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                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679 
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                                 PRIMAR 
 

 
DISPOZIŢIA NR. 141 

 
Privitor la : desemnarea doamnei Curea Elena având funcția de 

referent IA cu atribuții de registru agrcol în cadrul 
compartimentului agricol, cu verificarea și identificarea 
terenurilor infestate cu buruiana ambrozia de pe raza 
UAT Roșiile, județul Vâlcea. 

                         
Constantin Dumitru – primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea; 
Având în vedere referatul, raportul de specialitate nr. 1645/10.05.2021 

întocmit de secretarul general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea prin care se propune 
desemnarea unei persoane din cadrul compartimentului agricol al primăriei Roșiile 
în vederea verificării și identificării terenurilor infestate cu buruiana ambrozia de pe 
raza UAT Roșiile; văzând Adresa Instituției Prefectului județului Vâlcea nr. 
1866/04.02.2021; ținându-se cont de informările menținute afișate la sediul și pe 
site-ul primăriei cu privire la ambrizia; în cursul anului 2020 nu s-au identificat 
suprafețe infestate cu ambrozia;  

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 din HG nr. 707/2008 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind 
combaterea buruienii ambrozia, cu modificările ulterioare;  

În temeiul art. 154, art. 155 alin (5) lit. a), e), art. 196 alin. (1) lit. b din 
OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, emit următoarea: 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
 

Art. 1. Începând cu data prezentei desemnarea doamnei Curea Elena având 
funcția de referent IA cu atribuții de registru agrcol în cadrul compartimentului 
agricol, cu verificarea și identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia de 
pe raza UAT Roșiile, județul Vâlcea.  

Art. 2. Persoana desemnată la art. 1 are următoarele atribuții: 
- verifică si identifică terenurile infestate cu buruiana ambrozia până cel 

târziu pâna la data de 20 mai a fiecarui an, când se poate constata o diferentiere 
vegetativa fata de celelalte specii de buruieni; 

- întocmește centralizatorul cu suprafetele de teren pe care s-a constatat 
existenta buruienii ambrozia, potrivit modelului prevazut în anexa nr. 1 la HG 
707/2018, cel târziu pâna la data de 25 mai a fiecarui an, pe care îl va înainta 
primarului cu propunerea de transmitere a somațiilor în condițiile legii catre toti 
proprietarii sau detinatorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, cailor 
ferate, cursurilor de apa, lacurilor, sistemelor de irigatii si ai bazinelor piscicole 
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unde au fost identificate focare de infestare cu buruiana ambrozia, potrivit 
modelului prevazut în anexa nr. 2 la HG 707/2018, cel târziu pâna la data de 5 
iunie a fiecarui an; 

- va îndeplini și alte atribuții referitoare la verificarea și identificarea 
terenurilor infestate cu buruiana ambrozia. 

Art. 3. Fișa postului va fi completată corespunzător. 
Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului judeţului 

Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, persoanei desemnate potrivit 
art. 1 al prezentei pentru ducere la îndeplinire şi va fi adusă la cunoştinţă publică 
prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea. 

 
Roşiile, 10.05.2021 

 
               PRIMAR,                             Contrasemnează pentru legalitate,  
           CONSTANTIN DUMITRU                      Secretar general UAT Roșiile,  
                AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 


		2021-05-10T15:07:03+0300
	Catalin-Constantin Avram




