
ROMAN lA
JUDETULCONSTANTA
COMUNA PEŞTERA
PRIMAR

D | S P 0 Z ITI A
PRIVIND DESEMNAREA DNEI ŞTEFAN SILVIACA REPREZENTANTÎN COMISIA DE CONSTATARE ŞI
EVALUAREA PAGUBELOR PRODUSE LA CULTURILEAGRICOLE DE PE RAZA COMUNEI PEŞTERA CA
URMARE A SECETEI PEDOLOGICE

Nicoleta Vrabie, primarul comunei Pestera,judetul Constanta;
Având în vedere:

— dispozitiile art. 15 alin. (2), art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, nepublicată;
—dispozitiile art. 3, art. 4 şi art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- dispozitiile art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu

modificărileşi completările ulterioare;
Tinând seama de:
-prevederile art. 4 din Ordinul comun al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi aLMinistrului

Afacerilor Interne nr. 97/63/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilo'rf'de urgenţă
generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, actualizat şi
completat de Ordinul comun MADR/MAInr.177/78/2022;

Luând act de :

- Ordinul Prefectului judeţul Constanţa nr. 257/08.07.2022 privind constituirea Comisiei de constatare şi
evaluare a pagubelor la culturile agricole de pe raza judeţului Constanţa;

— avizul de legalitate al secretarului general al comunei Peştera;
În temeiul dispozitiilorart.155 alin.1 lit (d) alin.5 lit(e) si art.196 alin.1lit.(b), din OUG 57/2019 privind Codul

Administrativ cu modificările şi completările ulterioare, primarul comunei Peştera ;
D 1 5 P U N E:

Arhi—(1)Se desemnează doamna STEFAN SILVIA,consilier superior în cadrul compartimentului agricol
ca membru în Comisia de constataresi evaluare a pagubelor la culturile agricole de pe raza judeţului Constanţa,
care îşi va de£şura activitatea sub coordonarea Agenţiei de Plăţi pentru Agricultură Judeţeană Constanta.

(2) Datele de identificare:
primariapestera©yahoocom
tel/fax: 0241856800
mobil: 0786277895

Art.2 - Atribuţiunile sunt cele prevazute în Ordinul comun al MinisteruluiAgriculturii şi Dezvoltării Rurale
şi alMinistruluiAfacerilor Interne nr. 97/63/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor
de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei
pedologice,actualizat şi completatprin Ordinul comun MADR/MAI nr.177/78/2022 .

—

Art.3. Cu data emiterii prezentei dispoziţii îşi încetează aplicabilitatea Dispoziţia nr. 122/2804. 2020.
Art. 4 - Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei,

în termenul prevăzut de Iege,lnstituţiei Prefectului judeţul Constanţa,Agenţiei de Plăţi pentru Agricultură
Judeţeană Constanţa, persoanei menţionate la art. 1 şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina
de internet la adresa: www.comunagesteraro.

Pestera, 14.07.2020

P R 1 M A R, Nr.116.

NICOLETAVRABIE , unu
CONTRASEMNEAZA:
SECRETARGENERAL,

PREDA LENU
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