
R O M Â N I A  
JUDEŢUL VÂLCEA 

COMUNA ȘIRINEASA 
- P R I M A R - 

D I S P O Z I Ţ I A  nr.103 
           Privitor la: - împuternicirea personalului care  să constate nerespectarea dispozitiilor 
legale privind combaterea buruienii ambrozia si să aplice sancțiunile prevăzute de lege; 

Primarul comunei Șirineasa, judeţul Vâlcea; 
Având in vedere referatul nr.4046 din 04 august 2022, întocmit de secrearul general al 

comunei, prin care se propune împuternicirea personalului care  să constate nerespectarea 
dispozitiilor legale privind combaterea buruienii ambrozia si să aplice sancțiunile prevăzute 
de lege; 
  În conformitate cu dispozițiile art.1, art.3 și art.5 din Legea nr.62/2018 privind 
combaterea buruienii ambrozia, cu modificările ulterioare, coroborate cu cele ale art.4 
alin.(1) și alin.(2) lit.a) și art.8-11 din HG nr.707/2018 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu 
modificările ulterioare, precum și cu cele ale OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile 
si completarile ulterioare, precum și art. 155 alin. 5, lit. e din Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. b din Codul administrativ,cu modificările și 
completările ulterioare; 

Emite următoarea: 
D I S P O Z I Ț I E             

 Art.1 – Se împuternicesc să constate nerespectarea dispozițiilor legale privind 
combaterea buruienii ambrozia și să aplice sancțiunile prevăzute de lege, următoarele 
persoane: 

a) - Bîzgan Gheorghe, având funcția de demnitate publică - viceprimar al comunei 
Șirineasa, județul Vâlcea; 

b) - Ardeeru Elena, având funcția publică de execuție de consilier achizții publice 
în cadrul compartimentului achiziții publice, urbanism și resurse umane al 
aparatului de specialitate al primarului; 

Art.2 - Persoanele nominalizate la art.1 vor îndeplini următoarele atribuții: 
a) verifică proprietarii sau deținatorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, 

administratorii drumurilor publice, cailor ferate, cursurilor de apa, lacurilor, 
sistemelor de irigatii si ai bazinelor piscicole, in prezenta acestora, dupa caz, 
constata nerespectarea dispozitiilor art. 1 din Legea nr.62/2018, cu modificările 
ulterioare si aplica sanctiuni potrivit prevederilor art. 3 din aceasta; 

-//- 



 
b) pe baza centralizatorului cu suprafetele de teren pe care s-a constatat existenta 

buruienii ambrozia, efectuează deplasări în localitate; 
c) efectueaza primul control pe terenul aflat in perimetrul administrativ al localitatii in 

perioada 1-15 iulie a fiecarui an si ulterior, in situatia in care buruiana ambrozia a rasarit mai 
tarziu, ca urmare a conditiilor climatice nefavorabile din primavara; 

În situatia în care la data efectuarii controlului, constata nerespectarea prevederilor art. 
1 din Legea nr.62/2018 de catre proprietarii sau detinatorii de terenuri, beneficiarii lucrarilor 
de constructii, administratorii drumurilor publice, cailor ferate, cursurilor de apa, lacurilor, 
sistemelor de irigatii si ai bazinelor piscicole, intocmesc un proces-verbal aplicand sanctiunea 
«Avertisment». 
 Procesul-verbal se redacteaza in două exemplare originale, din care un exemplar este 
transmis contravenientului si un exemplar ramane la Primăria  comunei Șirineasa, județul 
Vâlcea. 

d) efectueaza al doilea control asupra terenurilor contravenientilor sanctionati cu 
sanctiunea «Avertisment» in perioada 16 iulie-31 octombrie a fiecarui an. 

În situatia în care la data efectuarii controlului se constata nerespectarea prevederilor 
art. 1 din Legea nr.62/2018 de catre proprietarii sau detinatorii de terenuri, beneficiarii 
lucrarilor de constructii, administratorii drumurilor publice, cailor ferate, cursurilor de apa, 
lacurilor, sistemelor de irigatii si ai bazinelor piscicole, dupa caz, sanctionati cu 
«Avertisment», incheie un nou proces-verbal in două exemplare originale si aplica 
sanctiunile prevazute la art. 3 alin. (2) din Legea nr.62/2018.    

 La cel de-al doilea control, realizeaza imagini video/foto datate si relationate cu 
indicatori stabili din locatie si cu suprafetele infestate, care se arhiveaza.   

   Art.3 – Prezenta dispoziţie se comunică compartimentului achiziții publice, urbanism 
și resurse umane pentru completarea fișei postului fiecărei persoane împuternicite, se va 
aduce la cunoștință publică și se va comunica: 

- d-lui Bîzgan Gheorghe - viceprimar; 
- d-rei Ardeeru Elena – consilier achiziții publice; 
- Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea, pentru controlul de legalitate; 

 
                                                ȘIRINEASA, 04 august 2022 

        Primar,                                                                  Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                              Secretar general comună, 
    Ion STREINU 
                                                                                               jurist Paul GH. POPESCU 
 
  Teh.red.-P.G.P.; Nr.ex. - 4; 
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