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D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E

Referitor la: desemnarea persoanei responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr.
62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările și completările

ulterioare și a prevederilor H.G. nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 

Având în vedere:
-  prevederile  Legii  nr.  62/2018  privind  combaterea  buruienii  ambrozia,  cu

modificările și completările ulterioare;
- prevederile  H.G. nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia;
- prevederile art. 155, alin. 1, lit. d, alin. 5, lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 148, alin. 2 din Constituția României, republicată;
- referatul nr. 3902 din 15.09.2020 al secretarului general al comunei Săliștea,

județul Alba,
în temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. b  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

P  R  I  M  A  R  U  L
comunei Săliștea, judeţul Alba, emite prezenta                                                 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 

Art. 1.  Doamna  Dat C. Ana, referent în cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Săliștea, judeţul Alba, este desemnată persoană responsabilă cu
aplicarea prevederilor Legii  nr.  62/2018 privind combaterea buruienii  ambrozia, cu
modificările  și  completările  ulterioare  și  a  prevederilor  H.G.  nr.  707/2018  pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018.
 Art. 2. Se împuternicește doamna Dat C. Ana cu  verificarea și  constatarea
nerespectării de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de
construcții,  administratorii  drumurilor  publice,  căilor  ferate,  cursurilor  de  apă,
lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole a dispozițiilor art. 1 din Legea
nr. 62/2018, precum și aplicarea sancțiunilor potrivit prevederilor art. 3 din același
act normativ. 

Art. 3. Prezenta dispoziție  poate fi contestată conform prevederilor Legii nr.
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.  4.  Începând  cu  data  prezentei  dispoziţii  orice  dispoziţie  contrară  îşi
încetează aplicabilitatea.

Art.  5. Prezenta  dispoziţie  se  comunică,  prin  grija  secretarului  general  al
comunei, persoanei nominalizate la art. 1, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei
Prefectului - judeţul Alba.
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