
 

       H O T Ă R Â R E 
pentru  aprobarea  Studiului de oportunitate  cu privire la inițierea  procedurii   de 

concesionare  a unui imobil(teren si constructii) cu destinatia cabinete medicale 

umane si farmacie (oficina), ce aparține domeniului public al comunei Bărcănești , 

situat in Județul Prahova, Comuna Bărcănești, sat Tătărani , str. Magnoliei, nr.6, 

înscris în Cartea Funciara  nr. 25281 Bărcănești 

 

 

        Având în vedere   prevederile : 

 - art. 129 alin. (1) și alin (2) litera  c) coroborat cu alin. 6  lit.a) , Secțiunea a 3-a –art. 

302,art.303 alin.(1), (2) și (5), art. 306, art.307 alin.(1) , (4) și (5), art.308 alin.(1), 

alin(4) lit. a)-f) , art.309 alin.(5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare ; 

 Luând act de :   
-referatul  de aprobare  nr.  26.203/31. 12.2019 al Primarului comunei Bărcăneşti    

prin  care se propune  aprobarea Studiului de oportunitate cu privire la inițierea  

procedurii   de concesionare  a unui imobil(teren si constructii) cu destinatia cabinete 

medicale umane si farmacie (oficina), ce aparține domeniului public al comunei 

Bărcănești , situat in Județul Prahova, Comuna Bărcănești, sat Tătărani , str. 

Magnoliei, nr.6, înscris în Cartea Funciara a UAT Barcanesti sub nr. 25281; 

-raportul de specialitate nr.876/ 06.01.2020 întocmit de  Serviciul Financiar contabil 

pentru  aprobarea Studiului de oportunitate cu privire la inițierea  procedurii   de 

concesionare  a unui imobil(teren si constructii) cu destinatia cabinete medicale 

umane si farmacie (oficina), ce aparține domeniului public al comunei Bărcănești , 

situat in Județul Prahova, Comuna Bărcănești, sat Tătărani , str. Magnoliei, nr.6, 

înscris în Cartea Funciara a UAT Barcanesti sub nr. 25281 ; 

--AAvviizzeellee  ccoommiissiiiilloorr  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  nnrr..11  ,,  22  șșii  33  ddiinn  ccaaddrruull  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  

ccoommuunneeii  BBaarrccaanneessttii  ;;    

--  AAvviizzuull  sseeccrreettaarruulluuii  ggeenneerraall  aall  UUAATT  ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeșșttii  nnrr..    2266..221155  ddiinn  3311..1122..22002200  ;; 

 

         În temeiul   art. 139 alin.(3)  lit. f) şi art. 196 alin. (1) lit.a) din  O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare; 

 

Consiliul local al comunei Barcanesti , judetul Prahova adopta prezenta 

HOTĂRÂRE. 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

B Ă R C Ă N E Ş T I 
 



            Art.1. Se aprobă  Studiului de oportunitate  cu privire la inițierea  procedurii   

de concesionare  a unui imobil(teren si constructii) cu destinatia cabinete medicale 

umane si farmacie (oficina), ce aparține domeniului public al comunei Bărcănești , 

situat în Județul Prahova, Comuna Bărcănești, sat Tătărani , str. Magnoliei, nr.6, 

înscris în Cartea Funciara  nr. 25281 Bărcănești ,  prevăzut în anexa care face parte  

integrantă din prezenta hotărâre. 

        

          Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul 

comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, de compartimentele de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului , şi vor fi transmise persoanelor şi autorităţilor 

interesate de secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale. 

 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                         Emil Iancu    
 
 
 
 
                                                                          Contrasemnează: 
                                                    SECRETARUL  GENERAL AL COMUNEI  BĂRCĂNEŞTI, 

                                          Nicoleta Savu 

  
 
 
 
 
 
 
Bărcăneşti,   30.01.2020 
 Nr. 02 
 
Nr.consilieri in functie        15 ;  Nr.consilieri prezenti 14     ;   Nr.voturi pentru  14         Nr. 
voturi impotriva      0  ;  Nr. voturi abtinere         0 
Sistem vot : deschis 
5 exp. 

 
 


