
D I S P O Z I Ţ I E 

privind  numirea  d-nei  Barbu Georgeta în calitate de curator  special 

pentru minorul   Lascu Dănuț-Mihai , domiciliat în comuna Bărcăneşti, sat 

Românești , nr.447, județul Prahova. 

  

  Având în vedere  adresa nr.180/06.02.2020 a  Societății  Profesionale 

Notarială  Ivan Constantin și Ivan Ștefan  din Ploieşti  prin care se solicită  numire 

curator special   pentru  minorul  Lascu Dănuț-Mihai , CNP. 5080110297343,  pe 

numita Barbu Georgeta care să-l asiste pe minor la semnarea actului de vânzare 

cumpărare și autorizarea semnării actului de vânzare-cumpărare    pentru terenul în 

suprafață de 2160 m.p. situat în comuna Bărcănești, sat Românești, județul Prahova 

din care 623 m.p. categoria de folosință curți-construcții, situat în Tarlaua 11, 

parcela 888, 277 m.p. categoria de folosință arabil, situat în Tarlaua 11, parcela 

889 și 1260 m.p. categoria de folosință arabil, situat în Tarlaua 11, parcela 887, 

împreună cu construcțiile situate pe acest teren  ; 

În conformitate cu  prevederile art.229 alin.3 şi alin.3
2
 din Legea nr. 

71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, 

modificată prin art. III punctele 27 şi 28 din Legea nr. 60/2012; 

 În temeiul art.155    şi art. 196 alin . 1 lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ ,cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Primarul comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, emite următoarea 

D I S P O Z I Ţ I E . 

 

 Art.1. Se autorizează  cumpărarea  imobilului(teren și construcții)   situat 

în comuna Bărcănești, sat Românești , județul Prahova,  imobil format din terenul 

în suprafață de 2160 m.p. situat în comuna Bărcănești, sat Românești, județul 

Prahova din care 623 m.p. categoria de folosință curți-construcții, situat în Tarlaua 

11, parcela 888,   277 m.p. categoria de folosință arabil, situat în Tarlaua 11, 

parcela 889 și 1260 m.p. categoria de folosință arabil, situat în Tarlaua 11, parcela 

887, împreună cu construcțiile situate pe acest teren , de către minorul    Lascu 

Dănuț-Mihai , născută la data de 10.01.2008 în municipiul  Ploieşti , judeţul  

Prahova, domiciliat  în comuna Bărcăneşti, sat Româneștinr.447, județul Prahova, 

CNP  5080110297343. 

 Art.2. Se numeşte  curator special doamna Barbu Georgeta , domiciliată  

în   comuna Bărcănești, sat Românești ,str.Gălbenelelor nr.49, județul Prahova , 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A    B Ă R C Ă N E Ş T I 

P R I M A R  

 

 



CNP 2691014293134, posesoarea  CI seria PX  nr. 610456/02.11.2018 eliberată de 

SPCLEP  Bărcănești   , cu sarcina de a    reprezenta pe minorul Lascu Dănuț-

Mihai , născută la data de 10.01.2008 în municipiul  Ploieşti , judeţul  Prahova, 

domiciliat  în comuna Bărcăneşti, sat Românești nr.447, județul Prahova, CNP  

5080110297343,la  Societătea   Profesională Notarială Ivan Constantin și Ivan 

Ștefan  din Ploieşti  , în vederea  încheierii unui contract de vânzare- cumpărare  

pentu  imobilul   situat în  comuna Bărcăneşti  ,  sat Românești, județul Prahova din 

care  623 m.p. categoria de folosință curți-construcții, situat în Tarlaua 11, parcela 

888,   277 m.p. categoria de folosință arabil, situat în Tarlaua 11, parcela 889 și 

1260 m.p. categoria de folosință arabil, situat în Tarlaua 11, parcela 887, împreună 

cu construcțiile situate pe acest teren. 

 Art.3. Secretarul general al  comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova va 

comunica curatorului şi Societății  Profesionale Notarială Ivan Constantin și Ivan 

Ștefan  din Ploiești prezenta dispoziţie. 

 

        P R I M A R, 

         Valeriu Lupu 

  

                            Contrasemnează :                                                                                                                

Secretar general al comunei ,                                                                                                                                   

Nicoleta Savu  

 

 

 

Bărcăneşti,   11.02 2020. 
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