
 

  H O T Ă R Â R E 
privind  stabilirea  modului de încasare a  veniturilor provenite din închirierea  spațiilor  de către   

titularii drepturilor  de administrare asupra bunurilor   proprietate publica  a comunei Bărcanesti  

 

Avand in vedere prevederile : 

- art. 129  alin.(2) lit.c) și alin.(6) , art.333 alin.(3 ) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

-art.5,art.28 alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,republicata, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Art.867-870 din Legea nr. 287/2009 privind  Codul Civil, republicată, cu modificările şi 

completările  ulterioare ; 

- Art.4 din Hotararea Consiliului Local al comunei Barcanesti  nr. 39/29.09.2011 privind  

avizarea structurii unitatilor de invatamant de stat care vor functiona incepand cu 01.09.2011 in 

comuna Barcanesti, judetul Prahova ; 

 Văzând: 

- Referatul de aprobare  nr. 8.507/11.02.2020    al Primarului comunei Bărcăneşti  pentru 

susținerea   Proiectului de hotărâre privind  stabilirea cotei parti din  veniturile provenite din 

închirierea  spațiilor  de către   titularii drepturilor  de administrare asupra bunurilor   proprietate 

publica  a comunei Bărcanesti ; 

- Raportul nr. 8523/11.02.2020     întocmit de  Serviciul financiar- contabil din cadrul Primariei 

comunei Bărcăneşti   prin  care se propune  modul de   încasare a   veniturilor  provenite din 

închirierea  spațiilor  de către   titularii drepturilor  de administrare asupra bunurilor   proprietate 

publica  a comunei Bărcanesti ; 

-Adresa nr.112/29.01.2020 a Liceului Tehnologic Agricol Bărcănești   privind situația 

contractelor de închiriere pentru spațiile din incinta scolii pe anul 2020; 

 -AAvviizzeellee  ccoommiissiiiilloorr  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  ddiinn  ccaaddrruull  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  ccoommuunneeii  BBaarrccaanneessttii    ;;  

--  AAvviizzuull  sseeccrreettaarruulluuii  ggeenneerraall  aall    ccoommuunneeii  BBăărrccăănneeșșttii  ;;  

În temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit.g) şi art. 196, alin.(1), lit. a) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificările şi completările ulterioare, 

 

Consiliul Local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova adoptă prezenta 
H O T Ă R Â R E . 

 
 Art. (1) Sumele încasate din  închirierea  unor bunuri aparținând  domeniului public al 

U.A.T. Comuna Bărcănești , județul Prahova  , de  titularii dreptului de administrare  a acestora  , 

în anul 2020, se  constituie  venituri ale bugetului local. 

 

(2)Virarea sumelor se va face lunar, până la data de 15 ale lunii pentru luna precedentă. 
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Art.2.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare își încetează 

aplicabilitatea. 

           Art. 3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de  Primarul comunei Barcanesti  prin  

Serviciul Financiar contabil   si va  fi comunicata si inaintata autoritatilor si persoanelor interesate 

prin grija secretarului general al  comunei Barcanesti, judetul Prahova. 

 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                                                  Emil Iancu   

                    

                                                  Contrasemnează: 

                                                                        SECRETARUL  GENERAL AL  COMUNEI 
                                                                                                              Nicoleta Savu 

 
 
 
 
   Bărcăneşti,   27.02.2020 
   Nr. 11 
 

 
Nr.consilieri in functie        15 ;  Nr.consilieri prezenti  11     ;   Nr.voturi pentru 11       Nr. voturi impotriva     

0  ;  Nr. voturi abtinere     0   . 

Sistem vot : deschis 

 5 exp. 

 


