
P R O I E C T   de    D I S P O Z I T I E 

           privind  constituirea Comisiei de acceptanţă pentru  lucrarea  „ Realizare a 
lucrarilor sistematice de cadastru reprezentand un numar de sapte sectoare cadastrale 
si aproximativ un numar de 1662 imobile, în vederea înscrierii acestora în  cartea 
funciara”   aparținând UAT Comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova  

 

 Având în  vedere Referatul Compartimentului fond funciar, cadastru şi agricultură,  

înregistrat sub nr. 365 din 11.01.2021 prin care se propune constiturea unei comisii de 

acceptanţă pentru  lucrarea  „ Realizare a lucrarilor sistematice de cadastru 

reprezentand un numar de sapte sectoare cadastrale si aproximativ un numar de 1662 

imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciara”   aparținând UAT Comuna 

Bărcăneşti, judeţul Prahova; 

 Luând în considerare Contractul de finanţare între  OCPI Prahova şi UAT Comuna 

Bărcăneşti , înregistrat sub nr. 17579 din 30.07.2019 cu actele adiţionale  subsecvente  

nr.1/30.12.2020, nr.2/30.12.2020 ; 

 Tinând cont de prevederile  : 

- Art.58 din O.A.P.nr.1/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, 
verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si inscrierea din oficiu a 
imobilelor in cartea funciara, cu modificările și completările ulterioare ; 
 - Art. 34 din Legea  cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
  

   În temeiul  art. 155  alin.(1) lit.e) și art. 196  alin.(1) lit.b), art.197 alin. (1) şi  (4), 

art.199 alin.(1) şi (2), art.243 alin.1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul 

Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 

 

 

Primarul comunei Barcăneşti,judeţul Prahova, emite prezenta  dispoziţie. 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

P R I M A R 
 



                 

Art.  1. - Se constituie Comisia de acceptanţă pentru  lucrarea  „ Realizare a 
lucrarilor sistematice de cadastru reprezentand un numar de sapte sectoare cadastrale 
si aproximativ un numar de 1662 imobile, în vederea înscrierii acestora în  cartea 
funciara”   aparținând UAT Comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova    , în următoarea 
componenţă : 

3. Preşedinte - Ene Simona -Mihaela , inspector Compartiment fond funciar, 

cadastru si agricultură ; 

4. Membri :-   Ion Mariana , referent Compartiment fond funciar, cadastru si 

agricultură ; 

Soroiu Florentin , referent Compartiment fond funciar, cadastru si 

agricultură ; 

 Art. 2.- Atribuţiile comisiei sunt cele prevăzute în legislaţia specifică. 

Art.3.-Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termenul legal la Tribunalul 

Prahova-Secţia Contencios Admnistrativ şi Fiscal, în condiţiile Legii nr.554/2004 a 

Contenciosului Administrativ     , cu modificările și completările ulterioare;            

 Articol 4. Prevederile prezentei dispozitii vor fi comunicate persoanelor si 

autoritatilor interesate si vor fi  aduse la cunostinta publica prin grija secretarului 

general al unitatii administrativ-teritoriale. 

 

P R I M A R, 

Gheorghe Dima  

Avizat  pentru legalitate  :                                                                                                           

Secretar  General al comunei , 

                                                                                                     Nicoleta Savu                                         

Bărcăneşti,  11.01.2021 

Nr. 02 

1 exp. 

 

 


