
 

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 
 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E   

 

privind  constituire a Comisiei de verificare pe teren privind situația reală a 

construcțiilor aflate în proprietatea Județului Prahova, înscrise  în Cărțile 

Funciare nr.20504, nr.20553 și nr.20559, com. Barcănești, județul Prahova 

 

 

Având în vedere : 

- Referatul  nr.   11.183    din  29.03.2021       întocmit de Compartimentul Fond 

Funciar ,Cadastru și Agricultură prin care propune constituirea ” Comisiei de 

verificare pe teren privind situația reală a construcțiilor aflate în proprietatea 

Județului Prahova, înscrise  în Cărțile Funciare nr.20504, nr.20553 și nr.20559, 

com. Barcanesti, judetul Prahova’’ ; 

-Adresa nr. 6186/17.03.2021 a C.J.Prahova, înregistrată la Primăria Comunei 

Bărcănești cu nr. 10.581/18.03.2021, prin care se solicită   eliberarea unui 

document constatator din care să reiasă că în urma controlului  efectuat ca urmare a 

deplasării în teren,  construcțiile înscrise în  C.F. nr.20504, nr.20553 și nr.20559, 

com. Barcanesti, județul Prahova,  nu există pe teren ; 

 

         În conformitate cu prevederile :   

 -Art.103 din Regulamentul de avizare , recepție și înscriere în evidențele de 

cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției 

Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 , cu modificările și 

completările ulterioare ; 

- art.(1) alin.(1) din O.G.nr. 28/2008 2008 privind  registrul agricol, cu modificările 

şi completările ulterioare ; 

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

Codul administrativ,  cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 

   

 

Primarul comunei Bărcănești, judeţul Prahova emite prezenta DISPOZIŢIE: 

 



           Art. 1. (1) Se constituie Comisia de verificare pe teren privind situația 

reală a construcțiilor aflate în proprietatea Județului Prahova, înscrise  în 

Cărțile Funciare nr.20504, nr.20553 și nr.20559, com. Barcanesti, judetul 

Prahova (denumită Comisia ),în următoarea componenţă : 

 

Nr. 

Crt. 

Numele , prenumele 

 

Funcția 

administrativă 

Compartiment/ 

Serviciu 

Funcția în 

comisie 

1. Ene Simona-

Mihaela 

inspector C.F.F.C.A. Președinte 

2. Ivănescu Cristina inspector C.U.A.T. Membru 

3. Dinu Nicolae-Ovidiu inpector S.F.C. Membru 

4. Ion Mariana referent  

C.F.F.C.A 
Membru 

5. Soroiu Florentin referent C.F.F.C.A Membru 

 

(2) Se nominalizează ca membrii supleanți :  Radu Simona-inspector C.F.F.C.A.     

și Voiculescu Lăcrămioara-Maria- inspector Serviciul Financiar –contabil . 

 (3) Comisia  va  avea următoarele atribuții : 

-asigură verificarea pe teren a situației reale a construcțiilor înscrise  în Cărțile 

Funciare nr.20504, nr.20553 și nr.20559, com. Barcanesti, judetul Prahova ; 

-întocmește o notă de constatare cu prilejul verificării pe teren  privind situația 

reală a datelor clădirilor înscrise în Cărțile funciare  care fac obiectul verificării ; 

-comunică Consiliului Județean Prahova nota de constatare. 

 Art. 2 Prezenta dispoziţie va fi comunicată prin grija secretarului general al  

comunei Bărcăneşti persoanelor nominalizate la art.1, Compartimentului Resurse 

umane  şi Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova. 

 

 

 PRIMAR , 

                                        Gheorghe Dima  

                                                                      

 

                                                                                 Contrasemnează: 

                                                                             Secretar general al comunei, 

                                                                                   Nicoleta     Savu 

 

                                                                                     

Bărcăneşti ,  30.03.2021 

Nr.75 

 

4 exp. 

 


