
      H  O T Ă R Â R E   
privind   trecerea  unui bun din domeniul privat în domeniul public al 

comunei Bărcănești, județul Prahova 
 

Ȋn conformitate cu prevederile : 

-art.881, art. 885 (1), art.888 din Legea nr.287/2009-Codul civil, republicat, cu 

modificările și  completările  ulterioare ; 

-art. 129 alin.(2) lit.c) şi  art.296 alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ , cu modificările şi completările ulterioare; 

-nr.crt. 1 din  anexa nr.1 la H.C.L.Bărcănești nr.11/28.02.2019 privind aprobarea 

scoaterii din funcțiune, casarii și valorificării a bunurilor aparținând 

patrimoniului comunei Bărcănești, județul Prahova; 

- Expertiza tehnică nr.172/2021 privind starea tehnică și influența 

echipamentelor de telecomunicații montate pe structura Castelului de Apă , 

construcție amplasată în str. Cercelușilor , comuna Bărcănești , sat Tătărani, 

Județul Prahova , întocmit de  S.C. Structuri Metalice S.R.L. Brăila  prin expert  

tehnic atestat  MDRAP dr.ing. Daniel Bîtcă, termen de valabilitate 5 ani de la data 

realizării  

 Având în vedere prevederile : 

- Referatul  de aprobare  nr. 13.578/ 11.05.2021  al Primarului comunei Bărcăneşti 

pentru susținerea  Proiectului  de hotărâre privind trecerea  unui bun din 

domeniul privat în domeniul public al comunei Bărcănești, județul Prahova; 

 - Raportul  de specialitate  nr. 13.581 din 11.05.2021 al Serviciului Financiar- 

Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului nominalizat în 

vederea  analizării și întocmirii raportului la Proiectul de hotărâre privind 

trecerea  unui bun din domeniul privat în domeniul public al comunei 

Bărcănești, județul Prahova; 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

B Ă R C Ă N E Ş T I  



 --AAvviizzuull  nneeffaavvoorraabbiill  aall  ccoommiissiieeii  nnrr..11,,aavviizzeellee  ffaavvoorraabbiillee  aallee    ccoommiissiiiilloorr  ddee  

ssppeecciiaalliittaattee  nnrr..  22  șșii  33  ddiinn  ccaaddrruull  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  ccoommuunneeii  BBăărrccăănneeșșttii  ;;    

--  AAvviizzuull  sseeccrreettaarruulluuii  ggeenneerraall  aall  UUAATT  ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeșșttii  nnrr..1133..559999  ddiinn  1111..0055..22002211  ;;  
 
  Ȋn 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,  cu modificările şi completările 

ulterioare, 

Consiliul Local al comunei Bărcăneşti ,judeţul Prahova adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE : 

Art. 1 . Se aprobă  trecerea  din domeniul privat al U.A.T. Comuna 

Bărcănești  în domeniul public al al U.A.T. Comuna Bărcănești a mijlocului fix        

,,Castel de apă  stație pompe Bărcănești ” având   nr. Inventar 1040 , valoare inventar 

23.420,00 lei. 

Art. 2 .La data adoptării prezentei hotărâri, poz.  1 din  anexa nr.1 la 

H.C.L.Bărcănești nr.11/28.02.2019 privind aprobarea scoaterii din funcțiune, 

casarii și valorificării a bunurilor aparținând patrimoniului comunei Bărcănești, 

județul Prahova , se revocă. 

Art. 3 . (1) Serviciul financiar contabil   din cadrul Primăriei Comunei 
Bărcăneşti, judetul Prahova va aduce la ȋndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 (2) Secretarul general al comunei Bărcăneşti va aduce la cunostiinţă celor 

interesaţi prevederile prezentei hotărâri.  

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                                     Valeriu Cotolan  

                              Contrasemnează: 

                                                                                  Secretarul  general al comunei 

                                                                                                                                        Nicoleta Savu 

Bărcăneşti, 26 mai 2021 

 Nr. 28 

Nr.consilieri ȋn funcţie        15 ;  Nr.consilieri prezenţi 14   ; Nr.voturi pentru 13;   Nr. voturi ȋmpotrivă      

0 ;  Nr. voturi abţinere    1.      

sistem de vot : deschis 

5 exp. 


