
 
 

 

 

A N U N T 
 

 

             În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenta  decizională, republicată,Primarul comunei Bărcăneşti , judeţul 
Prahova aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat :  Proiect de hotărâre  
nr.29 din 11 mai 2021 privind    trecerea  unui bun din domeniul privat în 
domeniul public al comunei Bărcănești, județul Prahova 

 
                 Persoanele fizice sau juridice pot depune în scris  propuneri, sugestii sau 

opinii cu valoare de recomandare cu privire la  proiectul de hotarâre sus-
menţionat, pănă la data de  25.05.2021, ora 14,00  la secretarul  general al 
comunei. 

Proiectul de hotarâre, însoţit de raportul de specialitate, poate fi consultat 
pe site-ul Primăriei Comunei Bărcăneşti. 
 
 

 

 

     P R I M AR,                                      Secretar  general  al comunei, 

              Gheorghe DIMA                                                        Nicoleta Savu 

 

 
 
 

  

      Afişat astăzi,  11 mai 2021   , orele  17,00 la sediul Primăriei Comunei 
Bărcăneşti, jud.Prahova, și site www.barcanesti.ro.-M.O.L. 

Secretar  general al comunei, 
Nicoleta Savu 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

PRIMARIA  COMUNEI     B Ă R C Ă N E Ş T I 

Nr.   13.603  din 11.05.2021 

 

 

http://www.barcanesti.ro.-m.o.l/


 P R O I E C T    D E      H  O T Ă R Â R E  Nr.29 din 11 mai 2021 
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 al compartimentelor  de resort  din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului nominalizate 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  



 --  AAvviizzeellee  ccoommiissiiiilloorr  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  nnrr......................................ddiinn  ccaaddrruull  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  

ccoommuunneeii  BBăărrccăănneeșșttii  ;;    

--  AAvviizzuull  sseeccrreettaarruulluuii  ggeenneerraall  aall  UUAATT  ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeșșttii  nnrr............................  ddiinn  ..........................  ;;  
 
  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. 

 

INIŢIATOR : 

PRIMAR, 

Gheorghe Dima  

 

 



 

 

 

Repartizat  pentru raport specialitate  …….. 

cu adresa nr.____ /_____ 

Repartizat  pentru aviz 

Comisia nr.1 cu adresa nr.___ din _____ 

Comisia nr.2 cu adresa nr.___ din ____ 

Comisia nr.3 cu adresa nr.___ din ______ 

 
 

 

 

REFERAT   DE APROBARE 

PENTRU SUSTINEREA ,, PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND TRECEREA 

UNUI BUN DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI 

BĂRCĂNEŞTI, JUDETUL PRAHOVA’’ 

 

 

              

       Subsemnatul DIMA GHEORGHE , Primarul Comunei Barcanesti, va 

supun spre analiza si aprobare  proiectul de hotarare enuntat mai sus, iar  in baza 

OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,  republicata cu  modificarile si 

completarile  ulterioare, a Legii nr. 213/1998 prind  bunurile proprietate publica, 

cu modificarile si completarile ulterioare si a HCL nr.11/28.02.2019, pentru 

sustinerea proiectului de hotarare ,  prezint urmatoarele: 

-Prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 11/28.02.2019 ,anexa nr. 1 ,au fost 

aprobate elementele de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public 

propuse a fi trecute în domeniul privat în vederea scoaterii din funcţiune  printre 

care şi bunul ”CASTEL DE APA STATIE POMPE BARCANESTI”  ( anexa 

1,poziţia 1, nr. Inventar 1040, cod clasificare 1.8.9). 

- Avand in vedere cererea nr.8600/17.02.2021 prin care SC ORANGE 

ROMANIA SA solicita inchirierea unei suprafete pe terasa castelului de apa si 

analizand si expertiza tehnica realizata de catre SC STRUCTURI METALICE 

SRL din care reiese faptul ca montarea echipamentelor de telecomunicatii la 

partea superioara a consructiei nu aduce un aport de mase semnificativ, 

comparativ cu masele provenite din greutatea proprie a elementelor structurale 

si nestructurale  si ca stabilitatea de ansamblu a constructiei nu este afectata de 

montarea echipametelor de telecomunicatii. Tinand cont si de avizul de 

principiu al Consiliul Local din sedinta ordinara din 31.03.2021,  propunem 

trecerea Castelului de apa din domeniul privat in domeniul public, pentru a 
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putea da curs cererii celor de la SC ORANGE ROMANIA SA si a putea demara 

procedura de inchiriere.      

    Necesitatea si oportunitatea initierii proiectului mai sus aratat  rezulta din 

faptul ca, pentru a putea fi inchiriat , acest bun trebuie reintors din domeniul 

privat al UAT Barcanesti in domeniul public al al UAT Barcanesti. 

Trecerea unui bun dintr-un domeniu in altul se face prin hotarare adoptata de 

Consiluil local, in conformitate cu art 296 , alin (2) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativcu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Fata de cele mai sus aratate, propun Consiliului Local al comunei 

Bărcănești  dezbaterea  si adoptarea  P.H.C.L. nr.29 din 11 mai 2021 privind 

trecerea unui bun din domeniul privat în domeniul public al comunei 

Bărcăneşti, judetul Prahova’’ 
 

 

 PRIMAR, 

 DIMA GHEORGHE 



 

 

Repartizat  pentru aviz comisii specialitate C.L. Bărcănești : Comisia nr.1 cu adresa 

nr.______din _______2021;Comisia nr.2 cu adresa nr.____din ______2021 și Comisia nr.3 

cu adresa nr.______din ________2021 

 

                                                                                                      Vizat : 

Sef Serviciul Financiar Contabil  

Steluta-Monica Gheorghe 

 

 

 

R A P O R T 
 la  P.H.C.L. nr.29 din 11 mai 2021 privind trecerea unui bun din domeniul 

privat în domeniul public al comunei Bărcăneşti 

 

             

 

               Având în vedere prevederile O.U.G nr. 57/2019 din 3 iulie 

2019 -  privind Codul 1dministrative .cu modificările şi completările 

ulterioare,art 296  

“alin  (2) Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unităţi 

1dministrative-teritoriale în domeniul public al acesteia se face prin 

hotărâre a consiliului judeţean, 1dministra a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului 

sau al municipiului, după caz.  Şi  

(3) Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia 

unităţilor 1dministrative-teritoriale care deţin bunuri 1dminist 

proprietate privată pe raza teritorială a altor unităţi 1dministrative-

teritoriale, pentru care se identifică uzul sau interesul public”aducem 

la cunoştinţa următoarele: 

        Prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 11/28.02.2019 ,anexa nr. 1 

,au fost aprobate elementele de identificare ale unor bunuri aflate în 

domeniul public propuse a fi trecute în domeniul privat în vederea 

scoaterii din funcţiune ,1dminis care şi bunul” CASTEL DE APA  

STAŢIA POMPE BARCANESTI”( anexa 1,poziţia 1, nr. Inventar 1040, 

cod clasificare 1.8.9). 
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       Avand in vedere cererea nr.8600/17.02.2021 prin care SC 

ORANGE ROMANIA SA solicita inchirierea unei suprafete pe terasa 

castelului de apa si prezentarea expertizei pe care au realizat-o 

impreuna cu societatea  SC STRUCTURI METALICE SRL din care 

reiese faptul ca montarea echipamentelor de telecomunicatii la partea 

superioara a consructiei nu aduce  un aport de mase semnificativ, 

comparative cu masele provenite din greutatea proprie a elementelor  

structurale si nestructurale si ca stabilitatea de ansamblu a 

constructieie nu este afectata de montarea echipamentelor de 

telecomunicatii. propunem trecerea Castelului de apa din domeniul 

privat in domeniul public, pentru a putea da curs cererii celor de la SC 

ORANGE ROMANIA SA si a putea demara procedura de inchiriere.  

       In sedinta ordinara din 31.03.2021 a fost prezentata solicitarea 

celor de la SC ORANGE ROMANIA SA nr.8600/17.02.2021 insotita 

de expertiza tehnica si nota de relatii nr.11335/31.03.2021 a 

Serviciului Financiar Contabil, Consiliul Local si-a exprimat acordul 

privind demararea procedurii de scoatere la licitatie pentru inchiriere, 

cu respectarea procedurii stabilita de OUG nr.57/2019. 

      Proiectul de Hotarare nr.29/11.05.2021 in conformitate cu  

prevederile O.U.G. nr.57/2019 din 3 iulie 2019 – privind Codul 

Administrativ art.129 alin.2 lit.”c” si alin.6 lit “a”, poate fi adoptat de 

Consiliul Local Barcanesti in forma propusa de initiator 

 

 

 

Intocmit: 

Inspector Elena Stoica 



 
 
 

A V I Z 
pentru  Proiectul  de hotărâre nr.29/11 mai 2021  privind 

   trecerea  unui bun din domeniul privat în domeniul public al comunei 
Bărcănești, județul Prahova 

 
 

 Secretarul general  al UAT comuna Barcanesti, judetul Prahova, 
procedând, in conformitate cu prevederile art. 243 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările 
ulterioare , la analiza  Proiectului de hotărâre nr.29 din 11 mai 2021  privind   
trecerea  unui bun din domeniul privat în domeniul public al comunei 
Bărcănești, județul Prahova , constată că sunt îndeplinite conditiile de 
legalitate si oportunitate prevazute de OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare  , şi în consecinţa îl 
avizez favorabil în scopul  adoptării sale  de catre Consiliul local al comunei 
Barcanesti, judetul Prahova. 
 
 

SECRETAR   GENERAL AL COMUNEI, 
 Nicoleta  SAVU 

 
 
 
 

 
 

   
2 exp. 

n.s./n.s. 
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