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D I S P O Z I Ț I E 

privind constituirea Comisiei special  pentru întocmirea şi actualizarea  

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al  

comunei Bărcănești , județul Prahova 
 

Având în vedere referatul nr. 13.135 din 02.05.2022 al secretarului general al 

comunei Bărcănești , prin care se propune constituirea, la nivelul unităţii administrativ-

teritoriale, a comisiei speciale pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor care 

alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Barcănești; 

    În conformitate cu prevederile : 

-art.289 alin.(2)-(4), art. 356 alin. (2)-(3), alin. (5), art.357 alin. (1)–(3) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

-art.5 – 7 din Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, aprobate 

prin  H.G. nr. 392/2020 ; 

-art.552, art.553 și art.555 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu 

modificările și completările ulterioar; 

 

 În temeiul dispozițiilor art. 155 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit. d), art.196 alin.(1) lit.b), 

art.197 alin. (4) si (5), art.199 alin (1) si (2) si art.243 alin. (1) lit. a) din din O.U.G. 

nr.57/2019; 

 

Primarul comunei Bărcănești, Județul Prahova emite prezenta  dispoziție : 

 

 Art.1.-(1) Se constituie, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Comuna 

Bărcănești, Comisia specială pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Bărcănești , județul Prahova 

(comisie  specială ), care va avea următoarea componenţă: 

 

 

 
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 
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Funcția  
deținută în 
cadrul comisiei  

Funcția deținută în cadrul 
administrației locale 

Prenumele , numele  

Președinte PRIMAR Gheorghe DIMA 

 

Membru Secretar general al comunei Nicoleta SAVU 

Membru Sef serviciu 

Serviciul  Financiar Contabil 

Steluța-Monica GHEORGHE 

Membru Inspector C.F.F.C.A Simona RADU 

 

Membru Responsabil  cu activitățile de 

urbanism  

Alina TRUȘCĂ 

Membru Inspector Serviciul Financiar-

Contabil 

Elena STOICA 

Membru Referent  C.F.F.C.A. Florentin SOROIU 

 

(2)Se nominalizează câte un membru supleant pentru fiecare membru al comisiei 

speciale nominalizate la art.1 alin.(1), având următoarea componenţă: 

Funcția  
deținută în 
cadrul comisiei  

Funcția deținută în cadrul 
administrației locale 

Prenumele , numele  

Președinte VICEPRIMAR Viorel-Marius VUȚĂ 

 

Membru 

 

Inspector SPAS Carmen-Mihaela DUMITRU 

Membru Inspector  

Serviciul  Financiar Contabil 

Iuliana NIȚĂ 

Membru 

 

Inspector C.F.F.C.A Simona  -Mihaela ENE 

Membru Inspector Serviciul Financiar 

Contabil 

Nicolae-Ovidiu DINU 

Membru 

 

Referent  C.F.F.C.A.  Mariana ION 

Membru  

 

Inspector C.F.F.C.A. Cristina-Ioana GHEORGHE 

 

  Art.2. (1) Comisia specială, prevăzută la art. 1 alin.(1) , are ca atribuții întocmirea și 

actualizarea, în condiţiile legii, a inventarului bunurilor aparținând domeniului public și 

privat al comunei Bărcănești,județul Prahova. 
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(2) Actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc  domeniul public al unității 

administrativ-teritoriale Comuna Bărcănești se raportează la inventarul atestat potrivit 

anexei nr. 2 la  Hotărârea   Guvernului   nr. 86/2010 pentru modificarea si completarea unor 

anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al 

judetului  Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova  

cu modificările și completările ulterioare. 

(3) Prin actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al unității administrativ-

teritoriale se înțelege alcătuirea inventarului, după cum urmează: 

a) completarea cu bunuri care nu au fost cuprinse într-o hotărâre a Guvernului de atestare a 

inventarului bunurilor aparținând domeniului public al unității administrativ-teritoriale 

publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I; 

b) completarea cu bunuri declarate de uz sau de interes public local prin hotărâri ale 

autorității deliberative anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

57/2019; 

c) completarea cu bunuri declarate de uz sau de interes public local prin hotărâri ale 

autorității deliberative, conform art. 286 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019; 

d) modificarea, inclusiv abrogarea unor poziții din inventarul atestat prin hotărâre a 

Guvernului și/sau completat potrivit lit. a)-c). 

Art.3. Toate bunurile aparținând domeniului public și privat al comunei Bărcănești  

sunt supuse inventarierii anuale, în condiţiile legii . 

Art.4.-(1) Comisia specială, prevăzută la art. 1, în perioada în care îşi desfăşoară 

activitatea referitoare la întocmirea și actualizarea, în condiţiile legii, a inventarului 

bunurilor aparținând domeniului public și privat al comunei Bărcănești , precum şi în afara 

acestei perioade, are obligaţia de a identifica, pe raza administrativ-teritorială a comunei 

Bărcănești , bunurile imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului şi pentru care nu 

sunt cunoscute entităţile cărora li s-a atribuit un drept real şi totodată de a notifica 

autoritatea administraţiei publice centrale competente în vederea evidenţierii separate a 

acestor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul privat al statului. 

(2) Comisia specială, identificată la art. 1, are, în domeniul inventarierii bunurilor din 

domeniul privat al statului, alături de obligaţia prevăzută la alin. (1) şi obligaţia efectuării 

inventarierii şi a întocmirii/actualizării unui inventar al bunurilor imobile proprietate privată 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225208
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225208
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225208
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225208
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a statului, asupra cărora autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul comunei 

Bărcănești  li s-a atribuit un drept real, altul decât cel de proprietate, pe care-l deţin în mod 

direct, precum şi atribuţiile de a comunica acest inventar, în condiţiile legii, ministerului cu 

atribuţii în domeniul finanţelor publice. 

 

          Art.5.- (1) Evidenţa financiar-contabilă a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

unităţii administrativ-teritoriale comuna Bărcănești  se ţine distinct în contabilitate, potrivit 

legii, prin grija Serviciului  Financiar-Contabil din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului. 

(2) Evidenţa financiar-contabilă a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii 

administrativ-teritoriale comuna Bărcănești a se ţine distinct în contabilitate, potrivit legii, 

prin grija Serviciului  Financiar-Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

 Art.6.-  Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termenul şi în condiţiile Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la 

Tribunalul Prahova. 

Art.7.-  Prevederile  prezentei  dispozitii  vor  fi  duse  la  indeplinire  de persoanele 

nominalizate la art. 1 , de  compartimentele cu atributii in domeniu din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului si  vor  fi  transmise  persoanelor  si  autoritatilor  interesate  de  

secretarul  general al comunei, în termenele  legale. 

 

PRIMAR, 

 

Gheorghe DIMA  

 

                                                                                         Contrasemnează : 

                                                                                               Secretar general al comunei, 

 

                                                                                                    Nicoleta SAVU 

 

 

Bărcăneşti,  02.05.2022. 

Nr.  122 

n.s./n.s./4 exp. 


