
 

 

        
 

H O T Ă R Â R E   
privind   modificarea art.4  și anexei nr. 3  din  H.C.L. nr.38 din 25 .05. 2022 privind  

trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT  Comuna Bărcănești a terenului  

situat în comuna Bărcănești, sat Bărcănești, str. Crinilor nr. 18, NC  24979 

(T1Cs12,13,14,15),  înscris în Cartea Funciara nr. 24979 a localității Bărcănești, în 

vederea realizării proiectului de investiție " Construire  Centru Medical " 
 

 
            Consiliul local al comunei Bărcănești , județul Prahova , întrunit în şedinţă 

ordinară, la data  24.08.2022; 

 

               Având în vedere   prevederile : 

- art. 553 alin.(10 și (4), art.860 alin.(1) , art.862 alin.(1), art.863 lit.e) din Legea 

nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare ; 

- H.G.nr.392 /2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului 

bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunelor , al oraselor , al 

municipiilor si al judetelor  ; 

 În conformitate cu prevederile art. 129, alin (2), lit. c) și d) , alin. 7), art.286 alin. 

(4) , art.287 lit.b) , art.289  și art. 296 alin (2)   din O.U.G. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

          Luând în considerare  :   

-Referatul  de aprobare  nr. 18.017 din 02.08.2022 al Primarului comunei Bărcăneşti   

prin  care se propune  modificarea art.4  și anexei nr. 3 din H.C.L. NR.38 din 

25.05.2022 privind  trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT  Comuna 

Bărcănești a terenului  situat în comuna Bărcănești, sat Bărcănești, str. Crinilor nr. 18, 

NC24979(T1Cs12,13,14,15), înscris în Cartea Funciara nr. 24979 a localității 

Bărcănești, în vederea realizării proiectului de investiție "Construire  Centru Medical " ; 

- Raportul de specialitate nr.18.086 din 3.08.2022  al  Serviciului Financiar Contabil  din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului privind   modificarea art.4  și anexei nr. 3  

din  H.C.L. nr.38 din 25 .05. 2022 privind  trecerea din domeniul privat în domeniul 

public al UAT  Comuna Bărcănești a terenului  situat în comuna Bărcănești, sat 

Bărcănești, str. Crinilor nr. 18, NC  24979 (T1Cs12,13,14,15),  înscris în Cartea 

Funciara nr. 24979 a localității Bărcănești, în vederea realizării proiectului de investiție 

" Construire  Centru Medical "; 

-Avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate nr.1, nr. 2 și nr.3 din cadrul 

Consiliului  Local al comunei Barcanesti ; 

- Avizul favorabil al  secretarului general al  comunei  Bărcănești  ; 

  

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

BĂRCĂNEȘTI 

 

 
 



 

 

Ținând cont de : 

-   Certificatul de Urbanism nr.23/ 02.05.2022 emis de Primăria Comunei Bărcănești 

pentru imobilul (teren și construcții) situat în Județul Prahova, comuna Bărcănești, sat 

Bărcănești, str. Crinilor nr.18, NC 24979( T1 Cs.12, 13, 14, 15), înscris în Cartea 

Funciară nr. 24979  Comuna Bărcănești , pentru "Studiu Fezabilitate-Construire Centru 

Medical "  ; 

- Hotărârea  Consiliului Local al Comunei Bărcănești nr. 10 / 2007 privind însușirea 

inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Bărcănești, județul 

Prahova; 

- Cartea Funciară nr. 24979 a localității Bărcănești  privind   imobilul (teren și 

construcții)  situat în comuna Bărcănești, sat Bărcănești, str. Crinilor nr. 18, NC  

24979(T1Cs12,13,14,15),  

În temeiul   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 și completările ulterioare; 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E:  
 

 

               Art. I. –Se aprobă  modificarea art. 4 din H.C.L. Bărcănești nr. 38 din 25. 05. 

2022 privind  trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT  Comuna 

Bărcănești a terenului  situat în comuna Bărcănești, sat Bărcănești, str. Crinilor nr. 18, 

NC  24979(T1Cs12,13,14,15), înscris în Cartea Funciara nr. 24979 a localității 

Bărcănești, în vederea realizării proiectului de investiție " Construire  Centru Medical ",  

și va avea următorul cuprins  :  

 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al comunei, aprobat prin 

H.C.L. 10/2007 se  va completa cu imobilul – construcții ( C1 și C2),  situat în comuna  

Bărcănești, sat Bărcănești, str. Crinilor, nr. 18, județul Prahova, , identificat prin 

numarul cadastral 24979, înscris în Cartea Funciara nr. 24979 a localității Bărcănești, 

cu o valoare  de inventar  totală  de 189.540,00 lei  , conform anexei nr. 3 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre" . 

 

      Art.II.- Se aprobă  modificarea  anexei nr. 3   la  H.C.L. Bărcănești  nr.38 

din 25.05.2022 privind  trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT  

Comuna Bărcănești a terenului  situat în comuna Bărcănești, sat Bărcănești, str. Crinilor 

nr. 18, NC  24979(T1Cs12,13,14,15), înscris în Cartea Funciara nr. 24979 a localității 

Bărcănești,în vederea realizării proiectului de investiție " Construire  Centru Medical ",  

și va avea cuprinsul prevăzut în anexa la  prezenta hotărâre. 

 

      Art.III.-  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.38 din 25.05.2022 sunt și rămân 

valabile.    

             

 

 

 

 



 

 

 

 

     Art.IV.- Primarul comunei Bărcănești prin structura de specialitate va urmări 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri ce urmează a fi înaintată de 

secretarul general al comunei Instituției Prefectului Prahova în vederea exercitării 

controlului de legalitate. 

               Art.V. – Prezenta hotărâre se comunică: 

                - Primarului Comunei Bărcănești; 

                - Serviciului Financiar-Contabil; 

                - Instituţiei Prefectului – Județul Prahova. 

 

 

 

 

 

 

 
       PREŞEDINTELE DE ȘEDINȚĂ , 

 

                                                                        ………………… 
                                                                             Ion VELICI   

 

 

 
  Contrasemnează: 

                                                                               Secretarul  general al comunei 

                                                                                                                           ……….…………….       

 Nicoleta SAVU  

 

 

 

 

Bărcăneşti, 24 august  2022 

Nr. 54 

 

Nr.consilieri ȋn funcţie 
      

15;  Nr.consilieri prezenţi 12   ; Nr.voturi pentru 12;   Nr. 

voturi ȋmpotrivă 0  ; Nr. voturi abţinere 0      
Sistem de vot : deschis prin ridicarea  mâiniii 
Cvorum necesar :majoritate absolută 

 Redactată:  ES/Tehnoredactată :   ES./4 ex 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexa  

Completări la inventarul  bunurilor  care  aparțin domeniului privat al Comunei Bărcănești 
Nr. 

crt. 

Codul de 

clasificare 

Denumirea 

bunului  

Elemente de identificare  Anul  

dobandiri

i 

Valoarea  

de inventar 

-lei- 

Situatia juridica actuala/ 

denumire  act 

proprietate sau alte acte 

doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

27. 1.6.2. DISPENSAR 

UMAN 

BĂRCĂNEȘTI 

Adresa : comuna Bărcănești, sat 

Bărcănești, strada Crinilor, nr.18, județul 

Prahova, intravilan   

Nr. inventar : 1192 

Vecinătăți: 

 Nord: nr. cad. 26023; Nr. cad. 26024 

               Nr. cad.25291 

 Est:  strada Crinilor,  Nr. cad.25291; 

 Sud: Proprietate particulara 

 Vest: nr. cad.25888  , proprietate 

particulara  

Date referitoare la construcții: 

1)C1- construcție cu destinație  cabinete 

medicale –în suprafață construita și 

desfășurată  de 167 mp, fundatie beton , 

zidarie caramida, acoperis tip sarpanta  

lemn cu învelitoare tablă, tâmplarie 

termopan, an constructie 1980, regim 

parter 

 

2)C2-  anexa (grup sanitar) în suprafață  

construită și desfășurată de 5 mp, fundatie 

beton, zidarie caramida, acoperis din lemn 

cu  invelitoare din tabla, an constructie 

1980, regim parter. 

2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

189.540,00  

din care : 

 

-183.865,00 

pentru C1 

 

-    5.675,00 

pentru C2 

-Protocol de predare 

primire nr. 

687/ 11.02.2003; 

-H.C.L. Bărcănești 

nr.2/28.01.2005 

Carte funciara nr. 24979 

Barcanesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      PREŞEDINTELE DE ȘEDINȚĂ , 

                                                                        ………………… 

                                                                             Ion VELICI                                                                                                                                           Contrasemnează: 
                                                                               Secretarul  general al comunei 

                                                                                                                        
 ……….…………….       

 Nicoleta SAVU  
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