
R O M A N I A 
JUDETUL IALOMITA

C O M U N A  B A R C A N E S T I

RAPORTUL PRIMARULUI
asupra situatiei gestionarii bunurilor ce apartin 

Comunei Barcanesti,  pe  anul 2021

In conformitate cu prevederile art.289 alin (1)  din  Ordonanta de Urgenta

nr.  57/2019 privind  Codul  administrativ  ,modificată  şi  completată  ,  vă  prezint

Raportul cu privire la gestionarea bunurilor ce apartin comunei Barcanesti.

         Inventarul bunurilor apartinand domeniul public al comunei Barcanesti ,

judetul  Ialomita  a  fost  insusit  de  Consiliul  local  Barcanesti  prin  Hotararea

nr.5/30.01.2019,modificata si completata .

          Bunurile ce apartin domeniului privat al comunei au fost inventariate si

aprobate prin Hotararea Consiliului local Barcanesti nr.61/22.11.2018.

           In anul 2021 , la inventarul bunurilor  din domeniul public si privat au fost

operate urmatoarele modificari si completari, dupa cum urmeaza: 

 -Prin HCL nr.36/30.06.2021 s-a constatat apartenenta la domeniul privat al

comunei Barcanesti , a unor terenuri intravilane in suprafata totala de 10,21 ha

 -Prin  HCL nr.37/30.06.2021  s-a aprobat  retragerea  unui  teren,atribuit

gratuit conform Legii nr.15/2003.

       -Prin HCL nr.54/29.09.2021 s-a   însușit și aprobat documentația cadastrala
de dezlipire a unui imobil aparținând domeniului public al comunei Bărcănești,
CF  23089, in doua loturi: CF 27241 si CF 27242

          -Prin HCL nr.59/11.10.2021 s-a  aprobat documentatia cadastrala de
actualizare  date  bunuri   imobile  aparţinand  domeniului  public al  Comunei
Barcanesti,CF 22932 si CF 22933

-Prin  HCL nr.66/10.11.2021 s-a însușit și aprobat documentația cadastrala

de dezlipire a unui imobil aparținând domeniului public al comunei Bărcănești

-CF 27262, in trei loturi :CF 27307;CF 27308 si CF 27309 
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 -Prin HCL nr.67/10.11.2021 s-a însușit și aprobat documentația cadastrala

de dezlipire a unui imobil aparținând domeniului public al comunei Bărcănești

-CF 22932, in doua loturi :CF 27332 si CF 27333

-Prin  HCL nr.68/10.11.2021 s-a însușit și aprobat documentația cadastrala

de dezlipire a unui imobil aparținând domeniului public al comunei Bărcănești

-CF 22933, , in doua loturi :CF 27335 si CF 27336

         Inventarierea bunurilor, la sfarsitul anului 2021 , s-a efectuat de catre
comisia de inventariere , constituita  prin dispozitia Primarului nr.241/08.12.2021
in perioada 09.12.2021– 30.12.2021 si a avut ca scop stabilirea situatiei reale a
patrimoniului  unitatii,  cuprinzand  toate  elementele  patrimoniale,  precum  si
bunurile  si  valorile  detinute  cu  orice  titlu,  in  vederea  intocmirii  bilantului
contabil,la acea data.

            Avand in vedere cele prezentate , consider ca domeniul public si privat al
comunei Barcanesti a fost gestionat cu respectarea prevederilor legale in vigoare .

          

                 Cu stima,

PRIMAR COMUNA BARCANESTI,

RADU NICOLAE 
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