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R  A  P  O  R  T  

 

 

privind  administrarea Comunei Barcanesti in anul  2017 

 

 

 

Aceasta lucrare  se doreste a fi o redare obiectiva a situatiei economico –sociale a  localitatii 

Barcanesti la primirea mandatului de primar, in luna iunie 2016. 

 

 

I.  AUTORITATILE LOCALE SI MENIREA LOR IN PROCESUL ADMINISTRATIV 

 

  Administratia  la nivel local se realizeaza pe principiul dualitatii, existand doua autoritati care 

conlucreaza, una avand responsabilitate deliberativa si cealalta executiva. Ambele autoritati sunt alese 

prin votul cetatenilor, prima pe lista de candidati, iar cea de a doua prin vot uninominal. Prima 

autoritate o reprezinta Consiliul Local, format din 15 membrii, pluripartinica, in componenta  careia 

sunt 9 membrii ai P.N.L si 6 membrii apartinand P.S.D. 

Autoritatea executiva este reprezentata de Primarul Comunei, in persoana Domnului LUPU 

VALERIU, castigatorul alegerilor locale pentru functia de primar  din  Iunie 2016.  

Activitatea executiva este o activitate pluridisciplinara, desfasurata de primarul comunei 

impreuna cu aparatul de specialitate al acestuia, format din functionari publici si personal contractual.        

Numarul posturilor aprobate prin legea nr. 215/2001, legea administratiei publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare este de 50, din care ocupate sunt numai  41.de posturi, vacante 

fiind un numar de  9    posturi. 

Intregul patrimoniu este proprietatea Comunei Barcanesti, compus din bunuri aflate in 

domeniul public si domeniul privat, gestionat si administrat de cele doua autoritati, Consiliul Local al 

Comunei Barcanesti si Primarul Comunei Barcanesti.   

Pentru intarirea celor enuntate mai sus, reamintesc cateva atributii ale Consiliul Local, astfel : 

a) atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si 

serviciilor publice de interes local si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes local; 

b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului; 

c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului; 

d) atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni; 

e) atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern. 

Deasemeni, este important de prezentat si cateva atributii ale Primarului, dupa cum urmeaza; 

a)atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii; 

b)atribuţii referitoare la relaţia cu Consiliul Local;  

c)atribuţii referitoare la bugetul local;  

d)atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;  

e) alte atribuţii stabilite prin lege.  

In consecinta, Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi 

funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii 

autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea 

problemelor locale de interes deosebit. 

 

 

             II  ACTIVITATEA DESFASURATA DE AUTORITATILE PUBLICE IN ANUL  2017 

 

Spre deosebire de anul 2016, perioada analizata se caracterizeaza printr-o activitate 

administrativa mai profesionista, anul 2017 se caracterizeaza ca fiind anul marilor proiecte pentru 

comunitatea noastra, fiind un an plin in ceea ce priveste initierea, elaborarea si aprobarea actelor 

administrative. Pentru o prezentare cat mai fidela  a intregii activitati administrative desfasurata de 

executiv, prezentarea o voi face pentru fiecare activitate in parte, dupa cum urmeaza; 
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      II.1  Activitatea de autoritate publica 

 

 In acest sens, au fost elaborate un numar de 515  Dispozitii ale Primarului si au fost initiate si aprobate 

un numar de 81 Hotarari pentru diverse reglementari, pe care le prezint, astfel: 

 

 Domeniul administrativ – 38 de hotarari, 

din care; 

- pentru recrutarea, retribuirea si promovarea  personalului apartinand aparatului propriu- 10, 

- pentru reglementarea serviciilor publice de interes local                                                   - 7, 

- analiza unor activitati in domeniul analizei si cercetarea unor sesizari                              - 2, 

- conducerea procesului deliberativ si de  reprezentare al Consiliului Local                         -9, 

- asocieri ale Comunei Barcanesti cu autoritati judetene pentru unele lucrari de investitii  - 5 

- gestionarea patrimoniului public si privat al Comunei Barcanesti                                     - 5 

       

 Domeniul buget – finante ( impozite, taxe, venituri – cheltuieli )                           - 18, 

 Domeniul urbanism si amenajarea teritoriului                                                          - 3, 

 Domeniul dezvoltarii ( investitii )                                                                           - 10, 

 Domeniul invatamantului prescolar, primar, gimnazial si liceal                              - 3, 

 Domeniul activitatilor  culturale                                                                               - 1, 

 Domeniul asistentei si protectiei sociale                                                                   - 3, 

 Domeniul agricol si cadastru  funciar                                                                       - 2, 

 Domeniul protectiei mediului                                                                                    -3 

                                                                                                     -  

Cu respect va informez ca atat cele 515 Dispozitii ale Primarului cat si cele  81 de Hotarari ale 

Consiliului Local au fost duse la indeplinire si au reglementat intreaga activitate administrativa in anul 

2017. Toate aceste acte  normative au fost initiate de primarul comunei, alaturi de o parte dintre 

consilierii locali, apropiati ai primarului si duse la indeplinire de catre primar impreuna cu aparatul 

propriu din subordinea acestuia. 

Cu privire la necesitatea, oportunitatea si legalitatea acestor acte administrative s-au exprimat 

organele de control privind legalitatea din subordinea Prefectului Judetului Prahova, care a acordat 

calificative onorabile autoritatilor publice ale comunei Barcanesti si a aparatului propriu din 

subordinea primarului, neavand nici o dispozitie sau hotarare directionata spre revocare sau spre 

anulare de catre  Sectia Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova. 

 

 

II.2 CONSTITUIREA, PASTRAREA SI GESTIONAREA ARHIVEI 

 

In conformitate cu Legea nr.16/ 1999  creatorii și deținătorii de documente sunt obligați să înregistreze 

și să țină evidența tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum și a celor ieșite, 

potrivit legii. Anual, documentele se grupează în unități arhivistice, potrivit problematicii și termenelor de 

păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă, care se întocmește de către fiecare creator pentru 

documentele proprii. 

Nomenclatoarele întocmite de creatori la nivel central se aprobă de către Arhivele Naționale, iar cele ale 

celorlalți creatori, de către direcțiile județene ale Arhivelor Naționale. 

Documentele se depun la depozitul arhivei creatorilor de documente în al doilea an de la constituire, pe 

bază de inventar și proces-verbal de predare-primire. 

Evidența tuturor intrărilor și ieșirilor de unități arhivistice din depozit se ține pe baza unui registru. 

Scoaterea documentelor din evidența arhivei se face numai cu aprobarea conducerii creatorilor sau 

deținătorilor de documente și cu avizul Arhivelor Naționale sau al direcțiilor județene ale Arhivelor Naționale, 

după caz, în funcție de creatorii la nivel central sau local, în urma selecționării, transferului în alt depozit de 

arhivă sau ca urmare a distrugerii provocate de calamități naturale ori de un eveniment exterior imprevizibil și 

de neînlăturat. 

Si in cadrul Primariei Comunei Barcanesti s-au luat masurile legale si practice de constituire, pastrare si 

gestionare a documentelor rezultate in procesul administrativ. De remarcat este faptul ca in urma restructurarii  

si lichidarii agentilor economici de pe raza localitatii, respectiv  SC AGROMEC ( SMA ) Barcaneasti;  SC 

BOVING Barcanesti si CAP Barcanesti, documentele  acestora constand in  statede plata se afla spre pastrare in 

arhiva  institutiei noastre. 

Concret in arhiva constituita exista 6 unitati arhivistice, provenite din compartimentele AGRICOL, 

CADASTRU, TAXE si  IMPOZITE, URBANISM, CONTABILITATE, RESURSE UMANE, ASISTENTA 

SOCIALA si SECRETARIAT, materializate in 209 ml documente. 
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Pentru buna gestionare a compartimentului am luat masuri in ceea ce priveste gestionarea, 

nomenclaturizarea si consultarea documentelor arhivate si am manifestat o deosebita grija pentru asigurarea 

conditiilor de microclimat, indosariere si opisare a documentelor arhivate. 

  

                       II.3 RENNS 

 

Prin HG 777/2016, privind structura, organizarea si functionarea Registrului Electronic natuional al  

Nomenclaturilor Stradale, s-a stabilit cadrul legal privinf Registrul Electronic National al Nomenclaturilor 

Stradale denumt in continuarea RENNS,care reprezinta un sistem de evidnta si consultare geospatiala a 

nomenclaturii stradale la nivel national. Potrivit reglementarilor amintite, fiecarul drum i se atribuie o 

denumre, care nu poate fi atribuita atunci cand acceasi demunire ori un a aproape identica,  sau care se 

pronunta lafel a fost deja atribuita altui drum  din cadrul aceleiasi localitati. 

Totodata, fiecaru I imobil din intravilanul localitatii i se atribuie un numar administrativ. Pentru 

imobilele cu cladiri/constructiii situate in extravilan, adresa administrativa se identifica prin denumirea 

drumului si  numarul administrativ atribuit care reprezinta pozitia kilometrica fata de originea drumului. 

In acest sens, pentru punera in aplicare a prezentului act normativ au fost mobilizate efectivele de 

personal din compatimentele Fond Funciar, Cadastru si Agricultura, Urbanism si Politie Locala. 

Dupa efectuarea analizei in teren, s-a trecut la intocmirea Nomenclatorului Stradal al Comunei 

Barcanesti, care a fost aprobat prin HCL Nr. 70/27.12.2017. 

Precizez ca inscrierea noilor denumiri de strada si a numerelor administrative in documentele de 

identitate se va face timp, pe masura preschimbarii asctelor de identitate. Documentele oficiale privind 

dobandirea proprietatii, raman neschimbate iar pentru atestarea lor la noua adresa a proprietarului, se vor 

elibera adeverinte de rol si certificat fiscal. 

 

 

III.  Activitatea desfasurata de catre primar ca si  ordonator  principal de credite  

 

        Atributia  principala a  primarului este aceea de ordonator principal de credite, sau mai  pe 

intelesul tuturor, acea calitate de responsabil privind cheltuirea banului public, cu respectarea 

legislatiei specifice acestei calitati, dar si cu responsabilitatea materiala, contraventionala sau penala 

dupa caz. 

       Primarul ca si ordonator principal de credite este responsabil de modul de constituire si incasare  a 

veniturilor, precum  de modalitatea legala de cheltuire a acestora. 

       Incheierea  exercitiului bugetar pentru anul 2017   se prezinta astfel:  

          

        Capitolul Venituri 

 

Nr  

Crt

. 

Denumire indicator Cod                          

clasificatie 
BUGET  

INITIAL 

  

 

2017 

BUGETPR

ELIMINAR   
 

 

2017 

 

INCASARIR

EALIZATE  

 

   

2017 

Realizri       

 

 

 

         % 

 

 

 

1 

 

 

 

VENITURI TOTALE 

 

 

00.01 

 

 

 

 

13468,00 

 

 

 

11925,00 

 

 

 

14901,00 

125 

2         VENITURI PROPRII  48.02 5927,00 6137,00 .00 0 

3 IMPOZIT PE VENITURILE DIN 

TRANSFERUL PROPRIETAILOR 

03.02 80,00 82,00 36,00 44 

4 COTE SI SUME DEFALCATE 

DIN IMP. 

PE VENIT 

04.02 3670,00 2862,00 4258,00 149 

5 IMPOZITE SI TAXE PE 

PROPRIETATE  

07.02                 

1148,00 

1226,00 1357,00 111 

6 SUME DEFALCATE DIN TVA 11.02.02 6630,00 5399,00 6090,00 113 

7 SUME DEFALCATE DIN TVA 

PENTRU ECHILIBRARE 

11.02.06 885,00 297,00       803,00 270 

8 ALTE IMPOZITE SI TAXE 

GENERALE PE  

BUNURI SI SERVICII 

12.02 

 

12,00 40,00  0 

9 TAXA PENTRU MIJLOACE DE 

TRANSPORT 

16.02 416,00 534,00 488,00 91 
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10 ALTE IMPOZITE SI TAXE 

FISCALE 

18.02 25,00 28,00 31,00 111 

11 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 108,00 106,00 91,00 86 

12 VENITURI DIN TAXE 

ADMINISTRATIVE,ELIBERARI 

PERMISE 

34.02 22,00 12,00 5.00 42 

13 VENITURI DIN PREST 

SERVICII 

33.02 10.00  13,00 130 

14 AMENZI ,PENALITATI,SI 

CONFISCARI 

35.02 431,00 297,00 470,00 158 

  36.02  250.00 30.00 12 

15 VENITURI DIN VANZAREA 

LOCUINTELOR 

39.02 5,00 542.00 4.00 1 

16 VARSAMINTE DIN 

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 

PENTRU DEZVOLTARE 

37.02.03 -716,00 -2025.00 -200,00 10 

55 SUBVENTII DE LA BUGETUL 

DE STAT 

42.02 26,00 108,00 25,00 23 

 

Daca analizam Capitolul Venituri se poate observa la prima citire ca, aceste venituri au fost 

realizate in procent de 125 %, motiv de lauda pentru executiv, dar daca cercetam in amanunt vom 

observa  cateva aspecte neplacute,  ramase mostenire din legislatura trecuta. La data de 01.01.2017 

aveam un excedent in suma de 4.268.289 lei, excedent acumulat dea lungul anilor din cauza 

nepromovarii  obiectivelor de investitii, pentru;  

 construirea canalizarii atat de necesara locuitorilor si scoaterea comunei de  sub 

amenintarea organelor de la protectia mediului;  

 finalizarea alimentarii cu apa potabila, necesara satelor Barcanesti, Tatarani si Ghighiu; 

   de modernizare a unor strazi, ramase neasfaltate in satele Tatarani, Barcanesti, 

Romanesti  si Ghighiu;  

 de constructie a retelei de   distributie a a gazului metan in satul Ghighiu;  

 de amenajare a unui parc comunal si a unei baze sportive la nivel local si multor  

obiective  atat de  necesare comunitatii.   

Deasemenea, este obligatoriu de remarcat ca la inceputul anului 2017 figurau in evidentele 

fiscale, la nivelul comunei Barcanesti,  un numar 16.297 de pozitii privind amenzi de circulatie si alte 

amenzi in valoare totala de 3.130.528 lei, iar la finele anului inregistram o scadere a numarului de pozitii 

privind amenzile, respectiv 6.625, insumand  o valoare  de  2.682.199 lei. 

 

 

          Capitolul Cheltuieli 

 

Nr  

Crt

. 

Denumire indicator Cod                          

clasificatie 
BUGET  

INITIAL 

  

 

2017 

BUGETPR

ELIMINAR   
 

 

2017 

 

INCASARI 

REALIZATE  

 

   

2017 

Realiz

ari 

 

 

 

% 

 

1 CHELTUIELI  

TOTALE 

49.02 

 

17736,00 12496,00 13.016,00 104 

2 AUTORITATI PUBLICE 51.02 2705,00 2864.00 1915,00 67 

3 FOND DE REZERVA 

LA 

DISP.AUTORITATILOR 

LOCALE 

54.02 236.00 241.00 20.00 8 

4 TRANZACTII PRIVIND 

DATORIA PUBLICA SI 

IMPRUMUTURI 

55.02 25,00 25,00 25,00 100 

5 TRANSFERURI CU 

CARACTER GENERAL 
56.02 

 

    

6 ORDINE PUBLICA SI 

SIGURANTA 

NATIONALA 

61.02 515,00 693.00 657,00 95 

7 INVATAMANT 65.02 7527,00 8685.00 6513,00 75 

8 SANATATE 66.02 26.00 32.00 28,00 88 

9 CULTURA,RECREERE 67.02 399,00 466.00 259.00 56 
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,RELIGIE 

10 ASIGURARI SI 

ASISTENTA SOCIALA 
68.02 1780,00 1884.00 1736,00 92 

11 SERVICII SI 

DEZVOLT.PUBLICA, 

LOCUINTE 

MEDIU SI APE 

70.02 2518,00 2194.00 1040,00 47 

12 ALTE ACTIUNI 74.02 1195.00 1165.00 150.00 13 

13 
TRANSPORTURI 

84.02 810,00 954,00 527,00 55 

                  

                  Nu pot trece cu vederea  fara sa explic neajunsurile constatate, la acest capitol bugetar, chiar 

daca procentele  realizarilor arata  pondere de 104 %. Observam un procent destul de mic la realizarea  

cheltuielilor  pentru investitii, de 47 % din programul pentru anul 2017. 

 

         Neinpliniri se inregistreaza la: 

         

- Obiectivul de investitii „‟Schimbare destinatie  cladire gradinita in cabinete medicale umane si 

farmacie, amenajare drum acces alei carosabile si pietonale, spatii parcare, utilitati, imprejmuire teren, 

bransamente si utilitati, organizare de santier,, Tatarani  - valoarea programului a fost de 500.000 lei, 

pe care nu l-am putut promova anul acesta din cauza drumului sinuos ce trebuie parcurs pentru 

promovarea investitiei; 

- Ridicari Topografice si parcelari (servicii de cadastru)   -  suma planificata de 130.000 lei  pentru plata 

prestarilor  de servicii necesare punerii in aplicare a  Legii nr. 18/1991, cu modificarile si completarile 

ulterioare, servicii neachitate pentru ca nu s-au finalizat  prin  avizarea de catre OCPI PRAHOVA: 

- Ridicari Topografice - drumuri si retele utilitati publice Legea  213  (servicii de topografie si 

radiestezie ) pentru inventarierea si intabularea domeniului public al comunei, servicii in valoare de 

130.000 lei, obiectiv care de asemenea s-a amanat pana la obtinerea vizelor OCPI  PRAHOVA: 

- Sisteme canalizare menajera si epurare apa Etapa 1 – Retea de canalizare Com. Barcanesti si Etapa 2 – 

Retea canalizare sat Ghighiu Com. Barcanesti – in valoare de 540.000 lei, promovare ingreunata 

datorita complexitatii proiectului, a dificultatii proiectarii in conditiile pedologice ale comunei noastre, 

precum si lipsa de preocupare a vechiului executiv privind aceasta necesitate, mai cu seama ca, 

obligativitatea finalizarii dotarii cu retele de  canalizare in localitatile sub 10.000 de locuitori este 

sfarsitul anului 2017. Solutia aleasa de cei de dinaintea mea era construirea unei statii de epurare in 

curtea Liceului Agricol Barcanesti, iar deversarea apelor uzate se facea in canalul din apropierea 

acestei institutii de invatamant si a blocurilor de locuinte, care niciodata nu primea avizele de  

functionare de la organele abilitate ( Directia de Sanatate Publica si Agentia de Protectia Mediului).  

             Datorita celor prezentate mai sus, cred ca  la finele  anului 2017 vom inregistra un  excedent de  

6.120.168 lei.  

             Cea mai serioasa analiza privind  indeplinirea atributiei de ordonator de credite, desfasurata de 

primar, este  aceea care rezulta  in urma controlului efectuat de Curtea de Conturi – Camera de Conturi  

Prahova.        

 Controlul  efectuat de  acest  organism, in perioada 03.11.2017- 07.12.2017, a avut ca obiectiv 

gestionarea  fondurilor publice in anul 2017, cu extindere  in perioada  2014 – 2015, adica  din 

perioada mandatului D-lui DIMA GHEORGHE si o foarte  scurta   perioada a mandatului meu.  

            In urma controlului efectuat, s-a constatat ca nu au fost intreprinse masurile legale de stabilire 

si incasare a redeventei de la SC CAPOLES SERV SRL PLOIESTI, in valoare de 17.703 lei, prin 

nepunerea in aplicare a HCL nr. 20/2012, de catre autoritatile din perioada respectiva. 

            Tot in urma controlului s-a constatat ca in anul 2016 au fost efectuate plati fara documente  

justificative, catre  SC KRYNADA SMART SOLUTION SRL,  in valoare de 16.746 lei, la care s-a 

calculat dobanda in suma de 2.917 lei, suma recuperata in timpul controlului. 

      In perioada  octombrie 2015 – mai 2017 au fost efectuate plati fara respectarea prevederilor 

legale, catre II TEODORESCU DG COSTIN  ACTIVITATI DE CONSULTANTA  CONSTRUCT 

SRL, pentru servicii de  dirigentie de santier aferente construirii Caminului Cultural Romanesti. 

Prejudiciul s-a datorat  acordarii unei cote de 3 % din valoarea  CONSTRUCTII+ MONTAJ, in loc de 

1.5 % din valoarea acestora. Contractul s-a intocmit de fostul executiv, odata cu inceperea lucrarilor la 

respectivul obiectiv. Suma platita se ridica la valoarea de 28.581 lei, la care se adauga penalitati in 

suma de 4.951 lei. 

           Deasemeni, in perioada octombrie 2015 – mai 2017, au fost efectuate  plati fara documente 

justificative,  catre SC PAULUS SA,  reprezentand organizare de santier, la investitia Construire 

Camin Cultural Romanesti, in  suma de 56.747 lei, pentru care s-au  calculat dobanzi in valoare de       

9.550 lei. 

           Dupa cum putem observa, in perioada supusa verificarilor financiar – contabile, de catre 

reprezentantii Camerei de Conturi  Prahova, prejudiciul total este in suma de 117.532 lei. Pana la 
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momentul acesta am  intreprins masuri  de mediere pentru  recuperarea debitelor, iar daca nu reusesc 

sunt nevoit sa apelez la recuperarea acestora pe cale judecatoreasca. 

         Nu pot neglija, spre a supune atentiei dumneavoastra, modul de actiune in ceea ce priveste  

incheierea  a doua parteneriate, intre Comuna Barcanesti si Judetul Prahova, pentru  cofinantarea unor 

lucrari, de o importanta deosebita pentru localitatea noastra.   

         Primul parteneriat s-a incheiat  pentru reducerea s-au eliminarea riscului de inundatii, prin 

promovarea  obiectivului  ,,  Decolmatare si evacuare  ape  pluviale” in suma de 250.000 lei, respectiv 

punerea in functiune a canalului care porneste din zona  SC  Apromat , pe langa calea ferata Triaj – 

Statia de spalat vagoane Ghighiu, cu deversare in canalele de irigatii din fostele Sere Ploiesti si 

descarcare in canalul  ANIF. Nu am putut pune in aplicare acest parteneriat din cauza ca, acest canal 

traverseaza proprietatea  Regionalei C.F.R  S A Bucuresti, care nu a fost  de acord cu solutia  agreeata, 

de reprezentantii Cosiliului Judetean Prahova. 

        Al doilea parteneriat s-a incheiat cu scopul cofinantarii lucrarilor  la investitia ,, Construire  retea 

apa potabila si bransamente in satele Barcanesti si Ghighiu si organizare santier”, la care am primit si 

cheltuit suma de  44.818 lei  de la Consiliul Judetean, restul fondurilor  fiind   asigurate  din bugetul    

local, in suma de  735.527 lei.    

 

 

              IV.  Activitatea de urbanism si amenajarea teritoriului                                    

 

 

Intreaga activitate de urbanism si amenajare a teritoriului se desfasoara sub responsabilitatea 

primarului, ca autoritate executiva, asa cum preved  Legea nr 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de 

constructii, si Legea  nr. 350/2010, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si     

completarile ulterioare. Activitatea de urbanism si amenajarea teritoriului se desfasoara si in momentul 

de astazi in baza reglementarilor Planului Urbanistic General (PUG) si ale Regulamentului  Local de 

Urbanism (RLU), care a fost elaborat si aprobat in anul 2000, care este perimat, nemaicorespunzand 

etapei de dezvoltare  economico – sociala a localitatii. 

Trebuie remarcat faptul  ca, vechiul executiv  a contractat  servicii de  reactualizare  a           

PUG- ului si a RLU,  documentatie ce trebuia predata  in luna decembrie  a anului 2014, conform 

Contractului de prestari servicii nr. 1671/19.02.2014, valoarea achizitiei fiind de 163.680 ron, inclusiv 

TVA. 

Nefinalizarea achizitiei se datoreaza greutatilor intampinate,  de  SC URBIS GEOPROIECT 

SRL TARGOVISTE  in calitate de prestator, pentru obtinerea avizelor  necesare ,,AVIZARII,” de catre 

Comisia Tehnica  de Avizare din  cadrul Consiliului  Judetean Prahova.   

Din momentul primirii mandatului de primar am intreprins actiuni pentru obtinerea avizelor, iar 

in urma acestora, am primit  termen in luna Martie 2018. Pana la aprobarea noului PUG  si RLU, toate  

Certificatele  de Urbanism si Autorizatiile de Constructie se intocmesc si se elibereaza dupa prevederile 

tehnice  cuprinse in  vechiul PUG si RLU. 

In sedinta de  verificare si analiza, din cadrul Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritotiului 

din subordinea Consiliului Judetean din data de 13.11.2017, intrunita la initiativa mea, pentru urgentarea 

obtinerii avizului necesar aprobarii PUG- ului, s-au constatat urmatoarele neconformitati, astfel; 

1. Avize lipsa; 

 Aviz OCPI 

 Aviz SNCFR 

 Aviz Ministerului Transporturilor 

 Aviz CNAIR 

2. Avize incomplete 

 Lipsa planse OMV Petrom 

 Lipsa  planse SC Transelectrica 

 Lipsa planuri SC Petrotrans 

3. Avize expirate 

 Aviz Romtelecom 

 Aviz Distrigaz 

 Aviz Transgaz 

 Aviz IPJ 

 Aviz DSP 

4. Studii lipsa 

 Studiu determinare zgomot + harti 

 Studiu Reambulare topografica 

 Studiu de mobilitate si circulatie 

 Studiu de coexistenta 

Termenul limita de rezolvare  a neconformitatilor a fost stabilit la data de 01.03.2018.  

Ca urmare a controalelor efectuate de Inspectoratul de Stat in Constructii Prahova  intreprinse  pe 

teritoriul comunei noastre, s-au identificat urmatoarele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



7 

 

- In acest  context, in perioada analizata,  au fost solicitate si eliberate  un numar  de 207     Certificate de 

Urbanism si un numar  de 122 Autorizatii de Constructie si 11 Autorizatii de Demolare. 

- La descinderile organelor abilitate, efectuate pe raza UAT Barcanesti, care au constatat constructii 

ilegale, fara Autorizatii de construire, care sunt in nr. ……de; 

- Analizand modul de derulare al lucrarilor de investii, organele de control au descoperit ca lipsesc 

procesele – verbale de ternimare a lucrarilor si receptia finala a acestora la obiectivele;                            

- 1) ,, EXTINDERE CU 8 SALI DE CLASA SI ANEXEL- Liceul Tehnologic Agricol Barcanesti 

2) ,, CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE, COMUNA BARCANESTI‟‟ 

  

Pentru remedierea acestor problemme a trebuit sa actionez asupra celor care au incalcat legea, fara voia 

mea, la presiunea organelor de control si a trebuit sa amendez faptele pentru a ajuta proprietarii sa intre in 

legalitate, chiar cu pretul unor procese. 

Precizez ca situatia este mult mai dramatica daca voi fi nevoit sa actionez asupra celor care au construit 

pe terenuri apartinand fondului funciar, fara autorizatie, in afara perimetrului intravilanului, pe sub firele de 

inalta tensiune, fapte ce se va demonstra din Studiul de coexistenta, ce trebuie sa-l achizionez pentru aprobarea 

PUG-ului. Iata ca fara sa doresc acest lucru trebuie sa va informez ca, vinovati sunt fostul  primar si 

responsabili din subordinea acestuia, care au pastorit trburile obstesti de la revolutie si pana in iunie 2016. 

Daca facem o analiza privind dezvoltarea edilitara a localitatii noastre in cei 29 de ani de la Revolutia 

din Decembrie 1989, constatam ca nu prea s-au intamplat multe lucruri in folosul cetatenilor, astfel; 

- Nu avem incheiata alimentarea cu apa potabila a populatiei ; 

- Lipsa retelei de canalizare si a statiei de epurare, care ne descalifica in fata propriilor cetateni dornici de 

imbunatatirea confortului locativ; 

- Lipsa  totala a spatiilor verzi, a parcurilor comunale  si a bazei sportive unde sa aiba acces toti ceia ce 

doresc sa faca sport, sau sa organizeze evenimente sportive; 

- Lipsa cu desavarsire a retelei de alimentare cu gaze naturale in satul ghighiu si chiar pe unele strazi 

importante din celelalte sate; 

- Lipsa trotuarelor dealungul strazilor si existenta a multor strazi neasfaltate; 

- Canalele  pluviale lipsesc cu desa varsire, neexistenta acestora ducand  la ridicarea pericolului la 

inundatii si distrugerea locuintelor vicinale  cursurilor de apa; 

- Existenta constructiilor proprietate publica intr-o stare deplorabila, abandonate, exemplificand Scoala 

din Ghighiu, Scoala din Puscasi, casa de langa Biserica din Tatarani; 

- Starea deplorabila a Dispensarului uman din satul Barcanesti, care are structura de reziztenta afectata, 

cu o compartimentare neadecvata, creind disconfort pacientilor si implicit al medicilor,  din punct de 

vedere al incalzirii pe timpil anotimpului  rece, imposibilitatea mentinerii igienei si utilizarea 

defectoasa a grupurilor sanitare, mentinand pericolul de contaninare in cazul bolilor transmisibile de la 

adulti la copii, etc. 

- Inca, din anul 1998 de cand  s- a doptat si publicat Legea nr. 213. privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, fostul executiv era obligat sa inventarieze domeniul public si privat al 

Comunei Barcanesti, s-a intabuleze si sa creeze carti funciare pentru acesta. Din pacate nu s-au pus in 

practica prevederile actelor normative , mai innainte enuntate , avand ca termen 31.12.2017. Pentru 

intrarea in legalitate am achizitonat  servicii  de topometrie si cadastru. Daca aceste lucrari s-ar fi 

intocmit dealungul celor  timpului, astazi am fi putut promovat imediat toate proiectele de investitii, 

pentru apa, canal, gaze. reparatii drumuri ,etc.   

- Daca ne referim la activitatea de transport, mai precis de reparare, modernizare dreumuri, sunt obligat 

sa reamintesc ca in perioada premergatoare mandatului meu, s-au asfaltat o parte din drumuri, fara a 

tine cont de categoria drumului, de gabaritul vehiculelor ce se deplseaza pe ele, fara santuri s-au rigole 

pluviale,motive cau dus la degradarea prematura a acestora. Este lesne de inteles ca acestea s-au asfaltat 

pe programe de repaeratii curente, fara  expertize si proiecte tehnice, ba mai mult, pentru realizarea lor 

s-au cotractat credite bancare, in loc de fonduri guvernamentale sau europene,  fapt ce face ca si in ziua 

de astazi suntem datori la banca, ingrunand sistemul investitional. 

- Cea mai importanta greseala din activitatea  de ordonator de credite a fostului primar o constituie 

crearea unui excedent bugetar, in jur de 4,2 milioane  lei, care a vitregit comuna Barcanesti de primirea 

prin transfer de la bugetul statului a unor importante sume de bani. 

- Iata ca timpul a trecut, fondurile guvernamentale si europene s-au imputinat s-au sunt greu de accesat, 

fapt ce va ingreuna foarte mult activitatea mea, ca ordonator de credite.    

Toate aceste neajunsuri m-au obligat sa initiez achizitionarea  urmatoarelor  documentatii  si investitii; 

 

Nr. 

Crt 

Denumire obiectiv 

Investitii 

Valoare 

totala 

Program 

2018 
Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 PIF 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

I 

A INVESTITII IN 

CONTINUARE  2097000 
729000 

354000 125000 125000 125000 
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1 

Construire retea apa 

potabila si 

bransamente in 

satele Barcanesti si 

Ghighiu  si 

organizare santier 

1528000 229000 229000       2018 

2 

 Schimbare 

destinatie  cladire 

gradinita in 

cabinete medicale 

umane si farmacie, 

amenajare drum 

acces alei 

carosabile si 

pietonale, spatii 

parcare, utilitati, 

imprejmuire 

teren,bransamente 

si utilitati, 

organizare de 

santier 

569000 500000 125000 125000 125000 125000 2018 

II 
B INVESTITII 

NOI 
41440000 4193000 100000 330000 1070000 2693000 

  

3 

Sisteme canalizare 

menajera si epurare 

apa Etapa 1-Retea 

de canalizare Com. 

Barcanesti si Etapa 

2 – Retea canalizare 

sat Ghighiu Com. 

Barcanesti 

41000000 1919000     200000 1719000 2022 

4 

Extindere retea 

distributie gaze in   

Comuna Barcanesti 

100000 100000   100000 

    2018 

5 

Achizitie si montaj 

apometre, executie 

camine la limita de 

proprietate, 

achizitie si montaj 

piese de legatura la 

instalatii interioare 

300000 300000 100000 200000 

    2020 

6 

Monument Mihai 

Viteazul  - Soclu si 

bust 

40000 40000 

  

30000 10000 

  

2018 

7 

 Infiintare Parc 

Constantin 

Brancoveanu  

7081000 867000 

  

  430000 437000   

8 

 Infiintare baza 

sportiva in Comuna 

Barcanesti 

10755000 867000 

    

430000 437000 

  

9 

Executie 

,,Reabilitari si 

extinderi conducte 

de alimentare cu 

apa in Com. 

Barcanesti, Jud 

Prahova Etapa 3 

2980000 100000 

  

 

  100000 

  

Nr. 

Crt. 

Denumire obiectiv 

Investitii 

Valoare 

totala 

Program 

2018 
Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 PIF 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

III 

C - ALTE 

OBIECTIVE DE 

INVESTITII 1161000 1198000 281000 373000 381500 162500   

9 
S.F.  Modernizare 

drum DE 140 
10000 10000 10000       2018 
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(drum expolatare)  

10 

Studiu 

Hidrogeotehnic 

privind reducerea 

riscului de inundatii 

in Com. Barcanesti 

50000 50000 25000 25000     2018 

11 

PT, DE, DTAC, 

Caiet sarcini - 

Sisteme canalizare 

menajera si epurare 

apa Etapa 1-Retea 

de canalizare Com. 

Barcanesti  

157000 157000   75000 82000   2018 

12 

PT, DE, DTAC, 

Caiet de sarcini -  

Reabilitari si 

extinderi conducte 

de alimentare cu 

apa in Com. 

Barcanesti, Jud 

Prahova, Etapa 3 

60000 60000   21000 39000   2018 

13 

PT, DE, DTAC, 

Caiet de Sarcini -  

Modernizare strazi 

Comuna Barcanesti 

157000 157000 52000 52000 53000   2018 

14 

PT, DE, DTAC, 

Caiet de sarcini - 

Extindere retea 

distributie gaze 

naturale in 

localitatea Ghighiu 

, com. Barcanesti   

46000 46000     46000   2018 

15 

PT,DE,DTAC,Caiet 

Sarcini - Infiintare 

Parc "Constantin 

Brancoveanu"    

100000 100000 

  

33000 33000 34000 2018 

16 

PT, DE, DTAC, 

Caiet de sarcini -  

Baza Spotiva 

Barcanesti 

127000 127000 

    

63500 63500 2018 

         
17 

Expertiza tehnica 

Casa Banu 
13000 13000 13000       2018 

18 
Expertiza tehnica  

Scoala Ghighiu 
13000 13000 13000       2018 

19 

Expertiza tehnica 

Castele Apa 

Barcanesti si 

Ghighiu 

26000 26000 26000       2018 

20 

Expertiza tehnica -  

Dispensar uman 

Barcanesti   

12000 12000 12000       2018 

21 Ridicari 

Topografice si 

parcelari (servicii 

de cadastru) 

130000 130000 65000 65000     2018 

22 Servicii de 

topografie, Comuna 

Barcanesti 

130000 130000     65000 65000 2018 

23 Ridicari 

Topografice - 

drumuri si retele 

utilitati publice(L 

130000 130000 65000 65000     2018 
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213)(servicii de 

topografie si 

radiestezie ) 

24 Actualizare PUG, 

Comuna Barcanesti 
22000 22000   22000     2018 

25 Servicii consultanta 

accesare fonduri 

europene reabiliatre 

si extindere 

alimentare cu apa 

potabila si 

canalizare in Com. 

Barcanesti 

15000 15000   15000     2018 

  
TOTAL 

GENERAL  44698000 6120000 735000 828000 1576500 2980500   

          

 

Sunt convins ca majoritatea nu cunoasteti activitatea mea desfasurata de la alegeri si pana in prezent si 

de cele mai multe ori ma acuzati pe nedrept sau dati crezare unor informatii rautacioase ca nu ma implic in 

dezvoltarea comunei, iar pentru cei care nu ma cred le fac invitatia in sala de consiliu din localul Primariei 

pentru a se documenta. Sper ca veti da curs acestei invitatii! 

 

 

V. ACTIVITATEA  DE  AGRICULTURA  SI  CADASTRU    

 

 

Daca pana acum v-am prezentat lucruri si fapte neadmisibile  din domeniul   administratiei publice  

locale, defasurata pana  in prezent,  activitatea   prestata de autoritatile locale si a serviciilor din subordinea 

acestora a creat o sumedenie de probleme,  atat bunei functionari  a procesului administrativ, cat si incalcarea 

drepturilor cetatenilor.  

In acest raport doresc sa scot in evidenta  doua aspecte care au trenat foarte multi ani; 1) - modul .de 

aplicare a Legii nr. 181991, legea fondului funciar, cu modificarile si completarile ulterioare si 2) punerea in 

aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin 

echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.  

V.1 MODUL DE APLICARE A LEGII  FONDULUI  FUNCIAR    NR. 18/ 1991 

         

 

In anul 1991, imediat dupa aparitia legii fondului funciar, autoritatile locale impreuna cu membrii 

Comisiei de aplicare a  Legii nr. 18/ 1991 au centralizat cererile privind reconstituirea si constituirea dreptului 

de proprietate in numar de 2 812. Din acestea, Comisia Judeteana de Fond Funciar a validat un numar de 2 617 

cereri  si invalidate un numar de 195 de cereri. 

   Acestea   impuneau restiturea  suprafetei totale de 3725 ha, din care; 2 964 ha teren situat in 

extravilanul localitatii si  760.7   ha aflate in intravilanul comunei. 

In urma hotararilor, Comisiei de aplicare a legii fondului funciar a pus in posesie si a  emis un numar de 

2 626 de titluri de proprietate, din totalul de 2669 titluri de emis, restul de 43 de proprietari urmeaza sa fie pusi 

in posesie si primeasca titlurile de proprietate, deci in consecinta a fost restituita suprafata de 2 981 ha, urmand 

ca cele 263 de ha sa fie atribuite.  

Pe lang a actinile de punere in posesie  a beneficiarilor legilor fondului funciar, autoritatile locale sunt 

nevoite a intocmi cadastrul funciar si intabularea tuturor suprafetelor de teren de pe raza administrativ – 

teritoriala a conunei, astfel pana la preluarea mandatului de primar au fost executate ridicari topografice in 

format electronic numai pentru 14 % din suprafata, respectiv pentru 424, 78 ha. Din iunie 2016 si pana in iunie 

2017  am contractat lucrari topografice pe suport electronic pentru 271,7 ha, iar din jumatatea anului 2017 am 

incheiat contracte pentru topografia  a 517.6 ha,adica am realizat un procent de 35 %, ramanand  de  efectuat 

lucrari topografice pentru suprafata de 1515, 81 ha, adica pentru un procent de 51% di totalul suprafetelor de 

teren la dispozitia Comisiei de Fond Funciar.    

           Cele mai grave abateri constatate enumar numai cateva, astfel; 

- Restituirea dreptului de  s-a facut concomitent cu constituirea proprietatii, fenomen ce creaza mari 

neajunsuri in aplicarea si finalizarea legilor fondului funciar; 

- Persoanele  care  au beneficiat de constituirea proprietatii si care au obtinut titluri de proprietate au 

vandut acele terenuri altor persoane, deci le-au introdus in circuitul juridic, si nu putem actiona 

impotriva lor; 
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- Alte persoane au construit locuinte fara autorizatii de construire, chiar in extravilanul localitatii si astazi 

nu pot beneficia de servicii publice de energie electrica, alimentare cu apa, gaze naturale, s-au sa poata 

sa le lase mostenire; 

Datorita aplicarii defectoase a legilor privind fondul  funciar a fost nevoie de diminuarea islazurilor 

comunale cu suprafata de 52.43 ha, din care 5 ha fac obiectul Legii nr. 15/ 2003, privind  sprijinul acordat 

tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala,lege in curs de aplicare; 

V.2    APLICAREA LEGII NR. 165/ 2013 

 

       Conform   HG 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile 

pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in 

perioada regimului comunist in Romania,stabileste autoritatilor locale si judetene precum si  Comisiei locala 

pentru inventariere  urmatoarele atributii:  

(1)a) identifica izlazurile comunale si celelalte terenuri agricole si forestiere aflate in domeniul public sau privat 

al unitatii administrativ-teritoriale care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate;  

b) solicita autoritatilor si institutiilor publice care au in administrare terenuri aflate in proprietatea publica sau 

privata a statului datele necesare completarii anexelor nr. 1-9;  

c) intocmeste situatia disponibilului de teren pe sectoare cadastrale;  

d) centralizeaza si gestioneaza toate datele si informatiile tehnice puse la dispozitie;  

e) ia masuri pentru asigurarea integritatii si corectitudinii transpunerii in format digital, pe ortofotoplan, a 

limitelor terenurilor inventariate sub forma unor polilinii inchise, in sistem national de proiectie, in format .dxt;  

f) propune prefectului sanctionarea persoanelor care se fac vinovate de impiedicarea in orice mod a activitatii 

comisiei, conform art. 36 din Legea nr. 165/2013;  

h) intomeste anexele nr. 1-8. (2) Membrii Comisiei locale pentru inventariere au urmatoarele atributii specifice:  

1. reprezentantul institutiei prefectului convoaca in sedintele de lucru comisia, ori de cate ori este nevoie, astfel 

incat procesul de inventariere sa se realizeze in termenul stabilit de Legea nr. 165/2013;  

2. primarul unitatii administrativ-teritoriale asigura logistica si spatiile de lucru necesare desfasurari activitatii 

Comisiei locale pentru inventariere;  

3. secretarul unitatii administrativ-teritoriale:  

a) pune la dispozitie anexele si hotararile comisiei judetene de fond funciar sau, dupa caz, ale Comisiei de fond 

funciar a municipiului Bucuresti privind suprafetele validate, inc are evidentiaza pozitiile/suprafetele pentru 

care au fost eliberate titluri de proprietate, adeverinte de proprietate, procese-verbale de punere in posesie, 

precum si pozitiile/suprafetele pentru care urmeaza sa fie eliberate titluri de proprietate;  

b) pune la dispozitie inventarele actualizate ale bunurilor din domeniul public si privat al unitatii administrativ-

teritoriale, inclusiv situatia izlazurilor comunale;  

4. specialistii in masuratori topografice si in identificarea tarlalelor si parcelelor transpun, in format digital, pe 

ortofotoplan, limitele terenurilor inventariate sub forma unor polilinii inchise, in sistem national de proiectie, in 

format .dxt;  

5. reprezentantul oficiului teritorial de cadastru si publicitate imobiliara:  

a) indruma din punct de vedere tehnic Comisia locala pentru inventariere;  

b) pune la dispozitia Comisiei locale pentru inventariere urmatoarele produse cartografice in format digital;  

(i) ortofotoplan aferent teritoriului administrativ, fisierele de tip .ecw sau .tif georeferentiat cu reprezentarea 

limitelor administrativ-teritoriale ramase definitive in baza Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

(ii) reprezentarea sectoarelor cadastrale in format vectorial in fisier de tip .dxf, stabilite in conformitate cu 

dispozitiile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

(iii) fisier de tip .xls cuprinzand denumirea si codul SIRUTA al unitatii administrativ-teritoariale, numarul si 

suprafata aferenta fiecarui sector cadastral;  

c) asigura accesul la aplicatia informatica de evidenta a titlurilor de proprietate prin utilizator si parola.  

 Concret in perioada care a trecut de la aparitia legii si pana astazi s-au efectuat  identificari, masuratori  

topometrice si s-au intocmit harti cu cele 127.57 ha terenuri cu destinatie de islazuri, iar in prezent se lucreaza la 

cadastrarea si intabularea acestora. Necesitatea acestor lucrari o reprezinta  obligatia expresa de punere in 

aplicare a OUG  nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru 

modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991cu modificarile si completarile ulterioare, il 

reprezinta reglementarea organizarii, administrarii si exploatarii pajistilor permanente. 

   

Consiliul local are obligația să aprobe amenajamentele pastorale, valabile pentru toate pajiștile 

permanente aflate pe raza comunei întocmite de aparatul de specialitate al Primarului si de catre Camera 

Agricola Judeteana Prahova. 

 

doc:1130003403/18
doc:910001802/32
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Proiectul de amenajament pastoral pentru islazul aflat in proprietatea privata a comunei Barcanesti, a 

fost intocmit de un grup de lucru format din specialisti al Primariei, specialisti din cadrul DAJ(OSPA) Prahova 

si specialisti din cadrul DAJ (Compartimentul formare  profesionala, promovare si elaborare proiecte)Prahova. 

 

In anul 2016 , cand a fost intocmita lucrarea,, Proiect de amenajament pastoral pentru Comuna 

Barcanesti, Judetul Prahova,” se mentioneaza ca pajistea Comunei Barcanesti este impartita in 5 trupuri 

distincte astfel: 

  

-Barcanesti  in suprafata totala de 3,74 ha 

            -Ghighiu in suprafata de 22,87 ha 

-Puscasi in suprafat totala de 19,83 ha 

-Romanesti in suprafata de 60,26 ha 

-Tatarani in suprafata de 20,87 ha, detaliat in tabelul de mai jos 

 

 

Nr. tarla, 

Sat  

Nr. parcelă Suprafaţa 

-ha- 

Categoria de 

folosinţă 

    

60  Puscasi 757 7,39 A 

60 Puscasi 755 10,56 A 

60   Puscasi 754 1,88 A 

Total Puscasi  19,83  

40  Romanesti 613 28,25 A 

43  Romanesti 639 17,87 A 

          45 Romanesti 645/642 8,00 A 

45 Romanesti 678 6,14 A 

Total Romanesti  60,26  

16 Barcanesti 151/115 2,06 A 

16 Barcanesti 151/115 1,68 A 

Total Barcanesti  3,74  

12  Tatarani 92 2,20 PS 

          11  Tatarani 81 18,67 PS 

Total  Tatarani  20,87  

           32 Ghighiu 583 22,87 PS 

Total Ghighiu  22,87  

Total General  127,57  

 

Cu regret trebuie sa afirm ca si in aplicarea Legii nr. 165/ 2013 am constatat neajunsuri, dintre care precizez 

urmatoarele; 

- Diminuarea suprafetelor cu destinatie de islaz cu suprafata de 52,43 ha, din care 5 ha cu destinatie 

pentru constructii de locuinte pentru tineri; 

- Cheltuirea unor sume importante din fondurile publice pentru lucrari de inventariere a islazurilor, fara 

finalizarea intabularilor si deschiderea cartilor funciare, asa cum prevad actele normative in vigoare; 

- Neintocmirea documentatiilor privind punerea in aplicare a OUG nr. 34/ 2013 

- Pierderea unor venituri importante prin nevalorificarea islazurilor  prin  inchirierea acestora de 

crescatorii de animale; 

- Neefectuarea lucrarilor de fertilizare si intretinere a islazurilor, cauze ce duc la deprecierea productie 

acestora.  

VI. ACTIVITATEA DE CULTURA, CULTE, SPORT SI AGREMENT 

 

VI.1  Cultura 

 

 Cultura constă în limbă, idei, credinţe, obiceiuri, tabuuri, coduri, instituţii, instrumente, 

tehnologii, lucrări de artă, ritualuri, ceremonii şi simboluri.  
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A jucat un rol crucial în evoluţia umană, oferind fiinţelor umane posibilitatea de a adapta mediul la propriile 

scopuri, mai degrabă decât să depindă exclusiv de selecţia naturală. 

 Fiecare societate umană are propria cultură sau propriul sistem socio-cultural.  

Diferenţele dintre culturi sunt atribuite unor factori precum: habitate fizice şi resurse diferite; sfera 

posibilităţilor inerente în domenii cum ar fi limba, ritualul şi organizarea socială; fenomenele istorice cum ar fi 

dezvoltarea legăturilor cu alte culturi.  

Atitudinile, valorile, idealurile şi credinţele individuale sunt în mare măsură influenţate de cultura (sau 

culturile) în care trăieşte persoana. 

 Schimbarea culturală are loc ca rezultat al schimbărilor ecologice, socio-economice, politice, religioase şi al 

altor schimbări fundamentale. 

Odata cu marile transformari politice petrecute in  22 Decembrie 1989 interesul dezvoltarii acestei laturi 

nationale a scazut simtitor, dar mai cu seama in conditiile de astazi cand societatea se confrunta cu un regres 

economic, care influienteaza starea spirituala si materiala a populatiei. 

Consider  ca, interesul populatiei a scazut fata de acesta caracterisitica majora a poporului roman, evocandu-

se de cele mai multe ori ca, activitatea  culturala  nu se impaca cu saracia. 

 In sensul celor prezentate mai sus, cu regret,  imi amintesc de involutia activitatii culturale la nivelul localitatii 

Barcanesti, astfel, in anul 1989  existau in patrimoniul Consiliului Local Barcanesti, trei  camine culturale, 

unul in satul  Barcanesti, linga fosta primarie,  cel de-al doilea in satul Romanesti, iar cel de-al treila in satul 

Ghighiu, vis- avis de Scoala Ghighiu.  

Cladirea Caminului cultural din satul Barcanesti a fost demolata in anul  2008, datorita construirii 

AUTOSTRAZII  A 3,  Bucuresti- Ploiesti. 

Dupa Revolutia din Decembrie 1989,  constructia Caminului cultural din satul Romanesti a fost inchiriata  si  au 

desfasurat activitati ecnomice   S C  PIRITEX SRL PLOIESTI si S C BOVING SA BARCANESTI, constructie 

care a fost demolata  in anul 2013. 

Edificiul  Caminului cultural din satul Ghighiu  a avut aceiasi soarta, ca a celui din satul Romanesti, adica a fost 

demolat in anul 2015, iar terenul ramas liber, a trecut cu titlu gratuit in proprietatea Parohiei Ghighiu, pentru 

construirea noii biserici satesti. 

In anul 2014 Cosiliul Local al Comunei Brcanesti a hotarat si a asigurat fondurile necesare construirii unui nou 

edificiu, destinat Caminului cultural din satul Romanesti, finalizat in anul 2017.     . 

Succint doresc sa prezint cateva  caracteristici   tehnice ale noii cladiri, astfel; 

- Aria construita – 384,57 mp 

- Aria construita desfasurata – 769, 14 mp 

- Regimul de inaltime – P+ 1E 

- Aria utila  -  662,28 mp 

- Utilitati- apa rece si calda, incalzire termica, ventilatie naturala si  mecanica, climatizare, iluminat 

natural si artificial; 

- Valoarea totala a investitiei – 2 685 039. 57 lei 

- Sursa de finantare – fonduri de la Bugetul local. 

    Constructia a fost executata de SC PAULUS SRL PLOIESTI.  

 

Activitatea  culturala care se va desfasura in acest local, va fi coordonata de primarul comunei in strinsa 

colaborare  cu directorii, cadrele didactice si elevii,  celor doua institutii de invatamant de pe raza UAT 

Barcanesti, respectiv Scoala Gimnaziala ,, GHEORGHE LAZAR” si LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL 

BARCANESTI. 

Pentru a ridica nivelul calitativ al acestor activitati culturale  solicitam sprijinul si vom intra in parteneriat cu 

SCOALA POPULARA de ARTA a JUDETULUI PRAHOVA si implicit cu aportul CASEI de  COPII si 

TINERET a Municipiului Ploiesti. 

Deasemeni, pentru desfasurarea  unei  activitati calitative, nu respingem participarea  tuturor persoanelor 

instruite, interesate  si consacrate acestor   activitati specifice. 

Vom organiza spectacole de cantec si dans popular romanesc, activitati de creatie literara si   artistica ( 

cenacluri, atelier de pictura si scluptura ), cercuri de aeromodelism si manufactura         ( traforas , olarit, etc),  

spatii  destinate activitatilor  pentru tineret si pensionari dotate cu mese de sah, table, remy, etc,  nu in ultimul 

rand, deschiderea Bibliotecii comunale si a unei  Sali  de studiu, precum si infiintarea unui Micro – muzeu al 

Comunei Barcanesti. 

Imi exprim speranta ca,  asigurand toate conditiile  financiare, materiale si de spatiu , vom intervenii in educatia   

copiilor si a  tineretului comunei noastre, deci  in formarea  noii generatii.   

 

                       VI.2  Culte 

 

In conformitate cu legea  nr. 153/ 2017 privind salarizarea  din fonduri publice  a personalului neclerical se face 

din bugetul de stat, bugetul consiliiloe judetene si bugetele locale ale  oraselor si comunelor. In acest sens si 

Primarul Comunei Barcanesti a propus Consiliului Local atribuirea prin bugetul pe anul 2018, a sumei de  88 

000 lei. 

Pe langa  actiunile sociale desfasurate impreuna cu preotii, din cele patru parohii de pe raza localitatii noastre, 

am asiguratc permanent curatirea cimitirelor cu ocazia marilor sarbatori religioase de peste an. 
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Cunosc neajunsurile cu care se confrunta bisericile noastre si din aceste motive voi cauta solutii de  sprijinire a 

acestora  prin promovarea unor priecte de investitii pentru fiecare locas de cult in parte, iar o atentie deosebita 

trebuie acordata perohiei din Ghighiu, care nu beneficiaza de local destinat efectuarii slujbelor religioase.   

O importanta deosebita  in promovarea turismului o constituie valorificarea culturala a patrimoniului cultural al 

Manastirii Ghighiu, care adaposteste icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului, adusa din Siria. Precum si 

Izvorul Tamaduirii, mult cautate de crestinii ortodoxi. 

 

 

                   VI.3  Sport 

 

 Conform Strategiei de Dezvoltare Locală  2014-2020 a comunei Barcanesti, si a analizei socio-

economice  aferente acesteia, se contureaza urmatorul element de ordin strategic: 

Obiectiv general: “o mai buna valorificare a resurselor locale, atragerea investitiilor si investitorilor, revigorarea 

traditiilor, crearea/reabilitarea infrastructurilor de tip urban si punerea in valoare a pozitionarii geografice, in 

deplin respect fata de mediul inconjurator ” 

Din cele sase domenii alese spre analiza si abordare in cadrul strategiei, directiile 2- 

categoria „Mediu” si 6 – „Resurse umane”, categoria „Servicii Sociale” vizeaza programe si 

proiecte cu impact direct asupra activitatilor recreative ale comunitatii, printre acestea numaranduse: o baza 

sportiva, spatiu pentru desfasurare a evenimentelor comunitare si locuri de joaca pentru copii. 

Prezentul proiect "Infiintare Baza sportiva Barcanesti" vizeaza o suprafata totala de 

32627.10 mp, amenajata sub forma unei Baze sportive tip I, cu teren de fotbal pentru competitii, 

piste de atletism si tribune modulare,  precum si terenuri de tenis, baschet, volei si mese de tenis, reprezentand 

activitati variate, ce acopera nevoile unui amplu segment demografic.  

In prezent, in comuna Barcanesti, se constata o lipsa totala de spatii de agrement si socializare, atat 

pentru tineri cat si pentru varstnici si persoane cu dizabilitati. Cel mai vizibil spatiu verde amenajat este cel din 

fata Primariei, tratat mai mult ca zona decorativa ce reduce impactul vizual al parcarii. 

     Necestitatea amenajarilor sportive si de agrement pentru comunitate este una reala, dovedita de dialogul 

direct cu locuitorii si incercarilre acestora de a improviza pe cont propriu astfel de spatii. Urmele acestor 

incercari sunt vizibile sub forma degradarii suprafetelor inierbate de trafic si activitati sportive pe terenuri 

improvizate cu porti mobile in diverse zone inierbate libere de constructii. 

Amplasamentul este liber de constructii, cu exceptia a doua constructii subterane, un rezervor de pacura 

dezafectat si un camin pentru alimentarea cu apa. Suprafata este ocupata 

preponderent de vegetatie ierboasa, cu arbori si arbusti de talie medie dispusi perimetral. Ca 

utilitati, terenul are acces la reteaua de energie electrica si de alimentare cu apa. 

In proximitatea terenului propus spre amenajare se gaseste o unitate de invatamant liceal, facand nevoia 

unor  amenajari pentru recreere, cu atat mai stringenta. De asemenea, pozitia relativ centrala si invecinarea cu o 

viitoare zona rezidentiala (locuinte ANL si lotizare rezidentiala conform PUZ aprobat) precum si buna 

accesibilitate atat dinspre DN 1A si DS 186 il fac ideal pentru amenajarea unor spatii pentru agrement, 

socializare si evenimente festive. 

Pe langa componenta sociala a alegerii acestei locatii, starea actuala a terenului, nefolosit si degradat, 

coroborata cu slaba calitate a solului si expunerea solara intensa reprezinta motive suficiente pentru amenajarea 

amplasamentului propus. 

In aceste conditii, devine evident faptul ca viitorul parc este nu numai necesar, ci si dorit , chiar asteptat 

de catre locuitorii comunei. Prin pozitia pe care o are in teritoriu si in raport cu zonele rezidentiale existente si 

propuse, poate deservi o buna parte din populatia locala, reprezentand un prim pas pentru un spatiu verde de 

calitate. 

Din punct de vedere demografic, comuna Barcanesti inregistreaza o foarte usoara crestere intre 2002 si 

2011, (de la 9.377 persoane în 2002 la 9.384 persoane în 2011) parand a-si pastra in continuare o directie 

ascendenta. Populatia activa o depaseste de cel putin 3,5 ori pe cea inactiva, iar numarul copiilor depasteste un 

sfert din numarul total al locuitorilor. 

In acest context, nevoia deja existenta de spatii verzi care sa poata acomoda activitati sportive si de 

agrement, va creste in urmatoarea perioada, daca nu vor fi realizate amenajari arhitecturale si peisagistice 

coerente, care sa o poata satisface. Pe termen lung, absenta unei oferte concrete de activitati va cobori nivelul de 

trai al localitatii, ducand in ultima instanta la migrarea populatiei  catre orasul din proximitate sau alte zone ale 

judetului in care necesitatile sunt deja acoperite. Realizarea obiectivului de investitie propus nu numai ca 

previne acest scenariu negativ, dar vine ca raspuns la o cerinta direct exprimata prin consultarea locuitorilor, ba 

chiar anticipeaza o parte din viitoarele nevoi, raspunzatoare de bunastarea populatiei si starea generala de 

sanatate fiziologica si psihologica, cu impact asupra calitatii vietii comunei, facand ca efectul pozitiv sa fie 

resimtit pe termen mediu si lung. Astfel, creșterea suprafețelor verzi, amenajate modern, ca parte componentă a 

măsurilor de imbogatire a vietii sociale a comunei, precum si a aspectului sau estetic reprezintă un factor ce 

poate influența într-un mod pozitiv natalitatea. Totodată, efectele difuzate în plan demografic de imaginea unei 

localitati curate și atractive pentru populație impactează creșterea speranței de viață și motivația de dezvoltare 

antreprenorială, putand atrage chiar locuitori din cadrul municipiului invecinat. 

  

Documentatia a fost achizitionata prin licitatie publica pe SEAP  si adjudecata de catre 
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 SC FRISAROM ENGINEERING SA Bucuresti. 

Amenajarea se imparte in 3 mari sectoare: in nord terenuri sportive, in centru, ocupand mai   bine de 60%, o 

baza sportiva de tip 1 si in partea de sud, o parcare pentru autoturisme si autocare.  Amenajarea propusa 

cuprinde o baza sportiva de tip I, ce poate gazdui evenimente sportive locale sau diverse competitii, cu: 

 -teren de fotbal de 105 x 68m m, omologabil,cu gazon natural, 

 -vestiare – cladire de tip izolat, regim P, cuprinde vestiare si grupuri sanitare pentru echipe, cu rampe pentru 

acesibilizarea persoane lor cu dizabilitati 

- tribune modulare pentru spectatori – 2 x 72 locuri 

-banci de rezerva cu minim 10 locuri, pentru echipe 

- pista de atletism – 100m 

- pista de sarituri in lungime, cu groapa de nisip 

Din analiza elementelor referitoare la zonele verzi, imprejmuirea perimetrului amenajat, finisajele aleilor 

destinate circulatiei cu rolele, a mobilierului urban, a elementelor decorative reprezentate de obiectele de 

mobilier, a bugetului necesar implementarii propunerii si a bugetului de intretinere,  rezulta ca scenariul propus 

raspunde nevoilor  enuntate de locuitori, de a beneficia de terenuri sportive pentru activitati individuale si 

competitii. 

Solutia prezinta o mai buna adaptabilitate in raport cu dezvoltarea comunei, aflata in 

plina dezvoltare, implicand costuri reduse de modificare in caz de nevoie. 

De asemenea, costurile de implementare si intretinere sunt relativ reduse, datorita suprafetei construite si 

sistematizate mai mici si a dotarilor si echipamentelor standardizate. 

 

         Din analiza elementelor referitoare la imprejmuirea strandului, la sistematizarea accentuata a terenului 

pentru a-l aduce la forma, trama si impartirea dorita, a aleilor cu trasee foarte lungi ce necesita finisaje de 

calitate superioara, a amenajarii zonelor verzi, a elementelor de mobilier urban ce trebuiesc executate la 

comanda, a elementelor de decor (jardiniere, vase decorative, fantani arteziene, sculpturi) a bugetului de 

implementare mare si de intretinere consistent, rezulta ca scenariul propus are o mai buna anduranta in timp, 

insa necesita costuri mai mari de implementare cat si de renovare, avand nevoie de lucrari sezoniere si periodice 

specifice. Este o amenajare complexa, ce implica executia unor lucrari de constructii ample, cu elemente de 

suprafata dar si subterane si solutii specifice de consolidare si hidroizolare. Prezenta strandului cu bazinul de 

inot presupune, de asemenea, masuri de siguranta extinse, atat in ceea ce priveste utilizarea, precum si 

mentenanta si paza perimetrului aferent acestuia, tradus prin personal calificat si materiale ce cresc si ele 

costurile. De asemenea, fiind lucrari extinse, amenajarea are un grad de rigiditate in exploatare dar si in raport 

cu dezvoltarea ulterioara a comunei, fiind greu de modificat ulterior. 

 

             Scenariul ales pentru proiectul investitional propus a carui varianta constructivă de realizare este 

detaliata in cele de mai jos. 

Propunerea de amenajare a Bazei sportive Barcanesti, cu toate doratile si echipamentele aferente acestui 

tip de amenajare, vine pe un fond de necesitati sociale si materiale constatate in teritoriu. In urma consultarii 

populatiei si a studiilor s-a constatat ca pe raza comunei, exista o lipsa semnificativa de amenajari si dotari care 

sa sustina diversitatea activitatilor fizice recreative si de socializare, iar acest lucru este cu atat mai acut resimtit 

de catre segmentul demografic tanar, in special in zonele frecventate de acestia, precum unitatile de invatamant. 

Asa cum este si normal, necesitatile difera in cadrul comunitatii, in functie de criterii precum varsta, 

nivelul educational, posibilitatile financiare etc. Oportunitatea acestui proiect este conferita si de aceasta 

diversitate care tine sa fie satisfacuta, generand o serie de posibilitati si obiective clare ce trebuie atinse pentru a 

indeplini obiectivul principal: "Crearea infrastructurilor de tip urban si punerea in valoare a pozitionarii 

geografice, in deplin respect fata de mediul inconjurator. ” 

Asa cum este structurata in prezent comuna, terenul ales spre amenajare se regaseste chiar in zona 

centrala a acesteia, cu o foarte buna accesibilitate carosabila si pietonala din zonele 

rezidentiale existente, precum si din cele propuse prin PUZ. Este abordarea cea mai corecta 

pentru ca un numar cat mai mare din populatia locala sa beneficieze de avantajele oferite de 

propunerea de investitie. 

Baza sportiva  - 13138.9 mp, insemnand cca 40% din suprafata totala 

Reprezinta functiunea majora din cadrul amenajarii, ocupand mai bine de jumatate din totalul surpafetei. 

Cea mai mare parte din teren este ocupata de baza sportiva tip I, in total 13138.9 mp,dedicati unui teren de fotbal 

cu gazon natural, ce intruneste normele UEFA pentru desfasurarea de competitii, precum si doua piste de 

atletism, una pentru alergare si una pentru saritura in lungime. Element central al amenajarii, baza poate gazdui 

de la antrenamente perioadice pana la evenimente locale sau chiar si la nivel judetean. Este dotata in acest scop 

cu vestiare cu grupuri sanitare cladire cu regim de inaltime parter, accesibilizata cu rampe betonate pentru 

persoanele cu dizabilitati. In jurul terenului, dincole de limita de siguranta de 5m, fata de marcajul perimetral, se 

regasesc banci de rezerva, plasate simetric fata de axul transversal al terenului, la 15 cm fata de acesta, precum si 

gradene modulare din metal cu sezuturi din polipropilena, pentru spectatori – 2 module x 72 locuri. In spatele 

fiecarei porti se afla montata pe stalpi metalici, inalti de 6m, cate o plasa de siguranta. 

  Elementele principale ale Bazei sportive  sunt: 

   Terenul de fotbal cu gazon natural, cu o suprafata de joc de 7140mp, din pământ vegetal 

însămânţat, aşezat pe un strat drenat din balast şi pământ compactat. Are o zona de 
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siguranta de 5m fata de tusa, pe fiecare latura si este dotat cu doua porti.  

 Pista de atletism pentru alergare -are două culoare de alergare, lungime 100 m şi lăţime 

2,44 m. Suprafaţa de alergare este din material sintetic cu două straturi, aşezată pe un 

strat de beton din ciment de 15 cm şi 10 cm balast şi pământ compactat. 

Pista pentru sărituri are dimensiunile 35 m lungime şi 1,22 m lăţime. Aceasta poate fi 

folosită pentru sărituri în lungime sau triplu salt. Pista este alcătuită din material sintetic 

(două straturi) aşezată pe un strat de beton din ciment de 15 cm şi 20 cm 

balast. Suprastructura pistei se execută pe o suprafaţă de teren având un pat din pământ 

compactat. Pista pentru sărituri are groapă cu nisip cu dimensiunile 2,75 x 9,00 m şi mărginită de borduri 

prefabricate din beton prevăzute cu extremitatea superioară din cauciuc. 

 Bancile de rezerve - vor fi amplasate simetric fata de prelungirea liniei mediane a 

terenului de joc, la 2.50m, fata de linia de tusa acestuia. Fiecare banca are capacitatea de 

10 locuri, avand dimensiunile in plan de 57,50cm x 600cm si inaltimea de 50cm fata de 

cota terenului amenajat. Sezutul bancilor se va realiza din rigle de lemn geluite si vopsite, 

cu sectiunea 90x40mm, fixate pe cadrele metalice cu suruburi cu cap ingropat. Copertina 

bancilor se va realiza din policarbonat compact incolor. 

      Gradenele pentru spectatori, cu o suprafata totala 80,4 mp si 144 locuri (2 x 72) 

Cladirea anexa – vestiare – pentru echipele ce vor desfesura activitati sportive in teren 

 

   

      PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI                    mii Lei ( RON ) 

  

 

       Valoarea totala a investitiei  ( TVA inclus )                                                10.755,00 

 

        Din care; C+ M                                                                                          8.893,00                                                        

 

 

 

     Valoarea totala a investitiei  (  fara TVA  )                                                   9.054,00 

  

       Din care; C+ M                                                                                         7.473,00 

 

 ESALONAREA INVESTITIEI                                                           - valori fara TVA - 

 

ANUL  I TOTAL               9.054,00 

 C+ M                7.473,00 

 

1. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI                                    18   LUNI 

 

2. CAPACITATI 

REGIM DE INALTIME P(PARTER); 

ARIA CONSTRUITA/MODUL Ac.= 40,80 mp; 

ARIA DESFASURATA/MODUL Ad.= 40,80 mp; 

INALTIMEA MAXIMA TRIBUNE H max.= 3,35 m; 

Constructia gradenelor se incadreaza la CATEGORIA ,,C” DE IMPORTANŢĂ (constructie de 

importantă normală), conform H.G.R nr. 766/1997, si la CLASA „III” DE IMPORTANTA, conform 

Codului de proiectare seismica P100/1- 2013. 

Cladirea anexa regim P cu vestiarele si grupurile sanitare, cu o suprafata construita de 196,40 mp. 

 

  Baza sportiva Bracanesti isi propune sa creeze un spatiu dedicat activitatilor sportive, constituindu-se 

intr-un centru de interes dedicat iubitorilor de sport si de competitii. 

Consider ca acest proiect de investitie nu este cu nimic mai prejos decat o investitie privind construirea 

de utilitati si servicii publice. 

       Finantarea lucrarii spatiului dedicat activitatilor sportive propunem a se face din bugetul  local si alte 

surse. 

 

 

VI.6  Agrement 

 In baza Legii 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiior verzi din intravilanul localitatilor, 

autoritatile publice locale au obligatia sa asigure o suprafata de 27mp spatiu verde /cap de locuitor, respectiv 

pentru Comuna Barcanesti necesitatea este de 27 ha. 

 In prezent, in comuna Barcanesti, se constata o lipsa totala de spatii de agrement si socializare, atat 

pentru tineri cat si pentru varstnici si persoane cu dizabilitati. Cel mai vizibil spatiu verde amenajat este cel din 

fata Primariei, tratat mai mult ca zona decorativa ce reduce impactul vizual al parcarii. 
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Necestitatea amenajarilor sportive si de agrement pentru comunitate este una reala, dovedita de dialogul 

direct cu locuitorii si incercarilre acestora de a improviza pe cont propriu astfel de spatii. Urmele acestor 

incercari sunt vizibile sub forma degradarii suprafetelor inierbate de trafic si activitati sportive pe terenuri 

improvizate cu porti mobile in diverse zone inierbate libere de constructii. 

Amplasamentul propus pentru realizarea investitiei, avand o suprafata totala de 23176.4 mp se 

identifica prin urmatoarele date cadastrale:  

Intravilan Comuna Barcanesti, Tarla 30, Nr. cad. 24923, Vecinatatile terenului sunt:  

N - domeniu privat nr. cadastra 25045l;  

            V- DN 1A;  

            S- Liceul tehnologic agricol, comuna Barcanesti;  

           E- domeniu public nr. cad. 24923 (se va infiinta Baza sportiva Barcanesti);  

Amplasamentul este liber de constructii, cu exceptia unei platforme betonate semidegradate de 1437 mp 

si a doua constructii subterane, un rezervor de pacura dezafectat si un camin pentru alimentarea cu apa. 

Suprafata este ocupata preponderent de vegetatie ierboasa, cu arbori si arbusti de talie medie dispusi perimetral. 

Ca utilitati, terenul are acces la reteaua de energie electrica si de alimentare cu apa.  

In proximitatea terenului propus spre amenajare se gaseste o unitate de invatamant liceal, facand nevoia 

unor amenajari pentru recreere cu atat mai stringenta. De asemenea, pozitia relativ centrala si invecinarea cu o 

viitoare zona rezidentiala (locuinte ANL si lotizare rezidentiala conform PUZ aprobat) precum si buna 

accesibilitate atat dinspre DN 1A si DS 186 il fac ideal pentru amenajarea unor spatii pentru agrement, 

socializare si evenimente festive.  

Pe langa componenta sociala a alegerii acestei locatii, starea actuala a terenului, nefolosit si degradat, 

coroborata cu slaba calitate a solului si expunerea solara intensa reprezinta motive suficiente pentru amenajarea 

amplasamentului propus.  

In aceste conditii, devine evident faptul ca viitorul parc este nu numai necesar, ci si dorit , chiar asteptat 

de catre locuitorii comunei. Prin pozitia pe care o are in teritoriu si in raport cu zonele rezidentiale existente si 

propuse, poate deservi o buna parte din populatia locala, reprezentand un prim pas pentru un spatiu verde de 

calitate. 

 Pentru reducerea acestei deficiente, executivul a promovat Studiul de Fezabilitate Infiintare Parc 

Constantin Brancoveanu documentatie  achizitionata prin licitatie publica pe SEAP  si adjudecata de catre SC 

FRISAROM ENGINEERING SA Bucuresti. 

In acest context, nevoia deja existenta de spatii verzi care sa poata acomoda activitati sportive si de 

agrement, va creste in urmatoarea perioada, daca nu vor fi realizate amenajari arhitecturale si peisagistice 

coerente, care sa o poata satisface. Pe termen lung, absenta unei oferte concrete de activitati va cobori nivelul de 

trai al localitatii, ducand in ultima instanta la migrarea populatiei catre orasul din proximitate sau alte zone ale 

judetului in care necesitatile sunt deja acoperite.  

Realizarea obiectivului de investitie propus nu numai ca previne acest scenariu negativ, dar vine ca 

raspuns la o cerinta direct exprimata prin consultarea locuitorilor, ba chiar anticipeaza o parte din viitoarele 

nevoi, raspunzatoare de bunastarea populatiei si starea generala de sanatate fiziologica si psihologica, cu impact 

asupra calitatii vietii comunei, facand ca efectul pozitiv sa fie resimtit pe termen mediu si lung. Astfel, creșterea 

suprafețelor verzi, amenajate modern, ca parte componentă a măsurilor de imbogatire a vietii sociale a comunei, 

precum si a aspectului sau estetic reprezintă un factor ce poate influența într-un mod pozitiv natalitatea.                

Totodată, efectele difuzate în plan demografic de imaginea unei localitati curate și atractive pentru populație 

impactează creșterea speranței de viață și motivația de dezvoltare antreprenorială, putand atrage chiar locuitori 

din cadrul municipiului invecinat. 

 

In proximitatea terenului propus spre amenajare se gaseste Liceul Tehnologic Agricol Barcanesti , 

facand nevoia unor amenajari pentru recreere cu atat mai stringenta. De asemenea, pozitia relativ centrala si 

invecinarea cu o viitoare zona rezidentiala (locuinte ANL si lotizare rezidentiala conform PUZ aprobat) precum 

si buna accesibilitate atat dinspre DN 1A si DS 186 il fac ideal pentru amenajarea unor spatii pentru agrement, 

socializare si evenimente festive.  

Pe langa componenta sociala a alegerii acestei locatii, starea actuala a terenului, nefolosit si degradat, 

coroborata cu slaba calitate a solului si expunerea solara intensa reprezinta motive suficiente pentru amenajarea 

amplasamentului propus.  

In aceste conditii, devine evident faptul ca viitorul parc este nu numai necesar, ci si dorit , chiar asteptat de catre 

locuitorii comunei. Prin pozitia pe care o are in teritoriu si in raport cu zonele rezidentiale existente si propuse, 

poate deservi o buna parte din populatia locala, reprezentand un prim pas pentru un spatiu verde de calitate. 

 

         Pentru realizarea obiectivului de investitii s-au prezentat un  scenariu: 

Conform acestui scenariu,  amenajarile propuse utilizeaza reliful existent si creaza strictul necesar de elemente 

artificiale pentru a realiza functiunile propuse. 

Zonele pietonale sunt finisate cu dale decorative din beton, aleile destinate circulatiei cu role, biciclete, 

carucioare sunt asfaltate, imprejmuirea perimetrului se realizeaza cu panouri prefabricate din beton,  zonele 

verzi sunt delimitate de alei, finisajele sunt de calitate medie cu anduranta buna in timp, mobilierul urban este 

rezistent la uzura,  cu aspect clasic si achizitionat in serie, bugetul necesar implementarii este mai mic datorita 
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finisajelor de calitate medie, iar bugetul de intretinere este si el restrans, datorita andurantei materialelor 

folosite. 

 In concluzie, Scenariul propus are o mai buna adaptabilitate in raport cu dezvoltarea comunei, aflata in 

plina dezvoltare, implicand costuri reduse de modificare in caz de nevoie.  De asemenea, costurile de 

implementare si intretinere sunt relativ reduse, datorita suprafetei construite si sistematizate mai mici si a 

dotarilor si echipamentelor standardizate.  

 

 

 

      PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI                    mii Lei ( RON ) 

  

 

       Valoarea totala a investitiei  ( TVA inclus )                                                7.081,00 

 

        Din care; C+ M                                                                                        4.920,00                                                        

 

      Valoarea totala a investitiei  (  fara TVA  )                                                  5.961,00 

  

       Din care; C+ M                                                                                        4.135,00 

 

 ESALONAREA INVESTITIEI                                                           - valori fara TVA - 

 

ANUL  I TOTAL               5.961,00 

 C+ M                4.135,00 

 

3. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI                                    12   LUNI 

 

4. CAPACITATI 

 

Suprafata teren – 23176.4 mp  
Suprafata verde –18316.3 mp, reprezentand cca 79% din suprafata totala, formata din:  

Suprafata inierbata -13816.2 mp  

Suprafata grupuri si masive plantate – 2970 mp  

Suprafata aleveole plante decorative – 1530 mp  

Suprafata construita – 4860.1 mp, reprezentannd cca 21% din suprafata totala, formata din:  

Suprafata decorativa pavata – 1232 mp  

Suprafata alei betonate – 2100 mp  

Suprafata skatepark – 1437.2 mp  

Suprafata constructii si mobilier – 90.94 mp 

 

  Finantarea lucrarii privind Infiintarea Parcului Constantin Brancoveanu, constituie o obligatie morala, de 

care autoritatile locale trebuie sa se achite pentru asigurarea conditiilor optime de recreere a locuitorilor UAT 

Barcanesti. 

 Finantarea lucrarii, propunem a se face din bugetul  local  si alte surse. 

 

Asigurarea suprafetelor verzi de 27 mp pe locuitor, reprezinta o prioritate a executivului si aceasta o putem 

realiza prin infiintarea   acestora  in perimetrul exterior al unitatilor publice destinate invatamantului, pe langa 

centrele medicale si a zonelor de prestari servicii ce se vor infiinta. 

 

 

  

 

                 VII. SERVICIILE   PUBLICE   COMUNALE 

 

                VII.1. Salubrizare si protectia mediului 

 

In acest sens va reamintesc faptul ca prin HCL NR. 24 DIN 20.07.2009,  CONSILIUL  LOCAL al 

COMUNEI  BARCANESTI a aprobat asocierea  localitatii cu; CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA si 

celelalte 103 localitati din judetul nostru. 

Scopul   acestei asocieri a fost de a  infiinta, organiza, reglamenta,  gestiona, exploata si monitoriza in 

comun serviciul de salubrizare, pe raza de competenta a unitatilor      administrativ - teritoriale membere, 

precum si realizarea in comun a unor proiecte de interes zonal sau regional a sistemelor de utilitati publice  

aferente ,, Strategiei  de Dezvoltare”prin gestionare delegate  a serviciilor , atribuite conform legii, unor 

operatori. 
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Devizele  asocierii   sunt   inbunatatirea calitatii seviciului, in conditiile unor tarife si/ sau taxe care sa 

respecte limitele de suportabilitate ale populatiei si principiul poluatorul plateste, atingerea si respectarea 

standardelor europene privind protectia mediului inconjurator, precum si cresterea capacitatii de atragere  a 

fondurilor  pentru finantarea investitiilor necesare in infrastructura tehnico – edilitara aferenta serviciului. 

Conform legislatiei in vigoare ADI Prahova, in numele delegatarilor,  a parcurs  toate etapele de 

concesionare a serviciului de salubrizare la nivel judetean si a incheiat Contractul de Delegare prin Concesiune 

a Gestiunii Activitatii de Colectare, Transport si Transfer a Deseurilor Municipale in Zonele; 2 – Boldesti –

Scaeni si 6 – Valea Doftanei, nr. 1792 / 13023 din 13.09.2016. Durata  contractului este de  8 ani.   

 

               VII.2 Taxa speciala de salubrizare 

 

 Potrivit prevederilor art. 282 din Legea nr. 574/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 30 din Legea nr. 273/2003, privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliile Locale aprobă taxe speciale pentru funcţionarea 

serviciilor publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, stabilind cuantumul taxelor speciale 

anuale, şi aprobând regulament de stabilire a modului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de 

interes local, pentru care se propun taxele respective. 

  În conformitate cu prevederile Contractului nr. 1792/ 2013,   SC ROSAL , în calitate de operator al 

serviciilor publice de salubritate, asigură colectarea, transportul şi depozitarea, în vederea eliminării, a 

deşeurilor nepericuloase de la toţi utilizatorii, acestor servicii, persoane fizice şi persoane juridice. 

 Potrivit prevederilor art.26 alin.(2) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor      nr.101/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită 

contravaloarea serviciului de salubrizare prin: 

 a) tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de 

salubrizare; 

 b) taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract. Astfel persoanele care nu sunt 

în relaţii contractuale cu operatorul de salubritate şi produc la rândul lor deşeuri, similar cu cei care au 

contractat aceste servicii, beneficiează în mod fraudulos de aceleaşi servicii de care beneficiează şi acele 

persoane care au încheiat contracte pentru aceste servicii, în sensul că acele reziduri care emană de la aceste 

persoane sunt colectate şi transportate în vederea eliminării la rampa de deşeuri a oraşului Boldeşti Scăieni,. În 

consecinţă se impune instituirea taxei speciale de salubrizare conform metodologiei de mai jos. 

  Modul de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare este stabilit prin Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al serviciului public de salubrizare al comunei Barcanesti, judeţul Prahova şi Contractul de delegare 

a gestiunii serviciului public al comunei Barcanesti,                 nr. 1792 / 2013.                    

   Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa specială de salubrizare sunt: 

 a) persoanele fizice care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul serviciilor publice de 

salubritate în comuna Barcanesti ; 

 b) persoanele juridice care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul serviciilor publice de 

salubritate în comuna Barcanesti; 

 c) persoanele fizice şi juridice ale căror contract a fost denunţat în mod unilateral de către operatorul de servicii 

publice de salubrizare, pentru neachitarea contravalorii serviciilor prestate în termen de 30 de zile calendaristice 

de la data expirării termenului de plată. 

 În vederea identificării persoanelor fizice, beneficiari al serviciului public de salubrizare, fără încheierea 

contractului de prestări servicii cu operatorul serviciului,  S.C. ROSAL  va solicita relaţii de la compartimentul 

registrul agricol din cadrul Primăriei comunei Barcanesti, pentru a determina totodată numărul de persoane 

dintr-o unitate locativă. 

  După identificarea persoanelor fizice şi juridice, beneficiari al serviciului public de salubrizare, fără 

încheierea contractului de prestări servicii cu operatorul serviciului,  S.C  ROSAL va proceda la somarea 

acestora în vederea încheierii contractului de prestări servicii. În cazul în care persoanele somate nu se prezintă, 

în termen de max. 30 de zile de la data somării, în vederea semnării contractului, ori refuză semnarea acestuia, 

operatorul de serviciu va comunica Biroului contabil – financiar fiscal, compartimentul taxe şi impozite, din 

cadrul Primăriei comunei Barcanesti,  lista cu persoanele cu care nu a perfectat contracte nici în urma somării, 

în vederea aplicării taxei speciale de salubrizare. 

 Biroul contabil – financiar fiscal, compartimentul taxe şi impozite din cadrul Primăriei comunei  

Barcanesti  aplică taxa specială de salubrizare pe bază de declaraţii de impunere . 

  În cazul impunerii din oficiu, la stabilirea taxei speciale de salubrizare datorate de persoane fizice, se 

vor lua în calcul numărul de persoane aflate în evidenţă la compartimentul registrul agricol, respectiv se va 

aplica taxa specială de salubrizare în sumă de   4.5    lei/pers/lună,exclusiv TVA, iar în cazul persoanelor 

juridice, se va aplica taxa specială în cuantum de 21 lei, exclusiv TVA reprezentând contravaloarea serviciilor 

de colectare, transport şi depozitare a 3 mc. de deşeuri/ lună si 130 lei / mc,exclusiv TVA, începând cu data de 

întâi a lunii următoare celei în care a expirat termenul de 30 de zile de la data comunicării somaţiei de către S.C. 

ROSAL.Preturile nu contin TVA. 

 În cazul persoanelor fizice şi juridice ale căror contracte de prestări servicii sa denunţat în mod 

unilateral de către operatorul de servicii de salubritate, pentru neachitarea contravalorii serviciilor prestate în 

termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată, prestatorul serviciului de salubritate 
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va proceda la preavizarea beneficarului serviciului, urmând ca taxa specială de salubrizare să se datoreaze 

începând cu data de 1 a lunii următoare datei la care s-a denunţat contractul de prestări servicii. 

 În cazul în care beneficiarii serviciilor publice de salubritate, persoane fizice sau juridice, perfectează 

contracte de prestări servicii cu operatorul serviciului, ulterior stabilirii obligaţiei de plată al taxei speciale de 

salubritate, taxa specială încetează în ultima zi al lunii în care s-a perfectat contractul de prestări servicii, în baza 

înştiinţării în acest sens al Biroul contabil – financiar fiscal, compartimentul taxe şi impozite din cadrul 

Primăriei comunei  Barcanesti, de către societatea prestatorare al serviciului public de salubritate. 

   Taxa specială de salubrizare se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 

septembrie inclusiv şi se încasează la caseria Biroul contabil – financiar fiscal, compartimentul taxe şi impozite 

din cadrul Primăriei comunei Barcanesti, ori prin virament bancar. 

   Sumele obţinute din taxa specială de salubrizare vor fi utilizate în mod exclusiv pentru acoperirea 

cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare al serviciului public de salubritate. 

  

           VII.3  INUNDATII 

 

Din cauza restructurarii activitatilor economice la nivel local si zonal , serele Ploiesti       s-au desfiintat,  cu 

efecte nefaste pe plan local, din care, enumar parasirea  puturilor   forate pentru asigurarea apei necesare irigarii 

culturilor , precum si reducerea activitatii rafinariei ASTRA  PLOIESTI  cu efecte similare producerii apei 

industriale  necesara proceselor tehnologice; 

Datorita schimbarilor climatice si a  ploilor abundente din ultima perioada , panza freatica subterana s-a ridicat,  

aproape de suprafata solului si se revarsa  prin aceste foraje, producand inundatii in satele Tatarani si 

Barcanesti, afectand bunurile cetatanilor; 

In decursul timpului,  odata  cu modernizarea  drumurilor  judetene  DJ 101D  si      DJ 101 G   s-a astupat 

canalul pluvial cu pamant si diferite materiale,  ducand la colamatarea si infundarea acestuia; 

Dealungul  timpului au existat incercari de reducere a riscului de producerea inundatiilor in comuna noastra, 

prin decolmatarea unor canala pluviale, prin modernizarea unora, ca de exemplu  canalul pluvial pe Ds 194, 

care transporta apa  pluviala sub  presiune, din strada Castelului de apa si pana  sub sensul  giratoriu  din zona 

Lukoil, unde se ingusteaza  de la diametrul de O 700mm la diametrul de O 200 mm, producand mari acumulari 

de apa in amonte. 

Cunoscand acest lucru,  am cautat sa gasesc o solutie de  compromis si cu cheltuieli minime si sa redirectionez  

apele pluviale  pentru   evitarea inundatiilor  cu care ne confruntam, la fiecare cadere  abundenta   a ploilor,  am  

analizat si concluzionat, impreuna cu autoritatile Consiliului Judetean Prahova  si ale  Prefecturii Judetului 

Prahova, dar si cu participarea serviciilor descentralizate ( ISU PRAHOVA, APELE ROMANE PRAHOVA, 

S.G.A. PRAHOVA), ca, singura solutie viabila este decolmatarea si desfundarea canalului  pluvial care se 

formeaza din zona     C F Tatarani  - pe langa proprietate APROMAT – pe sub Podul Tatarani – prin interiorul 

Parcului Industrial Ploiesti ( fost Parcul Industrial Barcanesti)- traverseaza  DN1 A – pana  la deversarea in  

canalele ANIF, pe o lungime de 3190 ml.  

Ca urmare  a  solicitarii  noastre   nr . 15 246  /  2305.2017     si   insusita  de catre autoritatile Judetului Prahova 

, s-a adoptat Hotarare nr. 137/ 22.08.2017 a Consiliului Judetean Prahova,  prin care s- a aprobat asocierea  

Judetului Prahova   si a  Comunei Barcanesti, alocandu-se suma de  250 000 lei,   pentru  realizarea abiectivului 

de interes public ,, Decolmatare si desfundare canal evacuare ape  pluvial”. 

                                                       

In data de   29.08.2017   Consiliul Local al Comunei Barcanesti a adoptat HCL nr   47         

privind  asocierea dintre   Comuna  Barcanesti si Consiliul  Judetean  Prahova  in vederea  realizarii obiectivului 

de interes  public ,,   Decolmatare si desfundare canal evacuare ape pluviale.”   

Pentru  punerea in aplicare a  celor doua hotarari am fost nevoit sa cercetez  veridicitatea datelor privind 

proprietarul terenului care facea obiectul lucrarii. 

In urma investigatiilor am  primit informatia ca,  terenul nu apartine Consiliului Judetean Prahova , asa cum s-a 

afirmat de catre reprezentantii judetului ci,  Regionalei ,, CFR “ Bucuresti, conform adresei nr   Th4/619/ 

21.09.2017, pe care o anexez.  

Prin adresa nr 21 660  / 21.09.2017  am comunicat Presedintelui Consiliului Judetean  Prahova si 

compartimentelor tehnice din subordinea  acestuia ca, suntem in imposibilitatea  de a demara  investitia pentru  

care  ne-am  asociat. 

In conditiile aratate mai sus  am fost nevoit sa intervenin in decolmatarea  unor canale si drenarea unor puturi  

zona Parcului Industrial, care alimenteaza revarsarile ce afecteaza locuintele de pe DJ 101D si pe cele construite 

pe Ds 620 ( Drumul Serelor) 

Deasemenea an luat masuri de urgenta pentru curatirea si decolmatarea canalului dintre blocul B8 si blocul B9, 

am strapuns drumul ce duce la proprietatea Roman Petru, suplimentand evacuarea apei prin inca un tub metalic, 

am curatat de depozite de gunoi si vegetatie canalul pluvial de pe langa gardul Liceului Tehnologic, pana la 

subtraversarea Autostrazii A3. Concomitent cu igienizarea canalelor am actionat le eliberarea drumurilor din  

fostele sere  Tatarani pentru inlesnirea accesului rapid si eficient a utilajelor in cazul unor inundatii de proportii.  

Singura solutie este intocmirea ,, Studiului Hidrogeotehnic” care ne va indica solutia tehnica cea mai buna 

pentru reducerea sau eliminarea riscului de inundare a localitatii. 

Prin acest studiu solicitam   cercetare si analiza  de specialitate pentru gasirea celei mai bune si 
ieftine  solutii, de evacuare a acumularilor de apa, descrise mai sus si a apelor pluviale.  
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Varianta 1 de evacuare a apelor prin  tubulatura care subtraverseza DN 1, existenta in zona LUKOIL 
, din satul Barcanesti, cu descarcare in canalele ANIF, solutie ce se va adopta dupa efectuarea unei  
expertize constand in verificarea video si cartografierea  acestei subtraversari. 
  
Varianta 2 de prelungire a canalului pluvial din C11 al investitiei REFACERE SI DEVIERE CANAL 
PLUVIAL PE DS 194, subtraversarea DN1 in zona Lukoil, Liceul Tehnologic Agricol cu descarcarea 
apelor prin canal  pluvial ce se va construi prin curtea liceului sau prin canal pluvial marginal  DS   ce 
descarcare in canalele ANIF. 
 
Precizez ca, la data cand prezint acest raport  s-au inceput demersurile pentru promovarea achizitiei acestui 

studiu.  

 

             VIII.ALIMENTARE CU APA POTABILA, CANALIZARE SI EPURARE MENAJERA 

 

Dupa evenimentele din Decembrie 1989 serviciile publice au fost descentralizate, trecand sub autoritatea 

administratiilor publice locale, atat ca activitate cat si ca patrimoniu. Procesul de predare- primire al sistemului 

de alimentare cu apa  potabila al comunei Barcanesti, s-a finalizat in 1995, prin preluarea patrimoiului  de la 

RAGCL Ploiesti si infiintarea seviciului public de alimentare cu apa, sub autoritatea Consiliului Local al 

Comunei Barcanesti, care l-a exploatat pana la finele anului 1999. 

Pregatirea documentatiei privind concesionarea serviciului public  de alimentare cu apa a inceput din 

lunile Noiembrie – Decembrie 1999 si s-a finalizat in 10.01.2000, prin castigarea licitatiei publice deschise 

privind concesiunea serviciului, de catre SC CAPOLES SERV SRL,  materializata prin contractul de 

concesiune nr. 638/27.01.2000. 

Activitatea desfasurata de SC CAPOLES SERV SRL in perioada 27.01.2000-29.11.2007 cand 

administrator era Ing. Baciu Gabriel o putem sintetiza prin raportul Compartimentului Financiar Contabil care  

precizeaza urmatoarele: 

La data incheierii contractului de concesiune cu SC CAPOLES SERV SRL, Primaria Comunei 

Barcanesti avea o datorie la Compania Nationala Apele Romane, in suma de 34.996  Ron, suma pe care firma 

Capoles Serv SRL s-a angajat sa o achite prin compensare din redeventa lunara  pana la stingerea datoriei ; 

La 21.06.2000 SC CAPOLES SERV SRL, a incasat din ramasita suma de 6.576 ron, din care a virat C N 

A R  SA suma de 5.000 ro, insa doar 2500 ron  au intrat in contul datoriei Primariei Barcaneti.  In acesta suma 

de 2500 ron, virati in contul C N A R SA in contul datoriei Primariei a intrat si redeventa calculata pentru lunile 

Martie,     Aprilie , Mai 2000  respectiv suma de 564 ron.  

Prin Legea bugetului de stat nr. 76/2000  si prin OMF 704/19.05.2000 cu privire la stingerea unor 

obligatii de plata, pana la data de 30.11.1999, Primaria a compensat din datoria catre C N A R SA suma de 

22.368 ron, ramanand un sold de 10.128 ron. Mentionam ca daca s-ar fi virat in contul datoriei toata suma 

rezultata din ramasitele incasate,  Primaria ar mai fi avut o datorie de doar 6.051 ron, datorie recuperata 

dealungul perioadei. 

  Putem remarca, ca atat in perioada de la preluarea serviciului de la RAGCL, cat si in perioada de dupa 

concesionare a serviciului  de catre SC CAPOLES SERV SRL, se inregistreaza datorii catre furnizorul de apa in 

speta Compania Nationala,, Apele Romane‟‟ SA. 

Probabil ca datorita acumularilor de datorii catre furnizori, cat si a cresterii valorii ramasitelor de incasat 

de la utilizatorii de apa potabila, administratorul Gabriel Baciu a fost nevoit ca in data de 29.11.2007, sa 

cesioneze activitatea doamnei administrator Podaru Liliana care repreezinta SC CAPOLES SERV SRL 

PLOIESTI. 

Cu toate eforturile depuse de noua conducere, nu s-a putut realiza imbunatatirea conditiilor de furnizare 

a apei potabile catre populatie, prin reducerea avariilor la retelele de alimentare si prin asigurarea unei presiuni 

optime, menite sa asigure functionarea centralelor termice si a aparatelor folosite la incalzirea apei menajere.  

Toate aceste neajunsuri, au determinat autoritatile locale sa initieze achizitionarea documentatiei 

tehnice, necesare promovarii unor noi obiective de investitii ca: ,,Reabilitare retea apa in Comuna Barcanesti 

Judetul Prahova‟‟ si ,,Racorduri (bransamente) conducta si camine apa in Comuna Barcanesti, Judetul 

Prahova‟‟. 

Obiectivul de investitii ,,Reabilitare retea apa comuna Barcanesti‟‟, a fost finalizat in baza Procesul- 

Verbal de receptie nr. 9777/2013, constructor SC INSPET SA Ploiesti, lucrarea fiind contractata prin contractul 

de lucrari nr. 8149/09.10.2009 si desfasurata in perioada 2009-2013, in valoare totala de 3.842.167,73 Ron. 

Al doilea obiectiv de investitii s-a desfasurat in perioada 2013-2014 in baza contractului de lucrari 

6843/21.06.2013 si receptionata prin Procesul- Verbal de receptie nr. 14974/2014 in valoare totala de 

1.824.024,71 Ron, realizata de SC Montin SA  Ploiesti. 

Aceste doua investitii, au avut ca obiect introducerea de retele noi din PEHD, de la sursa de alimentare 

ESZ Prahova, din zona Poarta Parcului Industrial Brazi si pana la Restaurant ,, Braseria  Romanesti.” 

Pentru punerea in folosinta a celor doua obiective de investitii, Consiliul Local a fost nevoit sa gaseasca 

o noua sursa de finantare, legala prin care utilizatorii serviciului public de alimentare cu apa, canalizare si 

epurare a apelor uzate sa poata fi bransati la retelele de distributie a apei potabile din satele Tatarani, Barcanesti, 

Romanesti. 
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In acest sens operatorul, SC CAPOLES SERV SRL PLOIESTI, a intocmit si inaintat un Studiu tehnico- 

economic, inregistrat sub nr.458/30.06.2014, privind constituirea cotei de dezvoltare pentru serviciile de 

alimentare cu apa potabila si canalizare- epurare si includerea acestora in preturile si tarifele apei potabile si 

canalizare – epurare in Comuna Barcanesti. 

Valoarea estimata a lucrarilor propuse pentru activitatea de alimentare cu apa potabila a fost de 2 872 

000 lei, iar pentru activitatea de canalizare – epurare a fost de  450 000 lei.  

Incepand cu data de 19.12.2014, dupa receptia lucrarilor si punerea in functiune a celor doua obiective 

de investitii s–a trecut la bransarea utilizatorilor si furnizarea apei potabile din retelele noi. De asemeni prin H C 

L nr. 24 din 26.04.2016 , Consiliul Local a hotarat transmiterea noilor mijloace fixe, care apartin domeniului 

public, catre SC CAPOLES SERV SRL PLOIESTI. Predarea – primirea activelor s- a facut in baza Procesului – 

verbal din data de 26.07.2016, constituit ca anexa nr. 2 a HCL NR. 24/ 26.04.2016.  

Prin adresa nr. 818 / 13.12.2016 operatorul serviciului public de alimentare cu apa potabila, canalizare si 

epurare a apelor uzate, SC CAPOLES SERV SRL PLOIESTI, aduce la cunostinta ca a executat lucrari de 

bransare a utilizatorilor, in valoare de    922 919.13 lei si ca, incepand cu data de 01.03.2017 expira durata 

contractului de concesiune nr. 638/ 27.01.2000. Totodata prin aceeasi adresa aduce la cunostinta calculul 

privind colectarea cotei de dezvoltare si durata de recuperare a investitiei  in 24 ani. 

Pentru racordarea (bransarea) utilizatorilor sub contract cu SC CAPOLES SERV SRL, s-au efectuat 

bransamente in numar de 1035 de bucati, care fac legatura dintre reteaua de aductiune –distributie si pana la 

limita proprietatii utilizatorului. Pentru punerea in functiune a celor doua obiective de investitii si asigurarea 

legaturilor dintre noul caminul si vechiul camin  de bransare,  de pe proprietatea utilizatorului, autoritatile locale 

au fost nevoite sa initieze si sa adopte stabilirea unei cote de dezvoltare in valoare 0,20 ron/m
3
 apa, si racordarea 

utilizatorilor la reteaua noua de furnizare a apei prin camine de PVC si piese de legatura.  

Valoarea lucrarilor efectuate din cota de dezvoltare, se ridica la valoarea de 922.919,13 ron, constand in 

executia a 477 bucati camine PVC, 1035 bransamente, 1035 apometre si extinderea  a 667 ml de retea de 

distributie a apei potabile. 

Inventarierea lucrarilor realizate din cota de dezvoltare s-a facut in baza documentatiei depusa de SC 

CAPOLES SERV SRL Ploiesti si prin Procesu-Verbal  de inventarire 23725/31.10.2017. 

In urma realizarii acestor lucrari din cota de dezvoltare, Consiliul Local este obligat sa achite SC 

CAPOLES SERV SRL suma de 922 919.13 Ron. Neachitarea acestei sume ne pune in imposibilitatea de a 

incepe procedura de concesionare a serviciului public de alimentare cu apa in Comuna Barcanesti, deoarece SC 

CAPOLES SERV SRL a  pierdut dreptul de a opera, prin ridicarea licentiei de operare de catre ANRSC, motiv 

ce a dus la initierea si adoptarea HCL Nr. 44/29.08.2017, prin care aceasta revoca HCL 24/27.04.2017, privind 

aprobarea redeventei pentru activitatea de alimentare cu apa potabila si canalizare-epurare, prestata de SC 

CAPOLES SERV SRL si a actului aditionat 6 la contractul de concesiune nr 638/2000. 

Activitatea privind desfasurarea serviciului concesionat a constituit o permanenta preocupare a 

Consiliului Local Barcanesti, astfel ca referitor la   perioada analizata, 2007 – 2017, au fost constatate  

urmatoarele: 

1.La solicitarea Domnului consilier Velici Ion, intregistrata sub nr.502/16.01.2017 prin care ne sesizeaza 

ca SC CAPOLES SERV SRL nu a respectat prevederile contractului de concesiune, dar nici HCL 

20/19.03.2012 in  ceea ce priveste incasarea redeventei lunare, fapt ce ar fi dus la prejudicierea bugetului local. 

2.Abaterea de la prevederile Legii 51/2006 Legea serviciilor publice in sensul ca, contractul de 

concesiune a fost prelungit ilegal. 

Referitor la solicitarea Domnului consiler Velici Ion, primarul Comunei Barcanesti a dispus cercetarea modului 

de derulare al contractului 638/27.01.2000, respectiv perioada 2007 - 2017. 

In urma cercetarii, a rezultat ca in perioada derularii contractului de concesiune   nr. 638/ 2000  de la  atribuire  

si pana in prezent, a fost modificat si completat dupa cum urmeaza; 

- Actul aditional nr. 2 din 01.07.2007, care stabileste penalitati  de 0.1 %  pe zi pentru  neplata sau  plata 

cu intarziere a obligatiilor contractuale; 

- Actul aditional nr. 2 din 29.11.2007, anexa la HCL nr. 26/ 29.11.2007 de modificare si  completare a 

contractului de concesiune nr. 638/ 2000, adica il adapteaza la cerintele legislatiei aparute ulterior 

incheierii acestuia;  

- Actul aditional  nr. 3 din 25.02.2010, incheiat in baza HCL nr. 6 / 25.02.2010, care modifica durata 

contractului de concesiune cu 5 ani, respectiv 15 ani, pana in 01.03.2015,  celelalte prevederi ramanand 

neschimbate; 

- Actul aditional nr. 4 din 27.02.2015  incheiat in baza HCL nr. 22  / 22.02.2015 se prelungeste durata 

contractului cu 2 ani , adica pana in data de 01.03.2017.  

 

Analizand cele prezentate, in urma verificarilor documentelor putem trage urmatoarele concluzii: 

Hotararea Consililuli Local nr. 20/19.03.2012 nu a fost pusa in aplicare prin nesemnarea Actului 

Aditional nr.4, de catre SC CAPOLES SERV SRL, motivul nesemnari actului, reiesind  din adresa 

nr.183/18.04.2012; 

Imposibilitatea de a semna actul aditional nr.4 anexa la HCL nr.20/19.03.2012, de catre operatorul 

serviciului de alimentare cu apa si canalizare-epurare a apelor uzate, SC CAPOLES SERV SRL, este aceea, ca 

pe ordinea de zi a sedintei Consililuli Local din data adoptarii hotararii nu a existat si un proiect de hotarare 

privind ajustarea pretului/mc apa, calculate in functie de influenta redeventei lunare de ,,10% din incasari/luna 



23 

 

pentru apa livrata in comuna Barcanesti, dar nu mai putin de 500 de euro la cursul ultimei zile calendaristice din 

luna”; 

Dupa cum rezulta din calcule, redeventa ce trebuia cuprinsa in pretul metrului cub  de apa livrata nu ar fi 

marit exagerat tariful acesteia; 

Se constata ca, valoarea redeventei in cuantum de 10%, ce trebuia platita de operator pentru cantitatea de 

apa vanduta si incasata, este de 166 349.49 lei, mai mare decat valoarea redeventei lunare in cuantum  de cel 

putin  500 de euro, (conform anexelor 1,2,3,4 si 5) in valoare de 133929.3 lei, fapt ce duce la luarea in calcul 

numai a valorii totale de 166.349,49  lei pentru   perioada analizata; 

  Din evidentele contabile, se constata ca valoarea totala a redeventei este de  258.448,76 lei, din care 

suma achitata de operator ca  redeventa, pentru perioada Apr.2012 – Mar.2017 sunt de  98 098,97 si se constata  

o diferenta intre suma platita si cea calculata , conform prevederilor HCL nr.20/19.03.2012,  de 160.349,79 lei; 

La controlul de audit financiar desfasurat pentru  perioada 03.11 2014 – 07.12.2017, executat de Camera 

de Conturi Prahova, s-a luat in calcul plata redeventei la valoarea de 500 euro/luna, pentru perioada 14.11.2014 

– 14.03.2017, constatandu-se, in viziunea Camerei de Conturi Prahova, o diferenta de incasat de 17.703 lei, 

recuperarea sumei cazand in sarcina SC CAPOLES SERV SRL PLOIESTI si a dlui. Primar Dima Gheorghe, 

care nu a dus la indeplinire prevederile HCL nr. 20 / 2012,  prin nesolicitarea compartimentului de specialitate a 

unei  fundamentari corecta care sa duca la modificarea  redeventei. 

In realitate, extinzand procedura de calcul a Camerei de Conturi Prahova, constatam ca, valoarea 

redeventei calculata la minim 500 euro/luna, aplicat perioadei   01.04.2012 - 31.03.2017 este 133.929,3 lei din 

care s-a achitat suma de 98.098,97lei , rezultand un rest de plata de 35.830.33 lei. Asa cum am aratat mai sus, in 

urma controlului, Camera de Conturi Prahova, a luat masuri pentru recuperarea a doar 17.703 lei  pentru 

perioada Nov.2014 - Mar. 2017, in loc de Apr.2012 - Mar 2017. Diferenta care rezulta de aici este in suma de 

18.127,33 lei, considerand ca si aceasta suma constituind  un prejudiciu pe langa cei 17.703 lei. 

Referitor la respectarea legii servicilor de utilitate publica, facem precizarea ca,  prin adresa 

50.667/05.07.2017, primita de la A.N.R.S.C, ni se aduce la cunostiinta ca, operatorului SC CAPOLES SERV 

SRL i s-a ridicat licenta 3804/12.07.2016 pentru furnizarea serviciului in comuna Barcanesti, intrucat Actul 

Aditional nr. 5/23.02.2017 prin care s-a prelungit pentru a 3 a oara, durata contractului nr. 638/2000,  nu 

indeplineste criteriul obligatoriu de acordare a licentelor. prevazute in art.47 din “Regulamentul privind 

acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utiltati publice‟‟  precizandu-se ca prin Actul 

Aditional nr 3/2010 s-a prelungit deja cu 5 ani durata contractului de concesiune , Actul Aditional  nr.4/2015 de 

prelungire a duratei contractului cu inca 2 ani,  nemaiavand suport legal, fara suport legal fiind si prelungirea 

contractului cu inca 3 ani prin HCL nr. 7/20.02.2017 si a actului aditional nr. 5/23.02.2017. 

Pe cale de consecinta, la data de 01.03.2015 trebuia initiata procedura de concesiune a serviciului public 

de alimentare cu apa al Comunei Barcanesti, catre un alt operator.  

Acest lucru nu este posibil nici in momentul de fata, deoarece  nu s-au rascumparat, de la SC CAPOLES 

SERV SRL, bunurile materiale rezultate in urma  aplicarii cotei de dezvoltare   asa cum se prevede in  

contractului de concesiune nr. 638/2000, conform art. 7, pct. 4(2) lit. w. 

Pentru imbunatatirea activitatii, in prezent, ca edil al Comunei Barcanesti am actionat pentru anihilarea 

neajunsurilor acumulate de-a lungul timpului in derularea serviciului de alimentare cu apa a localitatii si am 

promovat lucrarile de constructii –montaj la obiectivul ,,Construire retea apa potabila si bransamente in satele 

Barcanesti si Ghighiu si organizare de santier‟‟, precum si achizitionarea studiului de fezabilitate ,,Reabilitari si 

extinderi conducte de alimentare cu apa in Com. Barcanesti, Jud Prahova Etapa 3,‟‟precum  si montarea unei 

vane de reglare a presiunii in sistemul de alimentare cu apa. 

Necesitatea promovarii acestui obiectiv de investitii ,,Construire retea apa potabila si bransamente in 

satele Barcanesti si Ghighiu si organizare de santier‟‟a fost datorata existentei in satul Ghighiu, a unei retele de 

alimentare cu apa, construita din prefabricate de azbociement si alimentata dintr-un foraj achizitionat de la SC 

Brazi SA.    

Oportunitatea promovarii obiectivului de investitii a constituit-o starea avansata de degradare a retelei de 

alimentare cu apa, imposibilitatea de tratare bacteriologica a apei din foraj, lipsind statia de clorinare si nu in 

ultimul rand, avariile dese, care pentru remedierea lor implica fonduri substantiale si greu de recuperat din 

pretul apei. 

 Valoarea totala a investitiei apreciata in documentatia tehnica este de 1.294.651.lei (fara TVA), pentru o 

lungimea retelei de distributie este de 7668 m si bransamente  338 m. 

 In anul 2016, s-a procedat la achizitionarea lucrarilor de C+M prin licitatie publica prin SEAP, licitatie 

castigata de SC KATO SRL si executata in baza contractului 17535/04.07.2017, cu termen de executie 179 zile, 

pana la data de 04.02.2018. Valoarea lucrarilor rezulatate in urma licitatiei este de 650.757 (fara TVA). 

Pe parcursul desfasurarii lucrarilor de C+M, au fost gasite neconformitati prin relocarea retelelor de 

distributie si proiectarea acestora  pe anumite tronsoane de drum, ceea ce ar fi dus la neasigurarea alimentarii cu 

apa potabila a 6 gospodarii. 

In urma discutiilor purtate intre achizitor - executant - proiectant, s-au intreprins maurile de refacere a 

proiectului si eliminarea neconformitatilor, operatiune materializata prin NR-uri (nota de renuntare) si NCS-uri 

(note de comanda suplimentara).  

Pe langa retelele de aductiune a apei potabile in lungime de 3000 m s-au construit si retele de distributie 

in lungime de 3668 m si 135 bransamente si un numar de 16 bransamente suplimentare, realizate in urma 

negocierii dintre Primar si constructor, pe cheltuiala constructorului. 
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La momentul cand facem vorbire, pot raporta ca executantul si-a indeplinit obligatiile contractuale 

finalizand lucrarile de constructie-montaj, urmand ca proba de presiune sa se faca atunci cand  temperatura 

mediului exterior va fi de peste    +5o C, atat diurn, cat si nocturn. 

Dupa efectuarea probelor de presiune se va trece la etapa de predare-primire a investitiei si punerea ei in 

exploatare. 

Cu toate eforturile depuse de la preluarea mandatului si pana in prezent, nu am putut face ca sistemul de  

alimentare cu apa potabila, ce deserveste locuitorii Comunei Barcanesti, sa fie unul eficient,  care sa satisfaca 

minimum de pretentii ale utilizatorilor, motiv pentru care am promovat  in regim de urgenta achizitionarea 

documentatiei tehnice, PT, DE, DTAC si Caiet de Sarcini, necesare demararii obiectivului de investitii 

,,Reabilitari si extinderi conducte de alimentare cu apa in Com. Barcanesti, Jud Prahova Etapa 3‟‟. Deasemenea 

am prevazut in programul de investitii pe anul 2018, lucrari de constructii montaj in valoare de  100 000 lei.  

 

 

Necesitatea si oportunitatea  construirii sistemului de canalizare si epurare ape uzate in Comuna 

Barcanesti, rezulta din; 

 

- Suma necesara Studiul de Fezabiliate a fost aprobat prin ANEXA nr. 3- LISTA DE INVESTITII a 

H.C.L. nr. 21 din 03.04.2017, lucrarea respectiva fiind adjudecata si executata de firma  de SC  BUILD 

WAY DESIGN SRL, in calitate de proiectant general;   

- Oportunitatile promovarii obiectivului de investitie   ,, Studiu de Fezabilitate - Sisteme de canalizare 

menajera si epurare apa - Comuna Barcanesti, Judetul Prahova”                    sunt : 

a) solicitarile  cetatenilor  din localitatea noastra, coroborate cu legislatia nationala si cea europeana in 

vigoare, pentru  imbunatatirea confortului casnic;  

b) de  protectie  a sanatatii oamenilor  si  a  mediului inconjurator,  adaptate la conditile     geo – 

hidrologice si hidrotehnice  ale  localitatii.  

c) Conform proiectului a fost prezentat  urmatorul studiu; 

 

            Pentru satele Barcanesti, Romanesti, Puscasi  si Tatarani. 

Se propune infiintarea retelei de canalizare ca fiind gravitationala, pe domeniul public, folosind tuburi 

din PVC SN 8, cu diametre cuprinse intre 250 – 400 mm si camine de vizitare prevazute la o distanta  maxima 

de 50 m, intre ele. Colectoarele stradale vor fi pozate sub adancimea de inghet, cu statie de epurare in satul 

Puscasi. 

Aceasta solutie are avantajul ca sistemul de canalizare gravitational este mai usor de operat.  

 Ca dezavantaje enumeram; necesita sapaturi la adancimi mari, cu un numar ridicat de camine de 

vizitare; numar  mare de statii  de pompare a apei uzate, iar durata de executie a retelei este mai mare decat 

pentru o retea  vacumatica, datorita  ridicarii panzei subterane a apei freatice. 

Pentru satul Ghighiu  se propune o retea de canalizare menajera gravitationala, din PVC, cu statie de 

epurare proprie si statie de pompare apa uzata cu separatie de solide. 

Are avantajul unei exploatari mai usoare si dezavantajul costurilor de realizare foarte mari. 

Datorita importantei lucrarilor si a  costurilor ridicate,  cat  si a  necesitatii  incheierii unor parteneriate, 

pentru  obtinerea fondurilor  guvernamentale si europene necesare construirii  obiectivului,   am prevazut ca 

investitia sa se realizeze in 2 etape, astfel: 

- Etapa 1, retea de canalizare in satele  ,Barcanesti, Romanesti, Puscasi  si Tatarani, 

- Etapa 2, retea de canalizare in satul Ghighiu.  

 

 

1.  Valoarea totala a investitiei ( preturi  august 2017- 1 euro =  4.5656 lei ) 

                                                                                                      

Nr. 

crt. 

Capitol investitie Valoare  cu TVA 

         ( lei ) 

Valoare faraTVA 

( lei ) 

 

1 Total generel 41 364 567, 67 34.812.192,44  

2 Din care ; C+ M 35. 545. 746, 12 29.870.374,89  

 

 

2. ESALONAREA INVESTITIEI                                               - valori cu TVA ( lei ) 

Anul I – Etapa I 16.340.484 

Anul II – Etapa I 22.438447 

Anul I- Etapa II 2.585.637 

 

 

3. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI :    30  LUNI 

4. CAPACITATI: 

- Sistem de canalizare menajer prin vacuum – 36440 ml 

- Statie de epurare – 1 buc 

-  Statie de vacuum – 3 buc 
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- Subtraversari         - 7 buc 

- Sistem de canalizare manajera  gravitationala -  2473  ml; 

- Statie pompare apa uzata  - 2  buc; 

- Sub traversari -1  buc; 

 

5. Finantarea lucrarii sa  va  faca  din buget local si alte surse. 

 

Pe etape principalii indicatori tehnico- economici  si valoarea investitiei se prezinta  astfel: 

 

Etapa 1- Retea de canalizare in satele Barcanest, Romanesti, Pusacasi si Tatarani 

 

1.  PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI                   Lei ( RON ) 

 Valoare cu TVA 

                

Valoarea fara TVA 

Valoarea totala a investitiei 38.778.930,93 32.635.946,27 

Din care C+ M 33.204.356,54 27.902.820,62 

 

                                                                                                      

 

2. ESALONAREA INVESTITIEI                                                           - valori  cu TVA  

Anul I 16.340.484 

Anul II 22.438.447 

 

3. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI : 24 LUNI 

4. CAPACITATI: 

- Sistem de canalizare menajer prin vacuum – 36440 ml 

- Statie de epurare – 1 buc 

-  Sattie de vacuum – 3 buc 

- Subtraversari         - 7 buc 

 

5. Finantarea lucrarii sa  va  faca  din buget local si alte surse. 

 

 

      Etapa 1I - Retea de canalizare in satul Ghighiu 

 

1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI                        Lei ( RON ) 

                                                                                                      

 Valoare cu TVA Valoare fara TVA 

Valoarea totala a 

investitiei 

2.585636,74 2.176.246,17 

Din care C+M 2.341.389,58 1.967.554,27 

 

    2. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI : 6  LUNI 

    3.CAPACITATI: 

 

- Sistem de canalizare manajera  gravitationala -  2473  ml; 

- Statie pompare apa uzata  - 2  buc; 

- Sub traversari -1  buc; 

 

 

    5.Finantarea lucrarii sa  va  faca  din buget local si alte surse. 

 

           IX. GESTIONAREA  CAINILOR FARA STAPAN         

 

Gestionarea serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan se va realiza in conditiile OUG nr. 

155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, actualizata cu modificarile si 

completarile ulterioare, a prevederilor OG nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale cu 

modificarile si completarile ulterioare aduse de Legea nr. 515/2002, a Legii nr. 205/2004 privind protectia 

animalelor, actualizata cu prevederile Legii nr. 9/2008, a Legii nr. 60/2004 privind ratificarea Conventiei 

Europene pentru protectia animalelor de companie semnata la Strasbourg la 23.06.2003.  

Delegarea prin concesiune a serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan se va face in urma 

organizarii unei licitatii deschise in conformitate cu prevederile Legii nr. 100 / 2016 actualizata, la care pot 

participa persoane juridice romane/straine, autorizate in conditiile legii. 

 Scopul concesionarii serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan in Comuna Barcanesti il 

constituie reducerea numarului de caini fara stapan,  stoparea inmultirii necontrolate a caiinilor de rasa comuna, 
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prevenirea abandonului si a pierderii cainilor, reducerea aparitiei rabiei si a altor zoonoze, reducerea riscurilor 

sanatatii oamenilor, prevenirea agresivitatii asupra oamenilor si animalelor precum si reducerea comertului 

ilegal si a traficului cu animale. 

In acest sens am actionat  pentru demararea  documentatiei de infiintate organizare si gestionare a 

serviciului comunitar. 

 

X.ILUMINATUL PUBLIC  

 

Potrivit prevederilor art.8 alin(1) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile administratiei publice locale au competenta 

exclusiva, in conditiile legii, in tot ceea ce priveste  organizarea, gestionarea si functionarea serviciilor de 

utilitati publice, precum si in ceea ce priveste crearea, dezvoltarea, modernizarea , reabilitarea si exploatarea 

bunurilor proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ teritoriale, aferente sistemelor de utilitati 

publice.   

Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006 stabileşte cadrul juridic şi institutional unitar privind 

înfiinţarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finanţarea, monitorizarea şi controlul functionarii serviciului 

de iluminat public pe raza unitatilor administrativ teritoriale. 

Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi cuprinde 

totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publica şi de interes economic şi social general desfăşurate la 

nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor 

administraţiei publice locale, în scopul asigurării iluminatului public. Serviciul de iluminat public cuprinde 

iluminatul stradal rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental şi iluminatul 

ornamental-festiv. 

Conform legii, organizarea şi desfăşurarea serviciului de iluminat public trebuie sa asigure satisfacerea 

unor cerinţe şi nevoi de utilitate publica ale comunităţilor locale, şi anume:  

 - ridicarea gradului de civilizatie, a confortului şi a calităţii vieţii; 

 - creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale, precum şi a gradului de 

siguranta a circulaţiei rutiere şi pietonale;  

 - punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisagistice ale localităţilor, precum 

şi marcarea evenimentelor festive şi a sarbatorilor legale sau religioase; 

 - susţinerea şi stimularea dezvoltării economico-sociale a localităţilor;  

 -  funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranta, rentabilitate şi eficienta economică a infrastructurii 

aferente serviciului. 

 Astfel cum este prevazut la art.28 alin.(2) si alin.( 2^1) din Legea 51/2006 republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, gestiunea serviciului se poate face prin gestiune directa sau prin delegare de gestiune. 

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptata, activitatile specifice serviciului de iluminat public se 

organizeaza si se desfasoara pe baza unui regulament al serviciului si a unui caiet de sarcini, elaborate si 

aprobate prin hotararea consiliului local. 

Regulamentul privind organizarea, gestionarea si functionarea serviciulului de iluminat public la nivelul 

comunei Barcanesti, judetul Prahova , anexa nr.1, contureaza cadrul special de exploatare a serviciului de 

iluminat in vederea realizarii  satisfacerii unor cerinţe/nevoi de utilitate publică ale comunităţii locale. Serviciile 

de iluminat public se prevăd pe toate căile de circulaţie publică din comuna, cu respectarea principiilor ce 

guvernează organizarea şi funcţionarea serviciilor de gospodărie comunală. 

Serviciile de iluminat public vor îndeplini concomitent următoarele condiţii de funcţionare: continuitatea 

din punct de vedere cantitativ şi calitativ; adaptabilitatea la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale 

comunităţii locale;  satisfacerea judicioasă, echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţii locale, 

în calitatea lor de utilizatori ai serviciului; tarifarea pe bază de competiţie a serviciului prestat;administrarea şi 

gestionarea serviciului în interesul comunităţii locale; respectarea reglementărilor specifice în vigoare din 

domeniul transportului, distribuţiei şi utilizării energiei electrice; respectarea standardelor minimale privind 

iluminatul public, prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu, care sunt identice cu 

cele ale CIE. 

Gestiunea şi administrarea serviciilor de iluminat public, precum şi funcţionarea, exploatarea şi 

întreţinerea sistemelor de iluminat public aferente, intră în atribuţiile şi în responsabilitatea exclusivă a 

autorităţilor administraţiei publice locale. 

Gestiunea serviciilor de iluminat public se organizează la nivelul comunei după criteriul raportului 

optim cost/calitate pentru serviciul prestat comunităţii şi va ţine seama de mărimea, gradul de dezvoltare şi de 

particularităţile economico-sociale ale localităţii, de starea dotărilor şi echipamentelor tehnice existente, precum 

şi de posibilităţile locale de finanţare a exploatării, întreţinerii şi dezvoltării acestora. 

Propunem spre analiza si dezbatere, ca gestionarea serviciului public sa fie prin gestiune delegata, 

deoarece nu dispunem de compartiment de specialitate incadrat cu personal calificat in acest sens. Conditiile de 

gestionare directa le prezentam in Caietul de Sarcini privind delegarea  gestiunii prin concesiune a Serviciului 

de iluminat public, pentru activitatile de intretinere si reparatii a sistemului de iluminat public in comuna 

Bărcăneşti, judetul Prahova reprezentand anexa 2, din care enumeram cateva aspecte privind obiectul si 

cerintele aferente serviciului, astfel :  

      Serviciile de intretinere si reparatii ale sistemului de iluminat public in comuna Barcanesti se asigura pentru: 
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- Iluminatul cailor de circulatie publica: strazi, trotuare, piete, intersectii, trecerii de pietoni, poduri; 

- Iluminatul arhitectural; 

- Iluminatul festiv si peisagistic 

Prin aceasta concesionare se are in vedere: 

- Imbunatatirea calitatii iluminatului public; 

- Garantarea permanentei in functionare a iluminatului public; 

- Adaptarea sistemului de iluminat public la cerintele utilizatorului privind realizarea unui iluminat 

eficient si economic; 

- Verificarea si supravegherea continua a functionarii retelelor electrice de joasa tensiune si a corpurilor 

de iluminat; 

-  Mentinerea in stare de functionare la parametrii proiectati a sistemului de iluminat public; 

- Eliminarea poluarii iluminotehnice; 

- Scaderea emisiilor de CO2 (tehnologia LED si mixt LED/fotovoltaic independent energetic); 

- Reducerea costurilor de mentenanta in functie de investitiile si dotarile efectuate de concedent; 

- Reducerea consumului de energie electrica al SIP. 

 

        Concesionarul serviciului de intretinere si reparatii specifice sistemului de iluminat public din comuna  

Barcanesti, judetul Prahova, va asigura: 

 - respectarea legislatiei, normelor, prevederilor si regulamentelor privind protectia muncii, protectia mediului, 

urmarirea comportarii in timp a sistemului de iluminat public, prevenirea si combaterea incendiilor; 

- exploatarea, intretinerea si reparatia instalatiilor cu personal autorizat, in functie de complexitatea instalatiei si 

specificul locului de munca; 

- intretinerea si mentinerea in stare de permanenta functionare normala a sistemelor de iluminat public; 

- furnizarea catre autoritatile administratiei publice locale, A.N.R.S.C., a informatiilor solicitate si accesul la 

documentatiile pe baza carora presteaza serviciul de iluminat public, in conditiile legii; 

- personal de interventie operativa; 

- conducere operativa prin asigurarea unei linii telefonice directe existenta in dispecerat; 

- instituirea unui sistem de evidenta, analizare , solutionare si raportare privind reclamatiile facute de 

concendent in legatura cu calitatea serviciilor; 

- remedierea operativa a defectiunilor; 

-  executarea in bune conditii si la termenele prevazute a lucrarilor de revizii/reparatii care vizeaza functionarea 

sistemului; 

- dotarea proprie  cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatilor asumate prin 

contractul de delegare; 

- alte conditii specifice stabilite de autoritatea administratiei publice locale. 

In prezent suntem in etapa de elaborare a documentatiilor. 

 

 

                 XI. INVATAMANTUL  PRESCOLAR, GIMNAZIAL SI  LICEAL 

 

 

In Comuna Barcanesti, functioneaza 2 instituţii de învăţământ, o şcoală şi un  liceu tehnologic  agricol, 

iar în urma analizei din teren s-a constatat că funcţionează în localitate următoarele unităţi şcolare şi preşcolare:  

           - Gradinita de copii cu program normal, sat Bărcăneşti, nr.66 

           - Grădiniţă de copii cu program normal, sat Româneşti desfiinţată în 2012, conform HCL nr. 

64/30.10.2012  

          - Grădiniţă de copii cu program normal , sat Tătărani, nr. 26  

          - Şcoala cu clasele I-VIII sat Româneşti nr. 96  

          - Şcoala cu clasele I-VIII, sat Tătărani nr. 26  

          - Şcoala cu clasele I-VIII "Gheorghe Lazăr", sat Bărcăneşti, nr. 66  

          - Liceul tehnologic agricol, sat Bărcăneşti – sat Bărcăneşti nr. 368  

 

Liceul Tehnologic Agricol, are în compunere cabinete şi laboratoare: -Chimie laborator , -Fizică 

laborator , -Informatica laborator , -Limba româna cabinet , -Matematică cabinet , -Limba engleză cabinet , -

Istorie cabinet , -Geografie cabinet , -Biologie cabinet , -Energie, Electrotehnica, Electronica cabinet , -Masini 

şi utilaje agricole cabinet; ateliere: -mecanica , -desen tehnic , -industrie alimentara , -veterinar , -agricultura , -

legislatie rutiera ; biblioteca, sală şi teren de sport.  

 

Conform datelor INSS procesul de învăţământ se desfăşura în: 

  

- 39 săli de clasă din care 17 în învăţământul primar şi gimnazial şi 22 în învăţământul liceal  

- 7 laboratoare şcolare din care 3 în învăţământul primar şi gimnazial şi 4 în învăţământul liceal  

- 10 ateliere şcolare, 1 sală de gimnastică, în învăţământul liceal  

- 4 terenuri de sport din care 3 în învăţământul primar şi gimnazial şi 1 în învăţământul liceal 
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   Populaţia şcolară totală era de 1159 în 2017, distribuită astfel pe niveluri de educaţie: 

  

       -  175 copii înscrişi în grădiniţe  

       -  984 de elevi înscrişi în învăţământul preuniversitar din care: 546 de elevi în învăţământul  scolar 

gimnazial;  

       - 438 elevi înscrişi în învăţământul liceal  

 

 

Totalul absolvenţilor pe niveluri de educaţie era de 164, din care 69 în învăţământul primar şi gimnazial 

şi 95 în învăţământul liceal.  

Personalul didactic (2017- 2018) este  asigurat de un total de 115  de cadre didactice, astfel:  

       -62 în învăţământul şcolar  

      - 53 în învăţământul liceal  

 

In perioada supusa analizei am constatat deficiente in derularea lucrarilor la obiectivul ,, Extindere liceu 

cu 8 Sali de clasa si anexe”, inceputa din decembrie 2007 si abandonata in 2014. 

In data de 28.07.2016, Primarul  Comunei Barcanesti,  notifica executantul contractului de lucrari nr. 

9732/ 15.10.2007, SC Justnec SRL  Paulesti si SC Romconstruct SA Ploiesti, prin adresa nr. 15722, ca in data 

de 03.08.2016 si solicita  sa se intalneasca pemtru a gasii modalitatea de preluare a bunurilor aflate in custodie. 

Intalnirea a avut loc in data de 28.09.2016, cand executantul aduce la cunostinta entitatii achizitoare , ca 

este in insolventa  si toate raporturile economice si juridice vor fi discutate cu administratorul juduciar, motiv 

pentru care , in data de 30.09.2016, primarul localitatii a convocat arhitectul lucrarii,D-L SEVER NITU si 

dirigintele de santier, D-L  STELIAN DRAGHICI 

 

Fata de cele mai sus aratate, mai sus se pot trage urmatoarele 

                                               

             CONCLUZII 

 

1. Pentru a configura, cat mai corect, modul de derulare al lucrarilor de constructi la obiectivul de investitie  

,,EXTINDERE LICEU – 8 SALI DE  CLASA SI ANEXE „, am studiat situatiile de lucrari, 

centralizatoarele acestora , datele  la care au  fost emise  facturile  de catre executant, a notelor de 

constatare si a notelor de lucrari suplimentare , unde lesne se poate observa ca,   entitatea achizitoare  nu 

a asigurat fondurile necesare  sustinerii executiei in termen a contractului . motiv ce cred ca stat la baza 

incheierii al celor 4 acte aditionale, prelungind durata executiei cu 7.2 ani. 

2. Prelungirea duratei de excutie  al contractului, pentru o perioada de 7,2 ani  neluindu-se masuri de 

coservare  , constructia, lasta sub actiunea factorilor de mediu   ( ploaie, ninsoare, inghet si  desghet),a 

suferit deteriorari ale elementalor constructive   prin infiltratia apei in planseu, disrugand tencuieli, 

glafuri si sistemul de termoizolatie.Pentru refacerea acestora s-au intocmit note de costatare si si note de 

lucrari suplimentare  insusiste de ambele parti contractante. 

3. Asa cum s- a consemnat in procesul –verbal de control  intocmit de auditorii publici ai Camerei de 

Conturi Prahova, pentru finalizarea  obiectivului  de investitie ,,EXTINDERE LICEU -8 SALI DE 

CLASA SI ANEXE‟‟, au mai ramas de executat lucrari in valoare de   277 567.95 lei,  din oferta anului 

2007. 

4. O atentie deosebita trebuie acordata motivatiei din sentinta civila nr. 826 di 09.04.2015, ramasa 

definitive si irvocabila in data de 21.01.2016, care atesta ca SC Justnec SRL  Paulesti este in culpa 

pentru neexecutarea la termen a obligatiilor contractuale  asumateprin contractual de lucrari nr. 9732 din 

15.10.2007.  

5. Daca  in  contractul, enumtat mai sus   se  introduceau prevederile art. 12.5 din contractual cadru , 

cuprins in OUG. 34 / 2006,  executantul avea obligatia de a lucra, chiar daca beneficiarul nu dispunea 

temporar de finantare si s-ar fi putut evita neajunsurile prezentate in cuprinsul constatarii.  

6. O mare greseala s-a facut de catre partile contractante,  ca lucrarile executate nu au fost evidentiate in 

procese – verbale de terminarea partiala a lucrarilor, sau procese verbale de predare- primire a 

constructiei la incetarea contractului.   

Pentu finalizarea lucrarilor si darea in folosinta a obiectivului consider ca trebuie prezentate  

urmatoarele; 

PROPUNERI;   

       1.   Preluarea de urgenta a bunurilor aflate in custodia executantului in valoare de 111038.32lei 

 si predarea acestora in custodia Liceului Tehnologic Agricol Barcanesti 

       2. Recalcularea, la zi, de catre serviciul contabilitate a dobanzii  aferente  valoarii  materialelor nepuse in 

opera de catre executant,  iar  pentru recuperarea acesteia inscrierea la masa credala a SC Justnec SRL Paulesti. 
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3. Efectuarea expertizei tehnice a constructiei, asa cum prevad actele normative in vigoare si stabilirea 

lucrarilor ramase de executat , in vederea promovarii unei noi etape de atribuire , a unui nou contract, de 

lucrari pentru  punerea in functiune a obiectivului. 

Utilizarea garantiei de buna executie, ce s-a retinut executantului pentru efectuarea expertizei tehnice ,sau 

continuarii lucrarilorin vederea   

 

In anul 2017 am achizitionat expertiza privind stabilirea stadiului fizic al investitiei mai sus descrise, 

urmand a gasi o cale economica si legala de continuare a investitiei. 

Pentru a continua m-am adresat  factorilor de conducere si decizie a Liceului Tehnologic Agreicol 

Barcanesti, Inspectoratului Scolar Prahova, pentru a ne preciza  daca mai persista necesitatea si oportunitatea  

continuarii lucrarilor , sau gasirea unei alte destinatii a lacalului neterninat.pana in prezent  am primit raspunsuri 

ambiguie, lipsite de credibilitate si cu risc investitionale ridicat, ceea ce m-a pus in dificultatea luarii unei 

decizii. 

Bineinteles ca de toate neajunsurile am informat Consiliul Local al Comunei Barcanesti, care va trebuii sa 

ia o decizie in acest sens. 

Pe langa aceste aspecte trebuie sa va informez ca, in perioada  postdecembrista s-au desfiintat profilele cu 

specific zootehni si veterinar, dar si cele profesionale agricole, factori determinanti in lichidarea microfermelor 

zootehnice din cadrul institutiei de invatamant, ramanand in conservare, dar in conditii de nesiguranta, tot 

patrimoniul adiacent acestor  specialitati, ca[ tractoare si masini agricole, adaposturi  pentru cresterea 

animalelor, laboratoare si cabinete de profil, precum si lichidarea efectivelor de animale. 

Deasemenea in perioada amintita s-au construit laboratoare si sali de clasa excedentarenumarului de elevi 

existent, constructii noi executate in detrimentul  lucrarilor de reparatii curente si capitale la cele vechi, in 

interiorul carora se desfasoara procesul de invatamant. 

Pentru remedierea acestor greseli sunt nevoit a gasi o solutie de valorificare prin inchirieri si concesiuni 

prin contracte cu terti, care desfasoara activitati agricole si alimentare, pentru a asigura locutile de practica a 

elevilor scolarizati astazi si obtinerea unor fonduri pentru sustinerea invatamantului liceal 

Grija mea ,dupa cum puteti observa, s-a manifestat in repararea si modernizarea localurilor scolilor 

generale, prin asigurarea fondurilor necesare procesului de invatamant, prin modernizarea bazelor sportive a 

fiecarei scoli in parte. 

 

            XII. SANATATE 

 

Infrastructura pentru sănătate a comunei Bărcăneşti (la nivelul anului 2017) era formată din 5 cabinete 

medicale (4 publice şi 1 privat), 2 laboratoare de tehnică dentară şi 2 farmacii. 

Localul unde se desfasoara activitatea medicala apartine Consiliului Comunei Barcanesti si este 

concesionat specialistilor in medicina de familie. Dupa cum bime stiti acest local nu a putut fi modernizat 

datorita faptului ca gestiunea acestuia cade in sarcina concesionarilor. 

Din constructie si datorita  amenajarilor deficitar executate,    dealungul timpului, spatiul destinat 

activitatii medicale  nu intruneste cerintele pentru gazduirea pacientilor pentru controlul medical, grupurile 

sanitare sunt construite in mijlocul localului, limitand accesul, iar pe timpul friguros este neincalzit. Toate 

acestea creeaza stres si disconfort pacientilor ,dar si medicilor.  

 Dar  din cauza lipsei fondurilor, dar si a nepasarii manifestate de-a lungul timpului, localul nu mai 

corespunde cerintelor actuale de igiena, PSI,  fapt ce ne obliga sa intervenim in reparatia capitala a acestuia, 

imediat ce gasim o solutie de cazare provizorie a cabinetelor medicale, fara a perturba acticitatea sanitara.  

 Pentru rezolvarea situatiei in anul acesta vom achizitiona  documentatia necesara promovarii 

reparatiilor capitale si recompartimentarii, in conformitate cu legislatia in domeniu. 

 

 

           XIII. POLITIE  LOCALA 

 

Multe dintre acţiunile poliţiştilor locali stârnesc controverse, ridicând întrebări cu privire atribuţiile pe 

care le au aceştia. Pe de altă parte, sunt situaţii în care poliţiştii locali sunt apreciaţi pentru modul în care 

intervin în sprijinul cetăţenilor sau pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice.  

Atribuţiile Poliţiei Locale sunt stabilite prin Legea 155/2010, intrată în vigoare în 1 ianuarie 2011. 

Potrivit actului normativ citat, „Poliţia Locală se înfiinţează în scopul exercitării atribuţiilor privind 

apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea 

şi descoperirea infracţiunilor. 

 

    În mod concret, poliţiştii locali au atribuţii în opt domenii: 

 

1. Ordine şi linişte publică, precum şi paza bunurilor.  

 

     La acest capitol, poliţiştii locali au o libertat destul de mare de intervenţie. Astfel, printre alte atribuţii, 

poliţiştii locali pot acţiona pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea 
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părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora  

serviciului public de asistenţă socială;.  

           Constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind       

regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără 

stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără 

stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul 

acestora la adăpost;  

Asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului/ primarului general, din 

instituţiile sau serviciile publice de interes loca; 

La efectuarea unor controale sau acţiuni specifice; participă, împreună cu alte autorităţi competente, la 

asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în 

spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane. 

 

2. Circulaţia pe drumurile publice. 

 

    Acesta este unul dintre domeniile în care intervenţia poliştilor locali stârneşte controverse aprinse. 

Articolul 7 al Legii 155/2010 reglementează cum pot aplica poliţiştii locali sancţiuni în trafic. Astfel poliţiştii 

pot constata contravenţii şi aplica sancţiuni pentru: încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, 

parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor 

staţionate neregulamentar; încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite 

sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule; încălcarea 

normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală; 

nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, parcuri şi zone 

de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru 

persoanele cu handicap. 

 

3. Disciplina în construcţii şi afişajul stradal. 

 

Printre atributii se  numără efectuarea unor controale pentru: identificarea lucrărilor de construcţii 

executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu; 

identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii a părţii carosabile şi 

pietonale; si verifica respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă 

de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice. 

 

4. Protecţia mediului. 

 

  În acest domeniu, Poliţia Locală controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de 

ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale; sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice 

competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică. De asemenea, 

Poliţia Locală verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, 

îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor.  

 

5. Activitate comercială.  

 

Şi în acest domeniu poliţiştii locali au atribuţii sporite, având posibilitatea să verifice modul de respectare a 

legii în derularea activităţilor comerciale.  

 

6. Evidenţa persoanelor. 

 

 La acest capitol, Poliţia Locală poate verifica, la cererea autorităţilor competente, datele cu caracter 

personal. Potrivit legii, Poliţia Locală constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor 

legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.  

 

7. Infracţiuni flagrante. 

 În acest domeniu, Poliţia Locală imobilizează făptuitorul, ia măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică 

martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predă făptuitorul, pe bază de proces-verbal, în 

vederea continuării cercetărilor.  

 

8. Acţiuni comune cu Poliţia Română şi Jandarmeria. 

 

  ,,În cazul executării în comun cu unităţile/structurile Poliţiei Române sau cu cele ale Jandarmeriei 

Române, a unor misiuni în domeniul menţinerii sau asigurării ordinii publice, ori pentru dirijarea circulaţiei 

rutiere, efectivele Poliţiei Locale acţionează sub coordonarea directă a Poliţiei Române sau Jandarmeriei 

Române, după caz”, prevede legea Poliţiei Locale. Procesele verbale întocmite de poliţia Locală pot fi 

contestate în instanţă în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului verbal de 
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contravenţie. .   

 

           Precizez faptul ca in localitatea noastra nu au fost inregistrate  cazuri deosebie de incalcare a legii si 

mentionez faptul ca starea infractionala a scazut si ca urmare a monitorizarii video permanente a punctelor 

sensibile de pe teritoriul  administrat. 

 

             XIV. ASISTENTA SOCIALA 

 

Ca urmare a restructurarii societatii si a economiei, dupa evenimentele din decembrie 1989 si in randul 

populatiei noastre s-au produs modificari, care au dus la pierderea locurilor de munca, scaderea nivelului de trai, 

plecarea tineretului si a populatiei active in strainatate, in cautarea unor surse de existenta.  

In perioada raportata compartimentul responsabil cu aceasta activitate administrativa a desfasurat actiuni 

constand in ;  

- Anchete sociale pentru persoane cu dizabilitati – 355 

- Anchete sociale pentru intocmirea dosarelor privind VGM si ASF  - 98 dosare, beneficiind 103 

persoane ; 

- Anchete sociale pentru asistenti personali – 86 , necesare celor 43 asistenti ; 

- Beneficiari indemnizatiilor de insotitori – 7 pentru minori  si 51 pentru adulti ; 

- Ajutoare de urgenta  pentru cazuri deosebite -2 ; 

- Beneficiari unor ajutoare si subventii pentru lemne – 37 persoane. 

 

Pe langa atributiile de  asigurare  a serviciilor publice, primarul este  investit  cu atributii de reprezentant al 

statului, drept pentru care, primeste si solutioneaza petitii si reclamatii, in limita competentelor.In acest sens in 

anul 2017 au fost inregistrate si solutionate un numar de 14 petitii si reclamatii si 14 solicitari in baza Legii nr 

544/2001   privind liberul acces la informatiile de interes public. 

   Trebuie sa recunosc ca, in urma unor sesizari, din fericire putine la numar, s-au adeverit  si am luat 

masurile  ce   s-au impus, expuse in capitolele anterioare dn i prezenta informare. 

Dar amintesc ca exista solocitari ale unei persoane  care, depasesc de cele mai multe ori cadrul legal , 

dupa ce le obtin formuleaza in mod calomnios si ostentativ articole pe facebook, la adresa mea si a familiei 

mele, precum si personalului din subordine. Inteleg sa raspund sau sa sufar jignirii , ca om politic, dar nu inteleg 

sa-mi fie afectate familia sau colaboratorii din subordine, mai cu seama defaimarea localitatii, a locuitorilor 

onesti si nu in ultimul rand al familiei mele.  

 

Daca analizam obiectiv continutul prezentei analize a activitatii mele ca primar si autoritate publica 

executiva putem trage urmatoarele concluzii ; 

 

- Localitatea noastra nu a beneficiat de pe urma celor 29 de ani de  la Revolutia din decembrie de 

imbunatatirea serviciilor publice si ridicarea confortului public ; 

- Nu s-au intocmit sau promovat si achizitionat studii si proiecte pentru dezvoltarea sistemului 

investitonal, atat pentru  infrastructura serviciilor publice, cat si imbunatatirea bazei materiale a 

invatamantului ; 

- Cele mai importante neajunsuri le-an constatat in gestionarea defectoasa a incasarilor veniturilor din 

amenzi,inregistrandu-se  deferente de milione de lei ; 

- Nefinalizarea legii fondului funciar, cu modificarile si completarile ulterioare, creindu-se premizele unor 

procese intre Comisia Locala de Aplicare a LEGII NR. 18/1991 si cei cu drep de reconstituire  a 

dreptului de proprietate ; 

- S-au manifestat sincope si in derularea investitiilor, cu referire la plata unor sume necuvenite catre 

constructori, creindu-se prejudicii importante ce trebuiesc recuperate prin instane ; 

- Neatribuirea  loturilor de casa pentru tinerii locuitori ai comunei ,a creat o mare nemultumire in randul 

acestora, fapt cre ne obliga in continuare sa reluam procedura legala ; 

- Neasigurarea  spatiilor verzi si a parcurilor conform cerintelor legale ,care prevede asigurarea a cel putin 

27 mp / locuitor, motiv de nemultumire in randul celor iubitori ai sportului si agrementului ; 

- Nu  a existat o reala implicare in vederea atragerii de investitori pentru crearea de locuri de munca in 

vederea scaderii ratei somajului si imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor, prin abandonarea proiectului 

,, Parc Industrial Barcanesti‟‟ ; 

- Lipsa de control a activitatii de urbanism si aprobarea tacita a construirii unor locuinte, proprietate 

personala, fara autorizatii de constructie, cauza ce a dus sau va duce la numeroase procese de intrare in 

legalitate a acestora si fara voia noastra de demolarea lor ; 

- Nepasarea in respectarea Planului de Urbanism a dus la constructia ilegala a unor locuinte, proprietate 

personala, in afara perimetrului construibil, pe sub liniile de inalta tensiune ale ELECTRICA,  fenomen 

care va creea mari probleme atat autoritatilor locale, cat si celor care au incalcat legea ; 

- Din cauza nepunerii in aplicare a Legii NR. 213   din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, nu s-au putut urgenta  promvarea investitiilor  necesare 
dezvoltarii  localitatii si crearea de noi locuri de munca. 



32 

 

- Datorita lipsei de discernamant privind casare si declasare unor bunuri nemaifolosite in 
procesul de alimentare cu apa a comunei, exista doua castele de apa, unul in satul Barcanesti 
iar celalalt in satul Gghighiu, care sunt abandonate, avariate, cu un grad mare de pericol de 
prabusire in caz de cutremur. Pentru evitarea acestor riscuri am promovat  expertize 
tehnice,ce vor  sta la baza casarii si declasarii acestora. 
 

Doresc sa prezint aceasta lucrare spre analiza si o cosider ca un proces – verbal, de predare- primire a 

functiei de primar si ordonator de credite, care trebuia intocmit de fostul executiv la momentul  iunie 2016. 

Nu-mi doresc ca aceasta lucrare sa fie considerata ca un act de razbunare, sau atac intentionat la adresa vreunei 

persoane, dar ma simt  obligat moral sa va informez de toate aceste aspecte. Sunt convins ca lucrurile bune le 

voi continua , iar aspectele negative sunt nevoit a le rezolva in perioada prezentului mandat.  

Ca o caracteristica principala a perioadei scurse, de la preluarea mandatului si pana in prezent, este aceea de 

perioada ,, Marilor Proiecte « in care an initiat si achiziont un numar de 33 de studii de fezabilitate si 

promovarea unor expertize la cladiri si promovarea investitiei de alimentare cu ap a satului Ghighiu.  

 

Dupa analiza RAPOTULUI  privind  administrarea Comunei Barcanesti in anul  2017 astept  

opiniile si comentariile dunmeavoastra. 

 

 

Cu respect si consideratie, 

 

PRIMAR, 

 

LUPU VALERIU 

 


