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Incheiat astazi 16.10.2017 , in sedinta extraordinară a Consiliului Local
Barcanesti, Judetul Prahova , convocata prin Dispozitia nr.387/13.10.2017 a
Primarului comunei Barcanesti, judetul Prahova.
D-na Savu Nicoleta ,secretar al comunei Barcanesti, judetul Prahova, face
apelul nominal al consilierilor locali si constata ca la lucrarile sedintei participă
un numar de 13 consilieri locali (dl.consilier Oprea Victor şi dl. consilier Nicolae
Constantin Cantemir-absenti), din totalul de 15. Şedinta este legal constituita,
avand cvorumul necesar. La lucrarile sedintei participa d-na Savu Nicoleta ,
secretarul comunei Barcanesti şi dl.primar Lupu Valeriu.
Dl. , preşedintele de şedinţă , îl invită pe dl. primar, în calitate de iniţiator
al proiectului ordinei de zi, să prezinte proiectul ordinei de zi:
1. Proiect de hotarâre privind aprobarea rectificării bugetului local ,a bugetului
institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri
proprii,pe anul 2017-iniţiator dl.Primar
2. Proiect de hotărâre privind asocierea comunei Bărcăneşti cu Judetul Prahova
in vederea realizarii obiectivului de interes public „ Construire reţea apă potabilă
şi bransamente în satele Bărcăneşti şi Ghighiu şi organizare de şantier” -iniţiator
dl.Primar
Preşedintele de şedinţă supune aprobării membrilor consiliului local
proiectul ordinei de zi . Membrii consiliului local , în unanimitate, sunt de acord cu
proiectul ordinei de zi .
Inainte de inceperea discutarii materialului de pe ordinea de zi, presedintele
de sedinta supune aprobarii membrilor consiliului procesul verbal al sedintei
ordinare din 27.09.2017, proces verbal care este aprobat cu unanimitate de voturi
in forma redactata initial.
Preşedintele de şedinţă propune trecerea la primul punct al ordinei de zi :
Proiect de hotarâre privind aprobarea rectificării
bugetului local ,a bugetului
institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri
proprii,pe anul 2017.
Preşedintele de şedinţă invită membrii consiliului local să se înscrie la cuvânt.

Deoarece nu sunt înscrieri la cuvânt, preşedintele de şedinţă supune votului
proiectul de hotarâre în forma propusă de iniţiator :
Cine este pentru ? 12 voturi
Cine este impotriva? 1 vot ( Velici Ion )
Cine se abţine ?
0 voturi.
Astfel este adoptat proiectul de hotarare in forma propusa de initiator , cu
respectarea prevederilor art. 45 alin. 2 lit.a) din L.215/2001, fiind adoptată
Hotarârea nr. 54.
Dl.consilier Velici Ion :Am votat împotrivă pentru că am vot impotriva acestui
buget tot anul şi pentru că trebuia să insistăm să consumam suma de 250.000 lei
pentru decolmatare.
Dl. primar : Am fost promotorul asocierii pentru decolmatare.Consiliul Judeţean
Prahova a spus ca terenul este al CJPrahova-Dalkia, aţi cerut să fac proiect.
Având în vedere atitudinea dumneavoastră , am mers la Consiliul Judeţea Prahova
la o intâlnire de lucru pentru a rezolva tema decolmatare .Au fost prezenţi dl.
preşedinte Bogdan Toader, d-na Arhitect sef Iatan Luminiţa, doamna deputat
Rodica Paraschiv, dl.deputat Ursu, d-na Dumitru de la Departamentul Achiziţii al
C.J.Prahova, d-na Ababei - şef serviciu proiectare al C.J.Prahova, dl.Ioniţă
Corneliu-şef patrimoniu C.J.Prahova , dl.Tudor- directorul Parcului Industrial
Ploieşti, adjunctul acestuia ,dl. Niţă şi juristul Parcului Industrial Ploieşti.A fost o
discuţie productivă.
D-na deputat Rodica Paraschiv a comunicat că terenul nu este al
C.J.Prahova, este proprietatea SNCFR.
D-na arhitect şef Iatan a solicitat să se facă o identificare a proprietarilor
terenului
aferent proiectului de decolmatare de pe raza comunei
Bărcăneşti.Ulterior am fost la SNCFR , unde mi s-a comunicat că sunt proprietari
pe cca.100 m.Pe 20 m nu se poate lucra deoarece sunt diverse linii,cablaje şi un
proiect de modernizare în derulare, de aceea nu ne pot lăsa să facem acel canal de
desecare.
Dl.consilier Dima Gheorghe : Avem un SF, am făcut măsurătorile
topo.Dîmbu este mai sus cu 80 cm faţă de noi, de aceea nu se poate duce apa acolo,
iar calea ferata este de importanţă strategică.
Dl.consilier Velici Ion :aţi angrenat organisme.V-am comunicat că este zonă
“minată” unde nu putem interveni.
Dl.primar: Cei de la Consiliul Judetean Prahova au susţinut că terenul este al
lor.
Dl.consilier Velici Ion :Drumurile strategice nu se pot schimba, aşa
rămân.Este o muncă în zadar.Verificaţi informaţia mea.

Dl.primar: Să ne lămurim, a fost totuşi o muncă.Trebuie să găsim soluţii.Am
avut o discuţie cu reprezentanţii SNCFR ,zona CFR este foarte
vulnerabilă.Autostrada A3 trebuia să treacă pe la Triaj Ghighiu şi s-a renunţat
deoarece nu se ştie unde sunt conductele, le-a fost teamă să vină 2,5 km pe piloni
ca să facă A3.Toţi avem interesul să rezolvăm situaţia în interesul tuturor.Era
păcat să pierdem 250.000 lei, bani sunt alocaţi, doar după ce facem lucrarea ne
dau banii.Am făcut cerere să-i alocă la investiţia în curs, urmând să plătim firmei
care derulează investiţia la apă.
O să facem un studiu hidrogeotehnic, pe SEAP, să achiziţionăm o astfel de
lucrare , lucrare care să fie făcută cu o firmă de specialitate şi care să găsească
soluţii.
Dl.consilier Chistrugă Stelian : Pentru oamenii care sunt inundaţi să facem
bazine de acumulare a apei pe islaz , ca la Practiker,bazine de acumulare de beton
cu sistem de motopompe care le goleşte mecanizat.
Dl.Primar : Pentru localitate nu este bine să facem astfel de bazine de
acumulare, când ploua se pot revărsa.
Dl.consilier Dima Gheorghe : Între Zona Tătărani şi Luqoil este o diferenţă
de 80 cm , în satul Tătărani apa izvoreşte din pământ, în Tătărani a fost gârlă.
Dl.consilier Velici Ion :Este mai ieftin să vină o maşină specială cu cameră
care să verifice subtraversarea de la Luqoil.Eu consider că este cea mai bună
treabă.Avem dovada.Dacă rezolvăm această treabă, vedem şi unde este problema.
Noi trebuie să acţionăm asupra proprietarilor de eleşteu din Tătărani, deoarece apa
circula pe principiul vaselor comunicante.
Dl.Primar : În HCL nr.28/2017 de aplicare a OG 21,ve-ţi găsi poziţie care
face referire la acesta, hotarâre care a fost adusă la cunoştinţă , pe bază de
semnatură, de către Poliţia Locală. Cu cei de 416 şi cu poliţia locala am curăţat
canalele din comună.
Nu am renunţat la ideea cu camera, este prevăzută suma în buget. În acel
studiu este prevăzută şi această lucrare.Proiectantul prezintă, constată şi propune
soluţii.
Dl.consilier Mihalache Constantin :Bine că am luat banii şi că nu-i pierdem.
Deoarece proiectul de hotărâre a fost aprobat, preşedintele de şedinţă trece la
punctul 2 al ordinei de zi : Proiect de hotărâre privind asocierea comunei
Bărcăneşti cu Judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de interes public
„ Construire reţea apă potabilă şi bransamente în satele Bărcăneşti şi Ghighiu şi
organizare de şantier” -iniţiator dl.Primar
Dl.Primar :Suma care ne-a fost alocată pentru decolmatare a fost
redistribuită la investiţia de construire reţea apă la Ghighiu aflată în derulare .În

