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Către:             Direcția Generală de Monitorizare și Mentenanță a Infrastructurii Rutiere 

                       Direcția Siguranță și Monitorizare Trafic 

                       Serviciul Siguranță și Monitorizare Trafic 

                       IPJ Prahova 

 

Spre stiinta:   C.N.A.I.R.   

                      Ministerul Transporturilor  

                       Direcția Investitii, Infrastructură și Reglementări Tehnice 

                       D.R.D.P. BUCUREȘTI 

                       Prefectura Prahova 

                       CJ Prahova 

                       Parlamentul Romaniei 

                       Guvernul Romaniei 

                       Președintele Romaniei 

 

Subscrisa Comuna Bărcănești,județul Prahova,  reprezentată prin Primar Valeriu Lupu, 

vă aduce la cunoștiință urmatoarele: 

Montarea separatoarelor de sens, ale căror beneficii de siguranță a traficului sunt apreciate de 

către întreaga populație a comunei noastre, a declanșat deopotriva dezavantaje funcționale la 

nivelul cetățenilor. Astfel, o comunitate care dăinuie de sute de ani pe aceste meleaguri, a fost 

segmentată în două părți, limitand accesul cetățenilor la instituțiile publice (școli, biserici, 

dispensare, primărie), cât și la alte locații vitale traiului zilnic ( farmacii, islazuri, societați 

comerciale, cimitire).  Din păcate, delimitarea celor două sensuri de mers afectează în mod grav 

persoanele cu dizabilități, bătrânii, salariații cu impotențe de mobilitate, care fac naveta și nu pot 

traversa pe pasarelele instalate la distanțe mari una de cealalta.  

Vă informez că am mai expus această problemă și în anul 2017, când am convocat o ședinta cu 

conducerea C.N.A.I.R. la sediul Primăriei și la care au participat și reprezentanții IPJ Prahova, 

ISU Prahova, preoții parohi, și cetățenii comunei și în urma căreia s-au concluzionat urmatoarele 

soluții, conform Procesului Verbal nr. 8734 înregistrat în data de 02.02.2017: 

- Amenajarea trecerilor de pietoni semnalizate corespunzător, în dreptul instituțiilor 

publice mai sus enumerate; 
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- Amenajarea de benzi de accelerare și decelerare la fiecare ieșire și intrare din/și în 

localitate; 

- Semnalizarea zonelor de risc prin indicatoare rutiere de limitare a vitezei de la 70km/h la 

50km/h; 

- Reamenajarea trotuarelor adiacente DN; 

- Instalarea de radare fixe pe balustradele existente pe traseul DN1. 

 

Drept urmare, vă solicit suportul în implementarea acestor soluții de ordin tehnic și vă 

multumesc anticipat în numele cetățenilor comunei Bărcănești. 

  

Cu stimă, 

 

 

PRIMAR, 

 Valeriu LUPU 

 

 

          

 

 

 

 


