
 

 

INVESTIŢII REALIZATE IN PERIOADA 2017-2020 

 

1) Execuţie Cămin Cultural (Centrul Cultural istoric Mihai Viteazul) , comuna Bărcăneşti , sat 

Româneşti, judeţul Prahova. 

2) Reabilitare şi extindere reţea apa în satele Bărcăneşti şi Ghighiu, comună Bărcăneşti, judeţul 

Prahova. 

3)  Execuţie - „Schimbare destinaţie clădire Grădiniţă în Cabinete medicale umane şi Farmacie, 

(Oficina), amenajare drum acces, alei carosabile şi pietonale, spaţiu parcare, utilităţi, 

împrejmuire şi organizare de şantier, comună Bărcăneşti, sat Tătărani nr. 26
  

E, judeţul 

Prahova”. 

4) Reabilitare unităţi şcolare din comună Bărcăneşti, judeţul Prahova(dotări materiale didactie, 

reparații săli de clasă, teren de sport, sală de sport). 

5) Realizare  decolmatări  canale de desecare în comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova. 

6)  Realizare inspecţie video şi desfundare  reţea canalizare staţie  distribuţie carburanţi Lukoil 

DN1. 

7) Realizare sistem  monitorizare video  clădire sediu primărie. 

8) Realizare sistem  monitorizare video  clădire – Camin Cultural Românești (Centrul Cultural 

istoric Mihai Viteazul). 

9) Servicii de supraveghere video ale comunei Bărcăneşti, jud. Prahova. 

10) Lucrări de reparaţii trotuare, plombare zona carosabil în comună Bărcăneşti, judeţul Prahova. 

11) Achiziţie şi montare tablou electric Liceul Tehnologic Agricol Bărcăneşti. 

12) Lucrări de reparaţi cu mixtura asfaltică (plombare) străzi comuna Bărcăneşti, judeţul 

Prahova. 
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13) Reparare drumuri în  Comuna Bărcăneşti acestea fiind următoarele : DC 92A; DC 13; DS 

354.         

14)   PUZ - Schimbare destinație teren pentru înfiintare parc "Constantin Brâncoveanu" și Bază 

Sportivă  în comuna Bărcănești, județul Prahova.   

   

15)  Realizarea  reevaluarării bunurilor  din patrimoniul Comunei Bărcănești,  județul Prahova  

conform Ordinului nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice. 

 

     

16) Ridicări topografice – intabulări  drumuri din domeniul public  și izlazuri din domeniul  

privat al comunei Barcanesti, județul Prahova  conform Legii 213/1998 . 

 

Închirierea pajiștilor prin atribuire directă aflate în proprietatea privată a comunei Bărcănești, 

județul Prahova conform legii 44/2018 . 

 

17) Realizarea Nomenclatorului Stradal al comunei Bărcănești , județul Prahova, conform  

H.G.777/2016 ,cu ajutorul aparatului de specialitate al Primarului. 

 

18) Realizare planuri parcelare  la nivel de tarla  vizate de OCPI Prahova pentru pentru taralale 

din proprietatea comunei Bărcaneși, județul Prahova.  

 

19)  Expertize tehnice pentru risc seismic  la urmatoarele clădiri  din patrimoniul comunei 

Barcănești: 

- Școala cu Clasele I-VIII Tătărani; 

- Școala Gimnazială Gheorghe Lazar Bărcănesti; 

- Școala cu Clasele I-VIII Românești; 

- Liceul Tehnologic Agricol Bărcăneşti  clădire liceu, clădrie internat,cantină, sală de 

sport . 

 

20) Expertiză tehnică  privind situația existentă  în vederea continuării lucrărilor rămase de 

finalizat din cadrul investiției liceu 8 săli de clasă + corp legătură  Liceul Tehnologic Agricol 

Bărcăneşti  , comuna Bărcănești, județul Prahova. 

 

21)  Expertiză tehnică construcție (Casa Banu) situată în str. Sânzienelor, nr. 4, sat Tătărani, 

comuna Bărcănești, județul Prahova . 

 

22)  Expertiză tehnică Dispensar uman, situat în str. Crinilor, nr. 4, sat Tătărani, comuna 

Bărcănești, județul Prahova . 

 

23) Expertiză tehnică Castel Apă stația de pompe Bărcănești și Castel Apă stația de pompe 

Ghighiu , situate  în comuna Bărcănești, județul Prahova . 

 



24) Realizare “Regulament de organizare și funcționare a serviciului de gestionare a câinilor fară 

stăpân în comuna Bărcănești, județul Prahova” 

 

25) Întocmire documentație în vederea delegării prin concesiune a gestiunii Serviciului pentru 

gestionarea câinilor fara stăpân în comuna Bărcănești, județul Prahova; 

 

26) Întocmirea documentaţiei  pentru  licitaţie,   în vederea  delegării  prin concesiune a gestiunii  

serviciului de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi  epurare apa menajeră al comunei 

Bărcăneşti, Judeţul Prahova 

27) Întocmirea documentaţie şi intrarea în  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  

“Parteneriatul pentru managementul apei –Prahova” a comunei Bărcăneşti  ; 

28) Întocmirea documentaţie şi încheierea contractului de delegare prin concesiune a serviciului 

de apă cu HIDRO Prahova ; 

29) Înfiinţarea “Serviciului de iluminat public, pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii a 

sistemului de iluminat public în comună Bărcăneşti, judeţul Prahova” 

30) Întocmirea documentaţiei şi  delegarea  gestiunii prin concesiune a “Serviciului de iluminat 

public, pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public în comună 

Bărcăneşti, judeţul Prahova”  

31)  Extindere  rețea gaze naturale  cofinanțare  - conform Legii 123/2012 Legea energiei și a 

gazelor naturale. 

32) Înfiinţarea “Regulamentului de aplicare a taxei special de salubritate”    

 

33) Achiziție și montaj pompă submersibilă Liceul Tehnologic Agricol Bărcăneşti, comuna 

Bărcănești, județul Prahova. 

 

 

34) Studiu de coexistență LEA 400 kV s.c. Brazi Vest - Teleajen cu diverse obiective în 

 vederea actualizării PUG al comunei Bărcănești . 

 

 

PRIMAR, 

VALERIU LUPU 

 

 


