
 

  

COMUNA BARCANESTI 
RAPORT SOCIAL-ADMINISTRATIV AL PRIMARULUI VALERIU LUPU IN MANDATUL 2016-2020 

 “Stimati cetateni, 
 
     La finalul mandatului de incredere cu care dumneavostra m-ati validat in 2016, consider ca misiunea mea este sa va invit sa cititi aceasta analiza OBIECTIVA asupra comunei noastre si sa va hotarati viitorul!  
     Va rog doar ca inainte sa cititi aceste randuri, sa lasati deoparte simpatiile sau antipatiile politice sau personale in ceea ce priveste primarul sau omul Lupu Valeriu, consilierii locali sau angajatii Primariei  si sa va acordati 
oportunitatea de a deveni cu adevarat informati!  

     Va rog sa constientizati ca aceasta este singura sursa valida a realitatii din comuna noastra si NU diversele mijloace de propaganda politica imorala ce s-au desfasurat de-a lungul anilor, instrumentate de indivizi care ignora ca 
in final, in fata lui Dumnezeu, suntem cu totii oameni, dincolo de functiile pe care le ocupam sau interesele obscure pe care ei le deservesc. 
     In ceea ce ma priveste, simt ca nu am nimic de pierdut, stiu doar ca pentru mine castigul suprem este sa am constiinta curata! Indiferent de lucrurile marunte precum bataliile politice, eu am actionat INTOTDEAUNA cu buna 
credinta si corectitudine, STRICT in temeiul legii! Pentru mine personal, a fost mai important sa imi pastrez verticalitatea, in detrimentul popularitatii in fata dumneavoastra sau a capitalului politic.  
     Viata continua si dupa un mandat de demnitar si vreau sa ies din aceasta lupta CURAT IN FATA JUSTITIEI DAR SI SUFLETESTE, tocmai de aceea mi-am asumat pozitia dificila in care m-am aflat si nu am cautat sa fac rau umbrelor 
din trecut sau prezent, in ciuda descoperirilor facute sau a atacurilor pe care eu si familia mea le-am suportat. 
     Nu vreau sa par o victima a trecutului sau a proceselor lente pentru investitii din Romania, insa vreau sa intelegeti ca am preluat comunitatea de la minusuri incredibile, de care inca ma mai lovesc si am reusit sa pun lucrurile pe 
un fagas al normalitatii, astfel ca avem deja investii realizate dar si altele in curs de implementare. 
     Dincolo de sustinerea neconditionata pe care am primit-o, criticile constructive sau cele nefondate tranformate in razboaie personale, eu am facut sacrificii enorme, am depus energie pana la epuizare, poate am inceput sa par 
mai dificil sau mai putin rabdator cu cei din jur, insa toate acestea pentru SINGURUL MEU SCOP: Acela de a lucra in slujba comunitatii cu acelasi patos ca si pentru propria familie!  
     Intr-adevar, am avut parte de un mare deserviciu, acela ca dureaza mult timp si aduni foarte multe frustrari atunci cand doresti ca proiectele de imbunatatire a traiului oamenilor care si-au pus increderea in tine sa fie vizibile in 
cei 4 ani care ti-au fost acordati. Din pacate, dureaza sa repari greselile voite sau mai putin voite ale celor de dinainte, ca mai apoi sa realizezi documentatii corecte, sa organizezi licitatii transparente, sa umbli pe la toate 
ministerele si alte institutii pentru avize si finantari si abia dupa toate acestea sa poti incepe lucrarile. 
     Astazi, fie ca vom continua impreuna drumul pentru comuna noastra sau nu, vreau sa ma simt eliberat si sa redau ADEVARUL in mainile dumneavoastra, pentru a putea face o alegere corecta si informata!  
 
Cu respect, 
Primar Valeriu Lupu” 

 

MOTTO-UL PERSONAL: “Cred in 

mine, in oameni, in puterea 

exemplului, cred in viitor!” 

PROIECTE REALIZATE 
1. Execuţie Cămin Cultural (Centrul Cultural istoric Mihai Viteazul) , comuna Bărcăneşti , sat Româneşti 
2. Reabilitare şi extindere reţea apa în satele Bărcăneşti şi Ghighiu, comuna Bărcăneşti 

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, comuna 
Bărcăneşti, sat Tătărani nr. 26 E, judeţul Prahova” 

4. Reabilitare unităţi şcolare din comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova(dotări materiale didactice, reparații săli de clasă, teren de sport, sală de sport).  
5. Studiu Hidrogeotehnic privind "Reducerea riscului de inundatii in comuna Barcanesti, jud Prahova" 
6. Realizare decolmatări canale de desecare în comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova.  
7. Realizare inspecţie video şi desfundare reţea canalizare staţie distribuţie carburanţi Lukoil DN1.  
8. Realizare sistem monitorizare video clădire sediu primărie. 
9. Realizare sistem monitorizare video clădire – Camin Cultural Românești 

(Centrul Cultural istoric Mihai Viteazul) 
10. Servicii de supraveghere video ale comunei Bărcăneşti, jud. Prahova.  
11. Lucrări de reparaţii trotuare, plombare zona carosabila în comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova.  
12. Achiziţie şi montare tablou electric Liceul Tehnologic Agricol Bărcăneşti.  
13. Lucrări de reparaţii cu mixtura asfaltică (plombare) străzi comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova. 
14. Reparare drumuri în Comuna Bărcăneşti acestea fiind următoarele : DC 92A; DC 13; DS 354.  
15. PUZ - Schimbare destinație teren pentru înfiintare parc "Constantin Brâncoveanu" și 

Bază Sportivă în comuna Bărcănești, județul Prahova 
16. 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.  
17. Ridicări topografice – intabulări drumuri din domeniul public si islazuri din domeniul privat al comunei Barcanesti, județul Prahova conform Legii 213/1998 .  
18. Inchirierea pajiștilor prin atribuire directă aflate în proprietatea privată a comunei Bărcănești, județul Prahova conform legii 44/2018 . 
19. Realizarea Nomenclatorului Stradal al comunei Bărcănești , județul Prahova, conform H.G.777/2016 ,cu ajutorul aparatului de specialitate al Primarului. 
20. Realizare planuri parcelare la nivel de tarla vizate de OCPI Prahova pentru tarlale din proprietatea comunei Bărcaneși, județul Prahova. 
21. Expertize tehnice pentru risc seismic la urmatoarele cladiri 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, clădire internat,cantină, sală de sport . 
22. 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.  
23. Expertiză tehnică construcție (Casa Banu) situată în str. Sânzienelor, nr. 4, sat Tătărani, comuna Bărcănești, județul Prahova .  
24. Expertiză tehnică Dispensar uman, situat în str. Crinilor, nr. 4, sat Barcanesti, comuna Bărcănești, județul Prahova  
25. Expertiză tehnică Castel Apă stația de pompe Bărcănești și Castel Apă stația de pompe Ghighiu , situate in comuna Bărcănești, județul Prahova .  
26. Realizare “Regulament de organizare si functionare a serviciului de gestionare a cainilor fara stapan in comuna Barcanesti, judetul Prahova”  
27. Intocmire documentatie in vederea delegarii prin concesiune a gestiunii Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan in comuna Barcanesti, judetul Prahova 
28. Intocmire documentatie pentru licitatie, in vederea delegarii prin concesiune a gestiunii serviciului de alimentare cu apa potabila, canalizare si epurare apa menajera 

al comunei Barcanesti, Judetul Prahova  
29. Intocmirea documentatiei si intrarea in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru managementul apei –Prahova” a comunei Barcanesti  
30. Intocmirea documentatiei si incheierea contractului de delegare prin concesiune a serviciului de apa cu HIDRO Prahova 
31. Infiintarea “Serviciului de iluminat public, pentru activitatile de intretinere si reparatii a sistemului de iluminat public in 

comuna Bărcăneşti, judetul Prahova” 
32. Intocmirea documentatiei si 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”  
33. Extindere rețea gaze naturale cofinanțare - conform Legii 123/2012 Legea energiei și a gazelor naturale.  
34. Infiintarea “Regulamentului de aplicare a taxei special de salubritate”  
35. Achiziție și montaj pompă submersibilă Liceul Tehnologic Agricol Bărcăneşti, comuna Bărcănești, județul Prahova.  
36. Studiu de coexistență LEA 400 kV s.c. Brazi Vest - Teleajen cu diverse obiective în vederea actualizării PUG al  

comunei Bărcănești 
37. Implementare Sistem de Control Intern Managerial conform Ordin nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entitatilor publice si intocmire documentatie - Sistem de Management al Calitatii conform 
standardului ST EN ISO 9001:2015 

38. Concesionare Imobil ( Teren şi Construcţii) cu Destinaţia Cabinete Medicale Umane şi Farmacie (Officina) ce aparţin Domeniul Public al Comunei Barcanesi situat în Judeţul Prahova, Comuna Bărcăneşti, Sat Tătărani, Str. Magnoliei, 
Nr. 6, înscris în Cartea Funciara Nr. 25281 Bărcăneşti 

39. Modernizarea şi Eficientizarea Sistemului de Iluminat Public Stradal în Comuna Bărcăneşti,Judeţul Prahova –Etapa 2”- Proiectare şi Execuţie .  
40. Implementare RENNS - Registrul de Evidența Națională a Nomenclaturilor Stradale 
41. Implementare GIS (Sistem Informaţional Geografic), pentru intravilanul Comunei Bărcănești, județul Prahova 
42. Extinderea retelei de electricitate de distributie in localitatea Barcanesti, judetul Prahova conform legii 123/2012 Legea energiei si a gazelor naturale 
43. Introducerea sistemelor moderne de plata pentru asigurarea unei modalitati facile si rapide de achitare – instalare terminal POS pentru acceptare carduri la plata. 
44. Ȋnregistrarea primăriei Bărcăneşti în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar-înrolare “Ghişeul.ro” 
45. Actualizare Studiu de Fezabilitate Extindere Reţea Distribuţie Gaze Naturale în localitatea Ghighiu, Comuna Bărcăneşti.  
46. Asociere cu comuna Brazi pentru executia drumului DE140, conform contractului de asociere nr. 15.649/30.05.2017 
47. Modernizare şi Eficientizare Sistem de Iluminat Public Stradal în Comuna Bărcăneşti ,Judeţul Prahova”- Proiectare şi Execuţie conform contractului de finantare nr. C1920072X222233106520/26.09.2019 incheiat cu AGENȚIA 

PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE - 3 Sud Muntenia . 
 

✓  
 PROIECTE IN DERULARE 
1. Reabilitări şi Extinderi conducte de Alimentare cu Apă în Comuna Bărcăneşti, Judeţul Prahova etapa 3 – licitatie + execuție .  
2. Construire canalizare pluvială (L =325 m) Comuna Barcănești, Județul Prahova Etapa I , Obiectul 3 - execuție. 
3. Puz Introducere Teren în Intravilan pentru Construire Staţie Epurare în Comuna Barcanești, Sat Puşcaşi , Judeţul Prahova. 
4. Contract pentru finantarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică nr. 14569/04.06.2019 încheiat cu OFICIUL NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

PRAHOVA, în baza căruia s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. 17579/30.07.2019 cu PFA Oancea D. Costin Liviu pentru realizarea lucrărilor sistematice de cadastru în următoarele sectoarele cadastrale : 
1,5,23,27,29,30,32,38 . 

5. Studiu de Fezabilitate - Modernizare Drumuri Comuna Bărcănești, Judeţul Prahova – pregătire documentație pentru licitație și execuție  
6. Concesionare Teren Liceu Tehnologic Agricol Bărcăneşti ce aparţine domeniului public al Comunei Bărcănesti – pentru infiintare  Centru  Comercial  
7. Înfiinţare Parc Constantin Brâncoveanu - pregătire documentație pentru licitație în vederea realizării PT, DE, DTAC, Caiet de Sarcini.  
8. Înfiinţare Baza Sportivă în Comuna Bărcăneşti - pregătire documentație pentru licitație în vederea realizării PT, DE, DTAC, Caiet de Sarcini. 
9. Studiu de fezabilitate "Drumuri publice si retele edilitare - loturi locuinte in Comuna Barcanesti, judetul Prahova (Ghighiu si Barcanesti) - in curs de actualizare 
10. Contract de servicii nr. 7/04.09.2019 privind urmarirea in timp a constructiilor din patrimoniul comunei Barcanesti 
11. Actualizare studiu de fezabilitate Sisteme de canalizare menajera si epurare apa, etapele 1 si 2 - in comuna Barcanesti, judetul Prahova 
12. SF, PT, DE, DTAC, Caiet de sarcini - Colectare, preluare in vederea eliminarii riscului la inundatii si evacuare ape pluviale, comuna Barcanesti, judetul Prahova - in curs de contactare 
13. Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Barcanesti, judetul Prahova 
 

“Referitor la echipa pe care am construit-o si modul in care am administrat 

aceasta comuna, am inlaturat haosul si nepasarea DIN TRECUT si ne-am 

desfasurat activitatea in cel mai profesionist mod cu putinta. Astfel, am aplicat 

cerintele Legii nr.16/1999 si acum avem arhivate TOATE documentele rezultate 

din procesul administrativ atat in format fizic cat si electronic. Cetatenii 

comunei pot avea acces in mod transparent la toata activitatea desfasurata in 

comuna noastra, pe care o gasiti si pe site-ul www.barcanesti.ro” 

PARC CENTRAL PROIECT FOSTA SCOALA PUSCASI 

PUZ STATIE EPURARE CANALIZARE 

BAZA SPORTIVA 

 RETEA CANALIZARE COMUNA BARCANESTI 



 

  

PRIMAR VALERIU LUPU: “ Cu ajutorul noii echipe pe care am format-o inca de la inceputul mandatului de primar, am reusit sa initiem numeroasele proiecte de investitii pe care vi le-am prezentat intr-o maniera cat se poate de formala 

pe pagina anterioara. Este adevarat ca toate aceste proiecte concepute de noi in totalitate in acesti 4 ani se afla in diverse faze de implementare si ca ne-am fi dorit sa putem culege deja in intregime la finalul acestui mandat satisfactia 

realizarii lor. 

      Insa noi am plecat la acest drum hotarati sa nu ne lamentam, ci sa construim cu adevarat un trai mai bun pentru cetateni. Ne-am asumat de la bun inceput ca nu conteaza ce va urma si indiferent daca noi vom fi cei ce vor culege 

laurii in urmatorul mandat, atunci cand vom finaliza tot ce ne-am planificat sau altii vor prelua si insusi proiectele si meritul nostru, noi ca si echipa vom continua sa lucram strict in slujba cetatenilor si in temeiul legii. 

     Intr-adevar, au existat in calea noastra MULTE PIEDICI pe subiecte de maxima importanta care ne-au patat imaginea si diminuat increderea oamenilor. Cu toate acestea, stiu ca multi dintre dumneavoastra intelegeti aceste 

dificultati si buna credinta cu care eu alaturi de angajatii Primariei am gestionat aceste situatii. Iata si raspunsurile la cele mai astringente dintre intrebarile dumneavoastra!” 

PRIMAR VALERIU LUPU: “ Cu toate acestea, va invit sa privim cat se poate de obiectiv si aspectele pozitive pe care am reusit sa le redau comunitatii!” 

 

SANATATE
"Intrucat domeniul SANATATII constituie o prioritate pentru un 
stat civilizat, am incercat si voi continua sa aduc comunitatea la 

un standard al normalitatii."

"Atunci cand am venit in aceasta functie, am gasit Gradinita din satul 
Tatarani intr-o stare de degradare de neconceput si scoasa spre 
vanzare. Astfel, am anulat procedura de vanzare, am achizitionat 
expertiza tehnica si am gandit urgent ce lipseste comunitatii din 

Tatarani, luand astfel hotararea de a tranforma acea cladire 
abandonata intr-un centru medical modern. Recent finalizat, acesta 
este compus din cabinet medical de medicina de familie, din cabinet 
stomatologic , săli de asteptare, farmacie, sala de sterilizare și anexe 

aferente acestora si a fost dat in folosinta prin concesiune in iunie 
2020."

"Aceeasi strategie am adoptat-o deja si in privinta fostei Scoli 
din satul Puscasi, o alta cladire din patrimoniul comunei 

abandonata, pe care o vom transforma in Centru de 
Permanenta pentru Situatii de Urgenta si farmacie. Din pacate, 
nu am putut deja executa acest proiect, intrucat am fost limitat 
de faptul ca acest spatiu era singurul din satul Puscasi destinat 
desfasurarii alegerilor electorale. La sfarsitul acestui an, dupa 

finalizarea alegerilor, vom trece la executie."

"De asemenea, am intervenit si la repararea partiala a 
Dispensarului Uman Barcanesti. Din nefericire, faptul ca acesta 
este concesionat cabinetelor medicale individuale, legea nu imi 
permite sa realizez lucrari de modernizare ample si sa decontez 

bani publici  in acest scop."

CULTURA
"Am inviat activitatea culturala si insufletit spritul 

patriotic, ramase uitate in ultimile decenii. Am reinvatat 
ca si comunitate care sunt valorile stramosesti si pe ce 

trebuie sa ne consolidam viitorul nostru si al 
generatiilor viitoare."

"Asadar, am finalizat si dotat la standarde europene  Caminul 
Cultural din satul Romanesti, devenit Centrul Cultural- Istoric 
"Mihai Viteazul" , care include si o  Biblioteca Comunala cu un 
diversificat fond de carte, dar si o expozitie de artefacte ce fac 

trimitere la istoria Comunei Barcanesti."

"Ma simt mandru ca am organizat, alaturi de persoana specializata pe care am angajat-o 
din cadrul Centrului Judetean de Cultura Prahova, in aceasta locatie moderna, 

numeroasele evenimente culturale cu elevii institutiilor de pe raza comunei si am 
celebrat impreuna zile speciale precum Centenarul Marii Uniri, Ziua Eroilor sau Ziua 

Copilului. 

De-a lungul acestor ani, am dezvoltat parteneriate cu Centrul de Cultura Ploiesti, Directia 
Judeteana de Cultura Prahova, Biblioteca Judeteana "Nicolae Iorga" Prahova si Scoala 

Populara de Arta Ploiesti."

INUNDATII 

     "Acordand o deosebita atentie acestei probleme ce a distrus in ultimii 30 de ani viata 

cetatenilor, am procedat imediat de la preluarea mandatului la decolmatarea si chiar refacerea 

canalelor de disecare de pe inteaga raza a comunei ( zona blocurilor Barcanesti pana la 

subtraversarea autostrazii A3, cei 504 m lungime din zona islazului Puscasi si in satul Tatarani de 

la calea ferata pana la castelul de apa). 

     Cu toate acestea, pentru prima data in istoria administratiei locale Barcanesti, am avut 

initiativa de a cerceta in mod profesionist problema inundatiillor, lasand expertii in domeniu sa 

concluzioneze atat cauzele cat si masurile ce trebuiesc implementate pentru a stopa acest 

dezastru natural.  

     Astfel, in 2018 am achizionat un Studiu Hidrogeotehnic , intocmit de firma SC MISTARPROIECT 

SRL , care a determinat urmatoarele cauze ale inundatiilor in comuna noastra: 

        - Odata cu modernizarea drumurilor DJ101 D si DJ101 G a fost modificat cursul natural al 

apelor si infundat canalul ce colecta apele de la calea ferata din spatele APROMAT, subtraversa 

DJ101D, continua prin canalul fostelor sere Tatarani si se varsa in canalul ANIF in zona Ghighiu. 

        - Cursul natural si debitul de apa al paraului Barcaneasca ce strabate comuna noastra a fost 

deviat si obstructionat din cauza executiei  lucrarii 'Refacere si deviere canal pluvial pe DS 194', 

avand o lungime de 401,5 m intre castelul de apa si Lukoil, prin incastrarea in tub  

subdimensionat cu diametrul de 700mm , precum si crearea a 5 coturi de 90°, ce duc la pierderi 

majore de sarcina. Acest proiect  a fost realizat de catre firma SC ETOS CONSTRUCT SRL PLOIESTI , 

iar lucrarea  a fost executata de catre SC BONGIANINA COM SRL FLORESTI. 

        - De asemenea, in urma analizarii  situatiei din teren, s-a constatat  ca executia statiei de 

carburanti Lukoil nu a respectat Planul Urbanistic de Dezvoltare aprobat. Desi planul prevedea 

curgerea  cursului de apa prin mijlocul amplasamentului  benzinariei, el  a fost mutat prin partea 

vestica, ducand la incorsetarea fostului curs de apa cu conducte subdimensionate. 

              In urma concluziilor si recomandarilor studiului hidrogeotehnic ca si solutie definitiva 

pentru eliminarea riscului de inundatii din comuna, am demarat investitia 'Construire canalizare 

pluviala (L=325m) Comuna Barcanesti, judetul Prahova', care se afla in curs de executie. 

      Pe langa toate acestea, in 2019, profitand de seceta prelungita, am realizat inspectia video si 

desfundarea retelei de canalizare Lukoil DN1 cu firma APANOVA. Prin acest demers am  facut o 

descoperire incredibila si anume, ca sub DN1, la imbinarea tubulaturii Lukoil cu cea a CNAIR, erau 

amplasate niste borduri carosabile sub forma de zid cauzand un blocaj al sistemului de evacuare 

a apelor pluviale si care refulau prin gura de vizitare a Lukoil cand precipiatiile erau foarte 

puternice. In final,  am reusit sa scoatem la suprafata ceea ce vedeti in imagini si astfel, sa 

deblocam cursul natural al paraului Barcaneasca.. Cine si cu ce scop a facut aceasta atrocitate 

pentru comuna noastra?" 

 

OBSTACOLE IN CALEA ACCESARII DE 

FONDURI 

     "Pe langa minusurile financiare majore pe care le-am preluat si 

absenta totala a proiectelor de modernizare a traiului zilnic  privind 

utilitatile publice, sanatatea publica, institutiile de invatamant, 

drumurile comunale si satesti, protectia mediului, cele mai mari 

piedici in accesarea de fonduri europene sau guvernamentale au fost 

urmatoarele: 

     - Planul Urbanistic General este neactualizat din anul 2000, desi 

termenul scadent a fost in 2007;  cauza mentinerii starii de 

neconformitate este datorata existentei unor case fara Autorizatie de 

Construire, amplasate sub linia de inalta tensiune LEA 400KV pe fosta 

strada Mircea, din satul Romanesti, constructii realizate cu acordul 

tacit al fostului primar. 

       Pentru a solutiona aceasta problema majora, am fost solicitat de 

catre Transelectrica sa realizez un studiu de coexistenta pe baza 

caruia am negociat cu acestia obtinerea avizelor. Concluzia acestui 

demers este ca noi, ca si autoritate locala, suntem fortati sa 

demolam toate aceste proprietati aflate in zona de protectie a 

Transelectrica. Deci, pentru a putea cladi viitorul unei intregi comune 

sunt constrans din cauza iresponsabililor din trecut sa imi incalc orice 

principiu uman si sa distrug agoniseala de o viata a unor oameni! Va 

rog sa puneti si dumneavoastra in balanta acest aspect! 

     - Cele doua conditii obligatorii pentru sustinerea obiectivelor de 

investitii si anume, aplicarea Legii 18/1991, privind proprietatea 

publica si regimul juridic al acesteia si aplicarea Legii 213/1998, legea 

cartii funciare a domeniului public si privat al comunei, desi scadente 

de multi ani, aceste masuri au fost complet ignorate pana in 2016. 

     NU SE POATE APLICA PENTRU FONDURI EUROPENE , DEOARECE 

NU POTI DECONTA BANI PE O LUCRARE DEZVOLTATA PE UN TEREN 

PE CARE NU ESTI PROPRIETAR CA SI AUTORITATE PUBLICA, NEFIIND 

INTABULAT! 

     Tocmai pentru solutionarea acestor obstacole am lucrat intens la 

capitolul INTABULARE DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT + CADASTRUL 

GENERAL,  al carui status il regasiti in paginile urmatoare." 

 

PROBLEMA LOTURILOR DE CASA 
    "Atribuirea  loturilor  de casa  conform Legii 15/2003 reprezinta un fiasco total, folosită ca momeală electorală de fostul primar inca din anii 2000, pentru a obține voturi. 

     Aceasta acțiune este in acest moment imposibil de realizat din cauza că,  PUZ-urile elaborate de vechea conducere pentru terenurile destinate acestor construcții nu aveau la baza 

avizele necesare din partea SC Petrotrans si SC CONPET. Incercand sa elucidez aceasta problema, am descoperit ca acest amplasament este  subtraversat de conductele de transport 

produse petroliere ale SC Petrotrans  si SC CONPET și tocmai din acest motiv  nu se poate obține Autorizație de Construire. Oare ce concluzie putem trage din aceasta omisiune ? 

Nestiinta, Amagire politica sau Infractiune?  

     Solutia  pentru a merge mai departe cu punerea in aplicare a acestei legi este sa renuntam la amplasamentul initial si sa gasim alte terenuri in comuna, aspect la care intreaga echipa 

lucreaza in coordonare cu  aplicarea Legilor 18/1991 si 213/1998.” 

 

EXECUTIE DUPA 

 

 DECOLMATARI 

GURA VIZITARE  LUKOIL 



 

  

EDUCATIA- SINGURA SANSA DE A EVOLUA CA SI COMUNITATE

Primar Valeriu Lupu: “Investind în educatia copiilor, investim în viitor. 
Acesta a fost si scopul meu in acest mandat, de a

reda stralucirea de altadata a învatamantului

din comuna Barcanesti.

Astfel, am trecut imediat la repararea și igienizarea sălilor de clasă și a 
bazelor sportive aferente fiecarei școli în parte si am modernizat mini 

locurile de joaca din curti, intrucat mi-am dorit sa le aduc la standarde de 
lucru inalte, pe masura calitatii dascalilor din comuna. Totodata am asigurat 

fondurile necesare plații unui număr de 65 de burse scolare, pentru a 
motiva performanta elevilor.

Acum, totul depinde de dumneavoastra sa le insufletim si sa profitam de 
resursele de care dispunem.

Haideti sa contribuim si la salvarea sigurului liceu de pe raza comunei, 
Liceul Agricol. A trecut vremea cand un astfel de liceu era cotat la cel mai 

mic nivel, iar noi avem dascali dornici sa reformeze invatamantul.

Aveti acum un liceu reorganizat, cu sali de curs moderne, teren de fotbal, 
mini teren de handbal omologat, sala de sport renovate, alei pietonale, 

monitorizare video, 150 de locuri de cazare, cantina, ateliere electricieni, 
mecanici, laboratoare de patiserie si o fabrica de lactate, unde se poate 

face practica. 

De anul viitor, pe o suprafata de 6 ha va aparea un parc central al comunei 
si o baza sportiva."

Georgiana Craciunoiu, profesor Scoala "Gheorghe Lazar" Barcanesti: 

"Domnul Valeriu Lupu a fost alaturi de scolile comunei inca din perioada cand era 
viceprimar, iar din septembrie 2012 face parte din Consiliul de Administratie al Scolii 

Gheorghe Lazar si s-a implicat in tot ceea ce inseamna infrastructura scolara.

Astfel in ultimii 4 ani s-au realizat urmatoarele:
SCOALA GIMNAZIALA BARCANESTI

- Asfaltare si trasare teren de sport

- Gard stradal

- Reparare fatada cladire

- Amenajari interioare (gresie, tavan fals,parchet, decorativa)

- Iluminat exterior

- Reparatii loc de joaca

- Asigurare apa calda menajera
- Igienizare scoala

SCOALA GIMNAZIALA ROMANESTI

- Asfaltare si trasare teren de sport

- Asfaltare alee

- Reparare fatada cladire

- Amenajari interioare (gresie, parchet, decorativa)

- Iluminat exterior

- Reparatii loc de joaca

- Asigurare apa calda menajera
- Igienizare scoala

SCOALA GIMNAZIALA TATARANI

- Inlocuirea tuturor usilor si ferestrelor cu geam termopan

- Inlocuirea centralei termice

- Asfaltare, trasare si imprejmuire teren de sport

- Izolare si reparare fatada cladire

- Parchet, lambriu, gresie, decorativa

- Iluminat exterior
- Reparatii loc de joaca

- Asigurare apa calda menajera

- Igienizare scoala

Scolile noastre au videoproiector si tabla magnetica in clase!

Iar cand am spus implicat total,  in afara faptului ca a insistat sa fie alocati banii 
necesari pentru toate aceste investitii, coordona pas cu pas stadiul lucrarilor, 

indiferent ca era zi lucratoare sau weekend. Poate cea mai mare realizare a colaborarii 
scoala- primarie este faptul ca Scoala Gimnaziala Tatarani care mergea spre desfiintare  

este acum o scoala care are procent de promovabilitate la Evaluarea Nationala de 
100%.

Va multumim, domnule primar!"

ILUMINATUL PUBLIC

"Acest aspect a fost intotdeauna sub 
lupa mea si, cu ajutorul Politiei Locale, 

am monitorizat  de fiecare data 
repararea defectiunilor inerente.

Dar iata ca dupa o lupta intensa, am 
reusit sa accesam fonduri europene  

prin GAL -"Drumul Voievozilor" 
Prahova, cu care am acoperit partial 
(restul din bugegtul local)  lucrarea 

ampla de montare a lampilor cu LED, 
din stalp in stalp, asigurand  o 

iluminare completa si de calitate a 
intregii comune. Astfel, am eficientizat 

consumul si diminuat costurile 
suportate de bugetul nostru."

EXECUTIE RETEA APA GHIGHIU 

1
EFECTUAT IN FORMAT DIGITAL 

IUNIE 2016-IUNIE 2017 - T 54; T52; T16
271,70 HA

2
PROVENIT DIN ALTE UAT-URI                

T12(Brazi); T33 (Berceni)
171,23 HA

3

EFECTUAT IN FORMAT ELECTRONIC 

IUNIE 2017-SEPTEMBRIE 2019- T43;T42; 

T5; T36; T13; T57; T38(Hipodrom).

508,14 HA

4

CADASTRU SISTEMATIC- FINANTARE 

OCPI- IN LUCRU-T2; T4; T9; T10; T18;                   

T48; T49; T40; T53; T34; T33; T21.

698 HA

5

EFECTUAT IN FORMAT DIGITAL PANA 

IN IUNIE 2016  -T40; T12; T10; T2; T3; 

T4; T5; T6; T7;  T14; T15.                          

424,78 HA

6

RAMAS DE EFECTUAT IN FORMAT 

DIGITAL - T38; T39; T31;T12; T50; 

T51;T60; T45;T46;T59; T30; T37; T23; 

T35; T28; T22; T58; T41; T44; T47.

480 HA

7

 AFLAT IN LUCRU - CADASTRU 

SISTEMATIC FINANTAT DIN 

VENITURI PROPRII - T21. 

56 HA

8

EFECTUAT IN FORMAT DIGITAL IN 

ANUL 2019 CU ALOCARE NR.CAD.-

FINANTAT DIN VENITURI PROPRII- 

T57

67 HA

RETEA APA ETAPA 3 (FINALA) 

INTABULAREA 
DOMENIULUI PUBLIC SI 

PRIVAT

+ 

CADASTRUL GENERAL

•"Aplicarea Legii nr.213/1998 privind 
proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia trebuia finalizata inca din anul 
2013.

•Fara aceasta, administratia locala nu 
poate demara nicio investitie ampla, 
intrucat aceasta lege presupune 
intabularea tuturor drumurilor 
comunale si satesti si fara o situatie 
clara a acestora nicio lucrare  pe 
domeniul public nu va fi identificabila si 
legitima.  

•Astfel, am acordat o atentie prioritara 
acestei probleme privind reglementarea 
si incheierea cadastrului general si am 
contractat servicii topografice  
contribuind  la ridicarea cotei de pana la 
80.67% din suprafata pentru aplicarea 
legilor fondului funciar, in conditiile in 
care pana in iunie 2016 fusese efectuat 
doar 15.88% din totalul extravilan.

•In ceea ce priveste realizarea 
cadastrului general, ne numaram 
printre cele 7 localitati  din 104 la nivel 
judetean care au obtinut fonduri 
europene pentru aceste servicii si 
aceasta se datoreaza muncii enorme pe 
care am depus-o alaturi de aparatul 
meu de specialitate. Cu aceasta ocazie, 
am implementat programele de GIS si 
RENNS, indispensabile pentru 
modernizarea infrastructurii si 
industrializarea comunei noastre."

APA SI 
CANALIZARE

"Am finalizat 
executia retelei de 
alimentare cu apa 
pentru satul 
Ghighiu, care nu 
mai apartinuse de 
mult timp listei de 
prioritati ale 
administratiei 
publice locale.

Am inceput executia 
ultimilor km de retea 
de alimentare cu apa 
pentru ca intreaga 
comuna sa 
beneficieze de 
conducta noua si de 
un standard al 
normalitatii, prin 
promovarea 
investitiei 'Reabilitari 
si extindere conducte 
de alimentare cu apa 
etapa a 3-a'.

Pentru sistemul de 
canalizare, pornind 
de la absolut nicio 
documentatie, in 
acesti ani am reusit 
prin proceduri de 
stat foarte lente din 
pacate, sa intocmim 
SF-ul si PUZ-ul, 
urmand proiectarea 
si procedura de 
executie pentru care 
va trebui sa 
contractam fonduri 
guvernamentale sau 
europene. 

Lasand deoparte 
toti acesti termeni 
formali si vorbind 
pe intelesul 
cetateanului simplu, 
realitatea strict 
obiectiva este ca 
fiind la randul meu 
om, nu am putut 
demola batand din 
palme acele 29 de 
proprietati 
construite ilegal si 
din aceasa cauza nu 
am putut actualiza 
PUG-ul, astfel 
ratand  la momentul 
respectiv sansa de a 
atrage fonduri 
europene pentru 
aceasta investitie."



 

Astfel, conform Ordinului nr. 
3471/2008 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind 
reevaluarea și amortizarea activelor 
fixe corporale aflate în patrimoniul 
instituțiilor publice, am reevaluat 

intreg patrimoniul comunei noastre, 
precum si casat si valorificat activele 
uzate fizic si moral.  Un  bun exemplu 

este ca am reintors in patrimoniul 
Consiliului Local cei 3000mp 

constituind terenul fostului CAP 
Tatarani si voi continua sa redau totul 

comunei! Era nepasarii si a 
intereselor obscure fata de proprii 

cetateni si fata de averea noastra, a 
tuturor, s-a sfarsit! "

PATRIMONIU
"Imediat ce am preluat aceasta functie mi-am 

propus sa schimb mentalitatea ce a dainuit 
atatea decenii asupra administrarii comunei 

si anume, aceea de a  instraina propriile 
bunuri, asa cum era si cazul gradinitei din 

Tatarani si a scolii din Puscasi, pe care le-am 
salvat de la vanzare. Fostul primar din 1990 

pana in 2016 si-a insusit rolul de agent 
imobiliar principal al comunei. Eu consider ca 

trebuie si suntem capabili sa identificam o 
intrebuintare pentru fiecare cladire sau teren 

care ne apartine si sa nu alegem calea 
usoara, renuntand la acestea. Ma simt 

responsabil de orice resursa de care aceasta 
comuna dispune si ca atare, sunt dator  sa le 

apar integritatea.

•Serviciul de salubrizare

•Serviciul de iluminat stradal

•Serviciul public de gestionare a cainilor fara stapan

•Serviciul public de alimentare cu apa potabila, canalizare si 
epurare menajera - Imediat ce contractul cu contestatul 
operator SC Capoles SRL s-a incheiat, am atribuit acest serviciu 
catre ADI Apa si Canal, cu drept de delegare catre SC Hidro SA, 
singurul operator acreditat din Romania"

SERVICII PUBLICE
"Ca si concluzie a mandatului de 

viceprimar,in 2016, cand functia de primar 
mi-a permis sa preiau fraiele situatiei, mi-am 
setat ca si misiune  sa redau transparenta si 

adevarul intregului proces administrativ. 
Astfel, am infiintat prin regulamente de 

organizare si functionare si am delegat prin 
concesiune urmatoarele servicii publice, 

pentru a elimina orice urma de suspiciune 
asupra unor potentiale conflicte de interese 
intre institutia primariei pe care o reprezint 

si firmele ce gestioneaza aceste servicii:  

"Am implementat un sistem 
de monitorizare video al 
intregii comune si al cladirilor 
importante, precum sediul 
Primariei, Caminul Cultural, 
Scoala Gheorghe Lazar si 
Liceul Tehnologic Agricol 
Barcanesti, care este atent 
supravegheat de catre Politia 
Locala pentru sporirea 
sigurantei cetatenilor."

MONITORIZARE 
VIDEO"Am demarat procedura de 

concesionare a unei suprafete de 
teren de 13,570 mp intravilan 
din incinta Liceului Tehnologic 

Agricol Barcanesti pentru 
infiintarea unui centru comercial 
care sa imbunatateasca calitatea 

vietii locuitorilor nostri si sa 
asigure procurarea alimentelor 
de baza a acestora, dar si noi 

locuri de munca care implicit vor 
contribui la cresterea veniturilor 

bugetului local prin taxe si 
impozite."

CENTRU 
COMERCIAL

NOMENCLATOR 
STRADAL

"O alta masura de modernizare a  
comunitatii pe care am implementat-o in   
timpul acestui mandat a fost realizarea 

nomenclatorului stradal, conform HG 777/2016. 
Am reusit  sa finalizam aceasta lucrare de o 
complexitate foarte mare strict cu ajutorul 
angajatilor primariei, fara a apela la o firma 

externa pentru a minimiza costurile aferente 
acestui proiect si pentru ca respectam banul 

public."

INFRASTRUCTURA 
RUTIERA

"Intrucat acesta este un aspect vital pentru o dezvoltare propice a comunei 
noastre si pentru ca am respectat o cerinta critica a cetatenilor, am intocmit deja 

documentatia tehnica  pentru modernizarea a 11 drumuri comunale si satesti , 
actualmente in stadiul de organizare a procedurii de proiectare. Cu toate acestea, 
vreau sa intelegeti ca trebuie sa ne supunem unui curs firesc si legal al investitiilor, 

dar intr-adevar greoi si anume sa racordam mai intai gospodariile in cauza la  
utilitati. Deja  am dus reteaua de gaze pe o parte dintre aceste strazi si urmeaza sa 

termin si Etapa 3 a retelei de apa, unde sunt incluse si aceste 11 drumuri. 

De asemenea, in urma demersurilor initiate inca din 2017 ca urmare a hotararii 
autoritatilor de montare a separatoarelor de sens, am obtinut acordurile pentru 

realizarea a 3 treceri de pietoni. M-am implicat personal in pozitionarea strategica 
a acestora in puncte cheie, pentru ca cetatenii din fiecare sat sa poata traversa in 
siguranta DN1 si in special cei care nu pot folosi pasarelele supraterane, precum 

seniorii, persoanele cu dizabilitati, biciclistii si posesorii de animale."

MEDIU

"Intrucat ne-am propus 
ca si comunitatea 

noastra sa avanseze si sa 
fim aliniati cu 

standardele europene 
de protejare a mediului, 

am aderat la A.D.I. 
Managementul 

Deseurilor Prahova 
pentru serviciul de 

colectare selectiva a 
deseurilor."

"Pentru ca nu ne     
place sa lasam lucrurile 

la intamplare si dorim sa 
asiguram un standard de 

sanatate locuitorilor 
nostri, in colaborare cu 
Agentia Nationala de 
Mediu Filiala Prahova 

monitorizam permanent 
calitatea aerului pe 
intreaga raza a UAT 

Barcanesti."

AGRICULTURA: 
NUCLEUL UNEI 
ECONOMII 
SUSTENABILE

Primar Valeriu Lupu: "Consider 
ca este vital sa ne intoarcem la 

origini si sa acordam o deosebita 
atentie agriculturii. De aceea, pe 

langa documentele necesare 
atribuirii catre cetateni a 

fondurilor pentru folosirea 
terenurilor si exploatarea 

animalelor, prin APIA, am fost 
prima comuna din Prahova si 

printre primele din tara  care a 
atribuit pasunile crescatorilor de 
animale conform Legii 44/2018, 

o masura, spun eu, de 
transparenta si corectitudine 

fata de proprii locuitori."

Primar Valeriu LUPU: “Ca si concluzie a tuturor celor prezentate mai sus, vreau sa mentionez ca imi asum veridicitatea acestor informatii, care au fost expuse si asumate de catre 
Consiliul Local Barcanesti si pe care le puteti regasi intr-o maniera mai detaliata pe site-ul primariei www.barcanesti.ro, la sectiunea ‘Primarul va informeaza’. 

 
IN FINAL, DORESC SA VA REAMINTESC CA TOATE SUNT TEMPORARE PE ACEST PAMANT, VICTORII SAU INFRANGERI, BUCURII SAU TRISTETI, INSA DINTRE TOATE ACESTEA UN SINGUR 

LUCRU ESTE PERMANENT: BINELE SI  TOTI CEI CARE LUPTA PENTRU ADEVAR VOR IESI INTOTDEAUNA CASTIGATORI!” 

 

IMBUNATATIRE CONDITII 
TEHNICE DE ALIMENTARE CU 

ENERGIE ELECTRICA A 
CONSUMATORILOR 

ALIMENTATI DIN PTA3387 
ROMANESTI- BARCANESTI

STATIA DE 

MONITORIZARE AER 

EXECUTIE TRECERI PIETONALE 

PUZ CENTRU COMERCIAL 

PANOU DE CONTROL 


