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    Autoritatea publică locală utilizează resurse umane, materiale şi financiare, astfel încât să 

constribuie permanent la eficientizarea sitemului administrativ  şi îmbunătăţirea relaţiilor dintre 

administraţie, societate civilă şi contribuabili în concordanţă cu cerinţele referitoare la implementarea 

acquis-ului comunitar și procesul de integrare europeană. 

    Autorităţile din administraţia publică trebuie să dea dovadă de profesionalism şi etica la cele mai 

ridicate standarde, să aibă transparenta în actul administrativ, să fie flexibil şi adaptabil conform 

cerinţelor individualizate ale cetăţenilor, precum şi responsabilitate faţă de cetăţeni şi comunitatea 

locală. 

      La începutul mandatului de primar al comunei Bărcăneşti am preluat responsabilităţile ce îmi revin 

ca edil al comunităţii şi am analizând stadiul investiţiilor şi necesităţile comunei, creionând o listă de 

obiective prioritare pentru comună. 

   Proiectele aflate în derulare la data investirii în funcţia de primar sunt următoarele : 

1) Lucrări sistematice de cadastru; 

2) Servicii de topografie pentru 15 drumuri; 

3) Actualizare Studiu de Fezabilitate privind “Înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în localitatea 

Ghighiu, comună  Bărcăneşti, judeţul  Prahova”; 

4) Actualizare date tehnice cadastrale 24912 str. Tuberozelor şi nr. Cadastral 24913; 

4) Proiectare şi execuţie “ Stâlpi semnalizatori trecere de pietoni ”; 

5) „Proiectare şi execuţie lucrări de deviere conducta de gaze în Comună Bărcăneşti”; 

 

6)"Construire canalizare pluvială (L =325 m) Comuna Bărcăneşti, Judeţul Prahova Etapa I" Obiectul3; 
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7) Proiect cu finanţare AFIR “Modernizare şi eficientizare sistem de iluminat  public stradal în comună 

Bărcăneşti, judeţul Prahova”; 

     Pentru finalizarea lucrării “Actualizare Studiu de Fezabilitate privind înfiinţarea distribuţiei de gaze 

naturale în localitatea Ghighiu, comună Bărcăneşti, judeţul  Prahova” a fost contractate ridicări 

topografice pentru zona studiată. 

      Pentru implementarea mai multor investiţii am considerat că este necesar accesarea unor fonduri 

nerambursabile ,iar primul pas pentru a putea face acest lucru a fost să contractăm strategia de 

dezvolare locală 2021-2027  , prin care am trasat principalele investiţii. 

      Un alt proiect  pe care l-am contractat este “Reactualizare studiu de fezabilitate -  Modernizare 

drumuri de interes local DC108 , în Comună Bărcăneşti, Judeţul Prahova”, acest drum făcea parte 

dintr-un Studiu de Fezabilitate  care cuprinde 11 drumuri, dar am ales să începem cu acest drum 

deoarece dintre toate acesta este cel mai circulat şi costul pentru realizarea celor 11 drumuri era foarte 

mare. 

      Proiectele pe care le-am planificat pentru anul 2021, sunt urmatoarele : 

 

1) Actualizare studiu de fezabilitate – “Sisteme de canalizare menajeră şi epurare apa - reţea de 

canalizare comună Bărcăneşti, judeţul Prahova “; 

2) Execuţie - “Reabilitări şi extinderi conducte de alimentare cu apa în comună Bărcăneşti ,judeţul 

Prahova - Etapa 3”; 

3) Întocmire Studiu de fezabilitate şi accesare de fonduri pentru construire “Sala de educaţie fizică 

şcolară”; 

4) Întocmire Studiu de fezabilitate şi accesare de fonduri pentru construire “Dispensar medical în 

Comună Bărcăneşti”; 

5) Proiectare şi execuţie “Înfiinţare distribuţie gaze naturale  în localitatea Ghighiu”; 

6) Întocmire D.A.L.I .“Modernizare drumuri de interes local –Strada Panseluțelor –DS1323 în 

Comună Bărcăneşti, judeţul Prahova”; 

7)  Reparaţii Scoala Puşcaşi; 

8) Achiziţie staţii de autobuz şi coşuri gunoi stradale; 

9) Achiziţie două autoturisme Dacia logan prin programul Rabla. 

            Menţionez faptul că voi continua şi finaliza  proiectele  pe care le-am găsit în derulare. 

            

            Revenind la munca de la primărie, așa cum se vede în raport am demarat unele lucrări, am 

continuat altele și suntem în pregătire pentru altele.  În anul 2020, am început un nou mandat și sunt în 

măsură să văd și să înțeleg mai bine, ce înseamnă modifcările legislative apărute în administrația 

publică,  dar cel mai mult, am înțeles și am simțit asprimea și greutatea responsabilității pe care o ai ca 

primar, prin implicarea în lupta împotriva acestei pandemii, care ne-a creat tuturor, multe probleme. 

 

PRIMAR 

GHEORGHE DIMA 
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