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Consilier local al comunei Bărcănești, Daniel Apostol 

 

 Subsemnatul Apostol Gheorghe Daniel , am depus jurământul în cadrul Consiliului Local al 
Comunei Bărcănești, Județul Prahova în data de 26.11.2020. Am participat la toate ședințele ordinare 
și extraordinare ale Consiliului Local, precum și la ședințele de comisii din care fac parte, respectiv 
Comisia Comunei Bărcănești, județul Prahova, nr.1, pentru dezvoltare economico socială,buget-
finanţe, amenajarea teritoriului si urbanism,administrarea domeniului public şi privat al comunei, 

agricultura şi protecţia mediului , gospodărie comunală, servicii şi comerţ ,în calitate de Președinte.  
Am participat activ la ședințele Consiliului de Administrație ale Liceului Bărcănești din cadrul caruia 
fac parte. In fiecare ședință de consiliu am luat cuvântul în vederea formulării de amendamente la 
proiectele de hotărâri aflate în dezbatere, luări de poziție față de oportunități sau legalitate a 
proiectelor , propuneri pentru proiecte viitoare. Activitatea din comisii s-a concretizat în abordarea,  
prezentarea, analizarea , avizarea/neavizarea proiectelor repartizate comisiei pe care o conduc . 
Când situația a impus, au fost invitați șefi de compartimente din aparatul tehnic al executivului 
pentru a oferi informații suplimentare referitoare la problematica proiectelor de hotărâri supuse 
aprobării.  
 In cadrul consiliului local am transmis mai multe teme, probleme ce trebuiesc rezolvate in cel 
mai scurt timp printr-un consens politic, realizarea de preiecte viitoare dupa cum urmeaza: 
- realizarea retelei de canalizare  ape uzate pentru intreaga comuna 
- finalizarea alimentarii cu apa potabila pentru intreaga comuna 
- alimentarea cu gaze naturale pentru satul Ghighiu 
- limitatoare de viteza pe drumurile din comuna unde prezinta risc foarte mare de accidente 
- repararea iluminatului pentru trecerea de pietoni de pe centura 
- realizararea unei noi conducte care sa preia din apa de la garla de pe strada Cercelusilor prin strada 
Mărgăritarilor (strada ce se inunda) si sa preia si apa pluviala astfel urmand sa traverseze DN1 pe la 
subtraversarea deja realizata la benzinaria Lukoil. 
- realizarea a cate un parc pe raza fiecarui sat  
- eficientizarea activitatii Politiei Locale prin folosirea la cote maxime a sistemului video deja existent, 
am militat pentru pastrarea acestui sistem 
-discutii cu Primaria Ploiesti pentru aducerea unui traseu pana la Liceu 
 
Am participat la întâlniri cu cetățenii atât cat s-a putut in aceasta perioadă pandemică astfel incat sa 
evitam pe cat posibil toate riscurile ce puteau sa apară, respectand distantarea si masurile legale 
impuse. Subiectele abordate fiind în majoritatea lor legate de s transport public, serviciile de 
salubritate,  amenajea unor locuri de joacă sau spații verzi, probleme inundatii. 
 
Doresc să menționez că în scurta perioadă a mandatului de consilier local pe anul 2020 (noiembrie - 
decembrie ), toată activitatea mea s-a desfășurat cu buna credință, în interesul public, respectiv 
analiza oportunității proiectelor de hotărâre ce urmăreau beneficii aduse comunității, aducând în 
prim plan aspecte care ar fi fost în dezacord cu principiile etice sau în dezacord cu buna practica a 
administrației locale 
 
 
         Mulțumesc, 
         Daniel Apostol  
        Consilier Local al Comunei Bărcănești 


