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Noi suntem

Votează lista de consilieri PRO România 
pentru binele Comunei Adamclisi!

VOTEAZĂ POZIȚIA 3
PE BULETINUL DE VOT

1.	 Floca	Ionuț
2. Burcea Anton Tudorel
3.	 Crisan	Cătălin
4. Badea Roxana
5.	 Capbun	Mălina
6. Nita Marian
7. Ghilduta Ionela Irina
8. Scarlat Maria Andreea Roxana 
9. Slabu Florin 
10. Tudor Nicusor
11. Maican Lucian
12. Madularescu Romica
13.	 Costea	Nicușor
14. Vatavu Marian
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Votează PRO România
pentru binele
Comunei Adamclisi!
1. PROIECTE PENTRU PRIMĂRIA ADAMCLISI

 • Dezvoltarea infrastructurii comunei prin realizarea de drumuri asfaltate 
corect în comună precum și în satele Urluia, Zorile și Abrud-Hațeg;

 • Construirea sistemului de canalizare în comuna Adamclisi;

 • Proiectarea și realizarea unui sistem de scurgere a apei pluviale 
stradale în comună, care să împiedice erodarea drumurilor și afectarea 
gospodăriilor;

 • Amenajarea unui parc natural destinat tuturor locuitorilor   
comunei cu scop recreativ;

 • Crearea unui program de audiențe de 2 ori pe săptămână;

 • Crearea de spații de joacă pentru copii;

 • Organizarea unor festivități cu ocazia Zilei comunei;

 • Modernizarea stațiilor de autobuz;

 • Înlesnirea plăţii taxelor și impozitelor online;

 • Acordarea de facilități fiscale pentru investitori;

 • Sprijinirea fermierilor și a crescătorilor de animale;

 • Construirea de terenuri de sport în localitățile comunei;

 • Acordarea de locuri de casă cu titlu gratuit, tinerilor de până în 35 de ani;

 • Renovarea și reamenajarea dispensarului din Comuna Adamclisi pentru 
atragerea tinerilor medici specialiști;

 • Organizarea de evenimente culturale și activități turistice în vederea 
susținerii economiei locale și dezvoltării de brand-uri locale;

 • Transparentizarea cheltuirii banului public: publicarea    
 contractelor de achiziţii şi licitaţii publice, dispoziţii    
 de primar, hotărâri ale consiliului local;

 • Amplasarea de coșuri de gunoi stradale în toate    
satele comunei, pentru păstrarea curățeniei;

 • Responsabilizarea funcționarilor publici;

2. ZORILE
 • Finalizarea lucrărilor de reabilitare și dotare a Căminului Cultural  
din satul Zorile;

 • Reabilitarea și modernizarea drumurilor spre cișmele;

 • Construirea sistemului de canalizare în satul Zorile;

 • Organizarea festivităților cu ocazia Zilelor satului.

3. URLUIA
 • Proiectarea și realizarea unui sistem de scurgere    
a apei pluviale stradale în comună, care să împiedice    
erodarea drumurilor și afectarea gospodăriilor;

 • Acordarea de locuri de casă cu titlu gratuit, tinerilor    
de până în 35 de ani;

 • Acțiuni de igienizare și decolmatare a fântânilor;

 • Extinderea si modernizarea cimitirului din sat;

 • Organizarea festivităților cu ocazia Zilelor satului.

4. ABRUD-HAȚEG
 • Asfaltarea drumurilor din sat;

 • Construirea unei biserici pentru locuitori din Abrud-Hațeg;

 • Ecologizarea și amenajarea cișmelelor;

 • Extinderea conductei principale de apă din Abrud în Hațeg;

 • Extinderea și modernizarea iluminatului public;

 • Organizarea festivităților cu ocazia Zilelor satului.

Mă poți găsi şi pe Facebook:
www.facebook.com/PRORomaniaAdamclisi

 • Înființarea unui birou de urbanism;

 • Digitalizarea actului administrativ;

 • Respect pentru cetățean.


