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Noi suntem

Votează lista de consilieri PRO România 
pentru binele Comunei Albești!
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1. Voicu Marin
2. Moagher Niculae Stefan
3. Dobre Daniel
4. Spataru Gheorghe
5. Ivan Alexandru
6. Ardeleanu Georgian
7. Paveliuc Mihai
8. Oita Mariana
9. Ciociia Gheorghe Daniel
10. Bocai Ion
11. Bumbaru Alexandru
12. Teodorescu Stelian
13. Sandu Gheorghita
14. Toderascu Gica
15. Barbu Niculae
16. Caraiman Gheorghe
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Votează PRO România
pentru binele
Comunei Albești!

1. INFRASTRUCTURĂ
 •Crearea unui spațiu pentru       

 autovehiculele și utilajele primăriei;
 •Reamenajarea străzii „Magda Ianculescu”    

 prin activități de lățire, asfaltare, construire     
 de parcări și trotuare.

3. ECONOMIE
 •Realizarea unui târg săptămânal, o      

 piață care să faciliteze vânzarea      
 pentru producătorii locali;
 •Organizarea de evenimente culturale     

 și activități turistice în vederea      
 susținerii economiei locale și      
 dezvoltării de brand-uri locale.

6. SĂNĂTATE ȘI SOCIAL
 •Construirea unui dispensar și a unor     

 cabinete medicale; 
 • Implementarea unor programe de      

 educație sanitară pentru informarea      
 populației despre actualul context      
 sanitar mondial.

4. CALITATEA VIEȚII 
 •Crearea de spații de joacă pentru copii;
 •Conectarea comunei Albești la sistemul     
de distribuție a gazelor naturale;
 • Implementarea sistemului de     
management al deșeurilor prin      
colectarea selectivă;
 •Refacerea căminelor culturale din      
 fiecare sat al comunei.

5. TURISM ȘI SPORT 
 •Realizarea unor trasee cicloturistice în jurul pădurii 
Hagieni (bicicletă, mers), adresate atât locuitorilor cât și 
potențialilor turiști;
 •Amenajarea unui parc natural în jurul pădurii Hagieni cu 
scop recreativ;
 •Organizarea de activități sportive și implicarea comunității 
în implementarea acestora;
 •Sprijinirea activităților culturale de păstrare a tradițiilor 
și a obiceiurilor, care să devină un brand pentru comună.

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

2. REFORMĂ ÎN ADMINISTRAȚIE
 •Păstrarea unei bune comunicări între cetățeni și 
reprezentanții administrației publice locale, în vederea 
preluării propunerilor venite de la locuitorii comunei;
 •Responsabilizarea funcționarilor publici prin implementarea 
unui program de respect pentru cetățean;
 •Dezvoltarea parteneriatului public-privat în vederea creării 
de locuri de muncă în comună;
 •Transparentizarea actului administrativ.


