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1. Gobeajă Laurențiu Adrian
2. Petcuci Marian
3. Badea Tudor
4. Dragomir Cristian
5. Paraipan Mihaela Petronela
6. Nițu Claudia
7. Rașid Bilent
8. Pascu Alexandru Ionuț
9. Ioniță Marian
10. Cotună Gheorghe
11. Sârbușcă Cristian Constantin

3)

PARTIDUL
PRO ROMÂNIA

FILIPESCU RĂZVAN

Președinte Consiliul
Județean Constanța

Realizat la comanda PARTIDULUI PRO ROMÂNIA FILIALA CONSTANȚA de RIK S.R.L. Tiraj: 2.000 exemplare. CMF: 21200010



Votează PRO România pentru
binele comunei Amzacea!

6. REFORMA ÎN ADMINISTRAȚIE
 • o primărie în folosul comunității și nu o comunitate în sprijinul

 primăriei, cum este astăzi;
 • transparență în activitatea Primăriei;
 • respect și ajutor potrivit pentru toți locuitorii comunei;

1. ECONOMIA
 • atragerea de fonduri europene (lucru nerealizat    

 de Administrația publică locală până acum);

 • proiecte benefice pentru toate categoriile de vârstă:   
 copii, tineri, adulți și bătrâni;
 • reamenajarea și modernizarea Târgului din General Scărișoreanu   

 conform nevoilor comercianților și a vizitatorilor lui; ,,A VENIT TIMPUL SĂ ALEGEM UN VIITOR MAI BUN’’

Mă numesc LAURENȚIU ADRIAN GOBEAJĂ, am 29 
de ani, sunt născut și crescut pe meleagurile COMUNEI 
AMZACEA, mai exact în General Scărișoreanu.
Sunt inginer agricol, absolvent al Universității Ovidius 
din Constanța, Facultatea de Științe ale Naturii și Științe 
Agricole. Am o activitate intensă în cadrul firmei agricole pe 
care o dețin împreună cu familia mea, reușind o dezvoltarea 
continuă și un progres semnificativ al firmei prin realizarea 
de proiecte europene nerambursabile.

Ca și dumneavoastră, m-am săturat să tot aștept ca administrația publică locală să dezvolte 
cum se cuvine comuna în care trăim și să creeze condiții mai bune de viață locuitorilor 
ei. Cred că a venit și timpul Comunei Amzacea să fie administrată și condusă de oameni 
profesioniști, onești, ambițioși și competenți, care au numeroase proiecte de dezvoltare 
pentru comunitatea în care trăiesc și vor să ridice comuna din praful subdezvoltării la 
nivelul de civilizație, așa cum ne dorim cu toții.

Avem ocazia, împreună cu dumneavoastră și echipa Pro România, pentru prima dată după 
20 de ani, să construim o nouă clasă politică care nu a făcut politică niciodată și nu a avut 
legătură cu nicio persoană care a stat în calea dezvoltării comunei noastre.

Experiența în realizarea de proiecte europene dar și organizarea și gestionarea 
propriei firme mi-au creat o experiență benefică și calitățile necesare pentru funcția de 
PRIMAR AL COMUNEI AMZACEA, alături de onestitate, bun simț, pregătire intelectuală, 
bună administrare, dovedite de-a lungul timpului în propria activitatea dar și în relația cu 
locuitorii comunei.

Din cauza situației jalnice în care se află Comuna Amzacea sunt necesare numeroase 
proiecte pentru dezvoltarea reală a ei, ce vor necesita timp și multă muncă pe parcursul 
a mai multe mandate, lucruri de care suntem conștienți și ne dorim să începem acest 
proces și să-l ducem cu bine la final. Astfel, din numeroasele obiective și proiecte pe 
care ni le propunem și sunt necesare, amintim:

2. INFRASTRUCTURA
 • dezvoltarea infrastructurii comunei prin realizarea    

 de drumuri asfaltate corect în toate cele trei localități;
 • proiectarea și realizarea unui sistem de scurgere a apei   

 pluviale stradale în comună, care să împiedice erodarea   
 drumurilor și afectarea gospodăriilor;
 • realizarea de stații de autobuz moderne și eficiente în cele   

 trei localități ale comunei;
 • construirea de spații de joacă și terenuri de sport în localitățile comunei;
 • soluționarea problemei cimitirului ortodox din Amzacea;
 • realizarea unui dispensar modern în Casicea;
 • modernizarea dispensarelor din Amzacea și General Scărișoreanu;
 • construirea unui Cămin Cultural în Amzacea;

4. MEDIUL
 • creșterea calității apei potabile din comună;
 • organizarea eficientă a gropilor de gunoi;

3. EDUCAȚIA
Susținerea reală a învățământului din comună prin:
 • acordarea de burse și premii elevilor cu rezultate bune la învățătură; 
 • construirea de toalete în interiorul școlii și modernizarea      

 spațiilor școlare; 
 • implementarea unor programe de after-school în școlile

 din comună, pentru a evita pe viitor rezultatele din prezent
 de la Evaluarea Naţională;

5. SIGURANȚA CETĂȚEANULUI
 • montarea de camere de supraveghere în cele trei localități pentru păstrarea siguranței   

 cetățenilor și împiedicarea vandalizării bunurilor și a spațiilor publice;
 • managementul câinilor fără stăpân de pe străzi;
 • asigurarea unei comune curate și a unei bune organizări a spațiilor și a bunurilor   

 publice locale;


