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27 septembrie 2020

Noi suntem

Votează lista de consilieri PRO România 
pentru binele Comunei Ciocârlia!

VOTEAZĂ POZIȚIA 3
PE BULETINUL DE VOT

1. Manea Marius
2. Isa Altan
3. Ivancea Constantin
4. Ionel Neculai
5. Asan Altan
6. Caluian Ionica
7. Ramazan Ilmi
8. Bechis Modin
9. Calin Marian
10. Panait Viorica
11. Negru Ioana
12. Posteuca Gabriela
13. Gorgan Virgil
14. Grozea Nicolae
15. Lazar Iuliana Daniela
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Votează PRO România
pentru binele
Comunei Ciocârlia!

1. INFRASTRUCTURĂ
 • Asfaltarea tuturor drumurilor publice,      

 amenajarea de rigole de scurgere, borduri      
 și pasaje pentru autovehicule și pietoni;
 • Amenajarea canalului colector din localitatea     

 Ciocârlia de Sus;
 • Asfaltare drumurilor către cele două cimitire din Ciocârlia de Sus.

4. EDUCAȚIE ȘI SPORT
 • Digitalizarea sistemului de educație și     

 dotarea cu tehnologia necesară pentru a     
 susține sistemul de predare online, necesar    
 în contextul situației sanitare actuale;
 • Realizarea de parteneriate pentru      

 dezvoltarea de evenimente sportive;
 • Identificarea unor terenuri pentru construcția    

 de săli de sport în ambele localități;
 • Construcția unei școli și sala de sport în     

 Ciocârlia de Jos.

5. SOCIAL
 • Impulsionarea creării de locuri de muncă pentru tineri   

 la nivelul localității;
 • Crearea de programe sociale pentru persoanele aflate   

 în grupurile de risc.
 • Susținerea crescătorilor de animale și a producătorilor de  

 legume și fructe, acordarea de consultanță de specialitate pentru  
 întocmirea de programe și proiecte în vederea obținerii de  
 fonduri nerambursabile;
 • Atribuirea de loturi intravilane în suprafață de 500 mp. cu titlu  

 gratuit numai tinerilor din comuna Ciocârlia, cu    
 vârstă de până în 35 ani;
 • Schimbarea destinației clădirii pieței din     

 localitatea Ciocârlia de Jos (zona gării).

2. MEDIU
 • Reorganizarea serviciului de salubrizare pentru colectarea  

 selectivă a deșeurilor menajere și acordarea a câte 2   
 tomberoane fiecărei locuințe;
 • Identificarea unui teren pentru amenajarea unui parc în   

 Ciocârlia de Sus;
 • Salubrizarea, igienizarea și ecologizarea islazului din ambele  

 localități unde este depozitat deșeul solid (gunoi menajer);
 • Împădurirea zonelor de deal.

3. CALITATEA VIEȚII
 • Aducerea rețelei de gaze naturale în     

 localitate pentru consumatorii casnici;
 • Cadastrarea comunei Ciocârlia;
 • Montarea unei eoliene care să preia     

 consumul iluminatului public;
 • Înființarea unui serviciu de paza propriu     

 în cele 2 localități si instalarea unui sistem     
 de monitorizare video.

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


