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Noi suntem

Votează lista de consilieri PRO România 
pentru binele Comunei Crucea!
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1. Bubuioc Iulian 
2.	 Chircev	Mihalache	Onuț	Claudiu
3. Punga Dan
4. Pavel George Gabriel
5. Bubuioc Eugen 
6. Ion Lucian
7.	 Chiriță	Ion
8. Orez Costel
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Votează PRO România
pentru binele
Comunei Crucea!

1. SĂNĂTATE ȘI SPORT
 •Mutarea dispensarului de la periferia     

 satului în centrul comunei Crucea;
 •Angajarea de personal medical specializat     

 pentru deservirea unităților școlare din     
 comună (asistenți medicali în școli);
 •Deschiderea unui cabinet stomatologic în comună;
 •Amenajarea de terenuri sportive cu covor sintetic   

 în fiecare sat al comunei.

2. SIGURANȚA CETĂȚEANULUI
 • Sistem de supraveghere video cu dispecerat 24/24 de ore  

 în comună.

5. CALITATEA VIEȚII
 • Înființarea unui parc cu panouri      

 fotovoltaice pentru iluminatul stradal;
 •Extinderea iluminatului public      

 în zonele periferice;
 •Extinderea și reabilitarea       

 rețelelor de apă;
 •Anveloparea blocurilor din comună.

6. MEDIU
 •Reducerea taxei de salubritate;
 •Realizarea de noi spații verzi, cu sisteme de irigații   

 moderne, automatizate;
 •Ecologizarea zonelor marginale ale comunei.

3. ECONOMIE ȘI TURISM
 •Promovarea Comunei Crucea ca destinație turistică;
 •Acordarea de facilități fiscale viitorilor investitori;
 •Organizarea de evenimente culturale și de     

 atragere a turiștilor, în vederea susținerii     
 economiei și produselor locale.

8.CULTE
 •Reabilitarea lăcașelor de cult și a      

 cimitirelor;
 •Construirea de Case Mortuare pentru     

 fiecare parohie/sat al comunei Crucea.

7. REFORMĂ ÎN ADMINISTRAȚIE
 • Înlesnirea plății taxelor și impozitelor în mediul online;
 •Transparentizarea cheltuirii banului public;
 •Responsabilizarea funcționarilor publici, respect pentru  

 cetățean”;
 •Publicarea online a contractelor de achiziții și    

 a licitațiilor publice, a dispozițiilor de primar,    
 a hotărârilor Consiliului Local;
 •Digitalizarea actului administrativ.

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

4. ÎNVĂȚĂMÂNT
 •Reabilitarea, extinderea și dotarea      

 infrastructurii școlare;
 •Dotarea școlilor cu table inteligente     

 și tablete;
 •Acordarea de burse sociale elevilor      

 din familii cu venituri reduse.


