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Votează lista de consilieri PRO România 
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1. Sandru Luminita
2. Dobrin George
3. Tanase Mariana
4. Nicolae Valentina Adriana
5. Anca Ionut Dumitrel
6. Ionescu Fanel
7. Bojin Alexandru
8. Dobrin Marian
9. Dicu Lenuta
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Alege Pro România
pentru binele
comunei
Dumbrăveni! 

3. PRO ECONOMIE
 • Înființarea de asociații locale       

 de producători în vederea       
 comercializării producției;
 •Valorificarea din punct de vedere      

 economic a poziționării comunei      
 Dumbrăveni prin realizarea unui plan     
 de dezvoltare economico-turistic.

4. PRO SĂNĂTATE ȘI SOCIAL
 •Deschiderea unei farmacii și a unui cabinet medical;
 • Înființarea unui ONG local care va desfășura acțiuni   

 de acoperire a unor nevoi ale comunității.

6. PRO ÎNVĂȚĂMÂNT
 •Dotarea școlii cu un cabinet psihologic; 
 •Asigurarea unei mese calde fiecărui      

 copil al școlii;
 •Acordarea de burse speciale pentru      

 rezultate deosebite elevilor. 

5. PRO CULTURĂ ȘI TURISM
 •Realizarea unor trasee cicloturistice în jurul pădurii   

 și al peșterilor;
 •Punerea în valoare a facilităților zonei printr-un    

 program de dezvoltare turistică.

1. PRO INFRASTRUCTURĂ
 •Asfaltarea străzilor din Dumbrăveni și Furnica;
 • Finalizarea lucrărilor de extindere și modernizare   

 a iluminatului public în fiecare din cele două sate; 
 • Implementarea unui sistem de iluminat economic;
 •Crearea unui șenal de acumulare a apei, pentru a evita   

 problemele provocate de ploi.

2. PRO MEDIU
 •Ecologizarea și amenajarea cișmelelor și izvoarelor din   

 zonă, exploatarea pânzei freatice pentru irigații și   
 adăparea animalelor de pe pășuni;
 •Realizarea platformelor de depozitare     

 a deșeurilor de grajd și punerea în      
 aplicare a bunelor practici în agricultură;
 • Implementarea sistemului de       

 management al deșeurilor prin      
 colectarea selectivă și dotarea      
 gratuită a gospodăriilor cu pubele      
 dedicate tipurilor de deșeuri reciclabile     
 (program cu finanțare UE).

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


