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Noi suntem

Votează lista de consilieri PRO România 
pentru binele Comunei Fântânele!
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1. Soare Ion
2.	 Afloarei	Dobre	Gogu-Cristinel
3.	 Cotici	Marin
4.	 Preoteasa	Mirel
5.	 Olteanu	Florin
6.	 Lăureanu	Marian
7.	 Petrițoiu	Marius
8.	 Țarălungă	Constantin
9.	 Enceanu	Dumitru
10.	 Medeleanu	Viorel
11.	 Medeleanu	Ion
12.	 Nastea	Andrei	Iordan
13.	 Preda	Florin
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Votează PRO România
pentru binele
Comunei Fântânele!

1. INFRASTRUCTURĂ
 •Dezvoltarea sistemului de alimentare      

 cu apă prin forarea de noi puțuri la      
 izvoare și construirea unei noi stații;
 •Asfaltarea străzilor, reabilitarea trotuarelor     

 și șanțurilor, precum și construirea unui drum    
 de centură pentru trafic greu.

3. MEDIU ȘI CALITATEA VIEȚII
 • Plantarea unor perdele forestiere pentru protejarea    

 culturilor agricole;
 • Racordarea gratuită la rețeaua de distribuție     

 a gazelor a tuturor locuințelor din comună;
 • Reabilitarea și igienizarea cimitirului comunei;
 • Forarea unor puțuri de apă pentru islaz,     

 necesare pentru crescătorii de animale.

5. ÎNVĂȚĂMÂNT 
 •Acordarea de burse de sprijin pentru      

 elevii admiși la facultate;
 • Înființarea unor programe de sprijin      

 pentru elevii de gimnaziu, care       
 constau în pregătire suplimentară      
 suportată de către primărie în       
 vederea admiterii la liceu;
 • Înființarea unui after-school și a unei      

 grădinițe cu program prelungit;
 •Achiziționarea de biciclete și tablete      

 pentru elevii școlii generale din comună.

2. REFORMĂ ÎN ADMINISTRAȚIE 
 •Construirea unui nou sediu pentru primărie;
 • Transparentizarea cheltuirii banului public.

6. SĂNĂTATE ȘI SOCIAL 
 •Construirea unui centru medical de permanență la nivelul   

 Comunei Fântânele;
 • Înființarea programului ANL pentru tinerii din comună;
 •Acordarea unor drepturi bănești în suma de 500 lei    

 persoanelor care împlinesc vârsta de 18, 60, 70, 80, 90 ani   
 și cuplurilor care aniversează 25 sau 50 ani de căsătorie;
 • Sprijinirea cetățenilor comunei care se confruntă cu    

 probleme locomotorii/de deplasare cu cărucioare    
 adecvate nevoilor lor;
 •Oferirea unui sprijin financiar persoanelor     

 cu pensii mai mici de 1.000 lei;
 • Înființarea unei cantine sociale pentru      

 persoanele aflate în dificultate.

4. SPORT
 • Finalizarea sălii de sport din cadrul      

 școlii generale din comună;
 • Susținerea practicării sportului și      

 activităților sportive la nivelul comunei;
 •Construirea unui bazin olimpic pentru      

 bunăstarea tuturor cetățenilor din comună.

Împreună vom face cea mai 
frumoasă comună din județ!
Dumnezeu să vă ajute și să 
vă binecuvânteze!

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


