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1. INFRASTRUCTURĂ
 • Reabilitarea și modernizarea tuturor străzilor din oraș, în special cele  

 periferice (trotuare, borduri, piste de bicicliști, etc);
 • Colectare selectivă a deșeurilor pe 4 fracții (plastic/metal, hârtie/carton, sticlă,  

 deșeuri reziduale/amestecate/menajere) în satul Vadu-Oii, implicit Ferma 1;
 • Demararea/finalizarea lucrărilor la rețeaua de apă și canalizare, implicit a iluminatului stradal;
 • Atragerea de fonduri europene pentru înlocuirea rețelei de apă și montarea unor vane sectoriale  

 pentru a preîntâmpina oprirea apei în întregul oraș în caz de avarie.

3. SIGURANȚA CETĂȚEANULUI
 • Monitorizare video 24/24h a întregului oraș;
 • Dotarea Poliției Locale cu echipament specific modern, ce desfășoară activități de  

 responsabilizare a cetățeanului, în scopul prevenirii actelor infracționale;
 • Formarea de patrule mixte de jandarmi-polițiști locali sau polițiști locali-politiști din    

 Poliția Națională care să asigure ordinea și liniștea publică pe timp de zi și de noapte.

6. EDUCAȚIE ȘI SĂNĂTATE
 • Înființarea unei baze sportive în aer liber, cu nocturnă, pe locul actualului  

 târg de pe str. Grădinilor, colț cu str. Revoluției, care să cuprindă un  
 teren de fotbal, unul de baschet și 2 terenuri de tenis de câmp, cu   
 acces gratuit pentru tineri;
 • Acordarea burselor de merit pentru primii 3 elevi din fiecare clasă,  

 cu cele mai bune rezultate la învățătură;
 • Acordarea unor ajutoare, la începutul fiecărui an școlar, familiilor cu mulți   

 copii care merg la școală. Acestea se vor acorda pentru fiecare copil,  
 în sumă fixă, pentru a fi folosite exclusiv la achiziționarea de haine, rechizite,   
 încălțăminte. Suma acordată ca și ajutor va fi justificată prin prezentarea     
 bonurilor fiscale;
 • Recompensarea elevilor care participă la diferite concursuri, olimpiade și fac cinste    

 orașului nostru. Deplasarea acestora către si de la locațiile unde vor avea loc aceste    
 concursuri, cazarea și masa, vor fi suportate de la bugetul local;
 • Construirea unei grădinițe în zona ANL-urilor cu 70-80 de locuri și amenajarea unui parc   

 cu spațiu generos de joacă pentru copiii din zonă; 
 • Amenajarea unor centre after-school, cu posibilitatea acordării unei mese calde pentru elevi,   

 parțial subvenționată din bugetul local;
 • Diversificarea ofertei educaționale prin înființarea unor clase profesionale     

 care să pregătească tinerii în diverse meserii utile societății;
 • Transport școlar pentru copiii din clasele 1-4 către și de la școală,    

 în special pentru copiii care locuiesc în blocurile ANL, implicit   
 blocurile sociale.

2. MEDIU
 • Stimularea colectării selective a deșeurilor prin acordarea unor tichete valorice cetățenilor   

 orașului care participă la această acțiune;
 • Punerea în funcțiune a stației de sortare deșeuri, înființând astfel 20 de locuri de muncă;
 • Amplasarea, pe întreg teritoriul orașului, a pubelelor de gunoi pentru colectarea    

 selectivă a deșeurilor;
 • Întreținerea spațiilor verzi din oraș, înființarea unor parcuri în zonele în care  

 sunt necesare, plantarea a cel puțin 1.000 de trandafiri și magnolii pe   
 arterele principale ale orașului, etc;
 • Elaborarea și implementarea unui proiect de amenajare estetică   

 a centrului orașului, implicit modernizarea fântânii arteziene;
 • Igienizarea imediată a orașului, sufocat de gunoaie și resturi vegetale,  

 prin organizarea unei activități de salubrizare, pe timp de noapte, cu  
 echipe repartizate pe sectoare ale orașului bine delimitate.

4. SOCIAL
 • Acordarea unor ajutoare sociale, în alimente, persoanelor vârstnice, de Paște, de Crăciun și de ziua  

 onomastică. Ulterior, odată cu atragerea de noi fonduri bugetare, programul va fi extins trimestrial;
 • Sărbătorirea familiilor ce împlinesc 50 de ani de căsătorie prin organizarea unei excursii   

 de două zile, într-o destinație ce va fi stabilită de comun acord, achitată de la bugetul local;
 • Acordarea unor ajutoare financiare minorităților naționale cu ocazia     

 sărbătorilor religioase;
 • Dialog permanent cu cetățenii pentru rezolvarea problemelor    

 cu care se confruntă, instituind un parteneriat social cu aceștia;
 • Constituirea, la nivelul orașului, a unui CONSILIU AL    

 MINORITAȚILOR, din care să facă parte reprezentanții etniilor ce  
 locuiesc în acest oraș, în cadrul căruia se vor discuta problemele cu  
 care se confruntă acestea, identificarea unei soluții pentru rezolvarea  
 lor și modalitatea prin care se va implica administrația locală.

5. ECONOMIE
 • Elaborarea și adoptarea unei Strategii de dezvoltare economică,  

 socială și urbanistică, pe termen scurt, mediu și lung, în   
 concordanță cu cerințele reale ale orașului și cu strategia  
 națională de dezvoltare a țării;
 • Înființarea unui sanatoriu balnear în zona Puturoasa, a unui   

 bazin acoperit pentru a fi folosit și pe timp de iarnă de cei ce se   
 tratează ambulatoriu și/ sau din plăcere și a unui camping pentru cei  
 ce tranzitează orașul nostru. Prin implementarea acestui proiect vor  
 fi create aproximativ 250-300 noi locuri de muncă; 
 • Înființarea unui mic parc industrial care să ofere oportunități de dezvoltare,  

 în primul rând antreprenorilor locali;
 • Reorganizarea S.C. Carsium Edil S.R.L. și înființarea unor secții de producție, astfel vor fi create   

 150 de noi locuri de muncă;
 • Acordarea de facilități fiscale pentru firmele ce au sediul social în orașul Hârșova sau care   

 angajează muncitori din oraș. 
 • Sprijinirea fermierilor și crescătorilor de animale cu logistică, consiliere de specialitate    

 și consultanță juridică; 
 • Organizarea de evenimente culturale și acțiuni turistice în vederea susținerii economiei,   

 a produselor și producătorilor locali;
 • Elaborarea unei noi grile de salarizare pentru angajații de la S.C. Carsium Edil S.R.L.  

 conform vechimii și calificării profesionale, astfel salariul minim pe    
 economie să devină "istorie".

Votează PRO România pentru
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Pentru a descoperi toate proiectele noastre vă invităm online:
 • www.facebook.com/ProRomaniaHarsova


