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1. PRO INFRASTRUCTURĂ 
 • Asfaltarea străzilor din GS CERES, UA Sibioara, Piatra și Palazu Mic;
 • Construirea de trotuare moderne pe toate străzile din localitate;
 • Reorganizarea traficului rutier în localitatea Mihail Kogalniceanu prin realizarea    
unei variante ocolitoare (șosea de centură);

 • Asigurarea utilităților la capacitățile necesare, în vederea dezvoltării zonelor industriale;
 • Implementarea unui sistem de iluminat public inteligent;
 • Modernizarea parcului din localitate prin pavarea aleilor, plantarea de arbori, dotarea cu mobilier urban modern, 
refacerea spațiilor verzi prin replantarea gazonului, zone de agrement, piste de biciclete, iluminat economic.

6. PRO ECONOMIE 
 • Realizarea unui HUB DE AFACERI pentru tinerii antreprenori;
 • Înființarea unui parc industrial, generator de locuri de muncă;
 • Introducerea în circuitul economic al terenurilor disponibile din jurul localităților;
 • Înființarea unui birou de consultanță, în vederea absorbției de fonduri europene     
în rândul localnicilor;

 • Organizarea de evenimente culturale și activități turistice în vederea susținerii     
economiei locale și dezvoltării de brand-uri locale;

 • Înființarea de asociații locale de producători în vederea comercializării producției; 
 • Realizarea unui târg săptămânal, o piață care să faciliteze vânzarea pentru producătorii locali;
 • Realizarea și implementarea unui plan de atragere a investitorilor prin acordarea de facilități legale: reduceri 
de taxe, acces la utilități și servicii publice, consultanță și suport logistic; 

 • Valorificarea din punct de vedere economic a poziționării satelor de pe malul lacului Tașaul, prin realizarea 
unui plan de dezvoltare economico-turistic.

7. PRO CALITATEA VIEȚII
 • Extinderea și modernizarea iluminatului public în Mihail Kogălniceanu, GS CERES, UA Sibioara,   
Piatra și Palazu Mic; 

 • Extinderea rețelei de gaze naturale la Mihail Kogălniceanu, GS CERES, UA Sibioara, Piatra și Palazu Mic; 
 • Modernizarea transportului în comun și implementarea acestuia în UA Sibioara, Piatra și Palazu Mic,   
cu un program satisfăcător nevoilor cetățenești;

 • Extinderea rutelor CT BUS și în Mihail Kogălniceanu, ca zonă Zonă Metropolitană Constanței; 
 • Modernizarea stațiilor de autobuz;
 • Implementarea sistemului SMART VILLAGE, care presupune soluții inovatoare pentru   
îmbunătățirea calității vieții.

4. PRO SĂNĂTATE ȘI SOCIAL 
 • Implementarea unor programe de educație sanitară pentru informarea populației despre actualul context 
sanitar mondial;

 • Înființarea unei cantine sociale care să deservească persoanele vârstnice și categoriile vulnerabile;
 • Finanțarea ONG-urilor locale care desfășoară acțiuni de acoperire a unor nevoi ale comunității.

8. PRO ÎNVĂȚĂMÂNT
 • Dotarea școlilor cu cabinete medicale și psihologice; 
 • Reabilitarea infrastructurii școlare prin implementarea tehnologiei și trecerea    
la nivelul de ȘCOALĂ SMART;

 • Asigurarea unei mese calde fiecărui elev al școlii;
 • Acordarea de burse speciale pentru rezultate deosebite elevilor și profesorilor;
 • Construirea de săli de sport la unitățile de învățământ de pe teritoriul localității;
 • Construirea de locuri de joacă la grădinițe și școli primare; 
 • Înființarea unui Club al Elevilor;
 • Dezvoltarea programului ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂ prin implementare în totalitate la ciclul primar.

9. PRO SPORT
 • Organizarea de activități sportive și implicarea comunității în implementarea acestora;
 • Susținerea activității sportivilor și antrenorilor prin bugetarea legală din bugetul local;
 • Construirea unei săli de sport și a unui complex sportiv modern, dedicate competițiilor   
sportive și activităților comunității.

10. PRO CULTURĂ ȘI TURISM
 • Realizarea unor trasee cicloturistice (bicicleta, mers, kanoe) în jurul lacului Tașaul; 
 • Punerea în valoare a facilităților lacului Tașaul ca și componentă a localității; 
 • Amenajarea unui Muzeu al Satului în casele tradiționale și dotarea acestora cu    
obiecte vechi din istoria localității;

 • Organizarea de evenimente cultural-artistice, festivaluri care să devină un     
brand pentru localitate; 

 • Sprijinirea activităților culturale de păstrare a tradițiilor și obiceiurilor, a    
ansamblurilor folclorice existente, prin finanțarea acestora de la bugetul local; 

 • Organizarea de evenimente multiculturale pentru a omagia buna comuniune    
din spațiul Dobrogean; 

 • Identificarea și promovarea personalităților locale.

5. PRO REFORMĂ ÎN ADMINISTRAȚIE 
 • Digitalizarea actului administrativ. Implementarea programului SMART VILLAGE     
care presupune digitalizarea principalelor documente solicitate de cetățeni;

 • Transparentizarea actului administrativ;
 • Implementarea BUGETULUI PARTICIPATIV prin finanțarea proiectelor      
propuse de cetățeni și ONG-uri locale; 

 • Reformarea Poliției Locale;
 • Responsabilizarea funcționarilor publici prin implementarea unui program      
de respect pentru cetățean

2. PRO SIGURANȚA CETĂȚEANULUI 
 • Îmbunătățirea sistemului de monitorizare a tuturor căilor de intrare/ieșire din localitățile Mihail Kogălniceanu, 
GS CERES, UA Sibioara, Piatra și Palazu Mic, conectat la un dispecerat funcțional 24/24 de ore; 

 • Managementul animalelor fără stăpân prin implementarea unor proiecte de capturare    
și sterilizare, inclusiv înființarea unui adăpost pentru animale;

 • Finalizarea lucrărilor de extindere și modernizare a iluminatului public, rețelelor    
de alimentare cu gaze, apă și sistem de canalizare în fiecare din cele cinci localități;

 • Decolmatarea și amenajarea cursului de apă Agi-Cabul.

3. PRO MEDIU 
 • Implementarea unui sistem de monitorizare a calității aerului în cele cinci localități;
 • Construirea unei stații de încărcare a automobilelor electrice;
 • 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);

 • Ecologizarea tuturor zonelor din vecinătatea localităților Mihail Kogălniceanu, GS CERES,   
UA Sibioara, Piatra și Palazu Mic, care au devenit locuri de depozitare a deșeurilor;

 • Realizarea platformelor de depozitare a deșeurilor de grajd și punerea în aplicare a bunelor practici în agricultură; 
 • Aprobarea unei Hotărâri de Consiliu Local privind Regulamentul de Ordine Comunitară care să legifereze 
condițiile de curățenie pe domeniul public și privat, întreținerea și păstrarea acesteia pe raza localităților, cât și 
drepturile dar și obligațiile cetățenilor în comunitate.
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