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Noi suntem

Votează lista de consilieri PRO România 
pentru binele Orașului Murfatlar!

VOTEAZĂ POZIȚIA 3
PE BULETINUL DE VOT

1. Beca Stere
2. Anghelas George Corneliu
3. Voica Nicolae
4. Moldovanu Gheorghe
5. Suditu Constantin
6. Marian Liviu Stefan
7. Septar Neilufer
8. Ibram Tungeai
9.	 Papară	Vasile
10.	 Bezea	Costică
11. Vâlsan Nicolae
12. Beca Gheorghe
13.	 Ciupercă	Ștefan
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Votează PRO România
pentru binele
Oraşului Murfatlar!
1. INFRASTRUCTURĂ
 • Executarea lucrărilor de asfaltare      

 la străzile decopertate din 2008.

4. ÎNVĂŢĂMÂNT
 •Construirea unei grădinițe în zona de vest a localității Murfatlar.

6. CULTURĂ ȘI PATRIMONIU
 •Demararea demersurilor necesare      

 pentru intrarea în patrimoniul localității     
 a bisericuței de cretă Murfatlar;
 •Construirea unei Case de Cultură în      

 orașul Murfatlar.

8. ADMINISTRAŢIE 
 • Reducerea cheltuielilor publice cu 30%, prin     

 înființarea unei societăți comerciale având     
 ca asociat unic UAT Murfatlar, în vederea     
 gestionării domeniului public privat al      
 localității, și administrării mediului      
 ambiant împreună cu asociațiile de      
 proprietari;
 • Introducerea în intravilan a 12 ha      

 teren extravilan, aflat în proprietatea      
 persoanelor fizice.

7. SĂNĂTATE & SOCIAL
 •Mărirea intravilanului localităților Murfatlar     
și Siminoc cu 20 ha și acordare de terenuri     
cu titlu gratuit, în vederea construirii      
de locuințe, tinerilor cu vârste cuprinse     
între 18-35 ani;
 •Emiterea de titluri de proprietate pe terenul în suprafață indiviză 
proprietarilor de apartamente din Murfatlar;
 •Acordarea în proprietate a terenurilor aferente casei de locuit 
și anexelor gospodărești, determinate conf. Decretului - Lege 
42/1990.
 • Înființarea unui spital și dotarea sa cu ambulanțe, în asociere cu 
UAT-urile din zonă;
 •Acordarea de terenuri în concesiune pentru construcția de ferme 
agrozootehnice.

2. ECONOMIE
 • Înființarea unui centru de consultanță în     

 vederea accesării de fonduri europene.

3. MEDIU
 • Eliminarea surselor de poluare atmosferică ale localității și a  

 particulelor în suspensie, astfel încât să ne aliniem normelor  
 europene;
 •Asigurarea a 20 m.p. spațiu verde pentru fiecare locuitor din  

 Murfatlar și Siminoc, conform normelor europene.

5. CALITATEA VIEŢII
 • Eficientizarea iluminatului public al localităților Murfatlar   

 și Siminoc prin folosire de celule fotovoltaice;
 •Anveloparea blocurilor de locuințe pentru     

 creșterea confortului ambiental și      
 eficientizare energetică a acestora,      
 împreună cu asociațiile proprietari;
 •Gestionarea zgomotului ambiant,      

 conform normelor europene, inclusiv      
 cartarea fonică a localității Murfatlar      
 pe coridorul  IV CFR – Paneuropean,      
 drum european 81, drum national 3,      
 pentru creșterea confortului cetățenilor;
 •Alimentarea cu gaze naturale a localităților     

 Murfatlar și Siminoc.
Mă poți găsi şi pe Facebook:
www.facebook.com/PRORomaniaMurfatlar


