
Votează PRO România
pentru binele
Orașului Ovidiu!

27 septembrie 2020

Noi suntem

FILIPESCU RĂZVAN

Președinte Consiliul
Județean Constanța

VOTEAZĂ
POZIȚIA 3 
PE BULETINUL DE VOT

3) PARTIDUL
PRO ROMÂNIA

SOCIANU REMUS

Votează lista de consilieri PRO România 
pentru binele Orașului Ovidiu!

VOTEAZĂ POZIȚIA 3 
PE BULETINUL DE VOT

1. Socianu Remus Tudor
2. Bucur Maria Carmen
3. Mociu Veronica
4. Timircan Catalin

3)

PARTIDUL
PRO ROMÂNIA

SOCIANU REMUS

Primar
Oraș Ovidiu

Realizat la comanda PARTIDULUI PRO ROMÂNIA FILIALA CONSTANȚA de RIK S.R.L. Tiraj: 1000 exemplare. CMF: 21200010



Votează PRO România
pentru binele
Orașului Ovidiu! 

Numele meu este Remus Tudor Socianu, 
am 33 de ani și sunt născut și crescut în 
orașul Ovidiu. De profesie sunt inginer, 
absolvent al Academiei Navale "Mircea cel 
Bătrân", Facultatea de Marina Civila, specializarea 
Inginerie și Management Naval și Portuar. Pe plan 
profesional am lucrat doar în mediul privat și vreau să 
încerc să aduc lucrurile bune învățate de-a lungul carierei mele pentru 
a oferi un suflu nou orașului nostru. Întotdeauna am simțit o mândrie 
aparte pentru că fac parte din această comunitate și la rândul meu 
vreau să îmi aduc contribuția la îmbunătățirea urbei noastre. Sunt de 
părere că împreună putem dezvolta armonios acest oraș astfel încât să 
fie un etalon al localităților din România.

2. CONSTRUIREA UNUI
AZIL DE BĂTRÂNI
Pentru că din ce în ce mai mulți tineri pleacă 
din orașul nostru pentru a câștiga un trai 
mai bun în alte țări sau în alte zone ale 
țării, ne propunem construirea unui azil de 
bătrâni. În cadrul acestuia vrem să îi ajutăm 
pe cei în vârstă să fie îngrijiți așa cum trebuie.
Azilul va fi dotat conform standardelor 
europene și va beneficia de personal specializat 
pentru îngrijirea seniorilor.

1. PRELUNGIREA CONSTRUCȚIEI
GRĂDINIȚEI ZIG-ZAG ÎN LOCUL
CENTRALEI TERMICE
Fiind cea mai importantă grădiniță a orașului 
Ovidiu, grădinița Zig–Zag trebuie să fie 
redimensionată pentru a putea accepta 
mai mulți copii în învățământul preșcolar. 
Extinderea va fi făcută în locul centralei 
termice care deservea zona blocurilor 
CD. La fel ca până acum, și noua bucată 
de clădire va fi adaptată standardelor 
europene și va beneficia de personal dedicat 
și experimentat în educarea copiilor preșcolari. 

3. CONSTRUIREA UNUI PARC INDUSTRIAL 
PE AMPLASAMENTUL FOSTEI UZINE TERMICE, 
LÂNGĂ STADIONUL ORĂȘENESC OVIDIU
Orașul Ovidiu are nevoie de o stabilitate economică, atât ca urbe 
în dezvoltare, dar și pentru creșterea nivelului de trai al locuitorilor. 
O soluție eficientă ar fi crearea unui parc industrial, iar acest lucru ar 
aduce mai multe beneficii. Primul dintre ele ar fi atragerea investitorilor 
în oraș, lucru care ar duce la o dezvoltare organică a societății 
în care trăim, implicit crearea de locuri de muncă, 
care ar provoca la o înstărire a locuitorilor.
Parcul industrial poate deveni un HUB 
de transport intermodal. Parcul va avea 
conexiune cu capitala țării, București, 
prin autostrăzile A2, respectiv A4, cu 
Rezervația Biosferei Delta Dunării prin 
DN22, cu restul țării prin punctul feroviar 
Ovidiu, cu portul Constanta prin DN2A 
și cu restul Europei prin Canalul Dunăre – 
Marea Neagră. Parcul va fi dotat cu spații de 
depozitare și de birouri.


