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Noi suntem

ILIE STOENESCU

Primar Oraș
Techirghiol

RĂZVAN FILIPESCU

Președinte Consiliul
Județean Constanța

Votează lista de consilieri PRO România
pentru binele orașului Techirghiol!
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1. Stoenescu Ilie
2. Morea Marius Daniel
3. Bocai Cristian
4.	 Călinescu	Luiza	Violeta
5. Malanca Maricica
6. Ioan Culea
7. Prisacariu Mariana
8. Paduraru Fartescu Ion
9. Robu Mihai Marian
10. Nicolau Mihai
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Votează PRO România pentru
binele Orașului Techirghiol!

2. INFRASTRUCTURA
 • Reabilitarea şi modernizarea arterelor principale și secundare     
 din localitate (pietruire, asfaltare, trotuare, borduri, locuri de refugiu, treceri   
 de pietoni, semne de circulaţie).

4. MEDIU
 • Reducerea taxei de salubritate;

 • Achiziţionarea de platforme de gunoi subterane;

 • Dotarea cu bărcuţe şi hidrobiciclete pe lacul Techirghiol;

 • Ecologizarea zonelor marginale ale oraşului şi ale Lacului Techirghiol;

 • Realizarea de noi spaţii verzi, cu sistem de irigaţii modern, automatizat;

 • Realizarea de platforme betonate, pentru depozitarea pubelelor din oraş.

5. CALITATEA VIEŢII
 • Extinderea reţelei de gaze naturale;
 • Înfiinţarea unui parc cu panouri fotovoltaice, pentru iluminatul stradal;
 • Anveloparea blocurilor din Techirghiol;
 • Transport public gratuit, pentru elevi, pensionari şi alte categorii sociale;
 • Refacerea instalaţiilor deteriorate, salubrizarea şi igienizarea     
 spaţiilor comune ale blocurilor;
 • Extinderea iluminatului public în zonele periferice;
 • Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canal.

6. ÎNVÃŢÃMÂNT
 • Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii şcolare;
 • Table şi tablete inteligente în şcoli;
 • Acordarea de burse sociale elevilor din familii cu venituri reduse.

7. REFORMA ÎN ADMINISTRAŢIE
 • Digitalizarea actului administrativ;
 • Înlesnirea plăţii taxelor şi impozitelor, în mediul online;
 • Responsabilizarea funcţionarilor publici: “respect pentru cetăţean”;
 • Transparentizarea cheltuirii banului public;
 • Publicarea contractelor de achiziţii şi licitaţii publice, dispoziţii de primar,   
 hotărâri ale consiliului local.

9. SPORT
 • Înfiinţarea unei echipe de rugby, la nivel de copii şi juniori.

8. TURISM
 • Promovarea turistică a Oraşului Techirghiol.

1. SIGURANŢA CETÃŢEANULUI
 • Sistem cu supraveghere video cu dispecerat 24/24 de ore     
 (gestionat de poliţia locală);

 • Înfiinţarea Serviciului de gestionare al câinilor fără stăpân,    
 prin construcţia unui adăpost, conform normelor legale.

3. ECONOMIE
 • Construirea unei pieţe agroalimentare, pentru micii producători    
 din zonele limitrofe;

 • Susţinerea investitorilor, prin acordarea de autorizaţii regim de urgenţă;

 • Corelarea strategiei locale cu potenţialul de dezvoltare a     
 sectorului privat, în vederea susţinerii antreprenorilor pentru     
 accesarea fondurilor europene dedicate lor, în cadrul POR;

 • Realizarea unui plan pentru atragerea de investitori;

 • Organizarea de evenimente culturale şi acţiuni turistice,   în   
 vederea susţinerii economiei şi produselor locale;

 • Acordarea de facilităţi fiscale viitorilor investitori.

Mă numesc STOENESCU Ilie, am 57 ani, sunt 
născut şi crescut în TECHIRGHIOL, am absolvit 
şcoala generală în Techirghiol, sunt de profesie inginer 
petrolist, absolvent al Universităţii Petrol şi Gaze din 
Ploieşti, secţia foraj-extracţie.

Am intrat în politică în anul 2017. Sunt căsătorit, am 
un copil, sunt tatăl şi familistul ce doreşte o schimbare 
radicală în bine a oraşului în care trăiesc împreună cu familia. 
Cred că a venit şi vremea ca oraşul Techirghiol să fie administrat 
şi condus de profesionişti oneşti, competenţi, care au un proiect    
de dezvoltare pentru comunitatea în care trăim şi ne îndreptăm către un nivel de 
trai mai bun ca alte oraşe dezvoltate.


