Informare privind activitatea Primarului Comunei Acăţari
Privind starea economico – socială în anul 2015

Doamnelor şi domnilor consilieri, domnul viceprimar, şef al serviciilor, stimaţi invitaţi.
La începutul fiecărui an, consider că nu doar o datorie statuată de prevederile legale
ci şi una de onoare faţă de cetăţenii comunei Acăţari, să fac cunoscută principalele
activităţi de interes public desfăşurate de comună în anul care s-a încheiat.
În conformitate cu prevederile art. 63 alin.(3) lit. a din Legii nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, primarul prezintă consiliului local, în primul
trimestru,un raport anual privind starea economică, socială,şi de mediu a unităţii
administrativ – teritoriale.
Activitatea Primăriei a fost orientată, în special, înspre îndeplinirea obiectivelor stabilite
de administraţia publică locală a comunei noastre, aplicarea Hotărârilor Consiliului local,
respectarea obligaţiilor şi atribuţiilor stabilite de lege şi de alte acte
normative.Gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local, şi nu în ultimul rând,
bunăstarea cetăţenilor comunei Acăţari,au fost obiectivele principale în anul 2015.
S-au urmărit : atragerea a cât mai mulţi investitori pentru dezvoltarea unei economii
sănătoase;întreţinerea şi modernizarea continuă a domeniului public, întreţinerea,
repararea străzilor din comună, în limita bugetului local; asigurarea transparenţei în
ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici şi a acţiunilor întreprinse de administraţia
publică au fost cu scopul de a dezvolta componenţa culturală a vieţii cetăţenilor din
comuna Acăţari; asigurarea unui climat modern şi sănătos în şcoli (asigurarea
dotărilor necesare desfăşurării procesului de învăţământ, reparaţii, modernizări,
ajutor financiar, şi nu numai, în acţiunile iniţiate de elevii, etc).
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ
în anul 2015, Consiliul Local a fost convocat în 12 şedinţe de consiliu , din
care 11 şedinţe ordinare şi 1 şedinţă extraordinară. în cadrul acestor şedinţe au fost
adoptate un număr de 63 hotărâri cu caracter normativ şi individual.
Cu titlu informativ Consiliul Local al Comunei Acăţari a adoptat hotărâri în
următoarele domenii de activitate, cum ar fi: aprobarea unor documentaţii tehnicoeconomice; hotărâri privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli;
stabilirea impozitelor şi taxelor locale, etc.
Toate aceste şedinţe au fost publice.
Tot în această perioadă au fost emise de către Primarul Comunei Acăţari un
număr de 316 dispoziţii, dintre care şi dispoziţii colective,vizând ajutorul social,
dreptul la alocaţie, convocarea Consiliului Local etc.

RAPORTUL CU PRIVIRE LA INVESTIŢIILE ŞI REALIZĂRILE COMUNEI
ACĂŢARI ÎN 2015
Strategia locală de dezvoltare a comunei Acăţari pentru perioada anului 2015, are în
vedere o serie de linii strategice vizând infrastructura locală, soluţionarea
problematicilor cu caracter social, educaţional, cultural, de sănătate,
turism,etc.urmărindu-se o mai bună valorificare a resurselor locale, revigorarea
tradiţiilor, dezvoltarea turismului,crearea/reabilitarea infrastructurii şi punerea în valoare
a poziţionării geografice, în deplin respect faţă de mediul înconjurător.
Investiţiile majore ale comunei Acăţari, in anul 2015 au urmat celor din
anii anteriori in sensul ca s-a dorit continuitatea investiţiilor, modernizările
,reparaţiile începute în anii anteriori.
În satul Stejeriş s-a continuat repararea trotuarelor, dotarea grupului
sanitar din incinta căminului cultural.
În satul Vălenii am efectuat lucrări de reparaţii a sistemului de iluminat
public prin instalarea unor corpuri de iluminat noi cu lămpi ecologice, am
continuat repararea unor străzi prin asfaltări, iar străzile alăturate au fost
pietruite.
În satul Acăţari au fost reparate prin asfaltări mai multe străzi, prin
pietruire, totodată au fost create spaţii verzi şi parcuri, s-a continuat
repararea trotuarelor.
În localitatea Murgeşti repararea străzilor au fost realizate prin
pietruirea străzilor adiacente.
În localitatea Roteni au fost realizate lucrări de reparaţii drum comunal
prin asfaltări şi plombări, prin pietruire şi prin creare de spaţii verzi şi
parcuri.A fost efectuat lucrarea de Reamenajare şi reparaţii la parc public,
construire teren sport, amenajare zonă verde şi parcări în vecinătatea
grădiniţei şi şcolii din Roteni.
În satul Suveica am continuat repararea străzilor prin pietruire şi lucrări
de investiţii pe drumul communal Găieşti – Suveica.
În satul Gruişor am efectuat reparaţii curente la căminului cultural prin
renovarea integrală a acoperişului, şi au fost ef ectuate lucrări de pietruire a
străzilor.
În satul Găieşti străzile au fost reparate prin asfaltări şi pietruiri.
Una din principalele priorităţi ale mele a fost şi rămâne educaţia copiilor
din comună. Ca în fiecare an şi în anul 2015 au fost efectuate lucrări de
reparaţii, salubrizare şi modernizare în instituţiile de învăţământ pentru a crea
condiţii bune pentru anul şcolar 2015 - 2016. Aceste reparaţii constau în
înlocuirea uşilor, lucrări de reparaţii şi de igienizare, schimbarea geamurilor,
shimbarea becurilor cu becuri economiece etc. scopul acestor modernizări
fiind reducerea cheltuielilor şi pentru a crea condi ţii bune pentru anul şcolar.
A fost înfiinţat o rampă cu bazin de apă pentru PSI în localitatea

Murgeşti.
Anul trecut primăria a achiziţionat un teren intrevilan în localitatea
Acăţari.
În localitatea Murgeşti au fost lucrări de reparaţii a acoperişului de la
Castelul Toldalaghi
Cele menţionate mai sus au fost proiecte finanţate din bugetul local.
Ca şi în fiecare an am continuat împărţirea pachetelor alimentare primite de la UE şi de
la Guvernul României, eceste pachete fiind împărţite celor nevoiaşi.
Servicii Publice
Având în vedere dezvoltarea, necesităţile comunei Acăţari şi
posibilităţile privind crearea serviciilor descentralizate, Comuna Acăţari are
înfiinţată următoarele servicii publice de interes comunitar:
Serviciul Voluntar de Situaţii de Urgenţă: Activitatea serviciului este foarte
complexă, începând cu prevenirea şi stingerea incendiilor, intervenţii în caz de
situaţii de urgenţă precum în caz de inundaţii, incendii, intervenţii pe
drumurile publice şi zona de compclcnţă Gheorghe Doja, Crăciuneşti, Acăţari,
Păsărcni. Servicul lucrează cu 6 angajaţi şi cu 48 de voluntari.
în parcursul anului 2015 Serviciul Voluntar de Situaţii de Urgenţă a avut un
număr de 31 de intervenţii din care 22 incendii, 5 accidente de circulaţie şi 4
intervenţii de altă natură.
Serviciul Ordine Publică - Poliţia Locală: Serviciul a fost înfiinţat în anul 2007 şi
activitatea sa constă în menţinerea ordinii publice, patrulări şi oferă ajutor poliţiei
naţionale ori de câte ori este necesar. In cursul anului 2015 Poliţia Locală Acăţari şi-a
desfăşurat activitatea cu un număr de 6 poliţişti locali,desfăşurând o gamă largă de
activităţi:
-354 patrulări.
-169 persoane legitimate
-107 maşini suspecte.
-6 infractiuni constatate.
-78 intervenţii evenimente rutieră împreună cu poliţia naţională ( accidente,închideri temporare
de circulaţie,lucrări la carosabil etc.)
-asigurarea ordinii şi liniştii publice şi fluidizarea traficului rutier cu ocazia unui număr de 68
manifestaţii,evenimente culturale,sportive etc.

-53 procese verbale de control al agenţilor de pază de la societăţile de pe raza comunei.
-amenzi 275 procese verbale în valoare de 39.865 lei din care 134 rutieră (acces
interzis,biciclişti,mopedişti) şi 141 ordine publică şi gospodărire comunală.
-56 plângeri şi sesizări rezolvate;
- s-au prevenit faptele infracţionale pe drumurile de câmp,în livadă şi în alte locuri,efectuându-se
pânde în zonele cu probleme semnalate de către cetăţeni.
-au fost sancţionate un număr de 8 persoane care au fost depistate efectuând tăieri de material
lemnos din pădurile de pe raza comunei şi s-a înştiinţat ITRSV Braşov şi Ocolul Silvic
Tg.Mureş despre zonele unde au avut loc tăieri masive,efectuându-se controale împreună
cu aceştia.
- s-au prevenit furturile de combustibil din parcările de pe DN 13, E60 prin atenţionarea
soferilor de TIR de riscul la care se expun parcând in locuri pustii si neiluminate.
-s-a intervenit la solicitarea cadrelor Şcolii Gimnaziale Acăţari cu privire la avertizarea unui
număr de 21 de elevi privind frecventarea cursurilor şcolare.
-133 procese verbale de îndeplinire a procedurii de comunicare a judecătorilor şi executorilor
judecătoreşti.
-s-au înregistrat 14 tractoare,4 mopede,5 remorci şi 4 căruţe.
-punerea în legalitate a unui număr de 86 persoane cu actul de identitate expirat.
-au fost avertizate un număr de 56 persoane deţinătoare de câini periculoşi.
Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persanelor: Serviciul a fost înfiinţat în
anul 2009. Activitatea sa constă în primirea cererilor pentru cărţi de identitate
permanente şi temporare şi flotante, totodată elibera rea acestora. Serviciul
funcţionează cu trei angajaţi specializaţi în activitate , iar în anul 2015 au fost
eliberate 1250 de cărţi de identitate din care 54 de cărţi de identitate provizorie,
a fost stabilit reşedinţa pentru 87 de persoane.
Starea Civilă
In anul 2015 la serviciul de stare civilă a primăriei în registrul de intrare –
ieşiri au fost înregistrate peste 1000 de acte.
A fost eliberat – 21 de certificate de naştere
- 47 de certificate de căsătorii
- 129 de certificate de deces
A fost întocmit în actele de sare civilă pentru naşteri 2 acte , fiind transcriei,

iar pentru căsătorii 19 acte, 1 act fiind transcris. Pentru decese au fost
întocmite 62 de acte.
Pe cale judecătorească s –a aprobat înregistrarea tardivă a naşterii pentru 8
persoane(romi). În baza actelor de stare civilă au fost operate 154 de
menţiuni, la alte servicii au fost trimise 105 menţiuni.
Urbanism
In anul 2015 au fost eliberate 21 de Autorizaţii de Construire,
36 de
Certificate de Urbanism, 28 de Autorizaţii de Funcţionare.
Activitatea Sălii de sport şi a Centrului de Sport şi de Agrement
Sala de sport are programul cu publicul între orele 8-23. Zilnic între orele 815 sala de sport este folosită de către şcoala Acăţari pentru susţinerea orelor
de educaţie fizică. Lângă orele de educaţie fizică sunt organizate campionate
de handbal şi fotbal interşcolar.
Între orele 15 – 23 zilnic sala de sport şi terenul sintetic este închiriat
pentru diferite activităţi sportive.(fotbal, handbal, baschet, tenis cu picioare,
tenis de masă etc.)
Luni şi miercuri între orele 15 – 18 se ţin antrenamente pentru copii mici
din comună, iar marţi şi joi pentru copii mai mari.
Sala de sport anual este gazda campionatului mini fotbal între 1
decembrie şi 1 martie, anul acesta este organizat ceea de a şasea ediţie.
În luna martie este organizat campionatul de mini – fotbal Old – boys,
acest campionat este desfăşurat în doua zile.
În cadrul Zilelor Comunei Acăţari în luna august este organizat
campionatul de mini fotbal pe teren sintetic şi campionatul de tenis cu
picioare, în sala de sport sub numele Cupa zilel e de comuna Acăţari.
La primăvara anului trecut a fost organizat un turneu de baschet pentru
juniori, unde au participat echipe din Ploieşti, Bistriţa, Cluj şi Tg – Mureş.
În decembrie anului trecut Sala de sport a fost gazda turneului de mini –
fotbal interjudeţen,unde participanţii au fost copii de 8 – 11 ani din Bistriţa,
Dej, Sighişoara, Tg – Mureş şi Acăţari.
Primăvara terenul mare de fotbal este dat în chirie şi altor echipe de
fotbal.
Activitatea Serviciului Comunitar de Asistenţă Medicală
Scrviciul desfăşoară activitatea de îngrijire medicală în comuna Acăţari. în
anul 2015 au beneficiat de asistenţă medicală la domiciliu un număr de pe ste
245 de persoane, din care 35 în localitatea Gruişor, 20 în localitatea Suveica,
13 în localitatea Stejeriş, 28 în localitatea Văleni, 40 în localitatea Roteni, 68
în localitatea Acăţari,20 în localitatea Găieşti, şi 21 în localitatea Murgeşti. Au
fost monitorizate 20 gravide. 12 nou născuţi .
Biroul de Dezvoltare Rurală Acăţari
A fost înfiinţat în anul 2013 şi funcţionează în cadrul primăriei comunei
Acăţari.
Din acest motiv, biroul nostru şi-a propus ca şi obiectiv general dc activitate
sprijinirea dezvoltării rurale sustenabile, atragerea fondurilor europene în

zonă, scrierea proiectelor de finanţare şi acordare de consiliere potenţialilor
beneficiari de fonduri europene.
Biroul de Dezvoltare Rurală a desfăşurat numeroase activităţi în folosul
comunităţii: Relaţii de colaborare şi de parteneriat încheiat cu asociaţia
Prosperitatea Raza de Soare, pentru a sprijinii activităţile administraţiei locale
în diferite domenii.

Proiecte implementate in cursul anului 2015
1. Șanse reale de ocupare a forței de muncă în contextul dezvoltării durabile
a zonei Acățari.
Sursa de finanțare POS DRU
Valoare totală: 330.300 Euro
Partener : Asociația Tabula Targu Mureș
Proiectul a avut ca îmbunătățirea capacității de ocupare a persoanelor din
mediul rural, persoane în căutarea unui loc de muncă, șomeri, persoane
inactive, manageri și angajați din mediul rural, inclusiv persoane ocupate în
agricultura de subzistență, prin programe integrate de informare, consiliere
și plasare profesională.
Grupul țintă a fost format din 380 de persoane din categoriile mai sus
amintite, din care în urma procesului de consiliere, un număr de 270 de
persoane au beneficiat de cursuri de specializare în 13 meserii: asistent
manager, chelner ospătar, bucătar, florar decorator, contabil , cunoștințe
calculator, limba engleză și germană, zugrav, lucrător comercial, îngrijitor
bătrâni la domiciliu, tâmplar manual , competențe antreprenoriale.
Proiectul a fost finalizat în cursul anului 2015.
2. Dotarea Serviciului de Deszăpezire și Întreținere Spații Verzi din comuna
Acățari cu utilaje comunale
Sursa de finanțare: PNDR- Linia Leader 322
Valoarea totală : 42000 Euro
Prin proiectul de mai sus au fost achiziționate utilajele: utilaj măturat
stradal, remorcă, cisternă vidanjă, împrăștietor material antiderapant,
tocător lateral.

3. Dotarea căminului cultural din Văleni cu instrumente muzicale în vederea
revitalizării moștenirii culturale imateriale locale.

Sursa de finanțare PNDR- Linia Leader 322
Valoare totală : 11.500 Euro
Prin proiectul de mai sus au fost achiziționate instrumente muzicale care
au intrat în dotarea căminului cultural:
Flaut, clarinet, saxofon, flighorn, cornet, tenorhorn, set tobă, sonor,
pupitre, husă și curea de tobă.

Valoare totală lei 1.800.000 Ron
Acordarea de consultanţă şi indrumarea cultelor, asociaţiilor şi societăţilor
comerciale din comuna Acăţari, în vederea întocmirii de către acestea a
proiectelor de finanţare nerambursabilă către diferiţi finanţatori.
Alte activități:
- Menținerea legăturii cu Prefectura Mureș, Consiliul Județean Mureș,
ministere de resort pe tema fondurilor europe sau de altă natură.
- Menținerea legăturilor externe ale primăriei și Consiliului local cu alte
entități de peste hotare
- Sprijin in organizarea Zilelor Comunei Acățari
- Sprijin în organizarea Expo Agricola –ediția II-a
- Alte sarcini curente din dispoziția primarului

Serviciul Public de Asistenţă Socială
Obiectul serviciului îl constituie acordarea de servicii sociale cu caracter primar şi
specializate menite să asigure prevenirea , limitarea sau înlăturarea efectelor
temporare sau permanente ale situaţiilor de risc din domeniul protecţiei copilului,
familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap,
precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie ce pot genera marginalizarea sau
excluderea socială.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, serviciul a
efectuat anchete sociale pentru diverse categorii de cetăţeni la solicitarea unor

instituţii ale statului cu privire la minori, după cum urmează:
14 anchete sociale pentru D.G.A.S.P.C. MURES cu privire la
copiii daţi în plasament;
6 anchete sociale pentru D.G.A.S.P.C. MURES şi diverse
Centre de plasament din judeţ cu privire la copiii instituţionalizaţi;
7 anchete sociale şi adrese pentru Judecătorie cu privire
la încredinţarea minorului în urma divorţului dintre părinţi;
2 anchete sociale cu minori pentru Poliţie care au săvârşit
fapte antisociale şi 1 pentru adulţi ( privaţi de libertate).
Având in vedere prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi
combaterea marginalizării sociale, serviciul identifică, monitorizează şi acordă sprijin
persoanelor sau familiilor aflate în situaţie de risc, fără a se face discriminare etnică,
religioasă ş.a.m.d.
Au fost preluate 53 cereri noi pentru acordarea ajutorului social. S-au
efectuat modificări ale cuantumului ajutorului social pentru un numar de 7 familii şi
persoane singure şi s-a reluat dreptul la ajutor social pentru 10 familii şi persoane
singure. De asemenea s-au efectuat un număr de 18 suspendări ale dreptului la
ajutorul social şi pentru un număr de 19 familii şi persoane singure dreptul la ajutorul
social a fost incetat .
Un nr. de 159 ajutoare aprobate pentru încălzirea lociunţei cu gaze natural
Un nr. de 104 ajutoare aprobate pentru încălzirea locuinţei cu lemne, combustibili solizi
sau petrolieri pentru familiile şi persoanele singure, altele decăt cele beneficiare de
ajutor social conform legii 416/2001
Un nr. de 42 de ajutoare aprobate pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau
petrolieri pentru familiile şi persoanelor singure, beneficiare de ajutor social conform
legii 416/2001.

S-au efectuat un număr de 61 anchete sociale pentru persoanele cu handicap din care
11 de anchete sociale pentru minori.
A fost distribuit un număr de 1680 de pachete ajutoare alimentare unui număr de 794
persoane din grupul ţintă.
Serviciul Agricol
In domeniul registru agricol:
Numărul registrele agricole pentru perioada 2015-2019: total 73 volume.
Numărul gospodăriile înscrise în aceste registre pe sate şi pe tipuri de volume:
Acăţari
513
Corbeşti
55
Găieşti
175
Gruişor
148
Murgeşti
248
Roteni
376
Stejeriş
137
Suveca
120
Văleni
357
TOTAL
2129 GOSPODĂRII
Străinaşi (cu domiciliu în alte localităţi): 1145
TIP 03 – PERSOANE JURIDICE – 61 POZIŢII
TOTAL POZIŢII: 3335.
Pentru aceste poziţii se completează, după caz 16 capitole, fiecare cu date
specifice.
Începând cu luna iulie 2015, pînă în prezent s-a reuşit completarea acestor
registre la capitolul 1, 2, parţial la celelalte.
În cursul anului 2015 s-a eliberat un număr de 470 adeverinţe din registrul
agricol pentru APIA.
În registru de intrare-ieşire a corespondenţei pe parcursul anului trecut au fost
înregistrate 7886 de acte.

Alte realizări importante în comuna Acăţari în parcursul anului 2015

În urma încheierii protocolului de colaborare cu Asociaţia Prosperitatea Raza de
Soare, Inspectoratul de Situaţii de Urgenţă Horea al judeţului Mureş şi Spitalul
Clinic Judeţean Mureş punctul de lucru SMURD Acăţari a fost inaugurat la
începutul anului trecut, pe data de 17 ianuaria 2015, data la care serviciul a şi
intrat în funcţiune cu cei 14 paramedici angajaţi de Asociaţia Prosperitatea Raza
de Soare.
Din momentul înfiinţării punctul de lucru SMURD Acăţari a avut un număr de 1156
de intervenţii după cum urmează: în com.Acăţari – 356 de intervenţii
în com. Păsăreni – 161 de intervenţii
în com.Crăciuneşti – 252 de intervenţii
în com.Gheorghe Doja – 123 de intervenţii
în com. Bălăuşeri – 181 de intervenţii
în com. Făntănele – 20 de intervenţii
în alte localităţi - 81 de intervenţii
Şi în cursul anului 2015 au fost organizate Zilele Tradiţionale a Comunei
Acăţari în luna August, cu invitaţi locali şi din străinătate, ce sa bucurat de un
succes inedit în cadrul certăţenilor şi a participanţilor.
În anul 2015 Primăria Comunei Acăţari a organizat cea de a doua ediţie a
expoziţiei Expo Agricola cu vănzare între 9 -10 octombrie. Organizatorul
principal al acestui eveniment a fost Primăria Comunei Acăţari şi Consiliul
Local Acăţari,în parteneriat cu Consiliul Judeţean Mureş,Camera Agricolă
Mureş, Asociaţia Crescătorilr de Taurine al judeţului Mureş, Asociaţia
Crescătorilor de Ovine şi Caprine al judeţului Mureş,
Oficiul judeţean de Zootehnie, Semtest BVN Sângeorgiu de Mureş, Agenţia de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Mureş,Asociaţia Prosperitatea R aza de
Soare, Direcţia Sanitar Veterinară şi Siguranţa Alimentelor Mureş.
La expoziţie au participat exponanţi, agricultorii şi crescătorii de animale din
judeţ.
Au fost prezenţi un număr de 80 de exponanţi (legumicultori, apicultori,
meşteri artizani, producători de legume si fru cte, floricultori, ciupercarei,),un
număr de 30 de crescători de animale,exponanţi de utilaje agricole ceea ce
reprezintă o creştere faţă de anul precedent.
Expoziţia a fost urmată de un eveniment cultural Oktoberfest 2015.
Ca şi în anii trecuţi şi în 2015 au fost acordate pachete de Moş Nicolae cu
ocazia sărbătorilor de iarnă pentru elevi din şcolile comunei.
Am continuat întreţinerea bunelor relaţii cu localităţile înfrăţite din Ungaria,
Belgia ,Slovacia şi Olanda.
Au fost semnate două noi protocoale de colaborare cu localităţile înfrăţite
Vaja şi Komlo din Ungaria.

În semn de respect şi recunoştinţă consiliul local împreună cu primăria
Comunei Acăţari a decernat oraşului Kasterlee din Belgia un stâlp memorial
din lemn sculptat.
Conform reevaluării patrimoniului Comunei Acăţari,
patrimoniului comunei Acăţari este de 54.421,910 Ron
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a

Strategia pe anul 2016
În anul 2016 se urmăreşte continuarea dezvoltării socio – economice şi
modernizarea Comunei Acăţari prin programe şi investiţii în infrastructură,
dezvoltarea serviciilor medicale pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a
locuitorilor şi prevenirea bolilor şi îmbolnăvirilor prin asigurarea accesului la
serviciile de recreere, sport şi sănătate.
În continuare se doreşte dezvoltarea infrastructurii şcolare prin
continuarea investiţiilor. Reabilitării şi modernizării şcolilor din comuna Acăţari
şi transformarea acestuia într-un centru educaţional modern.
Vom continua investiţiile în infrastructura rutieră, modernizări străzi,
reabilitarea trotuarelor din satele comunei Acăţari.
Închei prin a –mi exprima dorinţa de a continua împreună ceea ce am
demarat pentru ca comuna noastră să aibă străzi asfaltate, reţele de apă şi
canalizare la standardele europene,şcoli reabilitate, spaţii verzi, parcuri
îngrijite şi menţinerea ordinii publice. Sper ca prin ceea ce putem face să
contribuim la îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale centăţenilor astfel încât toţi
să avem o viaţă decentă.

