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Alege Pro România pentru
binele Orașului Negru Vodă!

1. INFRASTRUCTURĂ
 • Modernizarea drumurilor din lotizările de case și din lotizarea agro-industrială;
 • Reabilitarea și modernizarea arterelor principale și secundare      

 (trotuare, locuri de refugiu, spații verzi);
 • Reabilitarea rețelei de captare a apei pluviale prin conectarea rețelelor     

 de rigole și reabilitarea canalului colector central;
 • Crearea de locuri de parcare și decongestionarea traficului din      

 zonele aglomerate;
 • Depunerea tututor diligențelor privind implementarea realizării unei     

 centuri ocolitoare a orașului pentru traficul greu.

5. MEDIU
 • Reducerea taxei de gunoi menajer prin implementarea       

 și eficientizarea colectării selective a deșeurilor;
 • Înființarea de piste de biciclete atât în intravilan, cât și în      

 extravilanul localităților, înființarea de trasee pentru bicicliști,      
 promovarea mersului pe bicicletă și a mișcării în aer liber;
 • Înființarea de pajiști melifere;
 • Ecologizarea terenurilor extravilane din vecinătatea localităților;
 • Realizarea unui parc de agrement cu rampe de skateboard și aparate de fitness;
 • Realizarea de platforme de gunoi de grajd și gestionarea acestora la nivel de UAT.

6. CALITATEA VIEȚII
 • Anveloparea blocurilor din oraș (termoizolare, refacere/realizare acoperiș, înlocuire instalații  

  comune, salubrizare și igienizare spații comune, refacere fațade);
 • Extinderea și modernizarea iluminatului public;
 • Extinderea rețelei de gaze naturale;
 • Realizarea rețelei de apă și canalizare în zonele lotizate;
 • Modernizarea stațiilor de autobuz;
 • Reabilitarea termică și reducerea consumurilor de energie pentru clădirile publice.

7. ÎNVĂȚĂMÂNT
 • Reabilitarea rețelei școlare;
 • Acordarea de burse sociale, de merit, vouchere pentru rechizite;
 • Programe de tip a doua șansă, cercuri tematice;
 • Dotarea unităților de învățământ cu spații exterioare pentru      

 recreere/învățare non formală;
 • Implementarea unor măsuri pentru asigurarea accesului la activități     

 de învățare online prin identificarea nevoilor și a soluțiilor de dotare     
 cu echipamente informatice și conectare la internet.

4. SPORT
 • Reabilitarea stadionului și a terenului de sport sintetic;
 • Promovarea și susținerea sportivilor și antrenorilor echipei locale      

 de fotbal CS Negru Vodă;
 • Deschiderea altor ramuri de sport ale Clubului Sportiv Negru Vodă     

 cum ar fi: atletism, handbal, ciclism, karate, etc.
 • Construire centru de tineret cu sală de dans, fitness, pictură,     

 etc. și achiziție patinoar mobil.

8. SĂNĂTATE & SOCIAL 
 • Înființarea unui centru de permanență și a unor cabinete medicale tip ambulatoriu    

 prin reabilitarea clădirii fostului dispensar;
 • Acordarea de facilități concrete medicilor pentru prestarea serviciilor medicale la nivelul   

 UAT Negru Vodă în vederea asigurării unui act medical de calitate;
 • Acordarea de tichete pentru efectuarea analizelor medicale; 
 • Construirea unui centru social pentru persoanele defavorizate.

9. REFORMĂ ÎN ADMINISTRAȚIE & TRANSPARENȚĂ 
 • Digitalizarea actului administrativ;
 • Înlesnirea plății taxelor și impozitelor online;
 • Înființarea serviciului de utilitate publică și reorganizarea compartimentului     

 administrativ-gospodăresc și de salubritate;
 • Transparentizarea cheltuirii banului public.

10. CULTURĂ, PATRIMONIU ȘI TURISM 
 • Promovarea identității locale (ansamblu de dansuri folclorice); 
 • Promovarea și sprijinirea producătorilor locali;
 • Repararea, restaurarea, consolidarea și modernizarea unităților de cult.

2. SIGURANȚA CETĂȚEANULUI
 • Extinderea sistemului de supraveghere în orașul Negru Vodă, cât și în     

 satele aparținătoare cu conectarea la un dispecerat 24/24 de ore;
 • Pază în toate unitățile de învățământ și supravegherea video a acestora;
 • Operaționalizarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân prin construcția unui adăpost   

 conform normelor legale.

3. ECONOMIE
 • Corelarea strategiei locale de dezvoltare cu potențialul de dezvoltare al sectorului privat,   

 în vederea susținerii antreprenorilor pentru accesarea fondurilor europene;
 • Susținerea și acordarea de facilități fiscale viitorilor investitori în scopul creării    

 de noi locuri de muncă;
 • Realizarea unui plan și a unei strategii pentru atragerea de investitori în zonă;
 • Vitalizarea zonei agro-industriale prin înființarea unui parc industrial.

Mă numesc Cășuneanu Marian, am 35 de ani, sunt născut la 
Mangalia și crescut în Negru Vodă, de profesie inginer, absolvent al 
Universității ”Ovidius” Constanța, Facultatea de Construcții.
Sunt Viceprimar al orașului Negru Vodă din anul 2016 și fac politică 
de 12 ani. Sunt căsătorit, am doi copii, sunt tatăl și familistul ce 
dorește continuarea schimbărilor în bine, schimbări ce au început 
odată cu preluarea mandatului meu.

Cred că a venit vremea orașului Negru Vodă să fie administrat 
și condus de tineri profesioniști, onești și competenți, care au un 
program real de dezvoltare pentru comunitatea noastră. Trebuie să ne 
îndreptăm către un nivel de trai mai bun, precum alte orașe dezvoltate.

Împreună cu dumneavoastră și echipa PRO ROMÂNIA avem ocazia, pentru prima dată după 30 de 
ani, să construim o nouă clasă politică, tânără, care să nu aibă absolut nicio legătură cu perioada 
comunistă a acestei țări.
Împreună vom face din orașul nostru locul unde să ne simțim #ACASĂ.


