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Program politic USR GIERA Întocmit de: Bitte Vasile Cristian în data de 23.07.2020
INTRODUCERE Ma numesc Bitte Vasile Cristian, am 40 de ani, m-am nascut si am crescut in
comuna Giera; iubesc aceste locuri si de aceea vreau sa traiesc mai bine aici cu oamenii pe
care ii cunosc de o viata. Am decis sa candidez la functia de primar al comunei si impreuna cu
echipa de consilieri ai aliantei USR PLUS vrem sa schimbam lucrurile in bine, ne propunem sa
gasim solutii la problemele noastre ale tuturor PREZENTARE GENERALA UAT Comuna Giera
este compusa din localitatile Giera ,Toager si Granicerii, in fiecare localitate exista gradinite cu
program normal o scoala generala cu 8 clase in localitatea Giera . Un cabinet medical uman si
un cabinet veterinar in localita Giera . In fiecare localitate exista biserica . In comuna noastra
locuiesc circa 1300 de cetateni de nationalitati diferite, romani, sarbi, unguri. OBIECTIVUL /
PROIECTUL PRINCIPAL AL ALIANTEI IN UAT Alianta USR PLUS este o organizatie politica noua in
peisajul politicii romanesti si a aparut din necesitatea de a face altfel politica, pentru cetateni.
Avem in Alianta USR PLUS colegi foarte bine pregatiti pe diverse domenii care analizeaza si
propun solutii realizabile si care sunt alaturi de organizatia noastra locala si ne vor sprijini in
toate demersurile noastre de schimbare Noi vrem O administratie fara penali in functii publice
O administratie profesionista cu oameni pregatiti care sa poata gasi solutii pentru problemele
cetatenilor, o administratie la dispozitia cetatenilor, puteti sa ne cautati oricand, sa ne spuneti
problemele iar noi sa gasim solutii O administrare cat mai eficienta a fondurilor publice, sa
cheltuim banii publici cu chibzuinta, pe lucruri necesare, sa nu risipim nici un leu Noi ne-am
propus Dotarea cabinetului medical cu aparatura astfel incat sa nu mai fim nevoiti sa ne
deplasam in alte localitati pentru consultatii Iluminat public pe baza de panouri solare O
instalatie de filtrare a apei potabile si monitorizarea calitatii apei Transport local intre comuna,
satele apartinatoare si orasele apropiate, vom achizitiona microbuze electrice care vor face
curse regulate intre localitati Transport scolar cu microbuze electrice Reapararea si asfaltarea

tuturor drumurilor comunale Realizarea de piste de biciclete Reabilitatea termica a tuturor
institutiilor pentru reducerea costurilor publice cu incalzirea Sprijinirea producatorilor locali,
cursuri de informare si pregatire astfel incat sa ii sprijinim in dezvoltarea lor, in diversificarea
productiei locale, promovarea consumului local, modernizarea targurilor si pietelor locale
Dezvoltarea invatamantului profesional , astfel incat tinerii sa invete meserii pe care sa le
practice in comuna, sa se stabileasca, sa munceasca si sa traiasca aici Asigurarea sigurantei
cetatenilor, instalarea de camere de luat vederi si monitorizarea zonei Promovarea colectarii
selective a deseurilor, eliminarea poluarii cu materiale plastice si alte deseuri, valorificarea
acestor deseuri Prezentare pe scurt a principaluluiproiectce se propune a fi realizat, de
preferatunul original specific UATuluirespectiv. Nr. crt. Arie Problemă Soluție USR PLUS 1. O
administraţie locală digitalizată, profesionistă si curată 1.1 Primarie si consiliu local Ședințe de
CL si hotararile luate nu sunt publice Prezentarea hotararilo CL si sedinte deschse catrre
localnici 1.2 Servuiciul de apa si canal Calitatea apei potabile si canalizarea in toate localitatile
din comuna Aducera la parametiu normal a apei potabile si presiunea apei . 2. Mediu și
resursele naturale 2.1 Gazul metan Lipsa gazului metan in localitate Incercarea racordaari la
reteaua de gaz metan a localitatilor comunei 3. Transport șimobilitate 3.1 Transportul in
comun Lipsa transportului in comun. Gasire a unei firme de transport persoane pentru aa
asigura transportul in comun 4. Agriculturășidezvoltarerurală 4.1 Piata de valorificare a
produselor agricole. Lipsa pietei agricole . Infintarea unei pieti locale de valorificare a
produselor agricole . 5. Amenajare, planificareteritorialășidezvoltareurbană 5.1 Infrastructura
Drumuri si podete ne finalizate i totalitate Asigurare si finalizare drumurilor si podetelor de
acces . 5.2 Drumul public Calitatea proasta a drumului national Aducera stari drumurilor
natiunale la normele europene calitae ( fara gropi si semalizate corespunzator) 6. Cultură 7.
Educație, social șitineret 7.1 Locuri de joaca Lipsa terenurilor de joaca pentru copi Asigurare
terenurilor de joacaa si dotare cu strictul necesar . 8. Sănătatesisiguranţăîncomunităţilenoastre
8.1 Caabinet medical. Lipsa aparaturi medicale Dotarea caabinetului medical cu aparatura
necesara. 9. Economiecurată, locuri de muncăpentrucomunităţiprospere, turism 9.1 Turism
Lipsa turismului locaal Incercare introduceri turismului local 10. Comunităţiîn care ne pasă de
fiecarelocuitor ________________________________________ MISIUNEA
Misiuneaartrebuisădefineascărolultăuînaceastăviață, să fie generoasă, dedicatăcelorlalțișisă nu

se termineniciodată; artrebuisăindice o direcțiegeneralășisă fie desprecontribuție. De
exemplumisiunea ta poate fi legată de sănătateaoamenilor, de fericirealor,
deocrotireaanimalelor, de prosperitate, de ocrotireanaturii, de dezvoltareacopiilor, de
ocrotireacelorsărmani, etc. O persoanăînțeleaptășifoartedragămie mi-a
spusodatăcămisiuneaomului pe pământestesă fie fericit. Îmi vine să-l cred șiașadăugacăva fi
fericitîndeplinindu-șimisiunea pe care conștientsauinconștientși-a ales-o. Aceastaesteși o cheie
de verificarelegată de îndeplinireamisiuniiproprii. Cu altecuvinte, eștifericit? Înseamnăcă e
foarteposibilsăfaciceeaceîți place șitrebuiesăfaci. Dacăvreiexemple de misiuni o
săgăseștimilioane pe internet, iarcele bine formulate răspundcriteriilor de mai sus. VIZIUNEA
Viziuneadefineștemodulîn care îțiveiîndeplinimisiunea. Închiziochiișivizualizezimodulîn care
veicontribui. Seamănă cu o strategiegenerală, aratămaiconcretcevreisăfaci, cum
vreisăacționezi, încefel de echipe, încemediu, cum
veiobțineresurseleșioricealtcevateajutăsăpornești la drum șisăștiiîncotromergi. Este
echivalentulunui plan general făcut pe termen foarte lung. Poțiastfelsăstabileștidacăveiavea o
afaceresau o organizație non-profit, dacăvei fi antreprenorsauangajat, dacăveilocuiîntr-un oraș
mare sauînmijloculuneipăduri, dacăveilucra cu oameni, plantesau cu
animaleșioricealtcevaceteajutăsăfii pe drum șisăacționezi. Veiștidacăacționezi local, regional
sau global saudacăîncepi la scara mare sautedezvolțigradat. Îțivei da seamacetrebuiesăînveți,
cu ceoameniartrebuisăteînsoțeștiși cum săfacilucrurilesămeargăîndirecțiaspre care
doreștisăteîndrepți.

