Liebling
Program politic LIEBLING 2020-2024 IDORASI ADRIAN-CORNEL LIEBLING, 11.08.2020
PRIORITĂȚI  EDUCAȚIE  Gradinita cu program prelungit  Sala sport ultramoderna cu toate
dotarile,  Incalzirea centralizata a tuturor claselor de studiu  Reamenajarea terenului de sport
din interiorul Scolii  Sprijin logistic maxim admis de lege pentru imbunatatirea conditiilor de
studiu din Scoli si Gradinita  Sprijin financiar pentru premierea elevilor si a cadrele didactice
performante  SANATATE  Dotarea Centrului de Permanenta cu aparatura necesara  Crearea
unui Serviciu Public propriu de ambulanta destinat tuturor membrilor comunitatii 
Infrastructura  Asfaltarea străzilor principale și secundare Liebling, Conacul Iosif și din Cerna,
precum si a portiunii de drum care leaga Folea de Sipet  Construirea de trotuare si alei
pietonale in Liebling, Conacul Iosif și Cerna  Punerea la dispozitie a unui microbuz care sa ofere
servicii de transport intre Cerna si Liebling  Montarea limitatoarelor de viteza in zonele
aglomerate ale localitatii  Pista pentru biciclete in Interiorul Liebling-ului  Amenjarea la
standarde Europene a marginilor soselelor prin plantarea de copaci de mici dimensiuni  Apa si
Canalizare  Racordarea la apa curenta a tuturor locuitorilor din Liebling, Conacul Iosif si Cerna 
Racordarea la reteaua de canalizare a tuturor locuitorilor din Liebling, Conacul Iosif si Cerna 
Potabilizarea apei din Liebling, Conacul Iosif si Cerna  Gestionarea deseurilor  Amplasarea de
cosuri de gunoi in Liebling, Conacul Iosif si Cerna  Actiuni de curatare a gunoaielor si
intretinere a spatiilor verzi  Asigurarea si innasprirea sistemului de amenzi pentru amplasarea
deseurilor in spatii neadecvate, precum si pentru poluarea solului si a aerului 
Transparentizarea, eficientizarea si implicarea activa in viata cetatenilor a Primariei  In baza
legii deja existente, accelerarea demersurilor pentru oferirea in mod transparent si echitabil de
terenuri in regim fara taxa tinerilor care indeplinesc conditiile cerute  Sprijin deplin din partea
Primariei cazurilor asistate social  Atragerea investitorilor pe raza comunei pentru crearea de
locuri de munca prin diverse facilitati fiscale oferite  Crearea unei echipe dedicate atragerii de

Fonduri Europene si proiectelor de infrastructura propuse  Cresterea nivelului de securitate a
cetatenilor prin amplasarea de camere de filmat in zonele foarte aglomerate si de importanta 
Amenajarea periodica a spatiilor verzi de pe strazile principale si secundare  Transmiterea live
in social media a tuturor ședințelor de consiliu local  Respectarea termenelor de publicare a
desfășurătoarelor ședințelor de consiliu local  Publicarea la termen a documentelor și
proiectelor pentru dezbatere publică  Proiecte pe termen mediu si lung  Intabularea terenurilor
persoanelor fizice pe raza Liebling-ului, Conacului Iosif si a Cernei  Refacerea barajului 
Reinfiintarea Formatiei de Pompieri si dotarea cu autospeciala  Racordarea la reteaua de gaz 
Initierea unui proiect pentru soseaua de ocolire a localitatii Liebling  Initierea unui proiect
impreuna cu Consiliul Judetean Timis pentru a crea o perdea forestieră imprejurul comunei 
Cultura si timp liber  Sprijin pentru finalizarea Bisericii Ortodoxe Romane si ajutorarea tuturor
cultelor din Comuna in limita permisa de lege  Reintroducerea zilei de 15 August pentru
Sarbatorirea Rugii in Liebling  Simpozioane si evenimente culturale organizate de catre
Primarie in diverse perioade ale anului  Finantarea echipei de fotbal a localitatii  Finantarea(cat
timp exista cerere) activitatilor sportive organizate  Punerea la Dispozitie a unui spatiu pentru
crearea unui Club al Pensionarilor

