
 
 

Lista intrebari comune 

 

Va multumim pentru disponibilitatea exprimata in a raspunde la acest set de intrebari. Va rugam, sa raspundeti cat mai 
clar, concis si la obiect. De asemenea, va rugam ca raspunsul dvs. la intrebarile de mai jos sa nu depaseasca 5-6 pagini. 
Asteptam raspunsul dvs. pana la data de 30 mai 2016.  

1. In ce masura cunoasteti problemele locale actuale (economice, de mediu si administrative)?  
2. Cati si cine sunt locuitorii comunei Domnesti?  
3. Cate unitati de invatamant sunt in comuna noastra si care sunt problemele cu care acestea se 

confrunta? 
4. Ce informatii aveti despre bugetul de venituri și cheltuieli al comunei? 
5. Cat de important este pentru comuna noastra sprijinul Consiliului Judetean? Care a fost pana acum 

implicarea acestuia la nivelul comunei si cum credeti ca il veti putea pastra/imbunatati in viitor?  
6. Prezentati pe scurt strategia de dezvoltare a comunei pentru viitorii patru ani, strategie propusa de 

dvs. si partidul din care faceti parte, inclusiv principalele cinci obiective de investitii. Mentionati in clar 
sursele de finantare pe care intentionati sa le accesati in vederea realizarii proiectelor de investitii. 

7. Care sunt metodele si instrumentele prin care veti asigura transparenta decizionala si accesul la 
informatii pentru cetatenii comunei? 

8. In cazul in care nu veti reusi sa duceti la indeplinire cele promise in campania electorala in termenele 
mentionate de dvs. ce veti face dvs. si consilierii propusi pe lista partidului?  

9. Avand in vedere ca, programele electorale puse pe hartie/ promise de catre majoritatea candidatilor 
din acest an seamana foarte mult, va rugam sa ne spuneti in cateva cuvinte care este elementul de 
noutate/distinctie propus de dvs.?  

10. In perspectiva inceperii lucrarilor la pasajul peste centura, ce solutii alternative aveti pentru a asigura 
accesul in si dinspre Domnesti? In cat timp si cum le puteti pune in practica? In cazul intarzierii 
demararii lucrarilor ce intentionati sa faceti pentru a determina autoritatile competente sa ia decizia 
de incepere a lucrarii cat mai repede? 

11. Cati km de drum public/ privat exista in comuna Domnesti si ce procent din acest numar necesita 
lucrari de asfaltare si asigurare de utilitati?  

12. Care sunt actiunile pe care le veti intreprinde imediat, in ceea ce priveste salubritatea si deszapezirea 
din zona? 

13. Cum veti rezolva problema inundatiilor provocate pe strazile adiacente raului Ciorogarla? Dar cele 
de prevenire de pe raul Sabar?  

14. Ce actiuni cultural-educative considerati ca sunt potrivite a fi desfasurate in comuna pentru a creste 
gradul de implicare civica si de  cunoastere a comunitatii? 

15. Avand in vedere ansamblul de cladiri cu valoare de monument istoric din comuna noastra, precum 
si mai multe situri arheologice care in acest moment nu sunt puse in valoare, ba din contra se 
degradeaza, va rugam sa ne spuneti cum veti aborda reabilitarea acestora?  

16. Dupa ce criterii au fost aleși consilierii de catre formatiunea dvs. politica? In ce va costa implicarea 
dvs. in calitate de consilier activ? 

17. In ce masura cunoasteti problema targului privat din Domnesti? Care vor fi masurile imediate pe care 
le puteti intreprinde, in acest sens? 



 
18. (intrebare individuala candidat) In calitate de candidat, ati facut promisiuni angajatilor societatii Posta 

Romana? In ce au constat acestea si cum le veti putea onora?  
19. (intrebare individuala candidat) Care este experiența dvs în administrație - administrație publică 

locala?  Dar experienta in accesarea si implementarea de proiecte cu finantare europeana? 
Cunoașteți legea finanțelor publice? Ce implica execuția bugetară sau creditele bugetare? 

20. (intrebare individuala candidat) In masura in care doriti sa accesati fonduri europene pentru 
dezvoltarea comunei, in ce masura credeti ca sunt pregatiti angajatii primariei sa faca fata 
implementarii unor astfel de proiecte? Cum veti gestiona problemele, astfel incat sa se evite punerea 
in pericol a bugetului primariei? 

21. (intrebare individuala candidat) Care sunt actiunile dvs. individuale intreprinse pana acum la nivel 
local pentru imbunatatirea situatiei locale? 

22. (intrebare individuala candidat) Cine sunt persoanele care va sustin in campanie, in ce masura 
acestea au legatura cu aria politica?  

23. (intrebare individuala candidat) Care sunt planurile dvs de viitor? Doriti ca implicarea dvs. sa ramana 
doar la nivel local sau va propuneti  a fi doar o rampa de lansare in domeniul politic judetean/ central? 

24. (intrebare individuala candidat) Cand ati circulat ultima data cu autobuzul/maxi-taxi? Cand ati fost 
ultima data in unitatile scolare din Domnesti?  Dar in cele medicale?  

25. (intrebare individuala candidat) Cunoasteti actiunile grupului civic Initiativa Domnesti? In ce masura 
in calitate de reprezentant al autoritatii locale, primar sau consilier, ati fi dispus sa sustineti 
actiunile/propunerile sau sa colaborati cu grupul civic- Initiativa Domnesti?  

 


