




Partidul  Național Liberal s-a angajat să realizeze în următorii ani la nivel 
național  138 de amenajări de irigații, cu un buget de 3,4 miliarde de euro, 
dezvoltarea unei rețele naționale de colectare, depozitare, sortare, 
ambalare, procesare și comercializare a produselor românești, cu o 
valoare totala a  investiției  estimată la 120 de milioane de euro,  sprijin 
pentru instalarea tinerilor fermieri, cu o realocare suplimentară de 42 
milioane euro, extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, cu  
un buget de cca. 8 miliarde de lei, modernizarea și reabilitarea drumurilor 
județene și locale cu o valoare de aproximativ 32 de miliarde de lei, acces 
la rețele de gaze naturale, cu o sumă pentru extinderea și înființarea de noi 
rețele inteligente de gaze naturale, de 9,6 miliarde de lei.  

Vom putea realiza toate aceste proiecte împreună cu președintele PNL 
Iași, Costel Alexe președinte al Consiliului Județean Iași. Vă rog să mă 
sprijiniți, pentru a parcurge împreună acest proces de transformare a 
comunității și să facem echipă pentru un viitor mai bun!

Al dumneavoastră,
Constantin Zdrevit

Asfaltarea și reabilitarea 
drumurilor în toate satele 
componente ale comunei 
Țuțora; 

Aducțiunea de gaze 
naturale, apă și canalizare 
pentru toate gospodăriile;

Atragerea de noi investitori 
în vederea creării de locuri 
de muncă,  pentru a nu 
fi nevoiți să luăm drumul 
pribegiei;

Sprijinirea agricultorilor care 
dețin suprafețe mai mari de 
teren și a crescătorilor de 
animale pentru accesarea 
de fonduri europene;

Adoptarea soluțiilor 
noi în ceea ce privește 
salubrizarea și curățenia 
străzilor, amplasarea de 
coşuri de gunoi şi bănci;

Iluminatul stradal și al 
instituțiilor publice, modern, 
prin fonduri europene;

Implicarea copiilor şi 
tinerilor în activităţi sportive, 
culturale şi artistice;

Înfrumuseţarea spaţiilor 
domeniului public, prin 
amenajarea de parcuri de 
joacă pentru copii, parc 
pentru tineret;

Consultarea cetățenilor și 
informarea lor periodică cu 
privire la hotărârile adoptate 
și la modul de cheltuire a 
banilor publici;

Instalarea camerelor de 
supraveghere video în 
spațiile publice pentru 
asigurarea securității 
cetățenilor.

Primul meu mandat va fi axat pe realizarea 
următoarelor obiective:
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