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Lista problemelor identificate 

1. lipsa utilitatilor – apa, canalizare , gaz metan in comuna  

2 infrastructura slab dezvoltata – trotuare,  santuri betonate si  drumuri asfaltate 

3 absenta iluminatului public  de pe strazile  secundare din comuna.  

4. lipsa oportunitatilor pentru desfășurarea unor activitati de recreere și sportive pentru copii si 

adolescenti 

5. Realizarea  deficitara a curateniei (santuri , drumuri , podete, albia raului) in comuna 

6. Lipsa unui centru permanent de coordonare  a urgentelor de orice fel, dotat cu ambulanta si 

masina de pompieri 

7. absenta unor servicii publice pentru colectarea  selectiva  a deseurilor 

8. lipsa trecerilor de pietoni pe toata raza comunei 

 9. imposibilitatea conectarii la internet datorita lipsei semnalului in cea mai mare parte a 

comunei 

10. cresterea gradului de abandon scolar in randul elevilor proveniti din mediu dezavantajat 

(familii rrome, fara venituri) 

11 lipsa spatiilor verzi 

12. prezenta unui numar mare de caini pe strazile/ulitele comunei , atat comunitari , cat si cu 

stapan, lasati liberi sa circule 



În urma exprimării votului în 2 tururi de scrutin a fost aleasă problema: 

 lipsa oportunitatilor pentru desfășurarea unor activitati de recreere și sportive pentru copii si adolescenti 

 



SOLUȚII PROPUSE 





POLITICA PUBLICĂ ALEASA 











Planul de actiune: 

1. Informarea elevilor scolii, a locuitorilor comunei Drăgoiești  cu privire la 

problema identificata la nivelul comunitații și a solutiei de rezolvare a 

problemei prin implicarea Consiliului Local Drăgoiești și a unor firme private.  

2. Obtinerea sprijinului din partea locuitorilor comunei (activitate de 

voluntariat) pentru realizarea unor activități ce fac parte din soluția 

identificată și propusă 

3. Transmiterea către  autoritatile locale a unei scrisori de informare  

 4.  Promovarea in spatiul on line a evoluției politicii publice propuse de elevi 

 



Către Primăria comunei Drăgoiești, 

 Subsemnații, elevii clasei a VII a de la Școala Gimnazială Drăgoiești din comuna Drăgoiești, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din 

Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare 

a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație 

legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe 

centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea atașată. 

 Propunerea de politica publica aleasă de clasa noastra vizează reamenajarea parcului din Drăgoiești (alei, spațiu verde) și construirea unui teren sportiv 

(minifotbal, baschet, volei ) printr-un parteneriat public - privat .  

Avantaje - un număr mare de copii și adolescenți ar putea practica activități sportive și de recreere în timpul liber  

- creșterea gradului de siguranță la locul de joacă al copiilor  

- participarea unui număr mare de copii și adolescenți în același timp  

- părinții pot să își supravegheze copiii mai ușor, având bănci, umbra copacilor 

 - fondurile folosite provin din două surse – bugetul Primăriei și sponsorizari  

- pe termen lung scăderea riscului de îmbolnăvire fizică și mentală a populației, a copiilor de azi - adulților de mâine 

 - crearea unor locuri de muncă (întreținerea parcului, paza și ordinea)  

- creșterea gradului de conștientizare a populației în general/ a copiilor în special, cu privire la importanța vegetației, a spațiului verde într-o comunitate. 

  

 Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe 

care le-am identificat în favoarea propunerii noastre. 

 Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email baltarudaniela@yahoo.com. Dacă este cazul, puteți 

face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă. 

  

Profesor coordonator, Baltaru Daniela 

Reprezentatul elevilor, Onuț Beatrice 

 

 


