
                                

 

 

 

 

 

 

VERDE PENTRU CHIŞINĂU! 

Platforma electorală 

 

a concurentului electoral din partea Partidului Verde Ecologist - Victor Strătilă: 

 

1. Schimbarea sistemul sovietic de administrare actual al municipiului Chişinău pe un 

sistem  modern european prin: 

 Optimizarea structurii primăriei şi a subdiviziunilor subordonate; 

 Optimizarea cheltuielilor de întreținere a aparatului administrativ al primăriei; 

 Angajarea specialiștilor din structurile primăriei pe bază de concurs, cu implicarea 

reprezentanților societății civile și a reprezentanților minorităților naționale;  

 Raporatrea sistematică a primarului general şi a şefilor de direcţii pe chestiunile 

de activitate a primăriei;  

 Implementarea procedurilor legale de transparentizare a activităţii primăriei pe 

toate segmentele de activitate şi a tuturor subdiviziunilor; 

 Respectarea dreptrilor cetăţenilor municipiului Chişinău de a participa la 

administrarea treburilor publice; 

 Crearea unui organ consultativ în cadrul primăriei cu participarea foștilor primari, 

specialiști, reprezentanților societății civile, minorități și a altor forțe, care sunt 

pentru binele locuitorilor.  

 

2. Stabilirea cu susţinerea Pardidului Verde European a relaţiilor bilaterale cu 

minicipiile verzi europene pentru: 

 Revizuirea Planului urbanistic general; 

 Implementarea bunelor practici europene în adminstare; 

 Atragerea fondurilor europene în dezvoltarea infrastructurii municipiului 

Chişinău;  

 Atragerea investitorilor străini în municipiul Chişinău; 

 Crearea parcurilor industriale. 

 

3. Asigurarea funcționalității Primăriei şi a Consiliului Municipal Chișinău prin:  

 Angajarea pe bază de concurs la funcțiile de vice-primar, pretori şi șefi de direcții 

din partea tuturor fracțiunilor din CMC, inclusiv și a candidaților din cursa 

electorală pentru funcția de primar; 

 Desfășurarea săptămânală a ședințelor Consiliului Municipal Chişinău; 

 Soluţionarea operativă a solicitărilor locuitorilor municipiului Chişinău; 

 Evitarea acumulării în exces a întrebărilor de pe ordinea de zi; 

 A face din Consiliu un organ în care se planifică raţional şi bine chibzuit 

dezvoltarea de viitor a municipiului Chișinăului. 



 

 

 

4. Readucerea în albia normalităţii a triadei vitale - educaţia, medicina şi cultura prin: 

 Oferirea spaţiului locativ pentru tinerii specialişti; 

 Finaţarea sufucientă întru exluderea colectării de bani de la părinţi; 

 Revizuirea sistemului de salarizare pentru remunerarea corespunzătoare a muncii; 

 Asigurarea instituţiilor cu produse autohtone ecologice; 

 Sporirea alocațiilor bugetare pentru renovarea edificiilor educaționale, culturale și 

medicale; 

 Implementarea măsurilor de iradiere a corupției din domeniile menționate; 

 Susţinerea şi promovarea culturii naţionale inclusiv şi cu aportul primăriior verzi 

europene.    

 

5. Excluderea dictaturii egoiste a partidelor în administrarea municipiului Chişinău.  

Stabilirea bunelor relații de conlucrare cu organele centrale ale statului în beneficiul 

cetățenilor. 

 Numirea la funcții în cadrul Primăriei și subdiviziunilor ei prin concurs deschis și 

pe principiul meritocrației, nu a reprezentanței politice. 

 

6. Transformarea municipiului Chișinău într-o capitală curată, verde, prezentabilă și 

comodă de locuit prin: 

 Extinderea şi păstrarea spaţiilor verzi; 

 Stoparea imediată a construcţiilor în curţile blocurilor, spaţii verzi şi în alte locuri 

publice;  

 Amenajarea străzilor şi trotuarelor nepericuloase pentru oameni şi automobile;  

 Sortarea şi evacuarea organizată a deşeurilor;  

 Reabilitarea şi extinderea pistelor pentru biciclişti; 

  Promovarea atracţiilor turistice locale şi naţionale;  

 

7. Revizuirea şi expertizarea anticoruţie a cadrului legal de activitate a Primăriei 

municipiului Chişinău pentru: 

 Excluderea ambiguităţilor şi interpretărilor cadrului legal existent; 

 Respectarea procedurilor legale bazate pe asigurarea drepturilor locuitorilor 

municipiului Chişinău la luarea deciziilor. 

 

Vin-o cu noi !   Împreună vom reuşi ! 

Spre deosebire de alţii eu nu mint !  Pomeni electorale nu ofer ! 

 

Cu respect,  

 

Victor Strătilă  

 

17 aprilie 2018 

 

 

Contacte:  tel. nr. 069899996  

E-mail: v_stratila@yahoo.com 

   Pagina Facebook: https://www.facebook.com/victor.stratila  
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