
PLATFORMA  ELECTORALĂ 
a candidatului independent la funcţia de consilier 

în Consiliul municipal Chişinău, Negru Fiodor

Mă voi conduce şi voi promova următorul principiu: Omul contează restul mai puţin!

Prin  munca  zilnica  cit  si  prin  dirijarea  eficienta  a  potentialului  uman  si  economic  al  Primariei 
Chisinau, voi contribui la majorarea bugetului si redistribuirea acestuiea efectiv si echitabil. 

Exercitind atributiile zi de zi, voi asigura conditii favorabile Chisinauienilor, pentru o viata mai buna 
si demna intr-o capitala moderna si armonioasa. 

Voi contribui, in calitate de primar general al municipal Chisinau /consilier al Consiliului municipal 
Chisinau la solutionarea problemelor cu care se confrunta capitala si locuitorii ei. 

Voi spori  gradul de responsabilitate  personala a tuturor functionarilor  municipali,  delimitand clar 
functiile si obligatiunile. 

Voi  dezvolta  programul  de  salubrizare,  intretinere  si  infrumusetare  a  orasului,  prin  amenajarea 
spatiilor verzi, reabilitarea parcurilor si pastrarea curateniei in Chisinau. 

Voi sustine implementarea tehnologiilor moderne si ecologice in toate sferele de activitate. 

Denumirea de “Suburbie” va ramine numai ca notiune, fara diferente vizibile de oras. 

Suburbiile le voi transforma in parte componenta a unei capitale moderne! Pentru modernizarea si 
urbanizarea suburbiilor, voi acorda sustinera financiara si asistenta necesara primariilor. 

Pentru  dezvoltarea  suburbiilor  este  prioritara  dezvoltarea  durabila  a  agriculturii  si  a  industriei 
prelucratoare bazate pe tehnologii ecologice performante. 

Voi asigura localitatile Bacioi, Bic, Braila, Bubuieci, Budesti, Buneti, Ceroborta, Ciorescu, Codru, 
Colonita,  Condrita,  Cricova,  Cruzesti,  Dobrogea,  Dumbrava,  Durlesti,  Fauresti,  Frumusica, 
Ghidighici,  Goian,  Goianul  Nou,  Gratiesti,  Hulboaca,  Humulesti,  Revaca,  Singera,  Stauceni, 
Straisteni,  Tohatin,  Truseni,  Vadul  lui  Voda,  Vaduleni  si  Vatra  cu  apa  potabila  de  calitate,  voi 
construi si finaliza retelele de canalizare, voi asigura evacuarea deseurilor, voi finaliza procesul de 
gazificare, voi asigura iluminarea nocturna a strazilor, voi reabilita calitatea carosabilului, voi reinova 
si voi construi scoli, gradinite, le voi intretine si dota la un nivel inalt. 

Ma voi stradui sa beneficiem de locuinte moderne cu preturi moderate si accesibile, indeosebi pentru 
bugetari, tinerii specialisti si familiile tinere nou formate.Voi aloca surse financiare din bugetul local, 
pentru acoperirea dobinzelor bancare la procurarea apartamentelor de catre bugetari. 

Voi contribui la dezvoltarea transportului ecologic, econom si comod cu artere de transport fara gropi 
si cu un marcaj rutier calitativ si durabil. 

Voi  fi  responsabil  si  voi  avea  grija  de soarta  si  dezvoltarea  orasului,  conservarea  zonei  centrale 
istorice a Chisinaului si a monumentelor istorice arhitecturale. 

Voi munci pentru sustinera si protejarea bunastarii familiilor noastre, copiilor nostri, oamenilor cu 
venituri mici si a persoanelor cu dezabilitati. 

Voi transforma Chisinaul intr-un oras curat, cu un mediu ecologic bun, oras plin de verdeata si flori, 
oras frumos si luminos, intr-o capitala moderna cu strazi largi si iluminatie nocturna de performanta, 
cu drumuri bune si trotuare protejate. 

Voi transforma Chisinaul intr-un oras unde vom putea nu numai sa muncim eficient, dar si sa ne 
odihnim intr-un mediu ambiant sanatos si bine amenajat. 



In acest scop am sa intreprind un sir de masuri intru solutionarea acestor probleme:

Agricultură şi alimentaţie

Voi  pleda  si  asigura  cetatenii  Chisinaului  cu produse agro-alimentare  ecologic  pure,  obtinute  pe 
terenurile din raza municipiului in partineriat public privat. 

Voi sprijeni si facilita activitatea asociatiilor si intreprinderilor agricole. 

Voi promova utilizarea terenurilor agricole dupa destinatie si aprovizionarearea agentilor economici 
cu seminte si material saditor. 

Voi facilita prelucrarea materiei prime si comercializarea produselor finite, conform standardelor si 
normelor agricole in industria alimentara, indeosebi produse alimentare ecologice. 

Construcţii capitale

Voi construi camine de tip „garsoniera” pentru tinerii si familiile iesite din casele internat. 

Voi  majora  substantial  volumul  constructiilor  de  locuinte  la  pret  accesibil,  constructia  spatiului 
locativ de serviciu si pentru fondul de rezeva si schimb. 

Voi construi spatiu locativ pentru bugetari, tineri specialisti si familii tinere nou create,inclusiv si prin 
sistemul ipotecar municipal, la pret accesibil si cu achitarea dobindei bancare din contul bugetului 
municipiului Chisinau, in caz de contractare a unui credit bancar pentru procurarea apartamentului. 

Voi construi gradinite de copii cu crese noi, complexe scolare noi cu bazine, sali si terenuri sportive 
in toate localitatile si sectoarele din componenta municipiului Chisinau. 

Voi construi centre culturale in toate localitatile si sectoarele din componenta municipiului.

Cultură

Voi pleda pentru crearea conditiilor materiale si spirituale adecvate liberei manifestari a talentului. 

Voi  promova  si  sustine  afirmarea  talentelor  autentice,  pentru  renasterea  si  afirmarea  culturii 
nationale, precum si a grupurilor etnice de pe teritoiul Republicii Moldova. 

Voi elaborarea si promova programe complexe de actiuni eficiente pentru ocrotirea si dezvoltarea 
culturii, protejarea si valorificarea patrimoniului istoric, cultural, protejarea oamenilor de arta. 

Voi intreprinde toate masurile de mentinere in buna stare a monumentelor de arta, cultura si istorie, 
protejarea zonelor istorice ale municipiului Chisinau. 

Voi sustine personal cercetarile pentru a cunoaste si a valorifica istoria Chisinaului. 

Voi valorifica potentialul artistic al municipiului pentru educarea tinerei generatii. 

Voi construi o retea de centre culturale in toate localitatile si sectoarele din componenta municipiului, 
dotate cu sali de lectura, biblioteca, sali de sport si spatii de agrement.

Asistenţă socială

Voi  acumula  si  distribui  mai  rational  sursele  alocate  pentru  sustinerea  sociala  a  populatiei,  cu 
acordarea atentiei sporite a persoanelor virstnice, a familiilor cu multi copii. 

Voi implementar noile forme de ajutor social la domiciliu pentru persoanele de virsta a treia. 

Voi largi spectrul de servicii prestate cu majorarea potentialului de asistenta. 



Voi imbunatati deservirea la domiciliu a persoanelor singuratice in virsta si cu dizabilitati de catre 
serviciul social la domiciliu, prin angajarea suplimentara a asistentilor sociali si majorarea salariilor 
asistentilor sociali. 

Voi imbunatati calitatea si cantitatea asigurarii persoanelor socialmente vulnerabile cu hrana calda. 

Voi pleda pentru deschiderea noilor aziluri pentru batrini, case-internat pentru invalizi si persoane 
singuratice prin parteneriat public si privat cu sustinerea administratiei publice locale. 

Voi combate in permanenta vagabondajul si voi institutionaliza persoanele fara adapost. 

Voi deschide noi centre de triere prin parteniriat public si privat cu sustinerea administratiei publice 
locale.

Comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii

Voi perfectiona sistemul de asigurare cu produse alimentare calitative si ecologice prin dezvoltarea 
continua a retelelor de market-uri si alte forme de comert. 

Voi facilita si sustine accesul producatorilor locali de produse si servicii. 

Voi asigura implementarea programului de securitate alimentara. 

Voi simplifica autorizarea de functionare a unitatilor comerciale de alimentatie publica si prestari 
servicii sociale. 

Voi micsora numarul controalelor dar voi majora calitatea controalelor privind respectarea legislatiei 
in vigoare ce reglementeaza activitatea comerciala.

Economie şi patrimoniu

Voi pleda pentru dezvoltarea economiei durabile in municipiul Chisinau. 

Voi sustine privatizarea fondului de locuinte si privatizarea fondului nelocuibil, conform legislatiei in 
vigoare. 

Voi dispune spre privatizare patrimoniul municipal prin achizitionari publice, conform legislatiei in 
vigoare. 

Voi examinar permanent calculele prezentate de catre intreprinderile municipale privind 

aprobarea preturilor si tarifelor la serviciile prestate, tinind cont si conducindu-ma de posibilitatile 
reale de achitare a Chisinauenilor. 

Voi  examina  practicile  altor  state  in  domeniul  taxelor  locale,  calcularii  si  aplicarii  tarifelor  la 
serviciile prestate de catre intreprinderile municipale, alti agenti economici din teritoriu, precum si 
voi prezenta propuneri si solutii pentru micsorarea poverii cetatenilor. 

Voi promova si voi organiza expozitii nationale si internationale pentru participarea si promovarea 
agentilor economici autohtoni. 

Voi  optimiza  sistemul  de  impozite  si  taxe  locale  in  vederea  identificarii  surselor  financiare 
suplimentare si majorarii incasarilor la bugetul municipal.

Educaţie, tineret şi sport

Voi avea permanent atentie sporita si grija fata de copiii nostri din gradinite si scoli. 

Voi  gazifica  toate  cresele-gradinita,  gradinitele,  gimnaziile  si  casele  de  creatie  de  pe  teritoriul 
municipiului  Chisinau pentru evitarea  incalzirii  acestora  cu  carbune pe  timp de toamna,  iarna  si 
primavara. 



Voi depune toate eforturile si voi aloca surse de la buget, pentru a repera toate gradinitele si scolile 
din municipiul Chisinau, cu ulteriorul acces garantat si asigurat la serviciile comunale. 

Voi asigura mijloace necesare pentru ingrijirea scolilor si gradinitelor. 

Voi asigura dezvoltarea sistemului de educatie prescolara si scolara prin schimbarea atitudinii fata de 
cadrele didactice, asigurarea lor cu conditii de munca si cu un supliment lunar la salariu. 

Voi asigura asistenta medicala permanenta in toate  institutiile de invatamant din contul bugetului 
municipal Chisinau. 

Voi deschide centre de tineret si copii in toate localitatile si sectoarele municipiului Chisinau. 

Voi aloca surse necesare gradinitelor, scolilor si liceelor cu manuale, carti si inventar didactic. 

Voi asigura procurarea noilor carti pentru toate bibliotecile municipiului Chisinau. 

Voi  pune  la  respect  factorii  decizionali,  prin  cadrul  legal,  in  vederea  organizarii  alimentatiei  in 
institutiile de invatamant preuniversitar si prescolar, furnizarea calitativa a produselor alimentare. 

Voi reorganiza institutia responsabila de organizarea alimentatiei elevilor in institutiile de invatamant 
preuniversitar si a copiilor din institutiile de invatamant prescolar. 

Voi majora obligatoriu alocatiile de la buget pentru majorarea si imbunatatirea hranei copiilor.

Finanţe

Voi extindere serviciile prestate contra plata. 

Voi  atragere  investitiile  autohtone  si  straine  pentru  realizarea  proiectelor  de  dezvoltare  rapida  a 
municipiului in conditii de maxima transparenta si eficienta. 

Voi acumula mijloace financiare din licitatiile publice a patrimoniului municipiului. 

Voi gestiona eficient si transparent mijloacele financiare. 

Voi  asigura  estimarea  veridica  si  economic  argumentata  a  veniturilor  si  cheltuielilor  bugetului 
municipiului Chisinau. 

Voi analiza sursele de venituri ale unitatilor administrativ-teritoriale de nivelul intai si necesitatile 
cheltuielilor  suportate  de la  bugetele  oraselor,  satelor  (comunelor)  intru estimarea  bazei  fiscale  a 
unitatii administrativ-teritoriale pentru subventionarea necesitatilor ce revin in mediu unui locuitor. 

Voi verifica corectitudinea intocmirii devizelor de cheltuieli ale institutiilor publice finantate de la 
bugetul  municipal,  corespunderea  indicatorilor  din  devize  si  a  calculelor  anexate  cu  alocatiile 
aprobate din buget si cu clasificatia bugetara. 

Voi analiza sistematic datele economico-financiare de baza, necesare pentru aprobarea proiectului de 
buget,  devizelor  de  cheltuieli,  precum si  devizelor  privind  mijloacele  speciale  ale  institutiilor  de 
invatamant, cultura, arta, sport si actiuni pentru tineret. 

Voi  controla  si  coordona  personal  aplicarea  corecta  a  legislatiei  in  vigoare  privind  salarizarea 
personalului din institutiile de invatamant si cultura pentru a introduce un supliment lunar la salariu 
din contul mijloacelor speciale a municipiului Chisinau. 

Voi controla si coordona personal aplicarea corecta si respectarea normativelor privind statele de 
personal  in  institutiile  sistentei  sociale,  Fondul  municipal  de  sustinere  sociala  a  populatiei,  Casa 
municipala  specializata  a  copilului,  precum  si  a  conditiilor  de  salarizare  pentru  a  introduce  un 
supliment lunar la salariu din contul mijloacelor speciale a municipiului Chisinau.



Transport public şi căi de comunicaţie

Voi  repara  calitativ  si  intretine  drumurile,  strazile  si  trotuarele,  caile  de  acces  in  cartiere  din 
localitatile municipiului. 

Voi reinoi iluminarea drumurilor, strazilor si trotuarelor, cailor de acces in cartiere din localitatile 
municipiului. 

Voi asigura marcarea strazilor pentru disciplina si securitatea rutiera, salubrizarea strazilor permanent 
si deszapezirea la timp. 

Voi repara calitativ drumurile care unesc localitatile suburbane cu municipiul Chisinau. 

Voi asigurarea circulatia transportului public care leaga suburbiile si Chisinaul, inclusiv voi extinde 
liniile de troleibus. 

Voi  optimiza  retelele  de  transport  a  municipiului,  inclusiv  rezolvarea  aglomeratiei  traficului  in 
anumite perioade si ore de virf. 

Voi  proiecta  si  construi  parcari  cu  multe  niveluri,  pasaje  subterane  in  zonele  cu trafic  sporit  cu 
ajutorul atragelor investitiilor autohtone si prin intermediul parteniriatului public privat. 

Voi  pleda  si  promova  proiectarea  si  constructia  ulterioara  a  drumurilor  de  centura,  care  vor 
minimaliza traficul rutier si poluarea orasului cu substante nocive. 

Voi introduce mijloace moderne de transport public, cu un grad sporit de confort si care corespund 
standardelor ecologice.

Medicina şi sănătate

Voi majora alocatiile pentru repararea tuturor policlinicilor si spitalelor. 

Voi  dezvolta  retelele  municipale  de  institutii  medicale  si  dotarea  lor  cu  echipament  medical 
performant. 

Voi perfectiona sistemul municipal de protectie a sanatatii bazat pe implementarea programelor de 
prevenire si profilaxie a maladiilor. 

Voi crea conditii necesare pentru angajare si pastrarea la locul de munca a tinerilor specialisti,  in 
primul rand a medicilor pediatri, medicilor de familie si a asistentelor medicale.

Susţinere socială a populaţiei

Voi majora alocatiile pentru protejarea oamenilor in virsta, familiilor nevoiase si celor cu multi copii, 
invalizilor, veteranilor si participantilor la razboaie. 

Voi  introduce  practica  platilor  sociale  directe  lunare  din  bugetul  municipal  pentru  pensionari, 
familiile si cetatenii cu venituri mici. 

Voi sustine cu alocatii lunare finantate din bani publici si asistenta din proiecte comunitare copiii care 
provin din familiile cu venituri mici. 

Voi contribui si sustine material persoanele socialmente vulnerabile, in cazurile de inbolnavire grava, 
sau aflate in situatii  exceptionale (calamitati  naturale,  dezastre,  avarii,  conflicte armate,  catastrofe 
ecologice, incendii, epidemii) situatii pe care nu le pot depasi de sinestatator. 

Voi  acorda  ajutor  material  persoanelor  socialmente  vulnerabile  din  randul  cetatenilor  Republicii 
Moldova, locuitori ai municipiului Chisinau, in baza gradului de afectare a saraciei care presupune 
ajutorarea prioritara a familiilor afectate de saracie. 



Voi acorda ajutorul material persoanelor socialmente vulnerabile din randul pensionarilor, prioritar 
invalizii gradul I si II, persoanelor singure in etate si alte persoane inapte de munca.

Arhitectură şi urbanism

Voi spori neadmisibilitatea demolarii monumentelor arhitecturale. 

Voi ridica nivelului urbanistic al localitatilor ce sunt parti componente ale municipiului Chisinau in 
domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si relatiilor funciare, in vederea ameliorarii aspectului 
arhitectural si artistic. 

Voi cere si monitoriza respectarea regimului de construire si a functiilor urbanistice ale obiectivelor 
amplasate pe teritoriile unitatilor administrativ-teritoriale din municipiul Chisinau. 

Voi organiza, de comun acord cu Uniunea Arhitectilor din Republica Moldova, concursuri de tip 
deschis  sau  la  comanda  pentru  selectarea  celor  mai  reusite  solutii  urbanistice  vizand  obiectivele 
amplasate in localitatile municipiului. 

Voi  efectua  si  implimenta  proiecte  de  amenajare,  recreare  si  de  revitalizare  a  spatiilor  verzi 
(landsafturi). 

Voi  asigura  organizarea  concursurilor  si  licitatiilor  de  dare  in  arenda  si  de vanzare-cumparare  a 
terenurilor. 

Voi  monitoriza  folosirea  loturilor  de  pamant  de  catre  beneficiarii  funciari  in  corespundere  cu 
termenele si destinatiile stabilite. 

Voi asigura ca toate constructiile tuturor obiectivelor sa se efectuieze complex, conform planurilor 
arhitecturale, cu respectarea stricta a normelor si regulilor de constructie. 

Voi asigura ca toate constructiile sa fie sub stricta supraveghere a specialistilor licentiati in domeniul 
constructiei pe tot parcursul efectuarii lucrarilor de constructie. 

Voi cere in mod obligatoriu ca benifeciari lucrarilor de constructie sa fie obligati sa pastreze curatenia 
pe santier si in preajma constructiei.

locativ-comunală şi amenajare

Voi proiecta si conecta sectorul privat la retelele de canalizare, apeduct si gaz. 

Voi elabora si implimenta masuri cu privire la reducerea pierderilor si excluderea intermediarilor, 
imbunatatirea  indicilor  economici  ai  organizatiilor  si  intreprinderilor  subordonate,  ridicarea 
disciplinei  de  productie,  asigurarea  aplicarii  corecte  a  preturilor  si  tarifelor,  pentru  micsorarea 
costului facturilor la serviciile comunale. 

Voi  implimenta  programul  „Comunitatea  civica”  pentru  reparatia  capitala  a  acoperisurilor, 
subsolurilor, retelelor ingineresti, fatadelor, scarilor de bloc, instalarea usilor si ferestrelor in scarile 
blocului. 

Voi  facilita  lucrarile  de  conservare  energiei  termice  prin  termoizolarea  blocurilor,  renovarea 
sistemului  retelelor  ingineresti  si  comunicatii  de  catre  consumatorii  casnici  in  comun  acord  cu 
administrtia publica locala, printr-un sistem de retribuire a cheltuielilor efectuate. 

Voi  imbunatati  eficienta  si  capacitatile  de  productie,  folosirea  rationala  a  utilajului,  resurselor 
materiale  naturale  si  energetice  ale  organizatiilor  si  intreprinderilor  municipale  de  gestionare  a 
fondului locativ. 

Voi organiza achizitionarea de noi unitati de transport si mecanisme, in vederea asigurarii tehnico-
materiale  pentru  gestionarea  fondului  locativ,  amenajarii  si  salubrizarii  teritoriului  municipiului, 



energeticii,  comunicatiilor,  alimentarii  cu  apa  si  gaze  in  conformitate  cu  programul  general  de 
activitate si dezvoltare a municipiului Chisinau. 

Voi aplica experientele avansate, realizarile stiintei si tehnicii. 

Voi implementa tehnologiile moderne, metodele progresiste de munca si voi mecaniza procesele de 
productie in intreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ. 

Voi imbunatati reparatia si salubrizarea drumurilor din cartiere si a trotuarelor. 

Voi reinova iluminarea curtilor, scarilor blocurilor si a strazilor. 

Voi cere si introduce obligatoriu, de la intreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ, 
salubrizarea scarilor din blocuri si a terenului adiacent. 

Voi  construi  mai  multe  terenuri  publice  de  joaca  pentru  copii,  moderne,  comode,  functionale, 
construite din materiale ecologice si ingrijite de catre salariatii din bugetul municipal.

Protecţia drepturilor copilului

Voi combate vagabondajul persoanelor fara adapost, in special a copiilor strazii. 

Voi sustine cu alocatii financiare suplimentare persoanele cu dizabilitati de intelect. 

Voi sustine cu alocatii financiare suplimentare Centrul de reabilitare sociala a copiilor. 

Voi sustine cu alocatii financiare suplimentare Casa municipala specializata a copilului. 

Voi sustine cu alocatii financiare suplimentare Centrul de plasament de tip familial. 

Voi sustine cu alocatii financiare suplimentare Centrul de zi si de plasament temporar pentru copii si 
tineri orfani.

Măsuri socio-ecologice

Voi asigura reducerea substantiala a poluarii aerului si poluarii fonice in Chisinau prin realizarea 
politicilor noi de sanatate a oamenilor si ameliorarea situatiei sanitar-ecologica in municipiu. 

Voi optimiza rutele de transport urban intru minimizarea volumului de poluare a aerului atmosferic. 

Voi crea un serviciu municipal unic de salubrizare si asigurare a securitatii ecologice in municipiul 
Chisinau 

Voi implimenta programe noi pentru educatia ecologica a populatiei. 

Voi  promova politici  unice  in  domeniul  ecologiei  mediului  urban,  folosirii  rationale  a  resurselor 
naturale si a gestionarii lor, sporirii eficacitatii mijloacelor investite in protectia mediului. 

Voi  organiza  elaborarea  si  realizarea  proiectelor,  programelor  in  domeniul  gestionarii  deseurilor, 
asanarii si restabilirii calitatii componentelor de mediu incujarator. 

Voi transfera productia industriala nociva in extravilan.

Măsuri pentru organizarea locurilor de muncă

Voi moderniza si eficientiza tot spectrul serviciilor prestate de administratia publica si voi organiza 
deschiderea noilor intreprinderi cu menire sociala, in asigurarea securitatii ecologice si in gestionarea 
fondului locativ.



Salubrizarea

Voi  crearea  conditii  pentru  evacuarea  si  stocarea  gunoiului,  lichidarea  gunoistelor  neautorizate, 
salubrizarea localitatilor. 

Voi organiza evacuarea zilnica a deseurilor menajere, voi suplimenta numarul angajatilor la lucrarile 
de salubrizare, voi majora salariul acestora si ii voi asigura cu echipament modern. 

Voi organiza in fiecare sat o gunoiste autorizata si amenajata. 

Voi  debloca  concesionarea  serviciilor  de  evacuarea  deseurilor  menagere  catre  agentii  economici 
privati.

Apa izvorul vieţii

Voi reconstrui si moderniza statii de tratare a apei potabile . 

Voi  moderniza  si  schimba  utilajul  de  apeduct  pentru  asigurarea  cu  apa  potabila  si  canalizare  a 
municipiului Chisinau si suburbiile municipiului. 

Voi reabilita sistemul de aprovizionare cu apa industriala. 

Voi spori  volumul reconstructiei  si innoirii  conductelor  vechi si uzate,  precum si a sistemului  de 
canalizare in fiecare localitate.

Gazificarea

Voi moderniza sistemul de aprovizionare cu gaze naturale. 

Voi reconstrui retelele de aprovizionare cu gaze ale orasului (schema inelara). 

Voi finaliza gazificarea tuturor cartierelor Chisinaului si a caselor individuale de locuit. 

Voi  contribui  la  elaborarea  unui  program special  pentru  gazificarea  caselor  particulare  a  tuturor 
localitatilor suburbane ale municipiului. 

Voi asigura ca toate lucrarile de gazificare, constructia retelelor magistrale si retelelor cu presiune 
joasa, spre fiecare casa de locuit sa fie suportate din bugetul municipal.

Spaţii verzi

Voi proteja parcurile, locurile de joaca ale copiilor, spatiile verzi si nu voi permite extinderea abuziva 
a constructiilor in defavoarea plantelor si copacilor din municipiu. 

Voi promova extinderea si dezvoltarea permanenta a zonelor verzi si a ariilor peizajistice si protectia 
zonelor existente din municipiul Chisinau. 

Voi aloca mai multe mijloace financiare pentru intretinerea dendrariului. 

Voi asigura conditii pentru odihna si recreere a locuitorilor Chisinaului si amenajarea in acest scop a 
noilor parcuri si zone de agrement. 

Voi implementa si realiza un program de plantare a arborilor in fiecare ograda de bloc si voi restabili 
toate parcurile si scuarurile municipale. 

Voi implementa si realiza un program de amenajare floristica a Chisinaului, mai ales a cartierelor de 
locuit. 

Voi  perfectiona  sistemul  de  salubrizare  si  cel  de  asistenta  sanitara  atat  in  Chisinau,  cat  si  in 
localitatile suburbane si voi majora numarul maturatorilor de strada, la fel si salarizarea acestora. 

Voi asigura in continuare inverzirea orasului, care va fi una armonioasa.



Termoenergetică

Voi asigura modernizarea sistemului municipal de retele termice. 

Voi facilita reducerea preturilor agentului termic in baza retehnologizarii si modernizarii acestora. 

Voi  asigura  confortul  termic  al  consumatorilor  prin  furnizarea  calitativa  a  caldurii  si  apei  calde 
menajere. 

Voi pleda la cresterea permanenta a eficientei furnizarii agentului termic. 

Voi asigura in permanenta livrarea agentului termic la gradinite, scoli, spitale si policlinici. 

Voi asigura toate gradinitele,  scolile,  spitalele  si policlinicile din suburbie cu caldura permanenta 
produsa in cazangeriile proprii gazificate. 

Toti reprezentantii partidelor componente in Consiliului municipal Chisinau au bunele intentii, 

dar eu cred,  bazinduma pe experienta  anterioara de consilier  municipal  si  consilier  orasanesc,  ca 
interesele  locuitorilor  intregului  municipiu  voi  reprezenta  mai  eficient  si  echitabil  in  calitate  de 
consilier independent, deoarece eu personal sunt responsabil in fata dvs. Nu ezitati sa ma contactati si 
va asigur ca nu veti fi dezamagiti. Interesele mele – solutionarea problemelor dvs.

Fiecare dintre noi este un profesionist, împreună sîntem o putere, dar e mai bine cînd fiecare 
dintre noi îşi va executa obligaţiile directe.

Speranţa Dvs + Încrederea Dvs = Acţiunile mele
Votaţi candidatul independent Negru Fiodor!


