
DARIE Marcel 
Partidul Legii și Dreptății 



Primărie Curată – Capitală Renovată Primărie Curată – Capitală Renovată

LEGE în Primărie –  
DREPTATE pentru oameni!

LEGE în Primărie –  
DREPTATE pentru oameni!

Realizarea Programului 
 Lichidarea Termocomului, a acestui monstru întermediar, producător de datorii. 
 Modernizarea CET-urilor cu participarea investitorilor străini.
 Reorganizarea și comasarea CET-urilor și Apă-Canal într-o singură întreprindere.

În rezultatul implementării acestui Program tarifele şi preţurile la serviciile comu-
nale se vor micşora. 

3. RENOVAREA CAPITALEI
Voi promova Programul Municipal de Reno-
vare a capitalei 

 Expertiza tehnică a întregului fond locativ
 Construirea acoperișurilor (dacă expertiza 

tehnică nu permite mansardarea) sau a man-
sardelor la toate casele fondului locativ înve-
chit 
 Termoizolarea tuturor blocurilor și renova-

rea faţadelor
 Construirea unui cartier social pentru tineri
 Construirea terenurilor de joacă pentru co-

pii prin parteneriat public-privat.
 Drumuri construite dar nu cârpite prin atragerea investitorilor străini.

În rezultatul implementării acestui Program acoperişurile nu vor mai trebui repa-
rate în următorii 50 de ani, se vor micşora cu 50% facturile la căldură, se vor reno-
va faţadele.
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1. LICHIDAREA CORUPŢIEI
Voi promova Programul Municipal de lichidare a 
corupţiei
  Curăţenie în Primărie - Funcţionarii corupţi vor fi de-

miși și deferiţi justiţiei
 Angajare doar în bază de concurs pe criterii de pro-

fesionalism
 Transparenţa deciziilor prin accesul liber al mass-

media și a cetăţenilor la ședinţele primăriei, funcţio-
narea liniei anticorupţie 

 Crearea securităţii interne în cadrul primăriei care va examina documentele pe 
motiv de corupţie
  Responsabilitate personală a funcţionarilor primăriei pentru actul administrati

2. DIMINUAREA TARIFELOR ŞI PREŢURILOR
Voi promova Programul Municipal de conservare 
a energiei
În prezent avem

 Termocom – întreprindere municipală, care de 10 
ani este în stadiu de reorganizare. Cumpără căldura 
cu 500 de lei de la CET-uri și o vinde cetăţenilor cu 
900 de lei, având datorii de peste 2 miliarde de lei! 
Primarul Chirtoacă împreună cu actualul director 
ANRE Parlicov promovat în funcţie de PL, ne con-
vingeau nu demult că tariful de 540 lei este exage-
rat de mare. Acum ambii ne spun că 900 lei e numai 
bun. Ba chiar trebuie majorat. 
 Apă Canal – întreprindere municipală, care ne vinde apă din Nistru de 2 ori mai 

scump decât gazul din Rusia! Tarifele s-au majorat de 5 ori.
 CET – în prezent randamentul acestora este de sub 30%.

Votează Marcel DARIE!  
Votează echipa PLD! 

Votează LEUL!
www.darie.md   da@darie.md   hot-line: 844-696, 844-695

Astfel, în 4 ani vom avea un oraş renovat,  
o Capitală Europeană



Stimaţi chişinăuieni!
În alegerile din 2007 Dorin Chirtoacă ne-a promis Schimbarea. Vorbea cu pompă des-

pre o capitală europeană, despre lupta cu nomenclatura comunistă, promovarea tinerilor 
la conducere, drumuri moderne, servicii comunale calitative şi ieftine, linii de troleibuze în 
satele din municipiul Chişinău. Promitea renovarea căminelor studenţeşti şi construcţia 
apartamentelor sociale. 

Astăzi, după patru ani de conducere a capitalei, constatăm cu stupoare, că lucru-
rile nu s-au schimbat spre bine, ba chiar au degradat. Primarul a adus în parlament 
membri distinşi ai PCUS. În fracţiunea parlamentară şi cea municipală, PL are cei măi mul-
ţi bătrâni. În 4 ani nici o linie de troleibuze nu a fost dată în exploatare, nici un cămin 
nu a fost renovat, nici un apartament social nu a fost construit. Aceasta este oare 
schimbarea promisă?

Mă întreb şi eu împreună cu miile de cetăţeni: de ce tarifele la căldură au crescut de 2 
ori, la apă de 5 ori, la deservirea blocului de 4 ori?  De ce preţul la transportul public a cres-
cut de două ori, şi la toamnă va creşte iarăşi? De ce au fost procurate troleibuzele de către 
primar prin firme intermediare, fapt ce a sporit preţul achiziţiei? De ce pe drumul „reparat” 
cu 20 milioane lei la Alba-Iulia au apărut gropi deja peste trei luni? De ce apartamentele 
sunt mai scumpe ca în Spania şi cu 30% decât o arată calculele experţilor?

Răspunsul în realitate este unul simplu - pentru că Primăria este coruptă!
Primarul a păstrat funcţionarii corupţi, în schimbul loialităţii acestora, unii devenind 

chiar membri PL. Clanurile familiale şi de partid Grozavu, Modîrcă, Cazacu, Boaghe etc. au 
instaurat fărădelegea în Primărie.

Trebuie să stârpim această caracatiţă. Numai când vom face curăţenie în Pri-
mărie, vom reuşi să facem curăţenie şi în Chişinău. Numai atunci vom trăi mai bine. 
Se vor micşora tarifele la căldură şi apă. Vor scădea preţurile la apartamente. Numai 
atunci vor veni investitorii şi vom putea avea drumuri noi, străzi iluminate, case renovate. 
Numai atunci vom avea o capitală cu adevărat europeană!
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