
PLATFORMA ELECTORALĂ
 a candidatului independent la funcţia de consilier în Consiliul Municipal Chişinău,

Braila Maxim

„ADEVĂR PENTRU CETĂŢENI”

Chişinăul trebuie sa devină o capitală modernă şi europeană. Întru acest scop este nevoie de fapte 
concrete, şi în primul rînd - eficiente. 

Platforma respectivă cuprinde dorinţele REALE, actuale ale cetăţenilor mun. Chişinău, care au fost 
înregistrate în urma multiplelor chestionare.

Capitolul Tineret.

• Plasarea TINERETULUI  în “inima activităţilor oraşului”.
• Stimularea şi promovarea Tinerilor în structurile de stat.
• Elaborarea de proiecte care ulterior vor asigura tinerii cu locuri de muncă.
• Promovarea  tinerilor  talente  pe  arena  naţională,  organizînd  diferite  manifestaţii  cultural-

artistice şi alte programe speciale.
• Excluderea termenului de EXPERIENŢĂ DE MUNCĂ pentru tineri. 
• Garantarea  şanselor  egale  de  integrare  a  tinerilor  cu  dezabilităţi  şi  crearea  proiectelor  de 

ajutare şi instruire a acestor tineri.
• Organizarea campaniilor sociale de combatere a discriminării.
• Organizarea şi sprijinirea activităţilor de voluntariat (neglijate la noi în municipiu).
• Formarea  unei  educaţii  întru  protecţia  mediilor,  deschiderea  unor  cercuri  instructive, 

cognitice.
• Încurajarea şi sponsorizarea tinerilor în proiectele elaborate de ei.

Capitolul Drumuri.

• Asigurarea  transparenţa  banilor  veniţi  de  la  conducătorii  auto,  pe  care  îi  achită  pentru 
întreţinerea drumurilor.

• Aplicarea la  proiecte internaţionale pentru reconstrucţia şi modernizarea drumurilor.
• Reparaţia capitală şi CALITATIVĂ a drumurilor

Capitolul   Cîini maidanezi.  

• Atragerea, prin campanii sociale şi nu numai, a  investiţiilor ca ulterior să construim aziluri 
pentru cîini vagabonzi.

Capitolul   Tarife înalte  

• Micşorarea pierderilor pe care le au companiile Apa Canal, Termocom etc. prin reconstrucţia 
reţelelor de canalizare, termoficare. 

• Gestionarea corectă a fondurilor pentru caldură şi apă

Capitolul Transport public

• Monitorizarea atentă a lucrului transportului public.
• Acordarea privilegiilor în transport public persoanelor în etate, invalizilor, veteranilor.



Capitolul Educaţie

• Dotarea şcolilor şi grădiniţelor cu materiale didactice moderne.(Accentul punîndu-se pe sălile 
sportive, sălile de limbi străine, informatică, educaţie tehnologică, biologie şi chimie.)

• Elaborarea unei reţele şi a unui mecanism de comunicare dintre instituţiile culturale şi cele de 
studii (şcoli, universităţi, colegii), pentru dezvoltarea programelor favorizante tinerilor.

• Amenajarea curţilor şi spaţiilor verzi din preajma şcolilor.
• Luarea sub monitorizare a cantinelor şcolare şi controlul calităţii  mîncării,  întru garantarea 

utilizării produselor proaspete şi ecologic curate.

Stimaţi CONCETĂŢENI, 
PROMIT:

• Asigurarea TRANSPARENŢEI banilor publici ;
• Folosirea RAŢIONALĂ a fondurilor; 
• Votarea DOAR a deciziilor ce ar îmbunătăţi nivelul şi condiţiile de trai, fără a avea efecte 

adverse;
• Motivarea, dinamizarea şi implicarea TINERILOR în activităţile  capitalei, dar şi în procesul 

deciziţional, la care nu au încă acces;
• Implimentarea practicilor EUROPENE de administrare, gestionare şi organizare;
• Deschiderea spre inovaţie şi noi idei, venite de la orice cetăţean. Vocea fiecăruia să fie auzită.

În această campanie eu vin cu sloganele:

ADEVĂR PENTRU CETĂŢENI ! 
Votaţi cel mai tînăr consilier municipal ! 


