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Stimaţi prieteni,

Alegerile locale din 5 iunie sînt o oportunitate unică pentru locuitorii municipiului Chişinău, care 
îşi doresc sincer transformarea oraşului într-o capitală europeană. Vin în faţa Dumneavoastră cu 
o convingere puternică, că în Chişinău, dincolo de jocurile politice, avem nevoie de oameni 
competenţi şi oneşti. Vin cu o abordare nouă, care sa aducă mai multă eficienţă în administraţie, 
mai multă bunăstare şi şanse de realizare pentru locuitorii oraşului nostru. Pentru atingerea 
acestui obiectiv strategic voi asigura:

1. O administraţie onestă şi eficientă

• Toleranţă "zero" corupţiei din Primăria municipiului Chişinău, din subdiviziunile şi 
instituţiile subordonate;

• Asigurarea transparenţei maxime în activitatea Primăriei şi a structurilor subordonate;
• Limitarea factorului uman în luarea deciziilor – "maşinile electronice nu iau mită!";
• Promovarea unui corp de funcţionari competenţi şi salarizarea acestora după merite;
• Plasarea informaţiei despre veniturile şi averile funcţionarilor pe pagina web a Primăriei.

2. Mai mulţi bani la bugetul municipal

• Asigurarea rentabilităţii maxime în gestionarea patrimoniului municipal;
• Crearea Agenţiei municipale pentru atragerea investiţiilor;
• Concesionarea serviciilor publice nerentabile;
• Optimizarea cheltuielilor publice.

3. O infrastructură modernă

• Transport public inteligent în loc de ambuteiaje şi haos;
• Concesionarea şi licitarea serviciilor de reparaţie a drumurilor (licitarea gropilor din 

asfalt);
• Descentralizarea serviciilor de asigurare cu agent termic;
• Modernizarea serviciilor de canalizare şi aprovizionare cu apă;
• Iluminarea străzilor din cartierele periferice, a curţilor blocurilor şi a trecerilor de pietoni.

4. Un mediu sănătos şi confortabil pentru oameni

• Promovarea parteneriatului public-privat pentru curăţarea şi extinderea spaţiilor verzi;
• Transformarea curţilor blocurilor în spaţii de agrement pentru locatari;
• Stoparea distrugerii şi reabilitarea patrimoniului cultural din municipiul Chişinău;
• Crearea zonei pietonale protejate "Târgul vechi" pe Colina Puşkin.

5. Grijă şi susţinere pentru cetăţenii defavorizaţi:

• Achitarea dobînzii din bugetul municipal pentru "prima casă" a tinerilor şi familiilor 
tinere;

• Excluderea condiţiei vechimii în muncă la angajarea în structurile Primăriei;
• Aplicarea de mecanisme stimulatorii în raport cu agenţii economici care angajează tineri;



• Crearea reţelei municipale de magazine şi cantine sociale;
• Promovarea unui program municipal pentru asigurarea accesului persoanelor cu 

dizabilităţii în instituţii şi blocuri locative.

Pentru a realiza aceste obiective am nevoie de sprijinul Dumneavoastră, al tuturor locuitorilor 
municipiului Chişinău! Sînt hotărît şi pregătit să transform Chişinăul într-o capitală europeană.

Cu respect,

Mihai Godea, candidat independent la funcţia de primar general al municipiului Chişinău, 
deputat în Parlamentul Republicii Moldova


