
Alegerile primarului general al municipiului  
Chişinău din 14 iunie 2015

PLATFORMA ELECTORALĂ A ECHIPEI PARTIDULUI 
POPULAR LA FUNCŢIA DE PRIMAR GENERAL ŞI DE 

CONSILIERI AI MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

Partidul Popular din Republica Moldova cu echipa sa de candidaţi la funcţiile de Primar General 
şi de consilieri municipali – oameni gospodari, profesionişti – va soluţiona în mod responsabil 
problemele capitalei noastre.

Modernizare  şi  europenizarea  Chişinăului  o  vom  face  prin  realizarea  următoarelor  proiecte 
investiţionale:

Primăria  Chişinău  –  o  primărie  fără  corupţie.  Un  proiect  care  le  va  garanta  cetăţenilor 
transparenţă  şi  acces  rapid  la  Primar  şi  Consiliu  municipal  prin  electronizarea  actului  de 
administrare  în  Primărie.  (Înregistrările,  programările,  cererile,  deciziile  şi  dispoziţiile  vor  fi 
efectuate on-line şi publicate pe pagina electronică a primăriei.)

Reformarea SEL-urilor – de la costuri la eficienţă.

Scopul  proiectului  este  de  a  dezvolta  infrastructura  oraşului  şi  a  micşora  costurile  facturilor 
pentru întreţinerea blocului locativ şi pentru servicii - prin contorizare, măsurare corectă, calitate 
şi conservare energetică.

Oraşul Vechi – cartea de vizită a Chişinăului.

Un proiect  care va dezvolta oraşul vechi şi va transforma Chişinăul într-un punct de atracţie 
turistică şi de promovare a tradiţiilor culturale ale poporului nostru.

Coridoarele de transport ale Chişinăului.

Realizarea proiectului va permite circulaţia liberă şi inteligenţă pe străzile capitalei, va diminua 
traficul rutier şi va oferi suficiente spaţii de parcare.

Siguranţă cetăţeanului.

Proiectul prevede modernizarea serviciilor de transport public şi instalarea camerelor video în 
zonele  publice  (parcuri,  trotuare,  pieţe,  stadioane,  treceri  pietonale),  lingă  şcoli  şi  în  curţile 
municipiului pentru ca locuitorii capitalei să se simtă în siguranţă.

Planul urbanistic al Chişinăului, care va fi expus în fiecare sector al Chişinăului, pentru ca 
locuitorii capitalei să cunoască perspectivele de dezvoltare ale municipiului.
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Implicare în procesul decizional. Îmbunătăţirea calităţii  vieţii fiecărui locuitor al capitalei o 
vom realiza prin încurajarea cetăţenilor să se implice în procesul de discutare a proiectului de 
buget municipal anual pentru identificarea priorităţilor de cheltuire a banilor din bugetul local.

Susţinerea  iniţiativelor  locuitorilor  privind  modernizarea  cartierului,  privind  desfăşurarea 
acţiunilor Ziua salubrizării, Ziua sănătăţii, etc.
Angajarea ONG-urilor pentru prestarea unor genuri de servicii sociale.

Aveţi încredere în echipa Partidului Popular, echipa partidului faptelor.
Noi nu promitem – noi facem!
Votaţi MĂRUL!
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