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𝐏𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐑𝐚 𝐝𝐚  𝐮𝐭 𝐢  

𝟏. 𝐂𝐫𝐞𝐬 𝐭𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚 𝐭  𝐢𝐢 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐢𝐥𝐨𝐫 Publice/Administrative prin digitalizare, transparență în 

cheltuirea banului public, consultarea societății civile în toate proiectele municipiului și prin atitudine 

corectă față de cetățeni, factorii economici și Diaspora (Eliberarea certificatului de urbanism în 48 de ore, 

iar a autorizației de construire în maxim 10 zile lucrătoare). 

𝟐. 𝐀𝐜𝐜𝐞𝐬𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨𝐫 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐫𝐬𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐫𝐞 pentru o dezvoltare unitară a municipiului (Fonduri 

Europene - minim 40 mil euro, Guvernamentale, Județene, Buget local). 

𝟑. Deblocarea şi accelerarea tuturor 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭 𝐢𝐢 aflate în desfăşurare (școala nr. 6 
Obor, Bazinul de înot, Grădinița Prichindelul, Programul apă-canal, Şoseaua de Centură etc.) 

𝟒. 𝐀𝐬𝐟𝐚𝐥𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐳𝐢𝐥𝐨𝐫 care beneficiază de utilităţi şi extinderea rețelelor de apă-canal, gaz, pentru a 

putea finaliza asfaltarea întregului municipiu ( în special zona tolocii de sus și de jos). 

𝟓. 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭  𝐢𝐚 - 𝐏𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝟎 - investim în elevi şi promovăm un parteneriat echitabil cu părinţii 

acestora. 

𝟔. 𝐄𝐱𝐭𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞𝐚, 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐢𝐥𝐮𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 şi dezvoltarea infrastructurii pietonale 

(extindere Strada Bogdan Vodă, Calea Cernăuți). 

𝟕. 𝐒𝐚 𝐧𝐚  𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 - Implementarea unui program strategic de dezvoltare pentru 

modernizarea Spitalului Municipal "Sf. Doctori Cosma şi Damian". 

𝟖. Înfiinţarea unui 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐭 𝐬 𝐢 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧 de sprijin şi îngrijire a copiilor diagnosticați cu 

tulburare de spectru autist. 

𝟗. Sistematizarea zonei centrale şi 𝐫𝐞𝐟𝐚𝐜𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐢𝐧 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮𝐥 𝐕𝐞𝐜𝐡𝐢, prin aplicarea unui 

design arhitectural uniform (în parteneriat public privat). 

𝟏𝟎. 𝐑𝐞𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐜𝐚  𝐚 𝐟𝐚𝐭 𝐚𝐝𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐛𝐥𝐨𝐜𝐮𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 pentru reducerea costurilor de întreţinere și 

pentru a promova un design urban modern. 

𝟏𝟏. Dezvoltarea şi 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨𝐯𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐭𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯, 𝐞𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜, 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥, crearea unei zone de 

agrement în parteneriat cu Herghelia Rădăuţi; sprijinirea Mănăstirii Bogdana şi a Templului Evreiesc. 

𝟏𝟐. 𝐂𝐨𝐧𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐚 , prin crearea de sensuri unice, giratorii, intersecții semaforizate, căi de 

acces noi şi sistematizarea parcărilor. 

𝟏𝟑. Amenajarea tuturor 𝐬𝐩𝐚𝐭 𝐢𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐯𝐞𝐫𝐳𝐢 şi crearea unor 𝐧𝐨𝐢 𝐬𝐩𝐚𝐭 𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐣𝐨𝐚𝐜𝐚  𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐢 (zona 

tolocii de sus și de jos, zona vechiului Patinoar, zona Valea Seacă etc.). 

𝟏𝟒. Susţinerea tuturor 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚 𝐭  𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥-𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐞 și 𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨𝐫 𝐫𝐚𝐦𝐮𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐞 care se 

desfăşoară la nivelul municipiului Rădăuţi; deschiderea tuturor bazelor sportive pentru utilizarea gratuită 

de către toţi rădăuțenii. 

𝟏𝟓. 𝐒𝐮𝐬𝐭 𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐚𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐧𝐨𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐢 cu forţă de muncă calificată, prin sprijinirea 

învăţământului dual (Colegiul Tehnic Rădăuţi şi Colegiul Andronic Motrescu). 

𝟏𝟔. Crearea de 𝐩𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐭𝐞 𝐛𝐢𝐜𝐢𝐜𝐥𝐢𝐬 𝐭𝐢𝐥𝐨𝐫 şi optimizarea trecerilor de pietoni. 

𝟏𝟕. 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐬 𝐢 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐭𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 în proiecte specifice, prin consiliul elevilor. 

𝟏𝟖. Înfiinţarea unei 𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞, pentru ca Rădăuţiul să devină un oraș al florilor. 

 

https://www.facebook.com/BogdanLoghinPNL/?__cft__%5b0%5d=AZX45zD4ySt63TWEEGmGubkkRbFzQj--A_0uf3DP9xFR0Ey-KVS_j9-pTabI07W13t1nVkYFQYPtDDljYXaUyuYkDaBdBz5R9tHIsMaOlWBt4gVEVrgNIC4z5RKblQAeM6XZs8tXC2JDHm1cURUkQrywmO2WVQeCcP2qooQJYgfB2PT0v42WnmhpuHC8bkMIBNjN1iC1T21qogwx_d9MOQGk&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/BogdanLoghinPNL/posts/198448408382185?__cft__%5b0%5d=AZX45zD4ySt63TWEEGmGubkkRbFzQj--A_0uf3DP9xFR0Ey-KVS_j9-pTabI07W13t1nVkYFQYPtDDljYXaUyuYkDaBdBz5R9tHIsMaOlWBt4gVEVrgNIC4z5RKblQAeM6XZs8tXC2JDHm1cURUkQrywmO2WVQeCcP2qooQJYgfB2PT0v42WnmhpuHC8bkMIBNjN1iC1T21qogwx_d9MOQGk&__tn__=%2CO%2CP-y-R

