Lista lucrurilor pe care le așteptăm de la viitorul primar al Rădăuțiului

Stimați candidați la funcția de primar al Municipiului Rădăuți,
Vă scriem ca de la cetățeni la viitori aleși locali. În ultimii 3 ani de zile, ne-am asumat
un rol în comunitate și l-am luat în serios, cel al unor cetățeni activi, cărora le pasă de orașul în
care locuiesc, muncesc, sau revin cât pot de des și de care-i leagă atât de multe și am pus bazele
Asociației Rădăuțiul Civic, o asociație independentă.
N-am fost mereu pe placul tuturor și nici nu ne-am propus asta. Ne-am dorit să
promovăm cetățenia activă și un principiu simplu - orașul este al cetățenilor și fiecare dintre
noi avem rolul de a pune umărul la dezvoltarea sa, din orice postură. Nu ne-a fost ușor, am dat
sute de ore din timpul nostru liber, dedicându-l comunității, pentru un Rădăuți în care să ne
facă plăcere să locuim sau să-i călcăm străzile.
Peste câteva zile vor avea loc alegerile locale în România, desfășurate o dată la 4 ani,
și ne veți cere atenția și votul. Pentru noi, administrația locală este cea mai importantă rotiță a
sistemului public pentru că de primar și de consiliul local depinde într-o foarte mare măsură
calitatea vieții din orașul nostru - cum și pe ce străzi și trotuare mergem, cât de des ducem
mașina la service, câte spații verzi avem și cât de bine sunt îngrijite, ce oportunități au tinerii
sau ONG-urile din acest oraș, ce aer respirăm, cum avem grijă de persoanele vulnerabile, cum
se dezvoltă economia locală, ce oportunități avem să cumpărăm produse locale sau cât de
chibzuit se cheltuie banii publici, banii noștri, ai cetățenilor.
Sunteți la finalul unei campanii electorale derulate în plină pandemie, o campanie în
care am văzut prea puține discuții de substanță despre viitorul orașului nostru. Pentru
acest motiv, vă trimitem o listă cu câteva lucruri pe care ni le dorim pentru acest oraș și
pe care vă solicităm să vi le asumați dacă veți ajunge primar al Municipiului Rădăuți:
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Capitolul Transparență și Participare publică
1. Începând cu luna octombrie 2020, pe site-ul Primăriei să fie publicate lunar, la zi, toate
plățile făcute de primărie și toate contractele de achiziție publică (inclusiv
cumpărările directe), cu anonimizarea datelor cu caracter personal.
2. Menținerea unui website al primăriei actualizat (cu link-uri către înregistrările
ședințelor, cu lista certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire adusă
mereu la zi).
3. Anual, să aibă loc dezbaterea proiectului de buget local și a listei de investiții - o
dezbatere publică organizată la inițiativa primăriei, la care cetățenii să poată participa
și propune modificări, solicita explicații.
4. Implementarea unui proiect de bugetare participativă începând cu anul 2021 (pentru
detalii despre ce înseamnă bugetarea participativă: https://www.comoncluj.ro).
5. Crearea unui consiliu consultativ al societății civile, format din reprezentanții ONGurilor active din Rădăuți, președinții Consiliilor Elevilor de la cele trei licee din Rădăuți
și câte un reprezentant al elevilor de la fiecare școală gimnazială din Rădăuți, care să se
întrunească lunar cu autoritățile locale (primarul și funcționarii din primărie
responsabili) pentru a discuta problemele locale.
Capitolul Infrastructură și utilități
6. Crearea până în luna august 2021 a unei hărți a investițiilor în infrastructură (pe care
să apară foarte clar: numele proiectului, valoarea sa, termenul de execuție / termenul de
finalizare a lucrărilor, firma care execută lucrările, valoarea lucrărilor și devizul
acestora, astfel încât toți cetățenii să poată ști cu ușurință ce anume se execută, cât
durează și cât costă lucrările publice.
7. Extinderea zonei pietonale până la clădirea CEC-ului și amenajarea unui centru
civic în respectiva zonă, prin concurs de proiectare și arhitectură, în următorii 4 ani.
8. Transparentizarea totală a relației contractuale dintre Primăria Rădăuți și ACET S.A.
(publicare lucrări, termene de execuție etc).
9. Publicarea constantă a tuturor informațiilor referitoare la extinderea rețelei de gaz și
a demersurilor primăriei în acest sens.
10. Dezvoltarea de rețele subterane în vederea îngropării cablurilor suspendate de
telecomunicații.
11. Elaborarea unei Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană pentru perioada 20212027, cu participarea unor experți locali și cu consultarea cetățenilor, până la 31 iunie
2021.
12. Atragerea de fonduri naționale și europene pentru implementarea priorităților de
investiții identificate în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană.
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13. Informarea lunară a cetățenilor privind stadiul accesării finanțărilor nerambursabile de
către administrația publică locală

Capitolul Patrimoniu și cultură
14. Elaborarea în primul an de mandat a unui PUZ (Plan Urbanistic Zonal) de protecție
a centrului orașului și de protecție a monumentelor istorice din centrul orașului (până
la realizarea noului PUG care să facă același lucru - protejarea monumentelor istorice).
15. Elaborarea în primul an de mandat a unei documentații pentru conservarea fațadelor
istorice din Rădăuți, în colaborare cu societatea civilă și experții din domeniu (arhitecți,
peisagiști, urbaniști) și punerea în aplicare a hotărârii de Consiliu Local care crește
impozitele pe clădire pentru lăsarea fațadelor istorice în paragină.
16. Crearea de facilități acordate proprietarilor pentru reabilitarea clădirilor cu fațade
istorice (scutiri de impozite, împrumuturi rambursabile fără dobândă, granturi pentru
plata serviciilor de proiectare și asistență tehnică).
17. Crearea catalogului electronic al Bibliotecii Rădăuți, care să poată fi consultat de toți
rădăuțenii printr-un singur clic.
18. Program de funcționare pentru Muzeul Etnografic și Galeria de Artă în weekend (în
special vara, în sezonul turistic), așa cum se întâmplă la orice muzeu care se respectă.
19. Panouri informative cel puțin bilingve (română / engleză) pentru fiecare obiectiv
turistic sau monument istoric din acest oraș care să cuprindă o scurtă descriere și
detaliile de bază, realizate într-un stil adecvat, până la finalul anului 2021 cel târziu.
Capitolul Urbanism
20. Realizarea noului PUG al orașului printr-un amplu proces de consultare cu experți în
domeniu și cu cetățeni, prin care să se realizeze:
- delimitarea clară a zonelor de blocuri de cele de case;
- obligarea la dezvoltarea de locuințe doar cu realizarea locurilor de parcare
aferente și a spațiilor verzi cerute de lege;
21. Crearea facilității de emitere a certificatelor de urbanism în format electronic. Pe
aceasta cale se scurtează timpul de emitere a documentației de urbanism, iar cetățenii
economisesc timp și bani.
22. Transmiterea proiectelor de PUZ și comisiei consultative care funcționează la nivelul
Municipiului Rădăuți, formată din arhitecți și ingineri din Municipiul Rădăuți și
publicarea evaluării acestei comisii pe site-ul primăriei, concomitent cu proiectul de
Hotătâre de Consiliu Local.
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Capitolul Mediu și Mobilitate urbană
23. Crearea registrului spațiilor verzi din Rădăuți până la finalul anului 2020 (fiind
bugetat pentru acest an).
24. Salubrizarea bazarului de masini imediat după terminarea activității, respectiv
vineri la 11:00 și duminică la 13:00, dat fiind că toate deșeurile rămase produc un
disconfort real locuitorilor din zonă și atrag și animalele din zonă.
25. Crearea unui punct de plată al Servicii Comunale lângă serviciul de plată a taxelor
și impozitelor, astfel încât și taxele de gunoi să poată fi plătite în același loc, începând
cu ianuarie 2021 sau instituirea plății online la Servicii Comunale pentru aceste servicii.
26. Publicarea lunară a datelor referitoare la managementul deșeurilor (cantități
colectate pe zone, sume încasate de primărie pentru fracția reciclabilă, sume plătite de
primărie pentru deșeurile menajere).
27. Accesarea cel puțin a unui proiect pe fonduri europene în următorii patru ani pentru
izolarea termică a blocurilor.
28. Management al deșeurilor sustenabil: conformarea 100% cu directiva europeană atingerea unei ponderi de deșeuri reciclabile de 50% (sortate corespunzător) în
ponderea totală a deșeurilor în următorii 2 ani. Scăderea anuală cu cel puțin 10% a
cantității care ajunge la groapa de deșeuri de la Moara.
29. Achiziționarea în timpul următorului mandat a unui aparat de măsurare a
formaldehidei în centrul orașului, în colaborare cu Agenția pentru Protecția Mediului
(APM) și care să fie inclus în rețeaua națională de măsurare a calității aerului, rețeaua
oficială a Ministerului Mediului.
30. Crearea unui sistem automat de închiriere biciclete/ trotinete electrice, prin atragerea de
finanțări nerambursabile sau prin parteneriat public-privat.
31. Realizarea unei strategii de mobilitate urbană a orașului în colaborare cu experți din
domeniu și cu socitatea civilă.

Capitolul Digitalizare
32. Crearea facilității de plată online a parcării prin aplicația e-Rădăuți (deja dezvoltată
gratuit de asociația noastră), până la finalul anului 2021.
33. Amplasarea unor senzori GPS pentru raportarea în timp real a locurilor de parcare libere
prin aplicația e-Rădăuți sau o aplicație similară, în următorii 4 ani.
34. Digitalizarea tuturor formularelor, cererilor din primăria Rădăuți în următorii 2 ani.
35. Instituirea posibilității de plată cu cardul și achiziția unui sistem digitial de plăți online
pentru orice serviciu public care aparține de Primăria Rădăuți (pe lângă taxe și impozite,
plătite prin Ghișeul.ro).
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36. Crearea unei registraturi electronice (care alocă automat număr de înregistrare și
răspunde petenților) și care oferă posibilitatea ca cetățeanul să verifice stadiul
documentului.
Capitolul Economie locală
37. Modernizarea pieței agroalimentare din Rădăuți și separarea producătorilor locali de
intermediari, conform legii.
38. Crearea unui spațiu pentru meșteșugarii tradiționali și oferirea posibilității acestora
de a-și prezenta produsele.
39. Îmbunătățirea gestiunii animalelor fără stăpân din Radauti prin următoarele puncte:
(i) angajarea unui medic veterinar la adăpostul de animale specializat în sterilizare, la
care vor putea apela și stăpânii de animale, iar serviciile medicale să fie suportate de
primărie. (ii) Realizarea unei campanii de informare care să încurajeze adopția de câini
și sterilizarea acestora. (iii) colectarea săptămânală din zonele unde se abandonează
aceste animale (zona bazar de mașini, zona hipodrom, zona ABC, etc.), sterilizare și
eventual eliberare înapoi în libertate dacă adăpostul este aglomerat.
Capitolul Educație, Tineret și Sport
40. Respectarea legii (art. 82 alin. (2) din Legea educației naționale) potrivit căreia
consiliile locale au obligația ca anual să adopte o hotărâre privind stabilirea
cuantumului și numărului celor patru categorii de burse pentru elevi:
performanță, merit, studiu și ajutor social.
41. Deschiderea terenurilor de sport ale școlilor și în afara programului, pentru încurajarea
sportului de masă.
42. Crearea unei linii de finanțare și pentru Domeniul Educație/Tineret în cadrul
finanțărilor nerambursabile acordate prin Legea nr. 350/2005, nu doar pentru domeniul
social, începând cu anul 2021.
43. Crearea în următorii 4 ani de piste de biciclete, cel puțin în zona de centru a orașului.
44. Crearea de noi spații de joacă și mini-terenuri de sport în cartiere (zone cu aparate de
fitness, coșuri de baschet etc.)

Capitolul Social
45. Accesibilizarea orașului pentru persoanele cu dizabilități - modificarea bordurilor
la trecerile de pietoni, treceri de pietoni cu semnal sonor, pavaj tactil la trecerile de
pietoni, în colaborare cu societatea civilă și potențiali beneficiari.
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Acest document este destinat candidaților la funcția de primar al Municipiului Rădăuți
și a fost trimis de către Asociația Rădăuțiul Civic tuturor candidaților în data de 22 septembrie
2020.
Vă rugăm să ne comunicați un răspuns în scris la adresa radautiulcivic@gmail.com /
prin sms/mesaj pe Whatsapp până la finalul zilei de joi, 24 septembrie 2020 cu privire la câte
dintre cele 45 de puncte vi le asumați în cazul în care veți fi ales primar și care sunt
acestea.
În ziua de vineri, 25 septembrie 2020, Asociația Rădăuțiul Civic va publica lista
candidaților la funcția de primar al Municipiului Rădăuți și numărul punctelor asumate de
fiecare dintre aceștia.

Cu stimă,
Echipa Asociației Rădăuțiul Civic, formată din 108 membri.
Telefon: 0741 975 076 / E-mail: radautiulcivic@gmail.com.
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