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Stimată Echipă a Asociației Rădăuțiul Civic, 

 

Vă răspund, cu mare plăcere, solicitării dumneavoastră și vă asigur de toată 

considerația mea pentru implicarea de care dați dovadă, în bunul mers al orașului nostru, al 

tuturor. De oameni ca dumenavoastră avem nevoie să mergem mai departe! Susțin și voi 

susține întotdeauna, că implicarea cetățenilor este foarte importantă în rezolvarea problemelor 

comune și dezvoltarea Rădăuțiului. Chiar dacă susțineți că nu ați fost pe placul tuturor, vă 

asigur că veți avea toată deschiderea mea.  

Încă din 2008, am fost un primar transparent, am deschis administrația spre cetățeni și 

m-am dedicat administrării active a municipiului, făcând politica cetățeanului. Din nefericire, 

Asociația dumneavoastră s-a înființat mai târziu, dar vă asigur că am fost un primar deschis 

ideilor și proiectelor venite din partea comunității.   

 În prezent, ca pretendent la funcția de primar, mi-am propus să deschid și mai mult 

primăria și vă garantez că-mi asum toate punctele expuse de dumneavoastră, o mare parte 

dintre acestea fac parte și din programul meu pentru următorii 4 ani. Vreau să amintesc că o 

parte din propuneri au și  fost începute de mine, în perioada în care eram primar. Doresc doar 

să amintesc de zona pietonală din centrul orașului, reabilitarea fațadelor, reamenajarea 

spațiilor verzi, curățenia stradală etc. Iar, la capitolul transparență, amintesc că am fost 

singurul edil care nu aveam program de audiențe, la mine putea intra oricine, oricând și 

numărul meu de telefon era public. Facturile și plățile primăriei au fost publicate mereu pe 

site, în acea perioadă. Evident că fiecare cetățean trebuie să știe pe ce se cheltuiesc banii 

publici. Este o normalitate, de care Rădăuțiul nu a avut parte în ultimii 6 ani. Fiecare proiect 

este binevenit, indiferent de unde vine și trebuie dezbătut cu beneficiarii finali pentru a aduce 

un plus valoare comunității. 

 

Cu stimă, 

 

Aurel Olarean  

 


