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Către:  Asociația "Rădăuțiul Civic" 

 

Bună ziua, în calitate de candidat la funcția de primar al Municipiului Rădăuți, precum 

și președinte al PSP-R, în urma lecturării obiectivelor scrise în lista lucrurilor pe care le așteptați 

de la viitorul primar al Rădăuțiului, fac referire la cele 45 de puncte vă aduc la cunoștință 

următoarele: 

➢ Capitolul Transparență și Participare publică 

• Sunt de acord cu informarea publicului asupra contractelor de achiziție publică 

precum și a transparenței banului cheltuit;  

• Sunt de acord cu consultarea comunității, fac referire la cetățenii acestei 

comunități în dezbaterea proiectului de buget local și a listei de investiții; 

• Consider că primăria Mun. Rădăuți colaborează cu liceele și școlile gimnaziale 

prin directorii în funcție, demarând programe de investiții pentru modernizarea 

și buna funcționare a școlilor, fac referire la cap. 1, aliniatul 5. Tot la acest aliniat 

nu-mi este clar ce înțelegeți dumneavoastră prin „a discuta problemele locale”. 

„Problemele de ordin intern” din incinta școlilor/liceelor, se discută cu 

responsabili acelor unități și „problemele de ordin extern”, fac referire la 

problemele din exteriorul unităților de învățământ, aici trebuie identificate și 

adresate structurilor competente.  

 

➢ Capitolul Infrastructură și utilități 

• Sunt de acord cu creionarea unei hărți a investițiilor în infrastructură precum și 

extinderea zonei pietonale; 

• Sunt de acord cu transparentizarea totală a relației contractuale (păguboase) 

dintre Primăria Rădăuți și ACET S.A.; 
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• Consider că Elaborarea unei Strategii de Integrate pentru Dezvoltare Urbană 

perioada 2021-2027, poate fi realizabilă doar pe o perioadă de mandat (4 ani); 

• Urmează o etapă nouă 2021-2027 pentru Fondurile europene ( finanțări 

nerambursabile/ cotă parte 2%), unde am propus o formare continuă pentru 

specializarea departamentului care se ocupă cu Fondurile europene; 

 

➢ Capitolul Patrimoniu și cultură 

• Sunt de acord cu identificarea și protecție monumentelor istorice; 

• Sunt de acord cu crearea catalogului electronic al Bibliotecii Rădăuți precum și 

prelungirea programului de funcționare de la sfârșitul săptămâni; 

•  Sunt de acord cu panourile informative bilingve. 

 

➢ Capitolul Urbanism 

• Consider că zonele sunt clar delimitate ( fac referire la zonelor de blocuri și cele 

de case) precum și legile în vigoare obligă dezvoltatorii imobiliari la realizarea 

locurilor de parcare aferente și a spațiilor verzi, prin autorizația de construcție. 

Dacă aveți cunoștințe  asupra încălcării privind legile în vigoare, vă sfătuiesc să 

cereți lămuriri departamentului de urbanism Rădăuți;  

• Formularele se pot obține de pe site-ul primăriei Mun. Rădăuți, susțin înființarea 

unui ghișeu unic pentru autorizarea diferitelor activități; 

• Susțin transparența prin publicarea proiectelor PUZ. 

 

➢ Capitolul Mediu și Mobilitate urbană 

• Susțin crearea registrului spațiilor verzi precum și Publicarea lunară a datelor 

referitoare la managementul deșeurilor; 

• Susțin salubrizarea bazarului de mașini imediat după terminarea activității, 

propun înființarea unei parcări cu plată precum și o colectare supervizată prin 

comisii de control; 
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• Sunt de acord cu publicarea lunară a datelor referitoare la managementul 

deșeurilor precum și managementul deșeurilor durabil în conformitate cu 

normele în vigoare; 

• Nu înțeleg de ce ar fi nevoie pentru crearea unui punct de plată al Serviciilor 

Comunale lângă serviciul de plată a taxelor și impozitelor, care este destul de 

aglomerat datorită faptului ca este singurul punct de plată din primăria Mun. 

Rădăuți (aștept lămuriri suplimentare)? 

• Fondurile europene trebuie să fie prioritatea numărului 1 pentru viitorul primar 

precum și pentru viitorii consilierii, voi iniția o formare continuu pentru 

departamentul care se ocupă cu fondurile europene; 

• Susțin colaborare cu Agenția pentru Protecția Mediului (APM) pentru măsurare 

calității aerului, în municipiul Rădăuți; 

• Militez pentru găsirea unei soluții de închiriere biciclete/ trotinete electrice; 

 

➢ Capitolul Digitalizare 

• Nu înțeleg cum am pregăti acest sistem on-line atunci când nu sunt bine 

delimitate spațiile de parcare? 

• Sunt de acord cu digitalizare plăților prin plata on-line; 

• Propun punerea în funcțiune a aparatelor de colectare, fac referire la plata 

parcări; 

• Propun delimitarea spațiilor de parcare precum și informarea șoferilor asupra 

parcării; 

• Propun înființarea unui sistem de supraveghere și penalizarea șoferilor care nu 

respectă regulile interioare, fac referire la regulile de parcare; 

• Propun un serviciu de ridicare a autovehiculelor parcate neregulamentar; 
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➢ Capitolul Economie locală 

• Susțin modernizarea pieței agroalimentare din Mun. Rădăuți; 

• Nu înțeleg la ce vă referiți – „separarea producătorilor locali de intermediari, 

conform legii”, vă asigur că toți cei care comercializează produsele 

agroalimentare au certificate de producător pentru comercializarea acestor 

produse; 

• Propun investigarea certificatelor de producător (primăria / institutele abilitate); 

• Propun încurajarea micilor producători precum și înființarea unui brand local 

pentru produsele BIO și tradiționale; 

• Nu înțeleg cum ar fi îmbunătățită economia locală prin „Îmbunătățirea 

gestiunii animalelor fără stăpân”? 

• Propun pentru „Îmbunătățirea gestiunii animalelor fără stăpân”: 

✓ Reducerea abandonului și obligativitatea sterilizării animalelor; 

✓ Sancționarea drastică a celor care abandonează animalele; 

✓ Controlul carnetului de sănătate; 

✓ Înregistrarea în baza de date naționala REX, a animalelor cu stăpân; 

✓ Colaborarea din partea primăriei cu cabinetele veterinare din zonă, 

pentru sterilizarea și deparazitarea animalelor; 

✓ Implicarea poliției locale pentru controlarea carnetelor de sănătate; 

 

➢ Capitolul Educație, Tineret și Sport 

• Susțin bursele de performanță pentru elevi precum și înființarea unei linii  

sociale pentru Domeniul Educație/Tineret; 

• Susțin înființarea pistelor de biciclete precum și construirea unui teren deschis 

de baschet, pistă role, skate park-uri...etc. 
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➢ Capitolul Social 

• Susțin modificarea bordurilor la trecerile de pietoni; 

• Susțin  treceri de pietoni cu semnal sonor; 

• Susțin  pavaj tactil la trecerile de pietoni. 

Partidul social popular- român prin președintele Constantin Cristinel Hrițcan, susține o 

dezvoltare echitabilă în care comunitatea și cetățenii sunt parteneri și se susțin reciproc. 

Guvernare asumată de către candidatul Constantin Cristinel Hrițcan pentru Mun. 

Rădăuți va fi una pentru bunăstarea comunității si nu pentru funcții. 

Obiectivele principale ale acestei guvernări sunt următoarele: 

1. Pensionarii și persoanele cu dezabilități; 

2. Copii & Adolescenții; 

3. Înființarea unui serviciu de ridicare a autovehiculelor parcate neregulamentar; 

4. Creșterea nivelului de trai al rădăuțenilor; 

5. Creșterea nivelului de implicare de către primărie față de agricultorii rădăuțeni; 

6. Accesarea fondurilor europene – perioada 2021-2027; 

7. Relansarea economiei locale. 

Pentru mai multe informați vă rog să consultați programul electoral. 

 

 

Candidat pentru funcția de primar                                                            Data: 

al Mun. Rădăuți:                                                                                 25.09.2020 

                                                      


