
Răspuns către rădăuțeni,

Referitor la chestiunile puse în discuție de Asociația ”Rădăuțiul Civic”, am de dat, punctual,
următoarele răspunsuri:

Transparență și participare publică

1, 2, 3, 4, 5 – mi le asum în integralitate, ca fiind parte a dorinței mele de schimbare în ce privește
administrația publică locală.

Infrastructură și utilități

6 – mi-l asum, cu mențiunea că orice proiect, înainte de orice, îl voi supune dezbaterii publice pe
site-ul primăriei, pentru ca cei interesați să poată veni cu idei de îmbunătățire a acestuia.

Ca să  fiu  mai  explicit,  dau un  exemplu:  să  zicem că  dorim modernizarea  /  reabilitarea  /
construcția etc. a unui obiectiv. Pe site-ul primăriei, pe pagina de FB și pe alte canale media se va
populariza ideea de bază a proiectului urmând ca specialiști în domeniul respectiv, de oriunde ar fi
aceștia, cetățeni direct afectați/interesați de ce urmează a se face să poată să-și expună punctul de
vedere referitor la proiect. Împreună cu societatea civilă prin consiliul de la paragraful 5 de mai sus,
vom selecta  ideile  și  adăugirile  relevante.  Abia  apoi  se  va  trece  la  includerea  acestuia  în  harta
respectivă.

Ca să rezum, înainte de orice decizie, trebuie strânse cât mai multe opinii pertinente și abia
apoi să se treacă la selectarea celei mai bune variante ce urmează a fi făcută publică.
7 – mi-l asum, cu rezerva faptului de a nu se fi luat deja o decizie ”fără întoarcere” de către actuala
administrație, referitoare la modul în care va arăta zona. Spun asta deoarece deja se văd începuturile
unor lucrări despre care nu am, acum, suficiente informații referitoare la finalitatea lor.
8 – mi-l asum integral
9 – nu știu ca societatea care acum distribuie gazul în Rădăuți să fie cumva subordonată primăriei, dar
o prioritate a mea va fi ca pentru orice stradă ce urmează a fi dotată cu utilități (apă, canal, ș.a.) prin
efortul primăriei, chiar înainte de demararea proiectului, rețeaua de gaz deja să fie funcțională, încât
să nu asistăm ulterior  la  foarte multe  lucrări  de spargere asfalt  sau altele asemenea,  după ce s-a
terminat totul de făcut.

Un exemplu de urmat este strada Bogdan Vodă, de la str. Hipodromului spre cimitirul nou,
unde deja rețeaua de gaz e funcțională și se lucrează branșarea consumatorilor. E bine că acest lucru
s-a făcut înainte de a veni cu celelalte lucrări de modernizare.
10 – nu mi-o pot asuma în integralitate deoarece orașul nu a fost proiectat  cu canalizație pentru
asemenea servicii, în toate zonele. Deoarece am lucrat în domeniu știu că există câteva zone prin care
se pot duce trasee subterane, însă nu de categoria celor care să ajungă până la consumator.

Cred că se poate face o asemenea infrastructură, doar că necesită un efort financiar foarte
mare și va genera un deranj urbanistic, temporar, de amploare. Un efect relevant va fi o scumpire
mare a serviciilor (asta dacă societățile furnizoare vor dori să coparticipe la investiție).

Propunerea mea este ca, împreună cu furnizorii de servicii să constituim o echipă de lucru (nu
o  comisie!)  prin  care  să  se  identifice  acele  trasee  neutilizate/defecte/uzate  moral  și  care  să  fie
îndepărtate de pe stâlpi. Apoi, ceea ce rămâne, să se repoziționeze funcțional și estetic, încât să nu
mai avem deranjul actual.
11 – mi-l asum, cu următoarea mențiune: termenul de până la 30 iunie 2021 mi se pare cam scurt.

Dar strategia ar trebui să fie 2022 – 2028. În 2021 nu cred că putem implementa ceva relevant
din această strategie, dar putem demara idei de proiecte pentru ce urmează a fi ulterior.
12 – mi-l asum cu următoarea mențiune: prioritară va fi atragerea de fonduri europene și abia apoi să
ne gândim la folosirea celor naționale. Din punctul meu de vedere, o parte însemnată din bugetul
local,  dedicat  investițiilor,  ar  trebui să fie  gândită pentru coparticiparea la  proiectele  cu finanțare



europeană. Trebuie o reorganizare temeinică a departamentului responsabil cu atragerea de fonduri
europene.  Dealtfel,  pentru  orice  proiect  ce  urmează  a  fi  dezbătut  public  (vezi  Transparență  și
participare  publică)  trebuie  căutate  mai  întâi  variante  de  cofinanțare  unională  sau  prin  granturi
ocazionale/dedicate,  fie  ca  atare,  fie  prin  integrarea  sa  în  alte  structuri  de  proiecte  mai  ample,
cuprinzătoare.
13 – mi-l asum, fără rezerve.

Patrimoniu și cultură

14 – mi-l  asum. Trebuie făcut repede și responsabil,  imun la orice interes de ordin imobiliar,  cu
indicații clare, referitoare la ce se poate și la ce nu se poate face.
15 – mi-l  asum, cu mențiunea că nu cunosc situația  proprietăților  respective.  O chestie  care mă
preocupă e chiar clădirea fostului hotel, unde la parter există proprietari care își văd de treabă corect,
iar etajul (interior și exterior), care e în administrarea primăriei,  arată jalnic. Înainte de a pune în
aplicare  acea  hotărâre  de  consiliu,  consider  mai  important  să  identificăm modalități  prin  care  să
redăm frumusețea acelei clădiri și abia apoi, prin puterea exemplului că se poate, să impunem taxe
suplimentare pentru ceilalți.
16 – mi-l asum, cu următoarea mențiune: nu cred că Primăria are vre-o influență privitor la acordarea
de credite fără dobândă. În rest, dacă se permite, prin prisma legii, susțin celelalte facilități.
17 – mi-l asum, deși sunt surprins să aflu că încă nu avem așa ceva. Fiind în subordinea primăriei va
fi simplu să dau o dispoziție pentru așa ceva, și să pun la dispoziție mijloacele necesare, deși cred că
acestea  există  deja.  Mai  mult  decât  atât,  știind  că  există  biblioteci  și  în  alte  instituții,  voi  cere
directorilor  acestora  să  creeze  asemenea  cataloage  electronice,  ce  urmează  a  fi  disponibile  celor
interesați. Ideal ar fi realizarea unui catalog unic, din care orice doritor să știe dacă un titlu de carte
există și de unde îl poate procura la un moment dat. Ba aș merge și mai departe, prin sprijinirea
bibliotecilor private să integreze ofertele lor de carte în acest catalog.
18 – mi-l asum
19 – mi-l asum, cu mențiunea ca acele panouri să fie realizate într-un anume mod, reprezentativ zonei
în care ne aflăm. Pentru aceasta vom căuta idei prin consiliul de la punctul 5. Deasemenea, am de
gând ca la orice intersecție din zona centrală, sau din zonele unde există obiective importante, să
existe indicatoare de străzi (în același tipar cu panourile sus menționate), iar dacă vre-un indicator se
întâmplă să fie orientat, deși nu e obligatoriu, spre un anume obiectiv turistic, acesta să fie precizat,
inclusiv cu distanța până la acesta.

Urbanism

20 , 21, 22 – mi le asum, în integralitate

Mediu și mobilitate urbană

23 – mi-l asum.
24 – acest punct mi se pare interesant. În primul rând, de ce rămân acele resturi? Trebuie investit
imediat în facilități prin care cei care participă la respectivele activități (comercianți, clienți etc) să
aibă unde să-și arunce resturile. Coșuri de gunoi, tomberoane trebuie puse la tot pasul, iar polițiștii
locali să vegheze, pe lângă păstrarea ordinii, și la acest aspect. Poate nu imediat, dar în timp, vom
asista la o scădere importantă a resturilor aruncate aiurea. În altă ordine de idei, cei de la salubritate
trebuie să știe că în zilele respective au de curățat zona. De ce nu o fac și acum?
25 – mi-l asum. Din punctul meu de vedere nu înțeleg de ce nu s-a făcut deja comasarea plăților.
Trebuie ceva de genul unui ghișeu unic și trebuie încurajate/facilitate plățile online.
26 – mi-l asum. Trebuie realizată de urgență inventarierea locuințelor pentru a identifica pe cei care
nu au contract de ridicare a gunoiului menajer și motivul pentru care nu au contract.
27 – mi-l asum.



28 – mi-l asum, cu mențiunea că actualul mod prin care se face colectarea ”selectivă” la blocuri, este
total neadecvat, atât din punct de vedere funcțional cât și din punct de vedere al modului cum înțeleg
gunoierii  să-și facă treaba. În plus, o problemă serioasă este  ”comoditatea” cetățeanului de a nu
folosi  judicios  resursele  actuale.  Celor  de  la  case  trebuie  să  li  se  pună la  dispoziție  tomberoane
dedicate produselor reciclabile, în culori standardizate, corespunzătoare fiecărui tip de deșeu colectat. 

Există în prezent un calendar bine stabilit prin care cetățeanul știe când i se ridică, de exemplu
sticla și metalul, sau plasticul, hârtia? În ce mă privește, nu cunosc să fi venit vre-odată cineva care
să-mi  preia  selectiv  gunoiul.  Trebuie  instituită  o  disciplină  atât  la  nivelul  cetățeanului  dar  și  o
seriozitate mare din partea celui ce colectează.
29 – mi-l asum
30 – mi-l asum, dar cu următoarea mențiune: trebuie identificat un mod prin care aceste bunuri să nu
fie vandalizate sau să dispară pur și simplu din peisaj. O parte din soluție o găsiți la punctul 46.
31 – trebuie, mi-l asum

Digitalizare

32 , 33 ,34 ,35 ,36 – mi le asum în integralitate, ba chiar ar fi și câteva îmbunătățiri la ce cereți dv.
acolo. De exemplu, prin registratura digitală, să existe și să poată fi descărcate formulare care să
conțină tot ce trebuie să pregătească petentul privitor la solicitarea sa. Prin aceasta se va elimina acea
practică de ”întoarcere”  a petentului, pe motiv că lipsește un anume document. Tot acolo trebuiesc
identificate și actualizate acele cazuri ”excepționale” în care se pot solicita și alte documente (de ex.
acordul unor coproprietari, sau vecini, după caz).

Economie locală

37 – mi-l asum
38 – mi-l asum, cu precizarea că acele spații ar trebui, din punctul meu de vedere, amplasate pe zona
pietonală (vezi paragraful 7), în amplasamente în ton cu specificul zonei și al activității desfășurate. 

Înțeleg diversitatea serviciilor prestate, dar trebuie stabilite niște limite arhitecturale și de stil.
39 – mi-l asum

Educație, tineret și sport

40 – mi-l asum
41 – mi-l asum, cu mențiunea că nu susțin gratuitatea folosirii facilităților, în afara programului. Nu
trebuie impuse taxe prohibitive, ba chiar modice, dar prin acestea să se poată constitui la nivelul
instituției respective, un fond ”de rulment” pentru a se repara eventualele stricăciuni care inevitabil
vor apărea.
42 , 43, 44 – mi le asum. 

Social

45 – mi-l asum

Idei proprii, unele e posibil să apară, sub alte forme la alți candidați

46 – îmi  asum implementarea unui  sistem de monitorizare video pe întreg teritoriul  orașului,  cu
camere care să acopere întreaga zonă, nu doar acele zone ”de risc”, întrucât, din experiența mea în
domeniu,  orice  zonă  nesupravegheată  este  o  zonă  de  risc.  Prin  acesta  se  va  reduce  drastic
criminalitatea pe domeniul public. Trebuie bugetat nu doar sistemul în sine, cât și personalul care să-l
întrețină și să-l utilizeze conform legii. Datorită numărului mare de camere, este evident că nu se pot
identifica imediat toate infracțiunile  dar,  în  urma oricărei  reclamații  de la cetățeni,  acestea pot  fi



căutate  în  filmări  și  folosite  pentru  anchetele  ulterioare.  Astfel  vom ajunge  la  un  oraș  liber  de
criminalitate, în care bunurile private și cele publice vor fi protejate, în care cetățeanul știe că poate
circula oriunde, în siguranță.
47 – îmi asum mutarea actualei parcări centrale în incinta actualei curți a serviciilor comunale, iar
toate utilajele care acum sunt acolo, transferate către o locație la marginea orașului. Parcarea va fi pe
minim două nivele,  putând fi,  dacă e cazul,  ridicată cu încă un nivel.  Proiectul tehnic trebuie să
prevadă o asemenea posibilitate. Tot acolo se va regăsi parcarea dedicată autocarelor care aduc turiști
în zonă. Cât privește actuala parcare centrală se va proceda conform paragrafelor 7, 11, 14, 38.
48 – pentru combaterea comerțului ilicit cu lemn de foc, îmi asum căutarea unui amplasament unde
furnizorii legali de lemn de foc sau de construcții să poată să-și expună marfa și de unde cei interesați
să poată achiziționa lemn după cum doresc.
49 – îmi asum o reorganizare a serviciului de poliție locală, cel puțin printr-o selecție mai riguroasă a
personalului  și  printr-o  instruire  clară  referitor  la  atribuțiile  de  serviciu.  Deasemnea  doresc
reinstituirea polițistului de proximitate.
50 – îmi asum faptul ca, în cazul în care voi fi ales Primar iar realizările mele în cei 4 ani să fie sub
așteptările comunității, să donez în scopuri umanitare jumătate din salariul de bază net, pe care l-am
încasat  în  toată  perioada  de  mandat.  Desemenea,  în  cazul  în  care  voi  fi  ales  consilier,  întreaga
indemnizație de ședință ordinară, din fiecare lună de mandat, va fi donată în scopuri umanitare.

Vă doresc succes în activitate și Dumnezeu să vă ajute în tot ceea ce întreprindeți.

Cu stimă, Sebastian Sascău


