
 
Dragi locuitori, 

ai orașului Chișinău și ai orașelor Codru, Cricova, Durlești, Sângera, Vadul lui Vodă, 
Vatra, și satele Băcioi, Bîc, Brăila, Bubuieci, Budești, Buneți, Ceroborta, Cheltuitori, 
Ciorescu, Colonița, Condrița, Cruzești, Dobrogea, Dumbrava, Făurești, Frumușica, 
Ghidighici, Goian, Goianul Nou, Grătiești, Hulboaca, Humulești, Revaca, Stăuceni, 
Străisteni, Tohatin, Trușeni și Văduleni, am avut speranțe față de mulți primari. Nu s-au 
realizat. Deoarece oricine vine la primărie, cât de colorate și lungi ar fi programele 
electorale și dulci promisiunile lor, devin absorbiți de sistemul corupt și nefuncțional. 

Băieții buni, influențe proaste. 

Planul nostru de lucru va fi împărțit în două etape: 
Patru luni facem curat și măturăm corupția, traficul de influentă, birocrația, 
cumetrismul. Patru ani construim orașul oamenilor care au motive să zâmbească.

Dragilor,  
Ceilalți 18 candidați la primărie, pentru alegerile din 20 octombrie, ne fac aceleași 
promisiuni: despre drumuri, parcări, trotuare, curățenie și transport modern. Pentru a fi 
la modă, mai promit și lupta cu corupția. O promit cu aceleași fețe serioase ca și 

primarii pe care i-am mai ales, la fel de serioase ca și schemele de corupție. 

Eu vin să vă mulțumesc și să vă îndemn să le zâmbim ironic acestor candidați.  
Pentru tot ce ei promit și povestesc, noi deja am plătit taxe și impozite și am plătit mai 
mult decât s-ar merita. 

Doar în ultimii patru ani am plătit:  
Pentru drumuri – peste 980 de milioane de lei. 
Pentru terenuri de joacă amenajate – peste 35 de milioane de lei. 
Pentru școli și grădinițe modernizate – peste 60 de milioane de lei. 
Pentru parcuri îngrijite – peste 300 de milioane de lei. 
Pentru trotuare reparate – peste 55 de milioane de lei.  
Chiar și pentru „I Love Chișinău” tot noi am plătit 88 de mii de lei. 

Dumitru Țîra
„Pentru bucuria de a trăi la Chișinău”



Datorită muncii dumneavoastră, bugetul anual al municipiului Chișinău este de peste 
patru miliarde de lei. Nu e greu să faci promisiuni cu așa bani.  

Când ei devin primari, vor să fie buni unii cu alții, drept urmare trăim rău fiecare în 
parte. Voi fi un coșmar pentru birocrați și leneși. Voi fi un primar bun pentru oameni. 

Stimați locuitori ai municipiului Chișinău, 

trăim într-un oraș bogat, pentru că lucrăm mult și aducem mulți bani în bugetul 
Primăriei. Un oraș bogat în care nimeni nu are curajul să fie un primar de sacrificiu 
pentru oraș și municipiu. 

Sacrificiu, nu în sens de greutăți sau chin. Să fii primar nu este mai greu decât să fii 
învățător, contabil, măturător, polițist, hamal, medic sau vânzător. Sacrificiu pentru 
oameni. Pentru a rupe lanțul vicios de cumetri, verișori și membri de partid. În toate 
proiectele mele nu am admis minciuna, licitații fictive, nu am angajat pe văru’ pentru ca 
este văr.  
M-am axat pe profesionalism și onestitate, indiferent de limba vorbită, etnia sau 
convingerile oamenilor cu care lucrez. Așa primar voi fi. Am 43 de ani și sunt suficient 
de matur pentru ca funcția de primar să nu mă schimbe. Sunt profesionist și 
profesioniști îmi sunt colegii. 

În primele patru luni voi face următoarele: 

• selectarea unei companii internaționale pentru realizarea unui Audit al cheltuielilor și 
achizițiilor efectuate de Primărie, instituțiile subordonate și întreprinderile municipale. 

• minimum 57 de dosare penale pentru furt din bugetul statului, licitații frauduloase 
pentru reparații de drum, trafic de influență în alocarea bugetelor, fals în acte pentru 
utilizarea banilor externi și furt din banii alocațiilor sociale. Sunt sigur că vom mai 
descoperi multe din ispravele “foștilor gospodari” din structurile primăriei.  



• Crearea procedurilor noi în gestionarea banilor municipali cu gradul 100% de 
protecție împotriva schemelor de corupție, trafic de influență, favoritism și birocrație. 

Otkat, verișor, șapte semnături, mită, cadou de Anul Nou, sunet de la partid, AMUȘ, tăt 
rezolvăm ...săptămâna viitoare. 

Schimbarea va veni nu doar în orașul Chișinău. 

•  Suburbiile vor deveni parte a casei noastre comune, municipiul Chișinău. 
Niciun locuitor al municipiului nu va mai cerși la ușile primăriei. Vin să vă dau ceea ce 
este al vostru.  

• Apă și canalizare pentru locuitorii municipiului; 
Transport interurban civilizat; 

• Asigurarea fiecărei localități cu sistem de evacuare a deșeurilor și sortare a 
gunoiului;  

• Alimentație de calitate în școli și grădinițe.  

În patru luni voi face așa, ca nimeni să nu vă mai promită în electorală niciun centimetru 
de drum pentru care deja ați plătit. După patru luni de activitate, vom organiza un 
referendum orășenesc, achitat din banii salvați de schemele de corupție oprite de 
mine și noua echipă a primăriei. La referendum fiecare dintre locuitori va putea spune 
cum vrea să arate și să fie organizată strada, sectorul, orașul, municipiul Chișinău.  
Rezultatele referendumului vor sta la baza creării planului de dezvoltare a orașului și 
programul de activitate a Primăriei. 

Schimbarea pe care o vom face împreună va fi cu accent pe educație și cultură. În 
patru luni voi face curat, pentru ca în următorii patru ani să avem motive de 
zâmbet. 

Primul tău primar. Primul, sincer. 

Dumitru Țîra. 


