Alegerile locale generale din 20 octombrie 2019

Programul electoral al candidatului Partidului Nostru
pentru funcția de primar general al mun. Chișinău
IVAN DIACOV

•

Toleranță ZERO corupției în administrația municipală Chișinău.

•

"Primăria Chișinăuienilor" – înființarea unui call-centru 24/24 pentru recepționarea
plângerilor orășenilor și mobilizarea tuturor serviciilor Primăriei pentru rezolvarea lor.

•

Efectuarea unui audit independent la toate întreprinderile municipale și încheierea
contractelor de muncă cu șefii întreprinderilor în baza performanțelor.

•

Continuarea implementării proiectului Fracțiunii "Partidului Nostru" de vânzare a
terenurilor municipale în cadrul licitațiilor cu strigare, la preț de piață.

•

Continuarea proiectului "CURTE" al Fracțiunii "Partidului Nostru" din Consiliul
municipal Chișinău: întâlniri săptămânale cu primarul și consilierii în curțile fiecărui
sector.

•

Actualizarea Planului Urbanistic General (PUG) din 2007 și respectarea cu strictețe a
acestuia.
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•

Reguli draconice pentru protejarea și conservarea Chișinăului istoric.

•

Excursii săptămânale pentru chișinăuieni și oaspeții orașului în Primăria Chișinău.

•

Tranziția de la cârpeala drumurilor din oraș la reparația lor capitală.

•

Aplicarea noilor tehnologii de marcaj rutier pe drumurile capital renovate la standarde
internaționale de calitate.

•

Dezvoltarea sistemului de iluminat inteligent.

•

Elaborarea unei strategii pe termen mediu și lung privind dezvoltarea transportului public
în Chișinău.

•

Chișinăul pietonal – crearea de noi spații urbane publice pentru socializarea și odihna
chișinăuienilor.

•

Modernizarea spațiilor verzi prin colaborarea cu comunitatea științifică.

•

Crearea în Chișinău de arhitecturi peisagistice. Implementarea Cadastrului spațiilor verzi,
ceea ce înseamnă un număr special pentru fiecare arbore cu informații precise despre
plantare și îngrijire.

•

Instalarea unităților de comerț doar la marginea parcurilor cu scheme de amplasare,
elaborate de Primărie și aprobate de Consiliul municipal Chișinău.

•

Organizarea iarmaroacelor sezoniere (piețelor municipale) pentru producătorii autohtoni,
în fiecare sector al orașului.

•

Crearea spațiilor de vânzare pentru vârstnici în aceste piețe municipale.

•

Lansarea unei ample campanii municipale privind încurajarea sortării deșeurilor de către
chișinăuieni.

•

Construcția unei uzine de reciclarea a deșeurilor.

•

Crearea unei celule la Primăria Chișinău de atragere a investițiilor străine.

•

Stabilirea unor reguli clare și previzibile pentru business-ul mic și mijlociu.

Salvăm Chișinăul împreună

