Către candidatul la funcția de primar al satului Colonița, dl. / dna. ____________________________________,
Noi, membrii grupului de inițiativă „Colonița, Pune Umărul”(inițiativă ce beneficiază de asistența NDI) vă urăm
succes în campania electorală și ne-am bucura mult să avem un dialog cu Dvs privind prioritățile satului nostru.
În cadrul campaniei de încurajare a cetățenilor să iasă la vot cu sloganul „Cîntărește-ți votul”, noi am discutat cu
oamenii din sat și i-am întrebat care sunt problemele prioritare din sat. Reieșind din raspunsurile cetatenilor vă
adresăm următoarele întrebări:
1. Detalizațifiecarepunct din programuldvs. electoral (costuri, surse de finanțare, perioada de implementare).
2. Specificați care suntproiecteleprioritarepentruprimulan de mandatși de ceanume?
3. Veniturilepropriiale s. Colonițaacoperăcca. 20% (conform datelor din ultimii 4 ani) din necesitățilebugetului
local. Cemăsurise vorîntreprindepentru a sporiveniturilebugetului local?
4. Ce vă propuneți concret să faceți pentru ca localitatea să devină economic atractivă? Specificați la fiecare
măsură realizată de dvs. în calitate de primar ce rezultate va aduce (în cifre - cîte investiții private vor fi atrase
în localitate, cîte locuri de muncă noi vor fi create, cu cît vor crește veniturile localității din taxe și impozite).
5. Vă rugăm să detalizați acțiunile dvs. pentru cele mai arzătoare probleme din sat:
- salubrizarea localității,
- funționarea gunoiștei pentru stocarea gunoiului menajer,
- asfaltarea drumurilor,
- asigurarea cu apa/canalizare, electrificare, gazificare.
6. Cum ve-ți proceda cu vînzările și dările în arendă a pămînturilor localității? Ce ve-ți întreprinde pentru a
face evaluarea funciară a satului și cîndva fi făcută?
7. Ce măsuri ve-ți intreprinde în vederea extinderii rețelei de transport public în localitate și a sporirii calitații
deservirii?
8. Cum ve-ți gestiona activitatea instituțiilor publice din subordinea primăriei (casa de cultură, biblioteca
publică, gradinița de copii)?
9. Ce metode se vor utiliza pentru transparentizarea și eficientizarea activității de primar și a întregului
aparat al Primariei? Ce soluții ve-ți propune în situațiile de mai jos:
- necesitatea angajării specialiștilor prin deciziile Consiliului Sătesc Colonița?
- interimatul unor funcții publice din primărie care durează în timp?
- angajărilor din primărie și evaluarea performanțelor acestora?
10. Transparența decizională a APL Colonița trebuie îmbunătățită. Ce măsuri concrete vă propune-ți pentru:
- a informa și consulta locuitorii pînă la aprobarea deciziilor oficiale?

- a oferi modalități și termeni de comunicare concreți în privința documentelor publice: dispozițiile
primarului, deciziile consiliului, achiziții lepublice, licitațiile petrecute, elaborarea, aprobarea și executarea
bugetului local?
- a evita ca primăria să fie atacată în instanța de judecată în baza refuzurilor de a oferi informații publice?
Aceste întrebări vor fi expediate tuturor canditaților la funcția de primar. Data limită pentru răspuns este 3
iunie 2015. Intenționăm să comunicăm răspunsurile candidaților celor aproximativ 3000 de alegători din satul
Colonița pentru a alege conștient cel mai bun candidat la funcția de primar al satului. Răspunsurile potfi
expediate și în variantă electronică la adresa mircea.brenici@gmail.com . Răspunsurile vor fi publicate integral
pe pagina web www.colonita.eu. Răspunsurile la întrebările marcate cu bold, vor fi publicate separat într-un
pliant și vor fi distribuite în localitatea noastră.
Contactepentruexpedierearăspunsului:
Persoană de contact:MirceaBrenici
Telefonmobil: 069002787
Email: mircea.brenici@gmail.com
Vă mulțumim.
Membrii grupului de inițiativă „Colonița, Pune Umărul”

