ANGAJAMENT PUBLIC
Eu, Ion Ceban, candidez pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău
exclusiv pentru a rezolva problemele orașului.
Promit că, în perioada campaniei electorale și pe durata mandatului, prioritatea mea
va fi soluționarea problemelor locuitorilor municipiului Chișinău.
Mă angajez, în perioada campaniei electorale și pe durata mandatului, să nu abordez
personal și să nu permit membrilor echipei mele abordarea problemelor de
geopolitică, limbă, istorie și alte subiecte, care nu au tangențe directe cu
administrarea problemelor municipiului.
Mă angajez să depun efort pentru consolidarea echipei primăriei și a consilierilor
municipali în jurul problemelor capitalei, astfel încît toată energia factorilor de
decizie să fie îndreptată în interesul locuitorilor Chișinăului, iar resursele municipale
să fie gestionate eficient.
Mă angajez să nu susțin și să utilizez toate instrumentele legale pentru a împiedica
adoptarea deciziilor care dăunează intereselor locuitorilor municipiului Chișinău și
dezvoltării orașului.
Mă angajez să folosesc toată autoritatea primarului general pentru a împiedica
votarea deciziilor ”la pachet”. Voi îndemna consilierii municipali să examineze
minuțios fiecare proiect de pe agendă și să implice în examinare experți din
societatea civilă.
Mă angajez să blochez alocarea terenurilor pentru construcții în lipsa Planului
Urbanistic General al municipiului Chișinău.
Mă angajez să concentrez energia aparatului primăriei și a consilierilor municipali
pe atingerea următoarelor obiective:
• școli și grădinițe reparate și dotate de primărie, nu de părinți
• instituții medicale reparate și dotate cu tot necesarul
• condiții bune de muncă pentru învățători, medici, educatori, asistenți medicali
– programe de susținere a tinerilor specialiști
• transport public calitativ, sigur și bine organizat
• drumuri reparate, marcate și iluminate
• curți îngrijite și comod amenajate
• terenuri de joacă și stadioane multifuncționale
• atragerea investițiilor și crearea locurilor de muncă stabile și bine plătite, în
special pentru tineri.

Chișinăul trebuie să fie orașul oamenilor fericiți și promit să mă dedic deplin acestui
scop.

Ion Ceban _____________________

