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În cadrul campaniei CÂNTĂREȘTE-ȚI VOTUL, membrii grupului de inițiativă DEALUL ŢIGANILOR 
PUNE UMĂRUL au discutat cu locuitorii străzilor Fierarilor și Dealul Ţiganilor și au aflat,  

că ei sunt deranjaţi de starea deplorabilă a acestor străzi. 

VREM DRUMURI BUNE!

S NOUTĂȚI DIN

oroca

Drumul de pe str. Dealul Țiganilor s-a transformat în pășune / Octombrie 2019

Din cauza pâraielor ce curg 
prin mijlocul drumurilor, 
pe timp de vară ele sunt 
pline de apă, pietre şi 
noroi, iar iarna sunt total 
acoperite cu gheaţă şi se 
transformă în patinoare. 
Nu funcţionează iluminatul 
stradal şi oamenii sunt 
nevoiţi să meargă prin 
întuneric, riscând să se 
accidenteze prin gropi, 
băltoacele cu apă şi gheaţa 
de pe aceste drumuri.

20 OCTOMBRIE 2019 - ALEGERI LOCALE um ă r u l

În luna octombrie 2019, în perioada campaniei electorale pentru alegerile locale 
generale, membrii grupului de iniţiativă DEALUL ŢIGANILOR PUNE UMĂRUL

au întrebat candidaţii la funcţia de primar al municipiului Soroca, ce vor face ei 
pentru a rezolva problema identificată de locuitorii acestor străzi. 

Întrebările adresate candidaţilor Melnic Maxim, Bucataru Grigore,
Moldovan Igor, Todirean Iurie, Pilipețchi Lilia, Bodnarenco Elena,

Cimbriciuc Alexandru, Felișcan Victor, Bujor Ghenadie, Onică Boris, 
Său Victor, Babici Ion:

1.  Fiind ales primar al mun. Soroca, reparația și iluminarea străzilor Fierarilor 
și Dealul Ţiganilor va fi pe agenda Dvs de activitate?

2. Dacă da, când și cum planificaţi să soluţionaţi aceste probleme?



DEALUL ŢIGANILOR PUNE PUNE UMĂRUL este o iniţiativă a cetăţenilor activi din mun. Soroca, care au scopul de a soluţiona problemele ce îi afectează.

Inițiativa ”Pune Umărul” beneficiază de asistență din partea Institutului Național Democratic pentru Relații Internaționale în Moldova (NDI). 
Pentru contact: contacte@puneumarul.md

PUNE PE pagina noastră Inițiativa „Pune Umărul”

GRUPUL DE INIȚIATIVĂ DEALUL ŢIGANILOR PUNE UMĂRUL
TE ÎNDEAMNĂ SĂ-ȚI CÂNTĂREȘTI VOTUL

LA ALEGERILE LOCALE DIN 20 OCTOMBRIE 2019!

RĂSPUNSURILE CANDIDAŢILOR LA FUNCŢIA DE PRIMAR:

Noutăţi din SOROCA Octombrie 2019

Grigore BUCATARU,
Partidul Democrat din Moldova

Victor FELIȘCAN,
Partidul Politic ”VOINȚA POPORULUI”

Ghenadie BUJOR,
Partidul Popular Românesc

Igor MOLDOVAN,
Partidul Liberal Democrat din Moldova

Alexandru CIMBRICIUC,
Partidul Politic ”Partidul Unitatii Nationale”

Ion BABICI,
Blocul Electoral  „ACUM Platforma DA și Pas”

Lilia PILIPEȚCHI,
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Elena BODNARENCO,
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Boris ONICĂ,
Partidul Național Liberal

Victor SĂU,
Candidat Independent

Privitor la adresarea Dumneavoastră, vă comunic, că 
Dealul Ţiganilor (Dealul Romilor) de mine personal, dar sunt 
sigur că şi de întreaga comunitate este perceput ca una dintre 
cele mai importante atracţii turistice a municipiului Soroca. 
Este o ruşine şi o sfidare a bunului simţ faţă de localnicii,care 
locuiesc pe aceste străzi. Aceste străzi deplorabile atrag mai 
mult atenţia vizitatorilor decât farmecul caselor locuitorilor de 
etnie romă.

Desigur, că şi drumurile deplorabile, dar şi extinderea 
iluminatului stradal se regăsesc în agenda programului 
electoral (urmăriţi spotul publicitar de la faţa locului, menţionat 
în adresare).

În funcţie de primar al municipiului,după o analiză profundă 
a bugetului voi iniţia un proiect de decizie „Cu privire la alocarea 
mijloacelor financiare pentru reparaţia străzii Fierarilor şi 
Dealul Ţiganilor. Privitor la iluminarea stradală, la fel, voi iniţia 
un proiect de decizie, dar voi apela şi la partenerii externi pentru 
atragerea investiţiilor. Pe parcursul activităţii în Consiliul raional 
Soroca am reuşit să încheem multe acorduri de înfrăţire-
parteneriat cu consilii judeţene din România,care au impact 
pozitiv în dezvoltarea domeniilor: medicină, sport, cultură...

Sunt sigur, că şi în continuare ne vor susţine financiar 
pentru extinderea reţelei de iluminare stradală şi alte proiecte 
sociale. Este un angajament ambiţios , dar sunt convins că o 
să-l realizez.

Stimat grup de iniţiativă numit Dealul Ţiganilor, ca 
răspuns la întrebarile Dvs. din scrisoarea adresată mie, 
în calitate de candidat la funcţia de primar de Soroca, Vă 
pot comunica următoarele: Unul din obiectivele majore ale 
mele înscrise în Programul de activitate pe 4 ani este SĂ 
FIU PRIMAR AL TUTUROR LOCUITORILOR MUNICIPIULUI! 
Nu mă voi aventura în declaraţii POPULISTE de genul «Voi 
face», «Voi zidi» şi nu voi condiţiona «Dacă mă veţi alege 
masiv, eu o să aprind seara becul în casa Dvs.!» Problema 
enunţată de acest grup de romi, pe care îi respect, nu este 
doar a romilor, eu nu voi tolera DISCRIMINARE pe criterii 
etnice, religioase, economice! Comunitatea Evreească, 
comunitatea Poloneză şi alte comunităţi din mun.Soroca 
vor fi tratate în MOD EGAL! NU ESTE CORECT să divizăm 
societatea în gripuri sau să creem PREFERINŢE! După cum 
am declarat în interviul realizat de Ziarul Nostru: Voi studia 
problemele, le vom identifica şi vom stabili PRIORITĂŢILE! 
Avem foarte mult de lucru! Voi avea grijă şi de romi, şi de 
ucraineni, şi de poloneji, şi de evrei, şi de toţi, care sînt parte 
a acestui minunat oraş!

Oraşul Soroca, în special cartierul Dealul Ţiganilor, 
sunt incluse în Harta Turistica a Republicii Moldova. Atat 
pentru turişti, dar mai cu seamă pentru locuitori cartierului 
şi ai oraşului, este necesar de a repara şi a ilumina toate 
străzile, inclusiv cele nominalizate. Dacă voi fi ales primar 
al mun. Soroca, străzile Fierarilor şi Dealul Ţiganior vor fi 
reparate în al doilea an de mandat. 

Vă mulțumesc pentru întrebările acordate. Venind în funcția 
de primar îmi iau responsabilitatea pentru toate problemele 
nesoluționate de conducerea precedentă.

Examinînd la fața locului situația din strada Fierarilor 
și Dealul Țiganilor vă comunic că termenii și modalitatea 
soluționării problemei va fi efectuat conform unei teze 
economice bine argumentate in prima decada a anului 2020 a 
mandatului de primar.

1. În calitate de primar ales al mun. Soroca, în mod obligatoriu, 
mă voi preocupa de reparația și iluminarea străzilor 
secundare din partea din deal a orașului, inclusiv străzile 
Fierarilor și Dealul Țiganilor. 

2. Reparația străzilor Fierarilor și Dealul Țiganilor planific să 
o realizez în varianta de beton, cu construcția canalelor de 
scurgere a apelor pluviale, din sursele repartizate din Fondul 
Rutier care rămân la dispoziția primăriei. Planific iluminarea 
acestor străzi cu lămpi cu LED cu eficiență energetică din 
fondurile consiliului municipal alocate pentru amenajarea 
teritoriului municipiului.

 

Vă mulțumesc pentru colaborare!

Fiind ales primar al municipiului Soroca, problema 
D-voastră se va regăsi pe agenda de activitate a 
autorităților. Vom examina starea drumurilor la fața locului, 
vom consulta specialiștii în domeniu pentru a soluționa 
problema șuvoiului de apă și vom elabora o listă de măsuri, 
care vor fi întreprinse pentru eliminarea problemei. Străzile 
Fierarilor și Dealul Țiganilor vor fi incluse în lista celor ce 
necesita reparație și vor fi înaintate propuneri la Consiliul 
municipal pentru a aloca sursele necesare pentru reparația 
acestor străzi. Iliminatul stradal va fi instalat din sursele 
alocate pentru amenajarea teritoriului. 

Adresarea D-voastră privind reparaţia străzilor 
Fierarilor şi Dealul Ţiganilor a fost examinată la faţa locului. 
În urma examinării s-a stabilit, că străzile menţionate 
sunt într-o stare nesatisfăcătoare. Fiind ales primar al 
municipiului, voi înainta la Consiliul municipal propunerea 
de a aloca surse financiare pentru reparaţia străzilor 
Fierarilor şi Dealul Ţiganilor. 

Eu, în calitate de primar, voi pune accent pe dezvoltarea 
cartierelor, inclusiv Dealul Romilor. Voi inspecta personal toate 
străzile secundare din orașul Soroca, voi conduce o echipă 
tehnică a Primăriei care va crea o bază de date a parametrilor 
tehnici și va identifica soluții moderne și adecvate fiecărei 
străzi în parte, inclusiv străzile Fierarilor și Dealul Țiganilor. 
În rezultatul consultărilor publice va fi elaborat un calendar de 
activități și aprobat un plan de acțiuni, cu indicarea surselor 
de finanțare extrabugetare. Voi pregăti proiectele necesare 
pentru contractarea fondurilor și voi supraveghea executarea 
calitativă a lucrărilor.

Răspund la solicitarea membrilor grupului de inițiativă 
«Dealul Țiganilor» că dacă voi avea un vot masiv din partea 
romilor și voi deveni primar de Soroca, una din obligațiunele 
mele va fi revitalizarea întregului cartier din Dealul Țiganilor, 
inclusiv st.Fierarilor și Dealul Țiganilor, cu drumuri asfaltate 
și iluminate. Acest proiect va fi posibil în al 3 an de mandat 
pentru a pregăti acest proiect din surse Europene atrăgând 
Germania prin Ambasada sa din Moldova.

Municipiul Soroca ar trebui să exploateze la maximum 
zona «Dealul Țiganilor «, unde este populată de romi și de-a 
oferi prilejul turiștilor să facă o incursiune într-o lume pe 
care o cunosc mai puțin sau chiar deloc...Stimați romi, aveți 
încredere în mine!

Având în vedere multiplele probleme din mun. Soroca, 
care sunt similare cu cele expuse de grupul Dvs, noua 
conducere a primăriei va avea ca sarcină să desfăşoare 
audieri largi cu cetăţenii pentru a stabili priorităţile de 
finanţare din bugetul 2020 pe de o parte şi pe de altă 
parte a stabili un plan de acţiuni pentru a iniţia proiecte 
de revitalizare urbană, cu atragerea resurselor financiare 
extrabugetare. 

Problema iluminării stradale poate fi soluţionată cu 
resurse proprii, din bugetul municipal,  într-o perioadă mai 
restrânsă de timp. Astfel, iluminarea străzilor adiacente din 
municipiu poate fi soluţionată în totalitate în anul 2020. 

Problemele legate de starea neadecvată a străzilor 
urmează a fi abordate  într-o manieră mult mai complexă 
şi profesionistă, astfel încât investiţiile necesare la acest 
capitol să fie eficiente şi durabile în timp.  La prima etapa 
se  propune de elaborat un nou concept de plan urbanistic 
al municipiului, care necesită a fi consultat şi aprobat de 
cetăţeni. La următoarea etapă  se vor elabora proiecte 
tehnice de reparaţie capitală a infrastructurii cartierelor, 
ce vor include sisteme de canalizare, drumuri, canale de 
scurgere a apelor pluviale… Acest proiect este unul amplu 
şi poate fi implementat într-o perioadă mai lungă, dar nu 
mai mult de un mandat de 4 ani. 

Totuşi, pentru a asigura o stare adecvată a străzilor 
indicate de Dvs, urmează  să fie asigurate intervenţiile 
necesare până la sfârşitul acestui an, până la începerea 
sezonului rece. În speranţa că V-am oferit răspunsul 
complet la solicitarea Dvs , cu un respect deosebit faţă de 
activismul civic de care aţi dat dovadă. 

Maxim Melnic, 
Partidul Politic „Șor”
şi Iurie Todirean, 

Mişcarea Social-Politică „Forţa Nouă” – 
nu au răspuns la scrisoarea noastră.


