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Vasluiul merită mai mult! 

Cine sunt? 

 Un tânăr de 23 de ani, necăsătorit, cu domiciliul în Vaslui. 

 Membru al USR Vaslui din septembrie 2018 (membru fondator al filialei USR Vaslui). 

 Licențiat în științe economice (specializarea Economie și Afaceri Internaționale) la 

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității ”A. I Cuza”. 

În momentul de față sunt masterand la Facultatea de Drept – Centrul de Studii Europene 

din cadrul Universității ”A. I Cuza”, specializarea Dezvoltare Regională. 

 Sunt o persoană activă atât în comunitatea vasluiană, cât și ieșeană- participarea la diferite 

evenimente ca voluntar. 

De ce vreau să fiu consilier local? 

Urmăresc ședințele de consiliu local (înregistrate video pe site-ul primăriei) de la vârsta de 

17-18 ani, am urmărit mii de minute pentru că doream să fiu informat cu privire la ce se întâmplă 

în localitatea mea (ce evenimente se vor desfășura, ce proiecte se implementează pentru 

îmbunătășirea calității vieții cetățenilor orașului Vaslui). Am luat această hotărâre după ce am 

observant că presa locală nu prezenta toată realitate unei ședințe sau a unui proiect implementat de 

primărie, așa am luat hotărârea să mă informez direct de la sursă.  

Urmărind atâtea ședințe am învățat ce este aceea o ordine de zi, cum se votează o hotărâre 

de consiliu local (vot cu majoritate simplă, în unanimitate, cu majoritate calificată), ce acte sunt 

necesare pentru implementarea unei hotărâri de consiliu local (raport, referat, expertiză sau 

memoriu tehnic, etc.). La început de an se poate trimite un mail sau se poate scrie pe site-ul 

primăriei idea sau proiectul pe care l-ai implemntat pentru ”Bugetul participativ”. Am scris 

nenumărate idei care ar fi adus un plus de valoare comunității din care facem parte, dar din păcate 

nu am fost luat în considerare de nimeni (nu am primit nicodată un răspuns de la primărie), așa am 

ajuns la concluzia că dacă dorești să implementezi ceva pentru comunitate trebuie să ocupi funcția 

de consilier local. Un consilier local are la îndemână toate pârghiile posibile pentru a schimba 

localitate din care face parte prin deciziile pe care le ia de-a lungul mandatului. 



Pentru mine reprezintă o provocare și sunt ferm convins că voi putea face față cu succes, 

iar împreună cu colegii din Alinața USR-PLUS vom urmări să schimbăm în bine viața culturală, 

economică și socială a tuturor vasluienilor. 

Ce am făcut de când am intrat în USR Vaslui? 

 Împreună cu o mână de oameni am reînfințat filiala USR Vaslui; 

 Am participat la toate campaniile de semnături și cele electorale până în prezent; 

 Am contribuit la implementarea multor idei/proiecte din cadrul proiectului 

USRadar; 

 Am participat sau organizat diferite evenimente ale USR. 

 Am fost unul din cei șase delegați ai județului Vaslui la Congresul nr. V de la 

Timișoara; 

 În prezent sunt membru al Biroul Local Vaslui; 

 

Propuneri și idei pe care le voi implementa dacă voi fi consilier local: 

1. Taxiuri electrice 

 

Taximetriștii care vor face dovada că dețin un autovehicul taxi electric vor obține 

un bonus considerabil la obținerea licenței. La nivelul municipiului Vaslui se oferă în 

prezent un număr de 222 de licențe pentru taxiuri. 

Finanțare: Fonduri structurale (axa pentru energie verde) 



2. Panouri fotovoltaice pentru alimentarea scolilor, grădinițelor, cu energie electrică

 

Fiecare grădiniță, școală, liceu să aibă pe acoperiș panouri fotovoltaice care să 

producă energia electrică necesară instituției, astfel reducându-se anumite costuri cu 

utilitățile. Bani economisiți pot fi realocați altor investiții necesare instituției. La nivelul 

municipiului Vaslui sunt 12 grădinițe, 10 școli plus cele din suburbii și 6 licee. 

Finanțare: Fonduri structurale (axa pentru energie verde) 

 

3. Toate institutiile publice (începând cu scolile/liceele) din oraș să aibă rastel penntru 

biciclete 

 

Toate instituțiile din subordinea primăriei Vaslui începând de la școli, licee și până 

la primărie să dețină rastele pentru biciclete ca cele din pozele de mai sus. Astefel vom 

impulsiona cetățenii orașului să utilizeze bicicleta în detrimental mașinilor. 



Finanțare: Bugetul local 

 

4. Iluminat public pe podul de la Gura Bustei 

Pe cei aproximativ 3-4 km de pe strada Hușului singurul loc unde nu este iluminată 

această stradă este podul care trece peste râul Vasluieț care face legătura între oraș și 

suburbiile Gura Bustei și Viișoara, un loc tranzita zilnic de cel puțin 1.500 de mașini.  

Finanțare: Bugetul local 

5. Suprailuminare cu led la trecerile de pietoni intens circulate sau la intersectiile 

principale + treceri de pietoni 3D 

 

Având în vedere că în ultimii ani am asista la o creștere a numărului de accidente 

pe trecerile de pietoni, în cadrul consiliului local voi propune să fie prins în bugetul local 

finanțarea necesară pentru suprailuminarea cu led + relizarea de treceri 3D a celor mai 

intens circulate treceri de pietoni. 

Finanțare: Fonduri structurale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Pistă de atletism pentru cei de la specializarea atletism și nu mai a Liceului cu 

Program Sportiv Vaslui 

 

În prezent elevii de la specializarea atletism al Liceul cu Program Sportiv Vaslui se 

antrenează pe trotuarul distrus de pe strada Decebal sau pe pista de atletism a stadionului  

care necesita reabilitare urgentă pentru  că nu se poate face performanță pe una din cele 

două varinate existente în prezent. Acești elevi merită mai mult pentru că reprezintă orașul 

și obțin medalii importante la competițiile naționale, europene și mondiale. 

Finanțare: Bugetul local 

 

7. Construire scoală Moara Grecilor + sală de sport 

Finanțare: Fonduri structurale (axa pentru educație) 

8. În locul actualului bazar se poate amenaja un parc pentru cei care dețin animale de 

companie + un parculeț care sa aibă aparate de fitness în aer liber (acest lucru se 

poate implementa și în Copou) 

 



Finanțare: Bugetul local 

 

9. Adăpost pentru câinii vagabonzi 

Construcția unui adapost pentru maidanezii aduși la marginea orașului sau abandonați în 

diferite locuri ale municipiului Vaslui. Organizarea de parteneriate între ONG-uri și 

adăpost pentru aducerea cățeilor în starea cea mai bună pentru adopție. Organizarea la un 

interval de timp (2-3 luni) a unui târg de adopții. 

Finanțare: Bugetul local 

10. Montare pavaj de cauciuc și gazon artificial în parcuri și unități de învățământ 

 

Finanțare: Bugetul local 

 

11. Plata online a taxei lunare de creșă, dar și a altor taxe, impozite și avize 

12. Plata cu cardul (card bancar) în mijloacele de transport în comun + schimbarea 

abonamentelor din carton cu un card de transport în comun. 

Finanțare: Bugetul local 

13. Hotspoturi cu wi-fi gratuit în puncte cheie ale orașului (in parcuri si centrul orasului) 

Finanțare: Bugetul local 

 

 

 



 

14. Dotarea poliției locale cu cameră de tip body worm 

 

Finanțare: Bugetul local 

 

15. Cursuri digitalizarea pentru seniori 

 

Finanțare: Fonduri structurale (axa pentru dezvoltarea socială) 



16. Proiectul “Fugi în curtea școlii”, la un interval de timp să se organizeze activități 

sportive în curtea școlii pentru copii: baschet, handball, traseu asemănător cu cel de 

la exatlon 

Finanțare: Bugetul local 

17. Maratonul Vasluiului 

Finanțare: Bugetul local 

18. Liga liceelor la diferite sporturi (handball, baschet, fotbal,volei) 

Finanțare: Bugetul local 

19. Stație pentru încărcare autoturismelor electrice 

 

Finanțare: Fonduri structurale (axa pentru energie verde) 

20. Sistem audio pentru nevăzatori la semafoare 

Finanțare: Bugetul local 

21. Bugetul participate 

Respectarea și luare în considerare a ideilor sau proiectelor trimise de către cetățeni. 

 

Desenarea școlilor cu graffit de către artiști naționali și internaționali prin 

intermediul proiectului ”Artă în curtea școalii”- Finanțare: Bugetul local 



 

 



 

 

 

 



Votează 

Chirica Dragoș-Andrei

 

Consilier local în Municipiul Vaslui 



 

 


