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TRANSPARENȚĂ și INTEGRITATE. MONITORIZARE și EVALUARE PARTICIPATIVĂ

OBIECTIV: Vreau transparență! Eu vreau sa merg cu fruntea sus pe strada mare, să pot
răspunde la orice întrebare și să știe toată lumea, de la mic la mare, ce face Primăria, de
ce face și cât costă!

Între prioritățile mele se află și crearea unei administrații orășenești clare, compacte și
eficiente, conform celor mai bune practici europene și în baza experienței unor orașe similare din
UE. În calitate de Primar voi sprijini cooperarea cu instituțiile de drept ale statului pentru a
asigura programe de instruire anticorupție a tuturor angajaților.
►Transparența în cheltuirea banului public reprezintă o prioritate, întrucât Piteștiul are
nevoie ca banul public să fie cheltuit pe baza unui sistem de măsurare a performanţei.
► Dorinţa mea este ca bugetele anuale să fie fundamentate și supuse aprobării
numai după o analiză riguroasă a nevoilor cu care se confruntă comunitatea. Pentru
aceasta vom solicita sprijinul cetățenilor de a participa alături de noi la identificarea acestor
nevoi, care ulterior se vor transforma în rezultate, ţinând cont de criteriul eficienţei cheltuirii
banului public. Asta înseamnă că vom investi bani, cu prioritate, acolo unde cerinţele şi numărul
cetăţenilor beneficiari vor fi mai mari.
Ne dorim ca piteștenii să simtă că fac parte din procesul de schimbare a oraşului și că ei
sunt cei mai importanţi factori decizionali. Transparenţa în cheltuirea banului public se va realiza
pe site-ul Primăriei, unde vor putea fi găsite toate contractele şi plăţile din banul public.
Transparența activității Primăriei este obligatorie pe fiecare domeniu gestionat.
►Voi introduce formatul de guvernare participativă prin accesul comunității la
procesul decizional și organizarea dezbaterilor publice pe proiectele de interes municipal.
►De asemenea, vom organiza sondaje online și offline în rândul locuitorilor pentru
decizii importante și vom asigura comunicarea în timp real prin intermediul aplicațiilor și a
rețelelor de socializare.
►Vom supune unei evaluări anuale și independente activitatea administrației
municipale în baza unor indicatori clari, măsurabili cum ar fi: rata șomajului, gradul de creștere
economică în raport cu anul precedent, gradul de colectare a impozitelor și taxelor, gradul de
acces și de satisfacție în raport cu serviciile publice, gradul de execuție a lucrărilor demarate de
administrație, durata medie de soluționare a unei cereri, durata medie de eliberare a autorizațiilor
și altor acte permisive etc.
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►Pentru o mai bună comunicare cu cetățenii și sesizarea în timp real a situațiilor, precum
și înregistrarea acestora, și pe de altă parte pentru a crește gradul de reacție și operativitatea
administrării riscurilor spre confortul cetățeanului, vom crea o echipă specială pentru
comunicarea online cu cetățenii. Folosirea intensă a social media: Facebook, Whatsapp etc.
va veni în calitate de suport pentru administrarea eficientă a municipiului.

►Dincolo și în paralel cu toate acestea, voi merge personal în fiecare cartier al
Piteștiului, periodic, pentru a discuta cu cetățenii despre ceea ce îi preocupă, despre așteptări și
pentru a evalua gradul de satisfacție a acestora privind administrația locală!
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