
VOTAŢI CANDIDAŢII 
PARTIDULUI LIBERAL
CARE SUNT CU SUFLETUL
PENTRU OAMENI!
Adresarea domnului 
Iurie CHIRINCHIUC, 
deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova,
preşedintele OT Ungheni 
a Partidului Liberal

Stimaţi ungheneni!
Mă adresez către dumneavoastră, în această peri -

oadă foarte grea pentru Republica Moldova, cu îndem -
nul să votaţi candidaţii la funcţia de primari, con sili-
eri raionali şi locali din partea Partidului Liberal, pen-
tru că este unica formaţiune politică cu verticalitate,
care nu s-a compromis în faţa cetăţenilor și nu i-a
dezamăgit. 

Cu toţii dorim să avem o viaţă mai bună, condiţii
de trai, salarii și îndemnizaţii mai mari. Din păcate,
avem sărăcie și comuniști la guvernare. PLDM și PD
au trădat cursul european al Republicii Moldova, au
jefuit Banca de Economii, Banca Socială și Unibank
și s-au aliat cu comuniștii pentru a fugi de răspunde -
re şi de a nu ajunge la puşcărie. Ei au spus alegători -
lor că își doresc integrarea Republicii Moldova în UE,
dar cu trei zile înainte de alegerile parlamentare din
30 noiembrie 2014 au furat miliarde de lei, bani cu
care se puteau construi toate drumurile naţionale
din Republica Moldova sau plăti salarii și pensii dub -
le pentru o perioadă de cel puţin cinci ani.

Indiferenţa și pasivitatea cetăţenilor cu drept de vot
la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 ar pu -
tea permite ca furturile banilor publici să continuie
și mai departe. Iată de ce trebuie să participăm activ
la aceste alegeri, ca să facem dreptate și să punem
ca păt fărădelegilor. Vă chem pe fiecare dintre dum-
neavoastră, cei care cu adevărat doreșc dreptarte, să
vă alăturaţi echipei Partidului Liberal, pentru ca îm-
preună să demonstrăm că nu suntem ostaticii actu -
alei guvernări, care nu mai este capabilă să facă re -
forme! Noi suntem cetăţenii Republicii Moldova, pe
spatele cărora ei și-au agonisit averi pe nedrept și
au lăsat cetăţenii să trăiască în mizerie și sărăcie. 

Dragi ungheneni!
Partidul Liberal nu vrea guvernanţi bogaţi și cetă -

ţeni săraci, Partidul Liberal dorește ca cetăţenii să fie
stăpâni la ei în ţară, să aibă aceleași standarde de
viaţă ca și în UE, ca tinerii să aibă un viitor acasă, în
Republica Moldova, iar pensionarii să îmbătrâneas -
că frumos și cu demnitate! 

Partidul Liberal a fost și rămâne singurul partid din
Republica Moldova care spune adevărul, este sin-
gura forţă politică care nu și-a trădat cetăţenii și care
este capabilă să aducă Republica Moldova în marea
familie europeană. Noi știm că acest obiectiv este re -
a lizabil și avem nevoie de suportul dumneavoastră.
Trebuie să ne luăm destinul în mâini și să nu mai fim
indiferenţi faţă de tot ce se întâmplă în jurul nostru.

NE-AU FURAT, 
NE-AU TRĂDAT, 
E TIMPUL SĂ FACEM DREPTATE!
Așa să ne ajute Dumnezeu! 

I. INFRASTRUCTURĂ 
ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

1.1 Continuarea implementării proiectelor de investiţii
în infrastructura rutieră, amenajarea şi întreţinerea drumu-
rilor naţionale şi locale, aprovizionarea cu apă potabilă şi ca-
nalizare.

1.2 Construcţia gazoductelor de presiune înaltă pe seg-
mentele Buşila-Pîrliţa-Corneşti, Petreşti-Sculeni şi Corneşti-
Cornova, crearea condiţiilor de conectare la reţelele de gaze
naturale construite a instituţiilor publice şi gospodăriilor cas-
nice.

1.3 Dezvoltarea întreprinderilor de achiziţie-păstrare-
prelucrare a legumelor şi fructelor în localităţile raionului cu
potenţial agricol sporit, extinderea centrelor de colectare şi
sortare a produselor agricole dotate cu sisteme frigorifice.

1.4 Revitalizarea şi crearea de noi mini-ferme de anima -
le şi păsări şi promovarea produselor autohtone la nivel local
şi regional.

1.5 Amenajarea gunoiştii autorizate şi rampei pentru
compostarea deşeurilor organice, implementarea treptată a
mecanismelor de colectare separată a deşeurilor, înfiinţarea
întreprinderi municipale de prestare a serviciilor comunale
în localităţile raionului.

1.6 Crearea, extinderea şi amenajarea zonelor verzi, in-
clusiv cele din ariile protejate. 

II. BUSINESS, TURISM 
ŞI TEHNOLOGIILE INFORMAŢIONALE

2.1 Înfiinţarea firmelor mixte transfrontaliere de con-
sultanţă în materie de bussines şi turism şi atragerea de noi
investitori în raionul Ungheni.

2.2 Crearea de pensiuni agrorurale, dotarea unor ate-
liere de artizanat şi meşteşugărit şi dezvoltarea itinerarelor
turistice. 

2.3 Amenajarea zonelor de odihnă şi agrement, promo-
varea sportului şi modului sănătos de viaţa.

2.4 Reabilitarea şi înălţarea de noi monumente istorice,
arheologice şi culturale, păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor
naţionale. 

2.5 Crearea şi dotarea centrelor de informare pentru ti-
neret, cu asigurarea accesului la internet în toate localităţile
urbane şi rurale ale raionului Ungheni. 

2.6 Dezvoltarea reţelei informaţionale pentru consoli-
darea relaţiei autoritate publică locale-cetăţean şi asigurarea
transparenţei guvernării locale.

III . SERVICIILE SOCIALE, DE SĂNĂTATE, 
EDUCAŢIE, CULTURĂ ȘI SPORT 

3.1 Reparaţiile capitale şi renovarea sistemelor termice,
de apă şi canalizare în instituţiile educaţionale, de sănătate
şi cultură. 

3.2 Amenajarea şi dotarea unui centru didactic raional de
perfecţionare și creștere profesională în sediul taberei de
odihnă „Codreanca”.

3.3 Dezvoltarea reţelei taberelor de creaţie şi odihnă pen-
tru copii şi tineri în baza şcolilor de circumscripţie.

3.4 Modernizarea și dotarea bibliotecilor publice cu noi tit-
luri de carte şi a căminelor culturale cu echipamen te, instru-
mente muzicale și costume  naţionale pentru promovarea
tradiţiilor și obiceiurilor strămoșești.

3.5 Reabilitarea terenurilor şi sălilor de sport pentru încu-
rajarea dezvoltării sportului în masă.

3.6 Deschiderea unui liceu sportiv în orașul Ungheni. 

IV. COOPERAREA REGIONALĂ, 
TRANSFRONTALIERĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ

4.1 Dezvoltarea proiectelor socio-economice în cadrul Eu-
roregiunii Siret –Prut-Nistru pentru înbunătăţirea şi creştera
calitaţii vieţii cetăţenilor.

4.2 Înfrăţirea de localităţi şi constituirea parteneriatelor
durabile la nivel transfrontalier și internaţional pentru schim-
burile de bune practici în prestarea serviciilor publice.

4.3 Implementarea proiectelor transfrontaliere în cadrul
programelor bilaterale Moldova-Ucraina şi Moldova – Româ-
nia privind creşterea capacităţii administraţiei publice locale,
mediului de afaceri şi societăţii civile.

Lista candidaţilor la funcţia 
de primar în satele, comunele 
şi oraşele raionului Ungheni
Scutaru Ion, economist, or.Ungheni
Moraru Artur, inginer, or.Cornești
Calmîs Gheorghe, agronom, com. Alexeevca
Mazur Valeriu, agronom, com.Buciumeni
Paladi Dumitru, inginer, s.Bumbăta
Lăpteanu Mihail, sivicultor, s.Cetireni
Bodrug Ion, inginer, com.Condrătești
Turcanu Iurie, profesor ,s.Cornești
Cibotaru Corina, profesoară, s.Costuleni
Artiomov Maria, contabilă, s.Năpădeni
Cucu Vera, profesoară, com. Floriţoaia Veche
Bodrug Vasile, agronom ,com.Hîrcești
Șișcanu Elena, jurist, com.Măcărești
Praporșcic Ion, student, s.Măgurele
Popa Alexei, inginer, com.Manoilești
Molodoi Vadim, asistent medical, com. Mo-
renii Noi
Ciobanu Ion, medic veterinar, com.Petrești
Golan Vera, asistentă medicală, s.Rădenii
Vechi
Rusu Pavel, agronom, com.Sculeni
Tarus Iurie, agronom, s. Sinești
Balica Viorica, profesoară, com.Teșcureni
Parasco Vladimir, mecanic, com.Valea Mare
Moraru Sergiu, jurist, s.Unţești
Semeniuc Andrei, economist, com.Zagarancea  

Lista candidaţilor la funcţia de consilier 
raional în Consiliul Raional Ungheni
Chirinciuc Iurie, economist, s. Costuleni
Ciobanu Svetlana, profesoară, or. Ungheni
Harea Ion, zootehnician, or. Ungheni
Brînza Alexandru, agronom, com. Sculeni
Ursu Alexandru, economist, or. Ungheni
Cebotaru Corina, profesoară, s. Costuleni
Paladi Dumitru, inginer, s.Bumbăta
Chirica Alexandru, silvicultor, s. Corneşti
Scarlat Pavel, medic, or. Ungheni
Poia Vera, profesoară, or. Ungheni
Vizir Petru, inginer, or. Ungheni
Bodrug Vasile, agronom, com. Hîrceşti
Barbăroșie Zinaida, profesoară, s. Cetireni
Balica Viorica, profesoară, s. Teşcureni
Șeptilici Tudor, tehnolog, or. Ungheni
Chiorescu Valeriu, inginer, or. Ungheni
Pascaru Anatolie, agronom, com. Valea Mare
Luca Ion, student, or. Ungheni
Moraru Sergiu, avocat, s. Unţeşti
Șecman Igor, manger, s.Costuleni
Chitoroaga Angela, profesoară, com. Hîrceşti
Semeniuc Andrei, economist, com. Zagarancea
Şişcanu Elena, jurist, com. Măcăreşti
Ciobanu Ion, medic veterinar, com. Petreşti
Stepanenco Svetlana, manager, com. Manoileşti
Vîrlan Igor, profesor, s.Buşila
Golan Vera, asistentă medicală, s. Rădenii Vechi
Praporşcic Ion, manager, s. Măgurele
Margarint Ana, contabilă, or. Ungheni
Bodrug Zinaida, contabilă, com Condrătești  
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