Interviu cu Cosmin Andrei, să fie dialogul cu cetățenii. De aceea, rechizite școlare gratuite, voi imple- mul la proiectele pentru anveloparea
candidatul PSD la Primăria toate deciziile importante pentru muni- menta sistemul de catalog electronic blocurilor vechi. Toți botoșănenii mecipiul Botoșani le voi stabili împreună cu și vom realiza o platformă digitală rită să locuiască în condiții decente
Municipiului Botoșani
1. De ce v-ați depus candidatura pentru primăria municipiului Botoșani
domnule Cosmin Andrei?
Sunt părinte, am doi copii și îmi doresc să le ofer o perspectivă de viitor
în municipiul Botoșani. Orașul are
nevoie de un suflu nou, de o echipă
tânără, care să fie permanent pe teren în relație directă cu botoșănenii,
care să organizeze consultări periodice cu cetățenii pentru fiecare lucrare care se realizează în cartierul lor.
Pentru mandatul meu, una din priorități
o vor reprezenta copii din Botoșani. Îmi
iubesc foarte mult copiii și vreau să le
pot oferi un viitor mai bun în Botoșani.
Mi-a atras atenția pachetul de măsuri luate de colega mea Gabriela
Firea la București. O serie întreagă de
măsuri luate pentru tinerele cupluri,
pentru femeile gravide, pentru creșterea copiilor. Sunt toate programe
viabile, realizate, care funcționează.
Am vorbit cu doamna Firea și mi-a
oferit toată documentația pe acele măsuri. Se pot implementa toate
măsurile pentru mame și copii imediat și la Botoșani și cred că familiile
botoșănene, copiii botoșăneni merită o atenție mai mare din partea
Primăriei.
Timp de 8 ani am fost viceprimar al
municipiului Botoșani. În toată această
perioadă am dobândit experiență pentru a conduce acest oraș. Știu ce am de
făcut pentru a transforma municipiul
Botoșani într-un oraș frumos, care să
atragă companii importante pentru
crearea de locuri de muncă bine plătite
pentru tinerii noștri, să nu mai fie nevoiți
să plece în alte orașe sau în străinătate.
Sunt absolvent a două Universități de
prestigiu din România, Automatică
și Calculatoare la Universitatea
Gheorghe Asachi din Iași, unde
am obținut titlul de inginer diplomat și Administrație Publică la
Universitatea Alexandru Ioan Cuza
din Iași.
2. V-ați lansat în campania electorală
într-un mod inedit, cu o consultare
publică cu cetățenii, cărora le-ați propus să aleagă ordinea priorității proiectelor din cele 10 pe care vi le-ați
propus pentru următorii 4 ani?
Într-adevăr în perioada pre-electorală
am lansat alături de colegii mei din județ și din municipiul Botoșani cea mai
mare campanie publică de consultare a
botoșănenilor pentru a stabili împreună
viitorul orașului.
În opinia mea locul de muncă al aleșilor locali trebuie să fie între cetățeni.
Autoritățile locale trebuie să fie într-un dialog permanent cu oamenii.
Principala atribuție a primarului trebuie

locuitorii săi și nu din birou.

unică pentru elevi și profesori.

În cele două mandate de viceprimar
m-am întâlnit zilnic cu zeci de botoșănenii din cartierele orașului. Toți mi-au
spus că s-au săturat de promisiuni și
vor lucruri concrete care să le asigure
siguranța unui trai mai bun în orașul lor.
Cetățenii vor să fie respectați de autoritățile locale, să aibă acces la servicii de
calitate, să aibă străzi asfaltate, parcuri
curate, să se simtă în siguranță în oraș,
să beneficieze de locuri de parcare suficiente, să își poată duce copiii la locuri
de joacă, să se poată duce să vizioneze
o piesă la Teatrul Mihai Eminescu, care
din păcate, din cauza domnului Flutur,
zace în ruină.

Am deja inventarul cu problemele din
fiecare școală din municipiul Botoșani
și cum voi ajunge primar voi propune
un proiect de hotărâre locală pentru
dotarea cu mobilier nou a sălilor de clase, vom achiziționa table interactive și
proiectoare pentru fiecare instituție de
învățământ și vom monta camere video
în jurul școlilor pentru siguranța copiilor.

În ultima perioadă, de când a început
toată agitația cu organizarea alegerilor
locale, peste tot unde am fost, în centru
sau la periferie, botoșănenii mi-au transmis că s-au simțit ignorați cu totul de
actualul primar, care timp de 4 ani nu i-a
băgat deloc în seamă.
Îmi iau angajamentul ferm în fața fiecărui botoșănean că din prima zi în care
voi ajunge primar, cetățenii vor deveni
consilierii primarului. Voi organiza periodic consultări între primar și cetățenii
din fiecare zonă a municipiului, voi avea
o comunicare eficientă cu asociațiile de
proprietari și voi stabili bugetul orașului
împreună cu botoșănenii.
3. Am înțeles că o prioritate a mandatului dumneavoastră va fi implementarea programului Firea pentru
mame și copii la Botoșani. Ce alte
proiecte le mai propuneți botoșănenilor?
Direcțiile prioritare sunt sănătatea și
educația. Am elaborat programul
„Sănătate la stat ca la privat” și
„Educație inteligentă în școli moderne”. Cele două programe înseamnă dotări și condiții mai bune în spitale și școli.
Nu trebuie să mai trecem prin ceea ce
am trecut acum cu pandemia. Voi lua
măsuri încă din prima zi de mandat să
dotăm cu aparatură medicală avansată spitalele municipale, să le oferim
condiții decente de cazare și masă și igienă pentru toți pacienții. În același timp,
vreau să implementăm în colaborare cu
personalul și managementul medical
reguli stricte privind respectul față de
pacient. Am dovedit că putem face un
Spital, Spitalul de Îngrijiri Paliative,
care e construit în Guvernarea PSD,
cu sprijinul doamnei deputat Tamara
Ciofu, dar domnul primar Flutur nu
vrea să aloce fonduri pentru utilități
și dotare, așa că vom debloca toate
obiectivele de la nivel sanitar din municipiul Botoșani.
În ceea ce privește educația copiilor din
Botoșani, m-am ocupat deja și voi pune
în practică din prima săptămână de
mandat sistemul de vouchere pentru

O altă problemă importantă a orașului pe care o voi rezolva este reducerea
decalajului dintre cartierele centrale și
cele periferice. Nu se poate ca oameni
care locuiesc la 3-4 kilometri distanță de
zona centrală să nu aibă acces la apă și
canalizare curentă, la curent, la gaze sau
la asfalt. Nu înțeleg cum a putut domnul Flutur să fie atât de delăsător în 4
ani să nu miște nimic pentru botoșănenii care locuiesc în marginea orașului. De aceea, am pregătit programul
„La periferie, la fel ca în centru” care
prevede creșterea nivelului de trai în
zona periferică a orașului. Când vorbesc
de nivel de trai mă refer la în primul rând
la asfalt, canalizare, apă curentă.
Avem de fapt două orașe în Botoșani.
Orașul din centru și orașul de la periferie. Tot ceea ce a făcut domnul Flutur i-a
vizat pe cei din centru. Cei de la periferie
au fost uitați cu totul. Eu cred că trebuie
să eliminăm această discriminare. Și cei
de la periferie sunt botoșăneni. De ce ei
trăiesc în condiții mai precare? Nu e corect. Eu vreau să fiu un primar pentru
toți botoșănenii, nu doar pentru cei
din centru, cum a fost domnul Flutur.
În același context al infrastructurii rutiere, am pregătit programul „Parcarea
de la Blocul tău” prin care voi evalua
împreună cu locuitorii municipiului
Botoșani necesarul de locuri de parcare la fiecare bloc și voi amenaja de
spații de parcare corespunzătoare,
cu sistem de monitorizare video.
De asemenea, am gata proiectul făcut
pentru decongestionarea traficului
prin construcția unei parcări supraetajate, care să nu ocupe mult spațiu,
care să fie modernă, eficientă și să
rezolve problema locurile de parcare
din toată zona centrală a orașului.
Nu îmi face plăcere, dar trebuie de fiecare dată să mă refer la lipsa de implicare
a domnului Flutur în administrarea orașului. PSD a lăsat la cheie un program de
câteva sute de locuințe ANL în municipiul Botoșani, iar domnul Cătălin Flutur
nu a reușit nici măcar să finalizeze aducțiunile de utilități.
În opinia mea și a echipei de consilieri,
tinerii trebuie să aibă motive serioase
să rămână și să-și întemeieze o familie
aici la Botoșani. De aceea, voi continua
construcția blocurilor de locuințe
ANL și a apartamentelor sociale începute de PSD. În paralel vom da dru-

și să plătească o întreținere decentă
pentru căldură iarna. Toate vor fi realizat în programul „O locuință modernă pentru fiecare botoșănean”.

O altă problemă complet ignorată de actualul primar a fost cea a stimulării companiilor importante să vină la Botoșani,
așa cum s-a întâmplat la Suceava, la Iași,
la Brașov, la Cluj și în alte orașe din țară.
În această perioadă de pandemie și ca
urmare a dezinteresului total al actualului Guvern liberal de a lua măsuri pentru combaterea șomajului și sprijinirea
tinerilor să se angajeze, în municipiul
Botoșani avem de-a face cu o penurie
de locuri de muncă sau cu joburi prost
plătite pe perioade scurte.
Un punct central al programului meu
va fi să generez crearea de locuri de
muncă prin programe europene,
care sunt ușor de accesat și de implementat. Programul „Primul loc de
muncă” pentru tinerii între 18 și 30
de ani, Școala de meserii, Programul
INTERNSHIP Administration BT, programe de ucenicie pentru tinerii din
familii vulnerabile.
Toate pot fi puse în practică pentru a
nu ne mai pleca tinerii în afara țării sau
părinții să-și lase aici copiii și ei să muncească pe brânci, în condiții grele în alte
părți.
Această măsură „Un loc de muncă pentru fiecare botoșănean” va
fi dublată de programul „Student la
Botoșani”.
Săptămâna trecută am participat alături
de doamna senator Doina Federovici,
candidata PSD pentru Consiliul
Județean, de domnul deputat Marius
Budăi și de Andrei Turcoman, membru al organizației de tineret la prima
întâlnire de lucru cu reprezentanții din
conducerea Universității Alexandru
Ioan Cuza din Iași pentru a înființa la
Botoșani o filială locală cu specializări în
domeniul informaticii, economiei și științelor umaniste.
Locuitorii din județul și municipiul
Botoșani trebuie să aibă acces la studii aici la ei acasă, să nu mai fie puși
pe drumuri la Iași, la Suceava sau în alte
zone din țară. Botoșaniul a suferit prea
mult din cauza tinerilor care au plecat
la studii în alte părți, dar și a locurilor
de muncă slab plătite. E timpul să punem bazele învățământului superior
la Botoșani și să ajungem alături de
Suceava, Iași, Brașov, Sibiu, un oraș universitar cu perspective reale de afirmare
și de atragere a marilor companii internaționale cu angajați bine pregătiți și
bine plătiți. Peste 12% dintre studenții
Universității Alexandru Ioan Cuza din
Iași sunt din Botoșani. Așadar există interes și putem crește numărul de studenți botoșăneni, dar care să învețe la ei
acasă în Botoșani, nu în altă parte.

