PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
CENTRUL DE CAMPANIE PSD SECTOR 6

Sunt Dan Darabont, candidatul Partidului Social Democrat la Primăria
sectorului 6 şi vă propun următoarele proiecte de realizat în mandatul 2008 - 2012.
1.

construirea unui spital public, în centrul sectorului. Vor avea astfel
acces pacienţii din orice cartier al sectorului, în cel mai scurt timp;

2.

continuarea construirii de locuinţe pentru tineri. Vom mai construi
4000 de apartamente în completarea celor 1200 realizate în
mandatul 2000 - 2004. Tinerii au nevoie de case! Voi adăuga
proiectului: un parc de agrement, o grădiniţă şi mai multe locuri de
parcare;

3.

sectorul 6 s-a blocat în trafic! Eu propun soluţii concrete pentru
descongestionarea

imediată

a

circulaţiei

în

zonele

Răzoare,

Prelungirea Ghencea, Iuliu Maniu şi Virtuţii. Voi reorganiza
intersecţiile şi voi construi pasaje pietonale de sub-traversare;
4.

în fiecare şcoală, 100% siguranţă! Nivelul pericolelor la care sunt
expuşi în şcolile din sectorul 6, atât copiii noştri cât şi profesorii, a
crescut în ultima vreme. Voi asigura pază permanentă cu Poliţia
comunitară din sector, prevenind infracţionalitatea.

Există în sectorul 6 persoane care au nevoie de ajutorul nostru. Sunt oameni
cu o situaţie materială precară, sau probleme grave de sănătate. Voi aloca din
bugetul primăriei mai mulţi bani pentru asistenţa socială. Voi încheia parteneriate
cu mai multe fundaţii şi asociaţii umanitare, pentru a-i implica în ajutorul
persoanelor cu probleme sociale şi de sănătate.
Sunt Dan Darabont, candidatul PSD la primăria sectorului 6 şi vă mai
propun:
-

construirea

a

40

parcări

aglomerărilor de blocuri;

supraterane,

localizate

în

interiorul

-

amenajarea insulei de pe Lacul Morii, după consultarea soluţiilor cu
cetăţenii care locuiesc în zonă;

-

mutarea pationoarului din zona Drumul Taberei, după consultarea cu
cetăţenii din zonă;

-

reamenajarea şi modernizarea parcului Giuleşti;

-

urgentarea lucrărilor de construire a pieţei Crângaşi şi a uneia noi în
Giuleşti;

-

sistem on-line pe Internet pentru părinţii care doresc verificarea
situaţiei şcolare a elevilor;

-

accesarea mai multor fonduri europene pentru dezvoltarea sectorului.

Am întocmit proiecte pe care actualul primar le-a lăsat să zacă prin sertare.
Acestea trebuiesc redate cetăţenilor. Eu ofer garanţia experienţei, implicării şi
realizărilor din mandatul 2000 – 2004.
Noi, locuitorii sectorului 6, merităm acum o nouă şansă. Merităm un primar
care să muncească pentru noi în fiecare zi.
Un primar cu adevărat mai bun. Eu sunt profesionistul pentru care faptele
vorbesc, un om care a demonstrat capacitatea de bun administrator.
Alege la primărie,
un primar de meserie:
Dan Darabont !

