
După ce PSD și Gabriela Firea 
au câștigat Primăria Capitalei 
în 2016, toată România a avut 
de pierdut. Acea victorie a PSD 
în București i-a deschis drumul  
lui Liviu Dragnea și a permis,  
apoi, punerea în aplicare a 
planurilor PSD împotriva statului 
de drept și împotriva românilor. 
Scăpat de sub control, PSD a 
făcut ce știa mai bine: a încercat 
supunerea justiției, a amenințat 
societatea civilă și presa, iar pe  
10 august 2018 a atacat 
bucureștenii și diaspora cu gaze 
lacrimogene și tunuri cu apă. 

Așa ceva nu trebuie să se mai 
întâmple niciodată. 

În cei patru ani ai mandatului  
PSD-Firea, Capitala noastră 
a devenit fieful grupurilor de 
interese și locul cheltuielilor 
nesăbuite. 
Capitala noastră a fost abando-
nată și jefuită sistematic, iar 
acest dezastru poartă amprenta 
PSD și a primarului în funcție. 
Avem acum, după patru ani  

de administrație incompetentă  
a PSD, un oraș în faliment,  
sufocat de corupție și poluare, 
cu traficul și conturile blocate, 
fără apă caldă vara și fără căldură 
iarna.  
Voi, cetățenii Capitalei României, 
ne-ați cerut, pe bună dreptate, 
unitate și soluții concrete. 
Suntem, de aceea, împreună și 
ne angajăm, pentru Primăria 
Municipiului București și cele 
șase primării de sector, să pu nem 
la lucru cele mai eficiente măsuri 
pentru a scoate imediat orașul  
din colaps. Ne angajăm să  
ridicăm o administrație locală  
care să vă respecte timpul, 
sănătatea, banii, dorința de a trăi 
mai bine. 

Ne-ați cerut să renunțăm la 
orgolii, să acționăm unitar 
pentru București oriunde  
avem reprezentanți, în Consilii 
locale și în cel General. Ne 
angajăm să rămânem uniți și 
să punem mai presus de orice 
trei lucruri: Legea, Cetățeanul  
și Faptele!

ANGAJAMENT PENTRU 
NOUL BUCUREȘTI



ÎmpREUNă, NE ANGAjăm să CONsTRUIm  
UN ORAȘ ÎN CARE OAmENII sE mIȘCă mAI BINE. 
Avem soluții să scurtăm timpul pierdut în drum spre școală sau muncă prin transport 
public de calitate, să facem drumurile prin București mai bune și mai simple, cu parcări 
și piste de biciclete.

ÎmpREUNă, NE ANGAjăm să CONsTRUIm 
UN ORAȘ ÎN CARE OAmENII REspIRă mAI BINE. 
Avem soluții să oferim o viață mai sănătoasă și aer mai curat copiilor și părinților noștri, 
să reducem poluarea, să reînverzim cartierele, să oprim arderile ilegale și să rezolvăm 
la standarde europene problema gunoaielor. 

ÎmpREUNă, NE ANGAjăm să CONsTRUIm 
UN ORAȘ ÎN CARE OAmENII CâȘTIGă mAI BINE. 
Avem soluțiile și oamenii pentru a deveni un adevărat centru economic european, 
un loc deschis pentru oamenii muncitori și antreprenorii cinstiți, cu o administrație 
transparentă, digitalizată și fără birocrație, care să fie un partener de încredere pentru 
orice plătitor de taxe sau de salarii.

Ne angajăm să te ascultăm și să-ți respectăm părerea. 
Noul București începe cu tine. Cât timp vei vrea să rămâi 
în acest oraș, să-ți crești copiii, să te bucuri de rezultatele 
muncii tale, vom ști că facem ce trebuie. 
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