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Viziunea Alianței USR PLUS pentru Urziceni: Un oraș prosper,
educat, dinamic și prietenos cu oamenii.
Urziceniul are un foarte mare potențial de dezvoltare, îi lipsește, însă, viziunea și voința
politică a celor care îl conduc acum.
Credem în potențialul Urziceniului de dezvoltare și suntem convinși că acesta poate fi atins
doar printr-o administrație cinstită, implicată și pregătită.
Astăzi, în Europa, activitatea economică şi prosperitatea tind să se concentreze în mari zone
metropolitane creatoare de oportunităţi pentru afaceri şi viaţa socială. Aflat la doar 40 km de
centura ocolitoare a Bucureştiului – şi chiar mai aproape de viitoarea centură în regim de
autostradă, a cărei construcţie tocmai a început – Urziceniul e, de fapt, plasat într-o asemenea
zonă urbană funcţională. De asemenea, Urziceniul se află la o distanță de aproximativ 50 km de
București, Ploiești și Buzău și dispune de legături feroviare și rutiere rezonabile cu acestea și cu
portul Constanța, ce vor fi îmbunătățite în anii viitori. Astfel, Urziceniul poate deveni elementul de
legătură între Bărăgan și aceste orașe importante, dar și un centru economic complementar
Bucureștiului.
În momentul de față această proximitate a facilitat navetismul spre zona București - Ilfov, însă a
venit în detrimentul economiei locale. Totuși, așa cum s-a demonstrat în numeroase cazuri
precum Pitești sau Ploiești, promovate corect și cu deschidere din partea administrației publice,
aceste orașe aflate în proximitatea marilor poli de creștere pot deveni o alternativă mai economică
și mai bogată în forța de muncă. Așadar, viitoarea administrație a orașului trebuie să exploateze
activ așezarea în teritoriu și proximitatea de București, iar echipa Alianței USR PLUS își propune
să acționeze complementar pentru:
➢ a atrage investitori și a dezvolta economic orașul, prin investiții în infrastructura de
business și o administrație proactivă și transparentă.
➢ a oferi o alternativă de locuire competitivă și economică celor care fac naveta spre
București, prin investiții în educație, sănătate, infrastructură, calitatea locuințelor și
a spațiilor publice.
Ne angajăm să fim mereu într-un dialog transparent cu cetățenii și să informăm permanent asupra
progresului activității noastre din cadrul administrației locale. Vom colabora cu cetățenii și
investitorii în elaborarea proiectelor de dezvoltare și vrem să creăm un obicei din a transmite
public, către cetățenii, rapoarte de activitate. Alianța USR PLUS va aduce transparența în
administrația publică locală. Vrem să scoatem orașul din stare de amorțire în care se afla în
prezent și să redăm cetățenilor șansa la o viață de calitate, într-un oraș cu oportunități de angajare
și dezvoltare, un oraș curat și sigur, un oraș atractiv și cu o viață socială și culturală diversificată.
Prioritățile noastre imediate sunt:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

să stimulăm economia și numărul locurilor de munca
să investim în educație și să oferim tinerilor alternative la ei acasă
să sporim siguranța cetățenilor pe strada
să renovam și să înverzim orașul
să conectăm toți cetățenii la rețelele de servicii publice
să acționăm proactiv pentru realizarea centurii ocolitoare a orașului
să oferim o administrație onestă, aflată în slujba cetățeanului
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Administrație Performantă
Urziceni transparent: un oraș în care administrația lucrează pentru cetățenii săi

➢ Transparentizarea și Digitalizarea Administrației
Vom transparentiza, debirocratiza și digitaliza administrația publică. Ne asumăm reforma şi
depolitizarea profundă a administraţiei locale cu toleranţă zero pentru corupţie. Primul pas va fi
inițierea unui audit în toate instituțiilor din subordinea Primăriei, pentru a evalua nivelul actual de
performanță și modul în care s-au cheltuit banii publici până acum, deoarece nu poți reconstrui o
administrație performantă pe o bază șubredă.
✓ Transparentizarea Primăriei. Ne dorim o administrație locală profesionistă și curată.
Planul USR PLUS pentru a reforma administrația publică din România are la bază trei
piloni:
✓ Principiul Fără Penali în Funcții Publice - Nu vom accepta niciodată numirea în
primării a unor oameni cu probleme penale.
✓ Concursuri și promovare pe bune în primărie - Profesionalism și competență
înainte de toate: criterii clare, aplicate hotărât și transparent și evaluarea constantă
a performanței personalului și a satisfacției cetățenilor.
✓ Transparență 100% în cheltuirea banilor publici - Vom publica în mod deschis și
simplu de înțeles toate cheltuielile pe care le face primăria.
✓ Digitalizarea. Pentru o administrație eficientă, flexibilă, care să faciliteze interacțiunea cu
cetățeanul, vom prioritiza digitalizarea serviciilor aflate în subordinea primăriei. Este
absolut vital ca orașul să investească în adaptarea serviciilor administrative la noile cerințe
din secolul 21 prin implementarea unui sistem digital care să aibă ca scop apropierea
administrației de cetățean în mediul online precum și raționalizarea și limitarea drastică a
solicitărilor de documente cetățenilor;
Pentru digitalizarea instituțiilor publice vom implementa următoarele măsuri:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Toate documentele interne vor fi digitale și semnate electronic.
Bază de date unică pentru toate instituțiile publice locale.
Toate taxele locale se vor putea plăti și online.
Zero taxe pentru eliberarea avizelor în format digital.
Asistență online pentru obținerea de informații în timp real.
Instalarea unui mecanism pentru transmiterea anonimizată a sesizărilor pentru
fapte de corupție.
✓ Evaluarea funcționarilor și a serviciilor publice locale direct de către cetățeni.
Printre avantajele implementării unui sistem digital în administrația locală se numără
simplificarea procedurilor, reducerea birocrației și a costurilor publice, modernizarea
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modului de interacțiune cu cetățenii, accesul la informații în timp real, posibilitatea
cetățenilor de a solicita, depune și verifica documente online, eficientizarea funcționarilor
publici și profesionalizarea serviciilor publice.
✓ Bugetare Participativă. Alianța USR PLUS își propune să reformeze primăria pe criterii
de integritate și competență, să asigure accesul neîngrădit al cetăţenilor la informaţiile de
interes public și să încurajeze cetățenii să participe activ la luarea deciziilor importante
pentru comunitatea lor. De aceea ne dorim implementarea sistemului de bugetare
participativă, prin care cetățenii să poată contribui activ la dezvoltarea comunităților din
care fac parte. Pentru a facilita acest proces și a stabili o mai bună colaborare între
cetățeni și primărie, vom organiza consultări constante cu cetățenii și principalii actori ce
contribuie la dezvoltarea orașului.

➢ Strategie de Dezvoltare Urbană
Urziceniul are nevoie cât mai rapid de o viziune de dezvoltare pe termen lung, care să
concentreze politici locale pro cetățean și pro business. Primul pas din programul de administrare
locală pentru Urziceni este elaborarea unei strategii clare pentru dezvoltarea orașului în următorii
10 ani, care să analizeze corect situația actuală, să consulte cetățenii și să vină cu soluții pentru
provocările orașului și proiecte pentru valorificarea potențialului.
Viziunea noastră pentru o administrație performantă implică strânsa colaborare cu specialiștii
pentru a găsi soluții cât mai eficiente pentru contextul local, dar totodată aliniate direcțiilor
europene de dezvoltare. Așadar, o componentă importantă a viitoarei strategii de dezvoltare este
stabilirea unui cadru riguros de implementare și a unei serii de indicatori de performanță, care să
se asigure implementarea consecventă de către administrația locală.
Deoarece un oraș nu se dezvoltă și nu funcționează în vid, ne dorim strânsa colaborare cu
localitățile din jur și cu consiliul județean, precum și facilitarea dialogului cu structurile centrale ministerele, pentru a concentra resursele spre dezvoltarea armonioasă a orașului și a regiunii.

➢ Administratorul Public sau City Managerul
Cea mai bună strategie și cea mai ambițioasă viziune nu înseamnă nimic dacă nu vom
avea capacitatea să le punem în practică, de aceea, este vitală selectarea unui City Manager
imparțial și profesionist, care să coordoneze activitatea echipei administrative, să adune în jurul
lui o echipă de experți, și să se ocupe de implementarea viziuni și strategiei locale.
Un City Manager reprezintă implementarea managementului profesionist în administrația
publică locală și, de aceea, el trebuie selectat transparent, independent de orientarea politică,
bazându-ne strict pe criterii de profesionalism și performanță. Acesta va pregăti implementarea
proiectelor prioritare și va stimula o abordare proactivă în administrația publică, asigurând
totodată performanța funcționarilor municipalității.
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➢ Platforma digitală Vocea Cetățeanului
Dorim să facilităm dialogul cu toți cetățenii și actorii privați din Urziceni, atât în dezvoltarea
proiectelor de dezvoltare, dar mai ales în semnalarea de nereguli în oraș și în evaluarea serviciilor
publice. Prin urmare, vom dezvolta platforma digitală Vocea Cetățeanului unde locuitorii orașului
vor putea intra în dialog cu administrația locală și vor găsi un răspuns sau o soluție la sugestiile
și problemele semnalate. Totodată, suntem conștienți că, într-un oraș cu o populație îmbătrânită,
nu toți cetățenii pot accesa o astfel de platformă digitală și, din acest motiv, vom dezvolta o linie
telefonică dedicată pentru contactul direct.

➢ Absorbția de Fonduri Europene
România are acces la fonduri europene în valoare de 80 de miliarde de euro. O mare parte din
acești bani vor putea fi accesați de autoritățile locale pentru infrastructură, anveloparea clădirilor,
achiziția de autobuze electrice, extinderea și modernizarea rețelelor de canalizare, a pistelor de
biciclete și pentru multe alte proiecte de dezvoltare. Dar, pentru asta, este crucial să alegem la
primărie și în consilii oameni care știu cum să aducă banii europeni în comunitate. Candidații
Alianței USR PLUS vor beneficia de susținerea deplină a lui Dacian Cioloș și a echipei de
europarlamentari ai Alianței pentru a folosi la maximum banii europeni.
Pană în prezent, actuala administraţie din Urziceni nu a reușit să gestioneze corect banii pe care
i-a primit de la UE. Organele de control au constatat cheltuirea incorecta a zeci de miliarde de lei
vechi, dar Alianța USR PLUS își propune să schimbe această realitate.
Banii europeni sunt motorul dezvoltări, iar Urziceniul trebuie să atragă aceste fonduri pentru
proiectele de anveloparea termică a blocurilor și a clădirilor publice, repararea reţelelor de utilităţi,
modernizarea iluminatului public – toate aceste proiecte pot fi realizate prin accesarea fondurilor
europene din noul ciclu: atât prin noile priorităţi Green Deal pentru bugetul perioadei 2021-2027,
dar şi prin noul fond de 750 miliarde euro de redresare, Next Generation EU. Din aceste două
surse, bugetul regulat şi fondul special de redresare, România poate accesa aprox. 80 miliarde
euro pentru investiții. Aceste oportunităţi trebuie valorificate rapid de către România, iar Urziceniul
trebuie sa fie pregătit la primărie cu o echipă cinstită și dinamică. Alianta USR PLUS are
experiența și expertiza necesară pentru pregătirea și implementarea de proiecte pentru
accesarea de fonduri europene.
Implementarea de proiecte prin accesarea de fonduri europene va fi o prioritate pentru noi. Ne
propunem crearea unui departament specializat pentru dezvoltarea de proiecte pentru accesarea
fondurilor Uniunii Europene, și nu numai, echipă ce se va afla sub coordonarea City Managerului
și va colabora strâns cu consultanți specializați pe accesarea de fonduri europene. Aceste
proiecte trebuie să fie concepute pentru o dezvoltare sustenabilă și integrată a orașului, nu doar
pentru o dezvoltare superficială, cum este cazul adesea.
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Dezvoltare Economică
Urziceni Prosper: un oraș în care cetățenii să rămână și să creeze valoare prin munca lor.
Așezarea în teritoriu a Urziceniului a fost până acum un impediment pentru actula administrație
locală, însă, o nouă administraţie tânără şi cu spirit antreprenorial va şti să exploateze potențialul
orașului și să îl pregătească pentru a valorifica rapid oportunitățile ce apar. Primăria trebuie să
adopte o abordare proactivă în atragerea investitorilor dezvoltând infrastructură de business prin
fonduri europene și prin stimularea investițiilor în oraș. Pentru o dezvoltare economică
sustenabilă, propunem transparentizarea activelor municipale - clădiri / terenuri proprietate
municipală care sunt concesionabile și crearea unor pachete şablon de servicii pentru investitori
(ex: info-carduri care să cuprindă regimul de utilizare a terenurilor, infrastructura disponibilă, lista
de documente de care au nevoie şi timpii de aşteptare pentru avize şi alte hârtii). De asemenea,
primăria poate dispune o serie de facilități fiscale pentru investitorii ce creează locuri de muncă
în oraș.
Ca un prim pas, ne propunem atragerea de fonduri pentru următoarele proiecte:
✓ Platformă digitală pentru transparentizarea și valorificarea patrimoniul industrial.
✓ Parc logistic și industrial.
✓ Hub agricol pentru valorificarea și distribuirea produselor din județ.
În același timp, administrația publică trebuie să creeze un mediu atractiv pentru investitori și să
sprijine proiecte de investiţii în industrie, operaţiuni logistice sau activităţi de valorificare a
producţiei agricole, fiind direct interesată să crească numărul locurilor de muncă disponibile în
oraș. Dezvoltarea economiei va atrage după sine și competitivitate în oferta de muncă și, astfel,
pachetele salariale vor deveni mai performante. Așadar ne propunem să:
✓ Promovăm activ și focusat potențialul și resursele orașul în mediul de afaceri.
✓ Formăm parteneriate public-private pentru proiecte de interes public.
✓ Înființăm Centrul de dezvoltare a afacerilor pentru sprijinirea inițiativelor locale.
Cea mai importantă resursă a orașului este resursa umană și, în acest sens, ne vom implica activ
în dezvoltarea de parteneriate care să asigure cetățenilor posibilitatea continuă de calificare și
recalificare pentru cele mai căutate meserii și vocații. Primăria se va implica în atragerea de
potențiali investitori prin realizarea de parteneriate public private, pe baza resursei umane
disponibile, cu care să poată dezvolta școli profesionale menite să califice cetătenii în domeniile
de interes. Primăria trebuie să asigure promovarea activă a acestor oportunități printr-o platformă
digitală a oraşului. (Re)Calificarea resursei umane este, în sine, o soluție de atragere a
investitorilor, deoarece, cu cât o localitate are o forță de muncă mai mare și mai bine pregătită,
cu atât va fi mai atractivă pentru investitori și pentru alți oameni.
✓ Derularea de programe de (re)calificare a resursei umane, prin parteneriate cu
organizațiile neguvernamentale și investitorii locali.
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Investim în tineri și educație
Urziceni Educat: un oraș care pregătește generațiile viitoare pentru succes.
Acțiunile noastre în această direcție vor fi guvernate de principiul depolitizarii instituțiilor de
învățământ. Primăria se va implica activ să susțină educația, conform competențelor care îi sunt
conferite prin lege, pentru a atrage cei mai buni manageri educaționali în concursurile pentru
conducerea școlilor.
De asemenea, tinerii vor fi partenerii noștri în dezvoltarea orașului, și îi vom sprijini să iși facă
vocea auzită. Primul pas îl facem împreună, investind în infrastructură școlară și preșcolară, în
funcție de nevoile fiecărei instituții. Administrația locală, împreună cu ONG-urile și unitățile de
învățământ din oraș, vor colabora să ofere elevilor, în completarea programelor școlare, opțiunea
unor activități extracurriculare, unde aceștia să se dezvolte și să petreacă timpul într-un mod
benefic (ex: clubul elevilor, cercuri de pictură, club de dans, cluburi sportive etc.).
Nu vom susţine doar participarea la educaţie, ci şi calitatea educației, astfel, ne angajăm să
sprijinim și să stimulăm performanța în rândul tinerilor. Ne propunem să îmbogățim calendarul de
evenimente școlare și sportive, prin organizarea de concursuri între școli / licee, menite să
faciliteze implicarea și să stimuleze performanța tinerilor.
De asemenea, vom da prioritate dezvoltării educaţiei timpurii şi preşcolare pentru a combate
clivajele de dezvoltare în viitoarea viaţă de adult și a crește egalitatea de șanse prin dezvoltarea
de programe de mentorat, astfel încât, fiecare copil, indiferent de etnie sau statut social, să aibă
șansa să se dezvolte la potenţial maxim. Vom sprijini campaniile anti bullying la nivelul unităţilor
şcolare și vom investi pentru a asigura siguranța în școli.
Concret, în parteneriat cu unitățile de învățământ și ONG-urile:
✓
✓
✓
✓
✓

Investim în infrastructură școlară în funcție de nevoile fiecărei instituții.
Sprijinim performanța prin burse de merit.
Stimulăm implicarea prin concursuri școlare și educație non-formală.
Înființăm un centru pentru tineret.
Oferim consiliere școlară și profesională pentru a crește egalitatea de șanse și a
maximiza potențialul fiecărui elev.

O altă prioritate a programului nostru de guvernare este implementarea învățământului dual în
cadrul sistemului școlar vocațional, ne propunem să asigurăm o conectare directă între cerere şi
ofertă. Vom promova atragerea tinerilor și vom încuraja companiile să investească în acest sistem
educaţional, avantajele acestui tip de parteneriat fiind multiple: elevii fac practică / ucenicie direct
în cadrul firmelor pe perioada şcolarizării, termină deja cu calificare la zi dobândind abilităţi reale,
iar experiența câștigată va facilita găsirea unui loc de muncă la finalizarea învățământului.
Învățământul dual după sistemul german, pornit în 2015 la Brașov în proiectul-pilot propus de
Școala Profesională Germană Kronstadt, este un model de bună practică în acest sens.
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Eficientizăm Sistemul de Sănătate
Urziceni Sănătos: un oraș care are grijă de cetățenii săi și se preocupă de calitatea actului
medical.
Încrederea în sistemul de sănătate local reprezintă un indice de calitate foarte important pentru
oraș, iar acest indice este determinat, în principal, de următorii parametrii: calitatea personalului
medical, dotările tehnice și managementul spitalului. Funcționalitatea sistemului de sănătate local
depinde de acești parametrii. Serviciile medicale trebuie organizate, localizate și accesate în așa
fel încât să țină cont de nevoile și preferințele comunității pe care o deservesc - ne propunem
centrarea serviciilor pe cetățean. Acestea sunt principiile de la care plecăm în încercarea de a
vindeca orașul în care locuim.
Îmbunătățirea calității serviciilor medicale locale necesită o serie de măsuri, pornind de la selecția
pe criterii stricte de competență și experiență profesională a persoanelor cu funcții de conducere
în sistemul medical și continuând cu implementarea de programe menite să atragă și să rețină
personalul medical calificat - prin acordarea de facilități precum locuințe de serviciu, transport
decontat pentru medicii rezidenți, acordarea unei prime de retenție pentru medicii rezidenți cu
domiciliul în oraș, alocarea de buget special pentru perfecționare profesională (programe de
pregătire, seminarii, cursuri pentru personal, înființarea de programe tip “Schimb de experientă”).
Se va urmări obținerea de noi competențe, diversificarea serviciilor medicale disponibile în județ
și creșterea performanței.
Pentru a evalua situația actuală a infrastructurii locale de sănătate, ne propunem să inițiem un
audit pentru spitalului din Urziceni, care să evalueze performanța spitalului și modul de realizare
a cheltuielilor curente. Ne asumăm implementarea recomandărilor cuprinse în acest raport, în
măsura capacităților legale ale primăriei. Ne propunem să stabilim un dialog cu Ministerul
Sănătății pentru a îmbunătăți performanța spitalului, a dispune de resursa umană și aparatura
tehnică necesară pentru a acoperi cât mai multe domenii de specialitate. De asemenea, din
dialogul cu cetățenii ni s-a semnalat nevoia de personal pentru a asigura funcționarea camerei
de gardă. Totodată, administrația va fi deschisă colaborării cu organizațiile neguvernamentale din
domeniul sănătății și vom căuta activ alternative de finanțare a spitalul cu dotări tehnice noi sau
mentenanța echipamentului existent.
Vom sprijini inițierea de campanii de medicină preventivă și vom dezvoltă un program de asistență
la domiciliu pentru persoanele vârstnice (ex: ajutor la cumpărături, însoțitori pentru persoanele cu
dizabilități, etc.)
În domeniul sănătății ne propunem:
✓ Audit la Spitalul Municipal Urziceni pentru o evaluare corectă a situației actuale.
✓ Eficientizarea managementului și extinderea serviciilor oferite de Spitalului Municipal
Urziceni.
✓ Program pentru atragerea și păstrarea personalului medical în oraș prin facilități precum
locuințe de serviciu, transport decontat, sprijin în perfecționarea profesională.
✓ Program de asistență la domiciliu pentru persoanele vârstnice.
✓ Sprijinim campaniile de informare și prevenție
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Curățenie
Urziceni Curat: Un oraș care își respectă cetățenii și pune curățenia înainte de toate.
Un oraș curat este dreptul fundamental al fiecărui cetățean și baza pe care se poate clădi
dezvoltarea și înfrumusețarea orașului. Administrația locală are la dispoziție toate pârghiile
necesare pentru a reduce aruncările ilegale de deșeuri și pentru a implementa și eficientiza
ulterior procesul de colectare selectivă. Având în vedere situația reală din Urziceni, eficientizarea
sistemul de salubritate este o prioritate majoră pentru administrația USR PLUS.
Primul pas îl vom face prin evaluarea serviciilor existente, urmat de contractarea transparentă a
serviciilor de salubritate printr-un proces de selecție bazat strict pe indicatori de performanță,
eficientizarea procesului de colectare și implementarea colectării selective a deșeurilor.
Administrația locală trebuie sa se implice și să pună la dispoziția cetățenilor logistica necesară
păstrării curățeniei.Trecerea la colectare selectivă se va face prin implementarea unei scheme
eficiente de colectare și a unui sistem eficient de sortare împreună cu o urmărirea adecvată a
fluxurilor de deșeuri și completată de informarea și implicarea în mod activ a cetățenilor și a
întreprinderilor în procesul de ecologizare.
Propunerea Alianța USR-PLUS, atât la nivel național cât și la nivel local, pentru eficientizarea
colectarii selective este implementarea sistemului garanție - returnare, o modalitate prin care
diferitele părți angrenate în lanțul producător - consumator - reciclator organizează un sistem de
reciclare voluntară a ambalajelor de unică folosință sau reutilizabile, prin folosirea unui stimulent
financiar (garanție). Această propunere va scoate ambalajele de plastic din sistemul de salubritate
şi le va duce direct în reciclare.
În paralel, vom acționa pentru curățarea zonele folosite pentru aruncările ilegale de deșeuri,
aplicarea riguroasă a legii în acest sens și instalarea unui sistem de supraveghere video pentru
a păstra curățenia în zonele vulnerabile. De asemenea, prin platforma online Vocea cetățeanului
și printr-o linie telefonică dedicată, cetățenii vor putea reclama problemele din comunitățile lor.
Vom promova activ un comportament responsabil din partea cetățenilor prin sprijinirea și
derularea de programe de educare în grădinițe, școli și licee (ex: concursuri de reciclare, acțiuni
de strângere a deșeurilor din natura, etc.).
O serie de măsuri de bune practici pe care ne propunem să le implementăm în oraș:
✓ amenajarea de platforme îngropate pentru colectarea selectivă, în special în cartierele de
blocuri;
✓ furnizarea gratuită de saci de plastic sau de pubele colorate specific, pentru gospodăriile
individuale;
✓ colectarea periodică a obiectelor voluminoase și a electrocasnicelor;
✓ realizarea de parteneriate cu ONG-uri pentru colectarea și reciclarea de haine, e-waste;
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Siguranță pe stradă
Urziceni Sigur: Un oraș unde cetățenii să se simtă în siguranță.
Din discuțiile cu cetățenii, echipa Alianței USR PLUS a identificat creșterea gradului de
siguranța pe stradă ca obiectiv prioritar al programului de administrație publică. Ne dorim să
colaborăm cu cetățenii și cu poliția locală pentru a asigura un climat sigur în oraș.
Primii pași pe care îi asumăm în acest sens includ:
➢ Evaluarea sistem de supraveghere video și extinderea lui
Începem prin evaluarea actualului sistem de supraveghere video instalat în oraș de catre o
echipă de experți în domeniu. Vom colabora împreună cu specialiștii în domeniu pentru
extinderea și eficientizarea sistemului de supraveghere video, pornind de la soluțiile propuse de
aceștia pe baza evaluarii preliminare, în toate zonele vulnerabile și locurile publice importante,
respectând legislația în vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Existența
unui sistem de supraveghere video eficient este necesara pentru a descuraja și sancționa
faptele antisociale, pentru a ajuta autoritățile competente să intervină cu rapiditate, în caz de
urgență, și pentru a putea identifica fapte ce țin de vandalizarea bunurilor comune.
➢ Aplicarea riguroasă a legii și campanii de prevenire a faptelor antisociale
Pentru a avea un oraș frumos, intervențiile de regenerare ale primăriei nu sunt suficiente dacă
cetățenii nu au grijă de mediul în care trăiesc. În acest sens, ne dorim să organizăm campanii
de responsabilizare civică și prevenire a faptelor antisociale în rândul tuturor cetățenilor.
Totodată, ne propunem să colaborăm cu poliția locală / comunitară pentru o monitorizare atentă
a orașului și aplicarea riguroasă a legii împotriva faptelor antisociale.
⮚ Gestionarea animalelor fără stăpân
Problema animalelor fără stăpân este una ce trebuie adresată atât pentru siguranța cetățenilor
cât și pentru protecția animalelor. De aceea, ne dorim să facilităm adăpostirea temporară a
animalelor fără stăpân, fie prin implicarea directă a municipalității sau prin colaborarea cu ONGurile ce activează în acest sector. De asemenea, ne dorim sprijinirea campaniilor de adopție a
animalelor fără stăpân. În paralel vom implementa o campanie locală de sterilizare gratuită a
cainilor si pisicilor din gospodarii si microciparea acestora.
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Regenerare Urbană
Urziceni regenerat: Un oraș conectat, ce investește în calitatea locuirii și oferă tuturor
cetățenilor accesul la spații publice de calitate.
Un oraș poate fi cu adevărat performant doar atunci când reușește să păstreze și să atragă
oamenIi prin calitatea vieții pe care o oferă. Credem că Urziceni poate deveni un oraș prietenos
cu oamenii, activ și atractiv vizual, iar, în acest sens, planul nostru de administrație locală își
propune să acționeze și să atragă fonduri pentru a atinge următoarele trei obiective:
1) Orașul sigur și conectat prin îmbunătățirea și extinderea infrastructurii tehnico-edilitare.
Orice cetățean are dreptul la un standard minim al calității vieții, iar asta include accesul
la rețelele publice de apă, gaz și electricitate. De asemenea, situația traficului din oraș
impune construcția unei centuri ocolitoare pentru oraș și reabilitarea actualului traseu pe
care este deviat traficul greu. Prioritizarea pietonilor și a bicicliștilor este esențială într-un
oraș fără o rețea de transport în comun, în care oamenii se deplasează preponderent pe
jos. De aceea, trebuie să existe trotuare practicabile, iluminat public și o abordare
generală care să acorde pietonilor și bicicliștilor cel puțin aceeași importanță pe care o
primesc mașinile acum.
2) Orașul atractiv și locuibil prin regenerarea fondului construit și îmbunătățirea calității
vieții.
Calitatea locuirii trebuie să devină o prioritate a administrației, în special în cartierele de
locuințe colective ce au nevoie de reabilitare și înfrumusețare. Ne propunem construirea
unei rețele de spații verzi, locuri de joacă și socializare ușor accesibile tuturor. De
asemenea, ne propunem reabilitarea clădirilor de patrimoniu și de importanță locală prin
investiții directe în activele publice, sprijinirea și informarea proprietarilor acestor valori
patrimoniale și dezvoltarea de parteneriate public-private.
3)

Orașul activ, care trăiește prin regenerarea și extinderea spațiilor publice.
Spațiile publice și verzi, prietenoase cu oamenii, dau viață orașului și definesc identitatea
locală. Ne propunem identificarea și reabilitarea spațiilor publice reprezentative și crearea
de noi spații de recreere, precum o zonă de promenadă și de agrement, pentru activarea
societății civile și a orașului prin evenimente sportive și culturale.
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1. Infrastructură tehnico-edilitară pentru un oraș sigur și conectat
➢ Accesul la rețelele de apă, gaze și electricitate
O condiție minimă pentru o locuire de calitate este accesul la rețelele de servicii publice de apă,
gaze și electricitate. Din păcate, realitatea din Urziceni este diferită, în ciuda statutului de
municipiu, în special în Cartierul Peste Linie. Ne angajăm să intrăm în dialog cu companiile de
furnizare a serviciilor publice și să extindem rețeaua către toți cetățenii orașului.
De asemenea, pentru a facilita atragerea investitorilor în oraș și construcția unei platforme
industriale / hub agricol, vom identifica printr-un plan urbanistic o zonă bine definită pentru
viitoarele dezvoltări și vom asigura conexiunea la rețelele de utilități și alte dotări specifice
parcurilor industriale, de exemplu accesul la transformatoare de energie electrică.
➢ Centura
Urziceniul are nevoie de o centură ocolitoare, care să preia traficul greu, ce momentan trece prin
inima orașului, cu un impact negativ major asupra calității vieții cetățenilor. Cum dezvoltarea unei
centuri nu stă în atribuțiile administrației locale, ne angajăm să adoptăm o atitudine proactivă în
dialogul și negocierile cu Ministerul Transporturilor și Consiliul Județean și vom uni forțele cu
localitățile limitrofe orașului, pentru a facilita dezvoltarea unei astfel de centuri, ce probabil nu va
trece doar pe teritoriul UAT-ului nostru.
Totodată, vom iniția o analiză de impact asupra cetățenilor și un studiu de prefezabilitate ce ne
va ajuta să căutam activ soluții independente de minister și surse de finanțare din fonduri
europene pentru a realiza proiectul centurii. În paralel, vom asigura mentenanța actualei rute
ocolitoare pentru siguranța cetățenilor și a clădirilor din zonă.
➢ Treceri de pietoni
Pentru siguranța pietonilor, având în vedere că în zone intens circulate, precum zona gării, nu
există nici o trecere de pietoni, ne propunem să desfășuram un studiu riguros al circulației
pietonale și să asigurăm treceri de pietoni acolo unde este nevoie. În acest proces ne dorim să
colaborăm strâns cu cetățenii și să soluționăm cererile făcute de aceștia.
➢ Iluminat public
Siguranţa oamenilor şi securitatea traficului pot fi asigurate 100% doar printr-un iluminat corect,
în conformitate cu cerinţele naţionale şi internaţionale. Vom colabora împreună cu experții în
domeniu pentru implementarea unui sistem de iluminat inteligent, având următoarele obiective:
✓ Înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu unele performante din punct de
vedere energetic;
✓ Realizarea unor scenarii de pornire şi oprire a iluminatului stradal care să
optimizeze utilizarea energiei electrice prin folosirea la maximum a luminii naturale;
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2. Reabilitarea fondul construit pentru un oraș atractiv și locuibil
➢ Reabilitarea termică, structurală și arhitecturală a blocurilor.
Calitatea locuirii trebuie să devină o prioritate a administrației, în special în cartierele de
locuințe colective ce au nevoie de reabilitare și înfrumusețare. Alianța USR PLUS își
propune o abordare integrată și sustenabilă de reabilitare structurală, termică și
arhitecturală pentru locuințe sigure, eficiente energetic și cu fațade atractive. S-a
demonstrat ca un mediu atractiv vizual contribuie la calitatea vieții unui oraș, așadar,
practica reabilitării termice a blocurilor poate fi o bună oportunitate pentru a unifica
fațadele blocurilor și a stabili un cod cromatic pentru cartiere.
Concret, pentru a organiza, prioritiza și coordona interventiile cât mai eficient, ne
propunem:
✓ Inițierea imediată a studiilor de fezabilitate pentru evaluarea situației actuale și a
posibilităților de reabilitare ale blocurilor aflate într-o stare avansată de degradare;
✓ Accesarea liniilor de finanțare disponibile la nivel european și național pentru
reabilitarea blocurilor de locuințe;
✓ Informarea și acordarea de asistență asociațiilor de proprietari în elaborarea
documentațiilor necesare accesării fondurilor;
Reabilitarea clădirilor de locuințe colective este o prioritate a Alianței USR PLUS la
Urziceni, pentru a îmbunătăți calitatea locuirii și aspectul vizual al orașului.

➢ Restaurarea și reconversia funcțională a cladirilor istorice și de interes local.
Oferta culturală și socială a orașului este deficitară, dar orașul dispune de clădiri istorice
și de valoare pentru comunitatea locală ce, deși momentan sunt abandonate sau într-o
stare avansată de degradare, pot deschide oportunități de dezvoltare. Ne propunem
reabilitarea clădirilor aflate în proprietatea primăriei și transformarea lor în spații
comunitare, săli de spectacol și săli de expoziții, prin accesarea de fonduri Europene. De
asemenea, vom intra în dialog cu proprietarii clădirilor aflate în proprietate privată pentru
a găsi oportunități de dezvoltare în parteneriat public-privat. Administrația publică are la
îndemână o paletă de instrumente fiscale pentru a descuraja abandonul proprietăților și a
stimula reabilitarea sau restaurarea fațadelor, însă este nevoie de asumare și investiții
publice pentru a activa viața socială și a stimula activitatea economica care să justifice
investițiile private.
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Pentru a iniția acest proces, concret, vom demara următorii pași:
✓ Recensământul clădirilor istorice, de patrimoniu și de interes local pentru a afla
starea și statutul proprietăților;
✓ Dezvoltarea proiectelor prioritare conform strategiei de dezvoltare și accesarea
liniilor de finanțare disponibile pentru implementarea lor (ex: fonduri europene,
granturi norvegiene, fonduri de la Ministerul Culturii etc.);
✓ Dialogul cu organizațiile neguvernamentale din zonă și asociațiile de artă și
cultură, pentru colaborare în reconversia și activarea acestor spații. Sprijinim
formarea de noi asociații pentru a stimula implicarea civică din oraș;
✓ Restaurarea Cinematografului Pacea este una din prioritățile deja identificate,
văzând atașamentul comunității pentru acest spațiu. Ne dorim transformarea
acestui spațiu într-un centru cultural și comunitar, cu sală de cinema și de
spectacole și spații multifuncționale deschise comunității;
✓ Vom analiza situația Stadionului Tineretului și vom dezvolta un proiect de renovare
și modernizare, care să răspundă nevoilor comunității. Ne dorim ca stadionul și
infrastructura sportivă dezvoltată în jurul lui (ex: pistă de alergare) să devină o baza
de agrement accesibilă locuitorilor și astfel să stimulăm sportul, competițiile
sportive și un stil de viață sănătos;
Obiectivul nostru este să valorificăm patrimoniul local și, în acest proces, să răspundem
nevoii oamenilor de a avea la dispoziție spații pentru cultură, sport și comunitate,
stimulând diversificarea opțiunilor de petrecere a timpului liber prin colaborare cu
societatea civilă și mediul privat.
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3. Regenerarea spațiului dintre clădiri pentru un oraș activ, care trăiește.
➢ Trotuare accesibile și sigure.
Înainte de toate, ne propunem să creăm un mediu sigur pentru pietoni. În special, într-un
oraș ce nu dispune de transport în comun, experiența pietonală trebuie prioritizată. Primul
pas este să luăm măsuri împotriva practicii parcării ilegale pe trotuar. De asemenea, vom
extinde și îmbunătăți rețeaua de trotuare către toate gospodăriile din oraș. Este important
ca lățimea trotuarelor să corespundă standardelor stabilite prin lege și fluxului de pietoni,
standarde ce nu sunt reflectate de stadiul în care se află în acest moment infrastructura
pietonală.
Câteva principii de bună practică pe care ne dorim să le aplicăm în întreg orașul:
✓ o lățime de cel puțin 2 m pentru ca două persoane să treacă confortabil una pe
lângă alta. Stâlpii de iluminat, pistele de biciclete sau vegetația nu trebuie să muște
din lățimea minimă a trotuarelor, ci să vină în continuarea acestora;
✓ rampe la intersecția trotuarelor cu carosabilul, pentru a facilita accesul tuturor,
inclusiv al persoanelor cu dizabilități și a celor cu cărucioare pentru copii;
✓ vegetație și pomi pentru umbrire, bănci și alte spații de odihnă și relaxare de-a
lungul arterelor principale;
Astfel, trotuarele vor deveni nu doar accesibile și sigure pentru toți cetățenii, dar și spații
de socializare și promenadă.
➢ Spații publice de cartier.
Pentru o viață de calitate este important ca toți cetățenii să aibă acces facil la zone verzi,
locuri de joacă, spații pentru socializare și sport. Un standard de bună practică, spre care
aspirăm, este ca fiecare cetățean să aibă un spațiu public accesibil în maxim 10 minute
de mers pe jos. Este esențial să redăm spațiile din jurul blocurilor înapoi comunității, iar o
bună planificare spațială va permite echilibrarea balanței dintre locurile de parcare și
spațiile dedicate oamenilor. Grădinile din jurul blocurilor sunt o resursă spațială slab
exploatată, ce poate fi utilizată mai productiv, în scop comunitar.
Concret ne propunem:
✓ elaborarea unor master-planuri de dezvoltare a cartierelor, în baza cărora vom
identifica oportunitățile și provocările fiecărui cartier și vom structura colaborarea
cu asociațiile de proprietari și cu dezvoltatorii privați în procesul de regenerare;
✓ extinderea rețelei de locuri de joacă;
✓ terenuri multifuncționale pentru sport;
✓ deschiderea terenurilor din curtea școlilor în afara orelor de curs, după un
regulament bine stabilit;
✓ analizarea posibilității de a da grădinile din jurul blocurilor în administrația
asociațiilor de proprietari, pentru a le utiliza în folosul comunității locale (ex: grădini
urbane de flori și legume);
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➢ Spații publice reprezentative și zone verzi
Spațiile publice reprezentative, precum parcurile și piațetele, sunt importante pentru
identitatea culturală și viața orașului. De asemenea, zonele verzi sunt importante pentru
sănătatea oamenilor și calitatea vieții. Urziceniul duce lipsa de spații publice de calitate,
însă, obiectivul Alianței USR PLUS este să înverzim orașul și să transformăm locurile
reprezentative ale acestuia, prin intervenții urbanistice și peisagistice. Vom analiza
oportunitățile urbanistice pentru amenajarea de noi scuaruri, piațete și locuri de recreere
cu activități diverse, pentru toate grupele de vârstă.
Concret, ne propunem:
✓ Nici o stradă fără verdeață. Recensământul spațiilor verzi și elaborarea unui plan
de extindere a spațiului verde prin plantarea de copaci umbroși și crearea de noi
zone verzi pentru recreere;
✓ Reabilitarea parcurilor din oraș și introducerea de sisteme de monitorizare pentru
a păstra siguranța și curățenia;
✓ Decolmatarea și reamenajarea lacului ce se află în apropierea Parcului Tineretului
și a stadionului, și amenajarea malurilor acestuia ca un loc de promenadă și
socializare;
✓ Curățarea, toaletarea și protejarea Lizierei, astfel încât, să devină un plămân verde
al orașului. Prin intervenții minim invazive asupra cadrului natural, propunem
amenajarea unor alei de promenadă și a unor piste de alergare și biciclete în zona
lizierei;

Gabriel Cateliu – Primar.

Incluziune Socială și Egalitatea de Șanse
Urziceni Incluziv: Un oraș care are grija de toți locuitorii săi și nu lasă pe nimeni în urmă.
Ne dorim un Urziceni incluziv, cu accent pe sprijinirea celor defavorizați ,un oraș al
egalității de șanse, un oraș în care drepturilor tuturor oamenilor sunt respectate, în care toți
cetățenii să aibă oportunitatea de a participa în mod relevant la dezvoltare și de a se bucura de
un tratament egal cu ceilalți.
Vom lucra în parteneriat cu asociațiile neguvernamentale ce sprijină grupuri vulnerabile,
angajându-ne, alături de acestea, în lupta împotriva discriminării. Proiectele noastre în domeniul
incluziunii sociale și respectului pentru diversitate se vor adresa celor care se confruntă în mod
frecvent cu discriminarea și marginalizarea pe următoarele criterii: vârstă, dizabilități, rasă/etnie,
statut social, sex, etc.
Împreună cu responsabilii în domeniu, si în parteneriat cu actorii sociali relevanți, vom
sprijini și încuraja implementarea de programe menite să sprijine persoanele aflate în risc de
sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate prin implementarea de măsuri/
operațiuni de integrare și apartenență.
Concret, ne propunem:
✓ realizarea de analize cuprinzătoare la nivel de comunitate, care să evidențieze
nevoile locale și care să urmărească incluziunea socială a persoanelor/ grupurilor/
comunităților vulnerabile;
✓ elaborare de strategii de dezvoltare a comunității și planuri de acțiune/dezvoltare
comunitară pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare
participativă;
✓ campanii de conştientizare şi acţiuni specifice pentru creşterea responsabilităţii
sociale şi promovarea incluziunii active (inclusiv prin valorizarea modelelor de
succes din rândul comunităților țintă pentru combaterea tuturor formelor de
discriminare şi promovarea egalităţii de şanse);
✓ informare, consiliere, formare/ dezvoltare profesională (inclusiv prin schimbul de
bune practici, activităţi de consolidare a capacităţii şi transfer de know-how cu alte
comunităţi şi cu actori relevanţi la nivel de ţară)
✓ campanii de promovare pentru implicarea activă / voluntariatul membrilor
comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea
Alianța USR PLUS își propune să promoveze activ egalitatea de șanse și să creeze condiții
care să încurajeze și să sprijine demnitatea în mediul de lucru și în societate.
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Alianța USR PLUS vine pregătită cu o propunere realistă și responsabilă privind
viitorul Urziceniului.
Ne dorim să construim un oraș modern și European, care să răspundă nevoilor
cetățenilor. Pornim de la reconstrucția economiei și, totodată, investim în
calitatea vieții tuturor cetățenilor.
Așadar, acum e timpul schimbării, e timpul unei administrații locale de secol 21
iar puterea stă în mâinile noastre. Urziceniul are nevoie de un primar cinstit și
competent, care să pună oamenii pe primul loc!
Pe 27 Septembrie, alege schimbarea!
Alege Gabriel Cateliu primar, alege echipa USR PLUS la consiliul local!

