
Forum de candidaţi 
Dezbatere între candidaţii la alegerile locale şi cetatenii Comunei Merişani 

 

Asociaţia Partener pentru Tine şi Centrul de Resurse pentru participare publică – CeRe au 

organizat o dezbaterea între candidaţii la 

funcţia de Primar şi cetăţenii din Comuna 

Merişani, judeţul Argeş. 

Evenimentul a avut loc în data de 3 iunie 

2012, la Căminul Cultural din satul 

Vâlcelele, judeţul Argeş. Invitaţi la această 

dezbatere au fost toţi cei 7 candidaţi la 

Primarie şi localnici.  

 

Principalele teme de discuţie au fost:  

 lipsa infrastructurii de apă şi canal  

 situaţia precară a asfaltării şi pietruirii 

drumurilor şi uliţelor comunale 

 lipsa locurilor de muncă 

 siguranţa cetateanului, a bunurilor din 

gospodarie şi a culturilor agricole 

În cadrul acestui forum, APT a dorit să ofere tuturor candidaţilor şanse egale de a-şi 

promova platformele program şi de a răspunde întrebărilor cetăţenilor.  

 

Din păcate, după prima sesiune de prezentare a candidaţilor, la secţiunea obiective 

electorale, evenimentul a luat o altă turnură ce 

nu a mai putut fi administrată şi moderată corect. 

Câţiva dintre candidaţi şi-au organizat propriile 

tabere de susţinători cu un singur scop- să 

huiduiască pe contracandidat. 

 

Aşa că... în loc de dialog, întrebări, 

răspunsuri şi discursuri a ieşit o huiduială 

de proporţii din care atât cetăţenii cât şi 

candidaţii au avut de pierdut- credem noi! 

Iar noi, de învăţat! 

 

Iata ce ar fi întrebat cetăţenii dacă candidaţii ar fi 

putut să vorbească: 

 

 „ce va face primarul cu proiectul apa și canal?! Să introducă apa și canalizarea de 

la Căpățânești către Merișani!” 

 ”în bugetul local din 2012 este prevazută săparea unei fântâni în Malul Vânăt. În 

cât timp veți săpa această fântână?” 

 ”cu ce bani și cu ai cui faceți în comună ceea ce ați promis?” 

 ”avem nevoie de mijloc de transport care să tranziteze prin Malul Vânăt 

Vâlcelele...să nu mai mergem pe jos până la Mânicești” 

 ”câți dintre dumneavoastră v-ați păstrat culoarea politică, câți v-ați mutat la alt 

partid și de ce? Oare pentru binele personal?” 

 ”asigurarea mijloacelor de transport la orele de vârf; asigurarea pazei și protecției 

tuturor locuitorilor comunei Merișani; înființare echipa de fotbal; crearea locurilor 

de muncă- este problema cea mai urgentă” 

 „care este cea mai bună soluție pentru armonizarea intereselor cetățenilor 

comunei” 

 ”de ce mințiți cu nerușinare și promiteți electoratului?” 

 ”la nivelul comunei se consumă mulți bani cu paza și protecția fără rezultate 

convingătoare” 

 ”murdărirea drumului județean și a celor comunale de face în mare parte de 

mașinile care desfășoară activitatea pe acestea ” 

 „Primarul care va ieși să organizeze evenimente ca acestea pe teme care vizează 

nevoile cetățenilor la cel puțin 3 luni” 

 ”pentru proiectelor de infrastructură este nevoie de referendum în rândul 

locuitorilor” 


