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 e ce ați dat de 10 ori mai mult
D
pe Parcul Verdi decât costa,
păgubind bucureștenii cu zeci
de milioane de euro?
 e ce ați favorizat o firmă
D
turcească în cadrul licitației pentru
cele 100 de tramvaie, în condițiile
în care oferta ei era inferioară
ofertei unei firme românești?
 e ce nu ați reabilitat niciun
D
metru de linie de tramvai,
iar tramvaiele sar de pe șine
și merg cu viteze derizorii?
 e ce Primăria Capitalei
D
nu a realizat nicio parcare
în 2016 - 2020?
 e ce, prin PUZ-urile de sector,
D
dispar din Planul Urbanistic
General peste 400 de hectare
de spațiu verde?
 e ce nu ați modernizat nici
D
măcar un kilometru de conductă
de termoficare de pe inelul
principal?
De ce nu ați construit nicio
grădiniță, deși ați promis 20?
 e ce nu ați realizat din Spitalul
D
Metropolitan decât o machetă
de plastic?
 e ce ați terminat de consolidat
D
doar 6 clădiri cu risc seismic?
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 e ce ați mințit cu absorbția
D
a 1 miliard de euro fonduri
europene, când ați absorbit
în 4 ani de 30 de ori mai puțin?
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 e ce ați dus PMB în faliment,
D
distrugând credibilitatea
instituției pe care o conduceți
și a întregului oraș?

 e ce, după ce oamenii dvs.
D
de încredere au fost complici
în gazarea manifestanților din
Piața Victoriei pe 10 august,
nu v-ați cerut niciodată scuze
față de bucureșteni?
 e ce v-ați certat cu toate
D
guvernele (PSD și PNL) și ați
ratat astfel șansa unei colaborări
reale dintre administrația locală
și administrația centrală,
în folosul bucureștenilor?
 e ce țineți cu dinții de
D
companiile municipale,
deși instanța le-a declarat
ilegale, iar majoritatea dintre
ele înregistrează pierderi?
 e ce n-ați făcut nimic pentru
D
a combate poluarea din
Capitală, aducând România
în situația de a fi condamnată
la Curtea de Justiție a Uniunii
Europene pentru acest lucru?

