
Declaratie de principii 

 

Subsemnatul, Vlad Costea, în calitate de cetățean preocupat de problemele 

Municipiului Slobozia, redactez această Declarație de Principii pentru a atesta și 

garanta verticalitatea și integritatea de care mi-am propus să dau dovadă în 

conduita mea personală – atât în timpul campaniei electorale, cât și în orice 

activitate voi întreprinde la finalul ei, indiferent de rezultatul scrutinului. Scopul și 

intențiile mele vizează strict oferirea capacității personale de muncă spre a 

deservi binelui comunității în care m-am născut și care mi-a garantat dezvoltarea 

socială, fizică și intelectuală în primii 19 ani de viață. În acest sens, singurele 

obiective pe care le voi prezenta vizează rezolvarea problemelor municipale, 

având scopul final de a îndeplini o dezvoltare intelectuală, economică și culturală 

de durată. 

În vederea atingerii acestor scopuri fără compromiterea unor principii și 

standarde calitative, declar propria independență politică drept pilonul central al 

elaborării și implementării ideilor. Independența mea politică nu se va manifesta 

sub nicio formă într-un refuz de colaborare cu reprezentanți aleși care sunt afiliați 

la partide politice, însă va asigura un proces deliberativ imparțial, în care toate 

punctele de vedere sunt consultate și luate în considerare în luarea unei decizii. 

Din punct de vedere economic, nu voi accepta niciodată sume de bani sub forme 

ilicite (indiferent de sursa lor de proveniență) și mă voi opune actelor de corupție 

până în punctul în care voi raporta autorităților competente fiecare neregulă pe 

care o observ. Consider că gradul ridicat al corupției este o reminiscență neo-

comunistă care se manifestă asemenea unei buruieni care încă nu a fost stârpită – 



iar dezvoltarea socială depinde de corectitudinea persoanelor aflate în funcții de 

conducere și administrative. 

În plus, voi asigura o bună comunicare cu electoratul și voi desfășura o activitate 

transparentă, urmărind digitalizarea documentelor oficiale și accesarea lor într-o 

manieră cât mai simplă. Acest fapt va ajuta atât la transmiterea de rapoarte, cât și 

la realizarea de consultări. 

Nu în ultimul rând, voi sonda pe cât se poate de des opinia publică, voi avea grijă 

să introduc în dezbatere publică toate problemele importante pe care le identific 

și voi lua deciziile urmărind dezvoltarea demografică, intelectuală, economică și 

spirituală a Municipiului Slobozia. 

Cu stimă, 

Vlad Costea 

 


