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Advertorial

Vrancea întoarce foaia! Construim împreună!
Pe 5 iunie, la Focșani se întoarce foaia! Vino la vot!
Lucrurile sunt simple în administrație, atunci când nu există corupție și interese ascunse.
De ce credeți că am reușit la Jariștea, ca primar timp de 8 ani, deși alte comunități din județ nu au avut
dezvoltarea economică așteptată? Pentru că am atras tinerii în jurul meu, am preluat sfaturile celor cu
experiență, i-am implicat pe cei cu idei în administrația publică locală, am fost partener serios și cu bun
simț față de oamenii de afaceri, am respectat legea și am asigurat transparența activităților derulate.
Modelul de la Jariștea poate fi aplicat în orice localitate din Vrancea. Implicit, la o instituție de genul
Consiliului Județean, pentru că oamenii sunt cei care mișcă lucrurile într-o comunitate, într-o instituție.
Strategia de dezvoltare a județului o văd integrată într-un sistem activ din care să facă parte, prin proiecte
comune, toate localitățile vrâncene. Nu putem acționa separat pentru că nu fiecare comună dispune de un
departament eficient de accesare a fondurilor europene.
CJ Vrancea trebuie să se implice activ în viața comunităților locale și asta nu doar prin simpla direcționare a
unor fonduri venite de la bugetul de stat, ci printr-o coordonare eficientă a acțiunilor de accesare fonduri și
”asistență” în proiectele administrative.
Nu întâmplător am numit sloganul nostru: CONSTRUIM ÎMPREUNĂ. Tocmai pentru că ne vom
raporta în mod egal la toate localitățile din județ, indiferent de culoarea politică a primarului.
Nu suntem adepții modului discreționar în care Oprișan a acționat ca președinte al CJ Vrancea.
PNL Vrancea propune oameni noi, foarte mulți tineri, dornici să se afirme în administrație prin
aplicarea unor principii simple ce țin de seriozitate, apropiere față de oameni, respect față de
toate comunitățile. Nu sunt simple vorbe. Sunt fapte. Consultă lista de consilieri și te vei
convinge!
Ce dorim să facem pentru Focșani:
• Preluarea Spitalului Județean ”Sf. Pantelimon” de către CJ Vrancea. E nevoie de un spital modern,
cu un management eficient.
• Redarea încrederii investitorilor, în sensul că la Focșani se pot derula și afaceri care presupun
dezvoltare locală, producție, crearea de locuri de muncă.
• Nici un copac tăiat în Focșani. Crearea de parcuri și locuri de joacă pentru copii, în mai multe ”zone verzi”.
• Subvenționarea sportului vrâncean prin susținerea echipelor de copii și juniori, dar și a sportului de masă.
• Refacerea bazelor sportive și construirea unui stadion la standarde de Liga 1.
• Investiții în infrastructură pe străzile secundare, peticite la infinit de administrația PSD
• Reducerea cu 80 la sută a cheltuielilor aferente evenimentelor publice tip Revelion, Ziua Europei etc.
• Introducerea municipiului Focșani într-un circuit turistic real, prin valorificarea potențialului istoricogeografic.

Vremea dictatorilor care ne dau lecții a trecut.
Prea mulți ani ne-au privit cu superioritate, bătându-și joc de banul public. Politica
lui Oprișan, la nivel de județ, a dus la scăderea populației cu aproximativ 50.000 de
oameni, care au ales să plece din Vrancea, în alte județe și în alte țări.
Suntem LIBERALI, nu DICTATORI!

Pune liberalii în slujba ta!
Suntem o echipă nouă, pregătită să muncească pentru ca Vrancea să nu mai fie la coada
tuturor clasamentelor din România. Economia este într-o permanentă scădere, salariul
mediu este unul din cele mai mici din România, iar lipsa de respect a administrației
județene a devenit arhicunoscută.

Pune liberalii în slujba ta prin votul tău!
Așa să ne ajute Dumnezeu!
Vrancea e a noastră. O vrem înapoi!
Municipiul Focșani e al nostru. Îl vrem înapoi!

Candida]ii PNL la CJ Vrancea

LISTA DE CANDIDAȚI
pentru alegerea Consiliului Local al
municipiului Focșani, județul Vrancea
din data de 5 iunie 2016

