Dumitrescu şi Mitrea, susţinuţi de vrâncenii de pe
Valea Zăbalei

Parlamentarii Cristian Dumitrescu (candidatul USL pentru Colegiul 2
Senat) şi Miron Mitrea (candidatul USL în Colegiul 4 Odobeşti pentru Camera
Deputaţilor) s-au întâlnit, ieri, cu locuitorii comunelor Năruja, Vrâncioaia şi
Spulber. Oamenii au declarat că vor vota candidaţii USL deoarece reprezintă
„uniunea dorită de popor“. La Spulber, primarul Vasile Rusu împreună cu cei doi
candidaţi au inaugurat un dispensar medical.
Candidaţii USL, Miron Mitrea şi Cristian Dumitrescu au mers, ieri, în târgul de la
Năruja, unde au stat de vorbă cu oamenii. Aceştia le-au spus candidaţilor USL că vor ca
Uniunea Social - Liberală să câştige alegerile pentru a repara nedreptăţile făcute de PDL.
Mai mult, oamenii au spus că vor vota candidaţii USL deoarece reprezintă „uniunea
dorită de popor“. „Pedeliştii în frunte cu Băsescu ne-au tăiat pensiile şi salariile,
ne-au lăsat fără un ban în buzunar. Nu vrem să mai auzim de ei“, le-au spus
oamenii celor doi candidaţi.
Alături de Miron Mitrea şi Cristian Dumitrescu s-au aflat primarii comunelor
Vrâncioaia şi Paltin. „Cu votul dumneavoastră, pe data de 9 decembrie vom
câştiga alegerile, iar guvernul Victor Ponta va repara toate aceste nedreptăţi.
Deja au fost luate măsurile legale de reîntregire a pensiilor şi salariilor tăiate
abuziv de Guvernul Boc“, le-a spus Cristian Dumitrescu oamenilor.

De la Năruja, caravana USL a mers la Spulber, unde, primarul Vasile Rusu
împreună cu cei doi candidaţi au inaugurat un dispensar medical. Investiţia a fost
realizată cu sprijinul preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea, Marian Oprişan.

Primarul comunei Spulber, Vasile Rusu, a declarat că numai prin votul dat
candidaţilor USL vor putea fi terminate proiectele de investiţii pe care comunitatea locală
le are în derulare sau în faza de proiect.„Avem în mijlocul nostru pe viitorul senator
şi viitorul deputat al comunei Spulber, respectiv Cristian Dumitrescu şi Miron
Mitrea. Vreau să vă spun că realizarea dispensarului medical a fost posibilă cu
sprijinul parlamentarilor Miron Mitrea şi Cristian Dumitrescu, dar în special cu
sprijinul preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea, Marian Oprişan. De aceea,
vă cer ca pe data de 9 decembrie să participăm cu toţii la vot, să votăm
candidaţii USL, pentru a nu ne mai afla în situaţia din ultimii 8 ani când am stat
la mâna altora să-şi bată joc de noi, aşa cum a făcut PDL-ul“, le-a spus primarul
Vasile Rusu oamenilor din comună. Acesta le-a reamintit că cea mai mare problemă este
alimentarea cu apă a comunei, investiţie ce trebuia finanţată prin HG 577/1997, dar la
care guvernele pedeliste au tăiat finanţările. „Ne mai trebuiau 450 mii lei pentru a
finaliza lucrările la sistemul de alimentare cu apă, dar pedeliştii nu ne-au dat un
leu“, a mai spus primarul Vasile Rusu.
„Tot timpul vom avea ceva de făcut pentru dumneavoastră şi vom face“
Candidatul USL în Colegiul 4 Odobeşti pentru Camera Deputaţilor, Miron Mitrea,
le-a spus oamenilor că va susţine toate proiectele de modernizare a infrastructurilor

locale. „Am făcut drumuri, dar mai sunt lucruri de făcut la acestea. O să
rezolvăm şi problema cu alimentarea cu apă, după care vine canalizarea. Tot
timpul vom avea ceva de făcut pentru dumneavoastră şi vom face. Când am fost
la guvernare, împreună cu preşedintele Marian Oprişan am adus bani mulţi
pentru investiţii în Vrancea şi am rezolvat multe probleme. Au urmat 8 ani în
care pedeleul nu a alocat nimic administraţiilor locale conduse de PSD, iar
această situaţie trebuie să se schimbe. Iar cu ajutorul dumneavoastră, pe 9
decembrie, USL va câştiga alegerile parlamentare pentru şi în interesul
vrâncenilor şi românilor“, a spus Miron Mitrea.
Oprişan a obţinut finanţare pentru regularizarea râurilor din Vrancea
Deputatul Cristian Dumitrescu, candidatul USL pentru Colegiul 2 Senat, le-a spus
oamenilor că, prin sprijinul preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea, Marian Oprişan,
multe dintre problemele lor cauzate de intemperii vor fi rezolvate definitiv. „În urma
demersurilor făcute de preşedintele Marian Oprişan, Guvernul Ponta a alocat 46
de milioane de lei pentru efectuarea lucrărilor de regularizare şi recalibrare a
albiilor râurilor din bazinul hidrografic Vrancea. O mare parte din aceşti bani
vor fi alocaţi pentru executarea lucrărilor de amenajare hidrografică a râului
Zăbala. Astfel, întreg bazinul hidrografic al Zăbalei a intrat într-un amplu proces
de recalibrare a albiei pentru ca apa să nu mai distrugă case, gospodării şi
drumuri“, a afirmat Cristian Dumitrescu. Acesta le-a mai spus oamenilor că este
mândru că a reuşit să facă o bibliotecă pentru comuna Spulber, bibliotecă ce poartă
numele regretatului vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, Mircea Diaconu.
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