Victor Roman şi Cristian Dumitrescu au inaugurat
Căminul de bătrâni din Fitioneşti

Candidaţii USL la alegerile parlamentare Cristian Dumitrescu şi Victor Roman, împreună cu
Ionel Cel-Mare, vicepreşedintele Consiliului Judeţean, şi primarul Iordache Cazacu, au inaugurat,
ieri, Centrul de asistenţă şi suport pentru persoane vârstnice din Fitioneşti. Investiţia, în valoare
totală de 3.820.634,92 lei, a beneficiat de finanţare prin Programul Operaţional Regional, iar
contribuţia locală a fost de 853.963,92 lei. Căminul are 18 garsoniere, dintre care 16 cu câte două
locuri şi două garsoniere cu câte trei locuri. De asemenea, beneficiază de bucătărie şi o sală de
mese, precum şi de o sală de festivităţi.
După tăierea panglicii inaugurale, primarul Iordache Cazacu a propus celor prezenţi
păstrarea unui moment de reculegere în memoria fostului vicepreşedinte al Consiliului Judeţean,
Mircea Diaconu, care a participat, în august 2011, la inaugurarea lucrărilor la obiectivul de
investiţii. „De acolo, de sus, din Cer, el ne vede şi vreau să-i mulţumesc acum pentru
ajutorul pe care ni l-a dat. La fel, vreau să-i mulţumesc, pentru sprijin, preşedintelui
Consiliului Judeţean, Marian Oprişan, ministrului secretar de stat Iulian Matache, dar şi
oaspeţilor de azi, Cristian Dumitrescu şi Victor Roman, pentru că ne-au ajutat să
deschidem uşi ca să realizăm o astfel de investiţie cu fonduri europene”, a declarat
Iordache Cazacu. Acesta a subliniat importanţa Centrului de asistenţă pentru persoane vârstnice,
singurul de acest fel construit în ultimii ani în Moldova, despre care a afirmat că este destinat nu
numai bătrânilor din Fitioneşti, ci şi celor din judeţ.
Deputatul Cristian Dumitrescu a felicitat autorităţile pentru investiţia realizată, cu atât mai
mult cu cât este vorba despre un cămin construit într-o comunitate mică. „Este o comunitate
care, iată, astfel, se modernizează, introducând în viaţa oamenilor acel «mai bine»,
specific oraşului, specific altor comunităţi, mai mari. Dar şi România este o ţară
europeană şi, cu timpul, îşi vor da seama şi bătrânii noştri, mai ales cei care au rămas
singuri, că pot trăi mai bine şi pot să-şi petreacă în condiţii mult mai decente şi mai bune
zilele într-un astfel de lăcaş”, a spus Cristian Dumitrescu.

Acesta a adăugat că, în ziua de astăzi, nu trebuie considerat ruşinos faptul că un bătrân
beneficiază de protecţia socială oferită de un astfel de centru, pentru că aceasta există în toate
ţările civilizate. „Nu ajungi într-un azil, ci într-un loc în care comunitatea recunoaşte că
are, pentru fiecare dintre cetăţeni, o datorie faţă de ei”, a declarat Cristian Dumitrescu.
Deputatul vrâncean a ţinut să-i asigure pe cei prezenţi de faptul că noul centru inaugurat
la Fitioneşti nu va fi singura investiţie socială de care va beneficia în viitor judeţul
Vrancea. „Noi vrem să vă spunem că nu vom închide spitale sau şcoli, ci faptul că vom
deschide spitale, vom deschide şcoli, dar şi astfel de centre de tratament. Facem aceste
lucruri pentru că iubim oamenii, de aceea ne dorim să fie cât mai multe”, a precizat
deputatul vrâncean.
În încheierea festivităţii de inaugurare, vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Ionel CelMare, a ţinut să le transmită autorităţilor locale felicitările preşedintelui Marian Oprişan, pentru
obiectivul de investiţii realizat la Fitioneşti. „Este un lucru deosebit că ne gândim la bătrânii
noştri, la persoanele neajutorate, că începem să-i respectăm pe cei care ne-au dat viaţă,
ne-au crescut şi care ne sunt şi acum sprijin”, a spus Ionel Cel-Mare.
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