Dispensar medical modern pentru sătenii din
Răstoaca

Oamenii din Răstoaca vor beneficia de servicii medicale de calitate după ce ieri a fost
inaugurat un dispensar dotat cu toate utilităţile şi unde vor funcţiona cabinetul medicului de familie
şi un cabinet de medic stomatolog. Dispensarul medical a fost inaugurat de primarul Vasile Dima,
parlamentarul Cristian Dumitrescu, candidat USL la Senat în Colegiul 2 Vrancea, şi Laurenţiu
Ţigăeru Roşca, candidat USL la Camera Deputaţilor în Colegiul 5 Vrancea. Investiţia de la Răstoaca
a fost realizată cu bani de la bugetul local. Costurile s-au ridicat la peste patru miliarde de lei
vechi. La inaugurarea dispensarului au fost prezenţi zeci de oameni din comună. Primarul Vasile
Dima a afirmat că în perioada următoare va veni şi un medic stomatolog în comună pentru a oferi
servicii medicale oamenilor de aici. „Era necesară această clădire care va avea un cabinet de
medic de familie, iar a doua parte pentru un medic stomatolog. Deja am discutat cu un
medic care vrea să închirieze acest spaţiu. Este o clădire construită cu sprijinul
preşedintelui Consiliului Judeţean, Marian Oprişan, care ne-a ajutat enorm în această
perioadă“, a afirmat primarul Vasile Dima. Acesta a afirmat că localitatea se va dezvolta în
următorii ani, după alegerea în Senat a lui Cristian Dumitrescu şi a lui Laurenţiu Ţigăeru Roşca la
Camera Deputaţilor. „Sperăm să iasă deputatul nostru, avem mare încredere în dumnealui şi în
domnul Dumitrescu“, a afirmat primarul.
Candidaţii USL vor să facă „Vrancea puternică“
Candidatul USL la Senat în Colegiul 2 Vrancea, Cristian Dumitrescu, le-a spus oamenilor că
deviza USL este „Fapte, nu vorbe“, iar acest lucru îl demonstrează realizările primarului Vasile
Dima. Candidatul le-a spus cetăţenilor să se gândească la ceea ce au făcut reprezentanţii USL şi să
compare cu ceea ce au făcut pedeliştii când s-au aflat la guvernare, respectiv tăierile de pensii şi
salarii. „Astăzi este o zi specială pentru că un om deosebit, primarul dumneavoastră,
Vasile Dima, un om harnic, a făcut multe lucruri din cele pe care le-a promis. A făcut
Primăria, Căminul cultural, parcul, a pietruit drumurile. Este un om care face parte din
echipa noastră, a PSD-ului, echipa care are ca deviză «Fapte, nu vorbe». Vreau să ne
cunoaşteţi prin faptele noastre şi pe 9 decembrie să ne daţi girul dumneavoastră, venim

şi vi-l cerem cauţionaţi de ceea ce au făcut Consiliul Judeţean, primarul dumneavoastră,
USL-ul. Guvernul USL a dat banii înapoi şi o să îi restituie până când va fi recuperată
tăierea de 25% aplicată de pedelişti şi Traian Băsescu. Am dat pensiile înapoi şi alte
lucruri pe care am putut să le facem în acest interval scurt de când suntem la guvernare.
Aceste lucruri ne recomandă pe noi. Domnul deputat Ţigăeru este un alt tip de politician
decât cel care ne-a făcut de ocară Vrancea noastră. Având încredere în noi, susţinândune pe noi, vă susţineţi pe dumneavoastră, ne gândim cum să putem obţine mai mult
pentru dumneavoastră“, a afirmat Cristian Dumitrescu.
Candidatul USL la Senat le-a spus oamenilor că au nevoie de servicii sanitare, de şcoli
pentru copii şi de valorile morale creştine pentru a trece peste această perioadă dificilă. De aceea,
Cristian Dumitrescu le-a cerut să voteze candidaţii USL a căror deviză este „Vrancea
puternică“. „Noi nu închidem spitale, deschidem spitale, deschidem şi reparăm şcoli, nu
închidem şcoli, aşa cum a făcut ministrul Funeriu în guvernarea trecută. Noi suntem
preocupaţi să susţinem biserica, iar bugetul Ministerului Culturii a fost crescut la
rectificare tocmai pentru a ajuta lăcaşele de cult. Biserica nu face politică şi este foarte
bine acest lucru, dar oamenii au nevoie de sănătate, au nevoie de educaţie şi au nevoie
de morală creştină şi de credinţă în Dumnezeu. Acestea sunt lucrurile pe care noi vi le
propunem sub sloganul «Vrancea puternică». Să dea Dumnezeu să câştigăm alegerile şi
aşa cum de ani de zile, noi, PSD, noi, USL, am guvernat în Vrancea pentru oameni, vom
guverna şi ţara cu guvernul Ponta oricine ar fi încă puţin timp la Cotroceni, pentru
dumneavoastră şi pentru o Românie puternică“, a afirmat Cristian Dumitrescu.
La rândul său, Laurenţiu Ţigăeru Roşca, candidatul USL la Camera Deputaţilor în Colegiul 5
Vrancea, a precizat că îşi doreşte ca în fiecare comună din Vrancea să existe servicii medicale de
calitate. “Am participat la un eveniment important pentru viaţa comunităţii din Răstoaca
– inaugurarea Dispensarului medical din comună. După această investiţie, sătenii vor
beneficia de servicii medicale primare, dar şi de intervenţii stomatologice, pentru că aici
va veni şi un medic dentist. Sănătatea este un domeniu vital pentru România, asupra
căruia USL se va apleca cu toată atenţia. Ca deputat în viitorul Parlament al României,
voi milita ca în fiecare comună să existe servicii medicale permanente pentru locuitori.
Asta pentru că existenţa normală a fiecărei comunităţi se bazează pe şcoală, preot,
medic şi autorităţi locale competente”, a afirmat Laurenţiu Ţigăeru Roşca, candidatul USL la
Camera Deputaţilor în Colegiul 5 Vrancea.

