Victor Roman: „Comuna Păuneşti are nevoie de apă,
canalizare şi gaze“

Victor Roman, candidatul USL pentru Camera Deputaţilor în Colegiul 6 Adjud,
condamnă conducerea Primăriei Păuneşti pentru proasta gestionare a proiectelor din
comună. Acesta a arătat că oamenii din comună au nevoie de apă, canalizare şi gaze.
Alături de Cristian Dumitrescu, candidatul USL pentru Colegiul 2 Senat, Victor Roman
propune o legislaţie prin care să fie sprijiniţi viticultorii şi cei care investesc în domeniul
industriei prelucrării lemnului, pentru a crea locuri de muncă în satele vrâncene.
Comuna Păuneşti este una dintre cele mai mari localităţi rurale din Vrancea şi în acelaşi
timp o aşezare unde proiectele de modernizare ale infrastructurii au stagnat în ultimul an din
cauza conducerii pedeliste din Primărie. Toate proiectele începute cu sprijinul Consiliului Judeţean
Vrancea au fost lăsate de izbelişte de Primăria din Păuneşti, care nu a reuşit să ducă la capăt
investiţiile.
Victor Roman, candidatul din partea Uniunii Social Liberale la Camera Deputaţilor în
Colegiul 6 şi unul dintre cei care au sprijinit proiectele începute la Păuneşti, promite cetăţenilor
comunei că în calitate de deputat va susţine proiectele păuneştenilor, ca localitatea lor să redevină
o comună de frunte a judeţului. „În calitate de consilier judeţean am susţinut toate
proiectele iniţiate de domnul preşedinte Marian Oprişan pentru comuna Păuneşti. Din
păcate, în ultimul timp, conducerea pedelistă a comunei şi-a bătut joc de bani şi
proiectele începute nu au mai fost terminate, deşi se puteau finaliza dacă autorităţile
locale manifestau seriozitate. Ca locuitor al comunei Păuneşti vreau să facem ca această
localitate de oameni harnici să ocupe locul său de frunte printre localităţile judeţului şi
să reparăm distrugerile făcute de pedelişti“, le-a spus oamenilor, Victor Roman.
Fabrici de prelucrare a lemnului cu dobândă subvenţionată
Fiind un cunoscător al mediului de afaceri şi un om care ştie cât de greu se obţine un credit
şi cât de ridicată este dobânda, în programul electoral al candidatului Victor Roman un rol
important îl ocupă îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul creditării micilor întreprinzători. „Una

dintre propunerile mele ca viitor deputat este o iniţiativă legislativă în sprijinul celor
care doresc să investească în domeniul prelucrării lemnului şi agriculturii. Păuneşti-ul,
ca şi alte comune din Colegiul 6 - mă refer aici la Rugineşti, Tănăsoaia, Străoane,
Răcoasa, Câmpuri, Soveja, ca să nu amintesc decât câteva - are întinse suprafeţe cu
material lemnos. Este păcat ca acel material exploatabil să fie vândut brut. Dacă voi fi
ales, voi propune o lege prin care agricultorii şi cei care doresc să investească în
domeniul prelucrării lemnului să obţină credite avantajoase, chiar cu dobânzi
subvenţionate de stat, pentru a putea pune pe picioare mici fabrici sau ateliere de
prelucrare a lemnului, creând locuri de muncă pentru tinerii din comună“, le-a mai spus
oamenilor, candidatul USL Victor Roman.
„Vinurile din Păuneşti vor fi cunoscute în toată ţara”
O legislaţie în sprijinul viticultorilor ar permite ca vinurile produse în podgoria comunei să
poată fi obţinute la costuri mai mici, vândute avantajos de producători astfel încât viticultorii din
Viişoara să se bucure de munca lor de un an întreg. Cristian Dumitrescu, candidatul USL pentru
Colegiul 2 Senat, le-a spus oamenilor că „preşedintele Marian Oprişan a fost de curând la
Bruxelles unde a intervenit la nivel oficial pentru protejarea viticulturii vrâncene
împotriva
politicii
de
liberalizare
a
viticulturii,
propusă
de
Uniunea
Europeană“. „Guvernul Uniunii Social Liberale va proteja viticultura locală, iar eu dacă
voi fi ales senator voi susţine şi voi face propuneri pentru modificarea Legii viei şi vinului
în aşa fel încât să vină în întâmpinarea nevoilor viticultorilor români şi vrânceni, dar care
să aibă şi soluţii la toate problemele reclamate de aceştia“, a spus Cristian Dumitrescu.

