Situaţiile cadastrale, realizate de primării cu bani de
la Guvern

Iniţiativă legislativă
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 Tulnici, Păuleşti, Bîrseşti şi Negrileşti. „Ne-au tăiat pensiile şi salariile, ne-au lăsat
fără un ban în buzunar. Pentru asta vrem ca PDL şi Băsescu să plece definitiv de la
putere“, au spus oamenii. „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 Miron Mitrea, vrâncenilor.
Oamenii s-au plâns că plătesc impozite prea mari pentru întocmirea actelor cadastrale la
proprietăţile deţinute. „O să propunem o iniţiativă legislativă prin care primăriile să
primească bani pentru realizarea situaţiilor cadastrale la fiecare proprietar. Dacă nu ai
cadastru nu poţi primi fonduri de la UE şi nici nu poţi vinde sau dona proprietăţile
deţinute. Această reglementare a funcţionat în perioada 2001- 2005, apoi a fost sistat
acest program“, a spus Miron Mitrea.
Candidatul USL în Colegiul 4 Odobeşti pentru Camera Deputaţilor le-a spus oamenilor că
este foarte important proiectul de modernizare a sistemului de educaţie din România. Mitrea a
arătat că în ultimii opt ani de zile s-a creat o mare prăpastie între săraci şi bogaţi, situaţie care îi
îndepărtează tot mai mult pe tinerii din familiile sărace de educaţie.
Acesta a spus că marea problemă pentru România este creşterea calităţii vieţii oamenilor
care se poate realiza prin crearea de noi locuri de muncă. „De aceea, vă rog ca pe 9 decembrie
să ieşiţi cu toţii la vot, să votaţi candidaţii USL pentru a avea un prim ministru în
persoana lui Victor Ponta şi un guvern care să lucreze pentru şi în interesul românilor“, a
încheiat Miron Mitrea.

Deputatul Cristian Dumitrescu (candidatul USL pentru Colegiul 2 Senat) le-a explicat
oamenilor că a vota candidaţii USL înseamnă să votezi pentru reîntregirea salariilor, pensiilor, a
indemnizaţiilor sociale pe care guvernările dezastruoase ale PDL le-au tăiat fără nici o
logică. „Vrem să asigurăm oamenilor sănătate, educaţie, un trai decent şi locuri de
muncă, să reducem taxele şi impozitele, să asigurăm o economie competitivă”, a spus
Cristian Dumitrescu.
Dumitrescu şi Mitrea, susţinuţi de vrâncenii din zona de munte
Primarii localităţilor Tulnici, Păuleşti, Bîrseşti şi Negrileşti le-au spus oamenilor că numai
votând în data de 9 decembrie candidaţii USL, localităţile lor vor beneficia de susţinere pentru
realizarea proiectelor de investiţii locale pe care le au derulare.
Primarul comunei Tulnici, Valentin Bîznă, le-a spus oamenilor că în mijlocul lor se află 2
oameni care susţin şi sprijină proiectele locale. „Şi noi, locuitorii comunei Tulnici, vom arăta
că nu am uitat cine ne-a sprijinit şi ne sprijină. Miron Mitrea şi preşedintele Consiliului
Judeţean Vrancea, Marian Oprişan sunt oamenii cărora le datorăm faptul că avem unul
dintre cele mai moderne drumuri din România. Sunt oamenii care au iniţiat proiectul
drumului DN 2D, dar şi alte proiecte importante pentru oameni. Din aceste considerente
vom vota cu toţii pe 9 decembrie candidaţii USL“, a spus primarul Valentin Bîznă.
Primarul comunei Negrileşti, Ion Vasuianu a spus, la rândul lui, că locuitorii comunei pe
care o conduce vor vota cu Cristian Dumitrescu şi Miron Mitrea. „Miron Mitrea împreună cu
preşedintele Marian Oprişan au realizat Gara din Focşani care este foarte frumoasă, dar
şi modernizarea DN 2D Focşani – Tulnici – Ojdula - Tîrgu Secuiesc, o investiţie
primordială pentru noi. Tot alături de noi s-a aflat şi deputatul Cristian Dumitrescu, care
ne-a sprijinit permanent şi a înfiinţat o bibliotecă comunală la Negrileşti. De aceea le
vom spune azi aici că toţi îi vom vota la alegerile din 9 decembrie“, a spus primarul Ion
Văsuianu.
Şi primarul comunei Păuleşti, Vasile Bratosin a declarat că pe 9 decembrie locuitorii
comunei vor vota în număr covârşitor cu USL. „Ce am făcut aţi văzut. Ce vom face o să
vedeţi. Sper să avem după 8 ani guvernul nostru şi să facem mai multe pentru
comunităţile noastre. Pe 9 decembrie le vom da votul nostru la Senat lui Cristian
Dumitrescu şi la Camera Deputaţilor lui Miron Mitrea, pentru a avea oamenii care să ne
rezolve problemele. Păuleşti-ul va vota peste 90 la sută cu candidaţii USL“, a afirmat
primarul comunei Păuleşti, Vasile Bratosin.
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