
PNG a ratat lansarea la Medias
 Circa 60 de persoane, in marea lor majoritate tineri din satul Ighisul Nou, au participat la lansarea
candidatilor PNG la Primarie si Consiliul Local Medias, in absenta acestora  Doar candidatul la
Primarie, Eugen Irimie, in varsta de 35 de ani, i-a onorat cu prezenta pe simpatizanti, alaturi de alti cinci
colegi candidati la Consiliul Local, desi PNG a prezentat o lista completa de 26 de candidati .
  
  Consilierii locali propusi pe listele PNG nu s-au sinchisit sa apara vineri, la intalnirea cu mediesenii, cu
prilejul prezentarii candidatului partidului, Eugen Irimie, la fotoliul de Primar al Mediasului.
  Desfasurata la Casa Schuller lansarea oficiala a candidatilor PNG, pentru Primarie si Consiliul Local a
avut o asistenta de circa 60 de persoane, cu oficiali, presa si simpatizanti, cu tot. Simpatizantii erau in cea
mai mare parte a lor, foarte tinerii ighiseni, veniti cu autobuzul, din sat, sa sustina Noua Generatie si, in
special, pe consateanul lor, Liviu Precup, candidat la un post de consilier local. Fara baloane colorate,
fara pancarte cu slogane electorale, fara tricouri si sepcute cu insemnele partidului, doar cu cateva
stegulete stinghere, intrunirea PNG a fost onorata cu prezenta de presedintele partidului de la organizatia
judeteana, Cristian Iepure, de Eugen Irimie, candidatul la Primarie si de doar patru, dintre propusii, pentru
locurile de consilieri locali si de un candidat pentru Consiliul Judetean.
  Amfitrionul prezentarii candidatilor PNG, Gheorghe Todea a motivat absenta de la intrunire a
consilierilor propusi de Partidul Noua Generatie, filiala Medias, afirmand ca acestia au fost retinuti de
probleme obiective.
  Pentru apropiatele alegeri locale, din 6 iunie, PNG a depus la Biroul Electoral de Circumscriptie al
Municipiului Medias, liste complete de candidati, cu 26 de nominalizari, pentru Consiliul Local si un
candidat, pentru fotoliul de Primar.
  
  Milu OLTEAN
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