UNPR doreste dezvoltarea economica a judetului Sibiu

"Progresul Romaniei, interes national!" este sloganul pe care il imbrati`eaza partidul UNPR, cel care
reafirma ca a fost, este si va fi un partener de incredere al USL. Organizatiile Uniunii Nationale pentru
Progresul Romaniei - UNPR -, din Regiunea VII Centru, au dezbatut sambata, incepand cu ora 12.30, la
sediul partidului din Sibiu mai multe obiective de interes national pe care doresc sa le realizeze. Virgil
Orlandea - presedintele filialei sibiene a UNPR, Neculai Ontanu - secretar general al UNPR, Ioan Cindrea
- presedintele Consiliului Judetean Sibiu, deputatul Valeriu Steriu si Mugur Mihaescu au organizat la
Sibiu cea de-a saptea dezbatere politica la nivel national. in cadrul dezbaterii cei prezenti la eveniment au
dezvaluit pe rand care sunt scopurile principale aIe Uniunii, dar si ce decizii s-au luat in vederea
infaptuirii acestora, in urma discutiilor precedente. "Noi ne-am stabilit strategia politica la nivelul
judetului. Obiectivul USL-ului este de a castiga locul intai la viitoarele confruntari electorale. Discutiile
s-au axat si pe probleme concrete ale cetatenilor si e foarte simplu ceea ce am stabilit. Pe perioada 20122016 strategia noastra isi propune in primul rand sprijinirea dezvoltarii economice a judetului, crearea de
locuri de munca si infrastructura a judetului", a declarat Ioan Cindrea. Printre subiectele tratate se numara
si domeniul economic, una dintre concluziile celor sapte intalniri fiind aceea de a organiza si dezbateri
economice, dar si cel agricol, intrucat liderii UNPR au declarat ca agricultura, domeniul de securitate
nationala si cel de administratie publica sunt zone cu prioritati in partid. De altfel, conducerea UNPR si-a
exprimat si sustinerea fata de proiectele de interes national cum sunt Rosi a Montana sau regionalizarea
serviciilor publice deconcentrate, dar si sprijinirea tuturor proiectelor guvernamentale de dezvoltare a
unitatilor administrativ-teritoriale din Regiunea VII Centru care au drept scop crearea conditiilor pentru
cresterea bunastarii si nivelului de trai al cetatenilor din aceasta regiune. Mugur Mihaescu a fost si el unul
dintre cei care au prezentat prioritatile partidului. Astfel ca, daca la inceput a spus: "La mine ecuatia este
simpla: ca sa faci politica de stanga iti trebuie bani!", acesta si-a incheiat discursul spunand: "Nu mai
vreau harababura!".
Cuvinte cheie: rosia ioan cindrea slogan consiliului judetean sibiu u progresul consiliului judetean
securitate locuri de munca virgil consiliului crearea de locuri de munca presedintele consiliului
judetean sibiu presedintele agricultura logan 2012 subiecte rosia montana
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