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Candidat surpriză în lupta pentru Primăria Rovinari!
Alegerile locale de anul acesta se anunță incendiare, cel puțin la Rovinari, acolo unde va exista o bătălie serioasă între
cei care vor să conducă orașul, după moartea edilului Dorin Filip. Deși s-a discutat că lupta se va da între fiul defunctului,
Robert Filip și Laurențiu Chivu, un consilier își anunță candidatura din partea Partidului România Unită. Alin Duță,
președintele PRU Rovinari, este cel care va intra în bătă lia pentru funcția de primar. Acesta susține că a sa candidatură
este rezultatul unei crize politico-administrative pe care consideră că o poate gestiona și depăși cu succes.
„Rovinariul, masă de poker la care joacă politicieni iresponsabili”
Alin Duță f ace parte din administrație încă din anul 1996, iar în prezent ocupă postul de consilier independent, fiind și
președintele Partidului România Unită, filiala Rovinari.
Reporter: Cum comentați actuala situație politică de la Rovinari?
Alin Duță: Trăim în vremuri tulburi, vremuri în care avem nevoie mai mult ca oricând de stabilitate și predictibilitate. Cu
toate acestea, vedem cum Rovinariul a ajuns un fel de masă de poker la care joacă niște politicieni iresponsabili, fără
niciun strop de conștiință și fără să se gândească la dezastrul economic și social ce va urma în acest oraș dacă vom
merge pe același drum. Nu este posibil ca, în mai puțin de un an, un oraș să aibă cinci primari. Este inacceptabil, s -a
creat o stare generală de confuzie și totodată de dispreț la adresa partidelor mari. Oamenii nu mai știu cui să se
adreseze în cazul în care au o problemă sau pe cine să tragă la răspundere pentru eșecurile din administrația locală.
Trebuie să punem punct acestei bătăi de joc la adresa rovinărenilor.
„Am de gând să fiu primarul tuturor cetățenilor”
Rep.: Urmează să candidați pentru o anumită funcție anul acesta?
Alin Duță: Împreună cu un grup de prieteni am pus bazele PRU unde am fost propus și ales președinte. Având în vedere
alegerile locale din 2016, membrii organizației au stabilit că potrivit pentru candidatura de primar al urbei ar fi chiar
președintele. Am acceptat propunerea echipei, conștient că nu este ușor, tocmai de aceea am de gând să lupt pentru că
nu vreau să îmi dezamăgesc colegii de partid, simpatizanții, dar și oamenii. În cazul unei victorii, un lucru vreau să fie
clar, am de gând să fiu primarul tuturor cetățenilor.
Rep.: Faceți parte din Consiliul Local al orașului Rovinari ca independent. De ce nu ați ales în trecut un alt partid care să
vă ajute să câștigați?
Alin Duță: Pentru că nu am avut niciodată încredere în partidele vechi. Pur și simplu nu am putut să merg în fața
concetățenilor mei cu o siglă în piept ca să le cer votul de încredere, știind că din vina acelor partide Rovinar iul și Gorjul
au ajuns în această situație îngrozitoare. Am privit 26 de ani cu toții, am văzut cum se stinge acest oraș, cum oamenii
sunt disponibilizați, cum tinerii își părăsesc definitiv casa, cum potențialii investitori fug de acest oraș. Am preferat să fiu
independent, să știu că dacă voi face vreodată o greșeală voi plăti doar pentru pentru greșeala mea, nu să plătesc
pentru greșelile altora.
„Avem nevoie de protejarea companiilor de stat”
Candidatul la Primăria Rovinari, Alin Duță, consideră că prioritare sunt protejarea companiilor de stat, astfel urmând a fi
menținute locurile de muncă, dar și atragerea unoi noi investitori.
Rep.: De ce anume credeți că are nevoie, în momentul de față, orașul Rovinari?
Alin Duță: Avem nevoie de protejarea companiilor de stat, de protejarea investitorilor și de promovarea agricultorilor,
dar și a micilor comercianți. Trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru ca acești oameni să rămână aici și să ofere
locuri de muncă. Cred că PRU este răspunsul la aceste probleme, pentru că împreună vom milita pentru o Românie a
românilor, pentru ca tinerii plecați să aibă unde să se întoarcă acasă.
Rep.: Ce vă determină să aveți încredere în acest partid?

Alin Duță: Președintele acestui partid, Rudi Bugă, mi -a inspirat încredere. Îl cunosc de-o viață, este un om onest, un om
care a locuit mult timp în orașul Rovinari, care a lucrat cot la cot cu rovinărenii și care le cunoaște problemele. Acest om
nu a făcut afaceri niciodată cu statul și a ajutat cetățenii acestui or aș. În al doilea rând, am încredere și am ales să fac
parte din acest partid pentru că România are nevoie de un partid naționalist, un partid doar al românilor, pentru că nu
ne mai permitem să urmăm ordinele venite din afara țării, în timp ce românii sunt din ce în ce mai săraci, mai supărați,
din ce în ce mai dispuși să părăsească această țară.
„Sunt gata să lupt pentru orașul meu”
Rep.: Vă considerați pregătit pentru funcția de primar?
Alin Duță: Sunt gata să lupt pentru orașul meu, pentru concetățenii mei. Acum 25 de ani, cine vorbea de șomaj în
Rovinari era luat peste picior. Astăzi, oamenii stau cu frica în sân că vor rămâne fără loc de muncă. Deja am pierdut mii
de oameni, am pierdut forță de muncă, au părăsit orașul mulți maiștri, ingineri, sudori, oameni competenți și din alte
domenii. Ca și primar, voi lupta să îmi păstrez oamenii în oraș, să îi întorc acasă pe cei plecați. Sunt pregătit să lupt
alături de concetățenii mei pentru un oraș mai bun.
Rep.: Ce șanse credeți că aveți să obțineți funcția vizată?
Alin Duță.: Nu pot să vă spun ce șanse am pentru că nimeni nu poate previziona acest lucru, însă cred că oamenii din
orașul meu mă cunosc, știu că sunt un om simplu, un cetățean onest, nu m-au văzut niciodată în mașini scumpe și
vacanțe luxoase, rovinărenii cunosc bine activitatea mea și sunt convins că sunt conștienți că vin cu intenții bune.
Depinde de dumnealor dacă eu voi fi primar, eu sper în primul rând să vină alături de mine în PRU, să fim o echipă
solidă, unde să existe o diversitate de opinii și planuri, să putem să alegem ce este mai bun pentru orașul nostru. Doar
împreună putem avea rezultate pe măsură.
„Aștept cât mai mulți rovinăreni alături de mine”
Rep.: Care sunt principalele planuri pe care le aveți în ceea ce privește orașul R ovinari?
Alin Duță: Voi pune accentul pe crearea unui mediu propice pentru dezvoltarea și atragerea investițiilor, pe crearea de
noi locuri de muncă. De asta avem cel mai mult nevoie, de locuri de muncă. Sunt sigur că, alături de o echipă de
consilieri bine intenționată, voi reuși să aduc Rovinariul pe drumul cel bun. Doresc să schimb și mentalitatea și modul de
lucru al funcționarilor din primărie cu omul care vine să își rezolve problemele. Acest oraș are un buget destul de mare,
însă investițiile nu au fost întotdeuna îndreptate unde trebuia cu adevărat. Sigur, planurile sunt mult mai multe, aștept
cât mai mulți rovinăreni alături de mine pentru a -și expune ideile și împreună să facem din Rovinari un oraș în care să
locuim cu drag.
Rep.: O soluție ar fi și atragerea unor fonduri europene?
Alin Duță: Bineînțeles, accesarea fondurilor europene reprezintă un capitol prioritar. Pentru realizarea acestor proiecte
mă voi consulta întotdeauna și cu cetățenii, părerea lor este foarte importantă, părere de care până în prezent nu a ținut
cont nimeni. Eu voi schimba aceste lucruri, dacă oamenii îmi oferă încrederea și sprijinul lor.

