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Lege și locuri de muncă! Chivu Laurențiu și -a lansat programul electoral cu care vrea să câștige Primăria
Rovinari
Chivu Laurențiu, candidat din partea organizației PNL, pentru funcția de primar al orașului Rovinari, prezintă obiectivele
pe care dorește să le realizeze, dacă va fi ales edil al localității. Programul electoral cuprinde soluții reale și pertinente,
ce “redau rovinarenilor demnitatea de a trăi omenește”.
Chivu este un locuitor al orașului care cunoaște în detaliu problemele cu care se confruntă locuitorii, și de aceea a creat
programul ca un răspuns la nevoile cetățeanului. Cu un istoric nepătat de acte de corupție sau alte fapte imorale, cu o
declarație de avere modestă și cu proiecte bine puse la punct, Chivu vine în fața rovinărenilor cu demnitate și adevăr.
Fostul viceprimar promovează o campanie curată, fără a mânji electoratul cu ,,mici și bere” sau alte forme de mite
electorale.
Programul electoral este preluat de pe contul de Facebook al candidatului PNL, Chivu Laurentiu.
“Ma adresez voua, locuitorilor orasului Rovinari.
Voi continua proiectele promise prin sloganul Lege si locuri de munca!
In primul rand va asigur de transparenta decizionala in cheltuirea banului public si voi da socoteala pentru fiecare banut
cheltuit, si nu in ultimul rand, dupa ce ma voi consulta cu dumneavoastra care sunt prioritatile investitiilor.
Cred ca a venit timpul ca orasul nostru sa merite mai mult, ca in sfarsit exista posibilitatea sa facem din Rovinari un oras
cu adevarat modern, curat, sa redam rovinarenilor demnitatea de a trai omeneste si impreuna cu Consiliul local si
angajatii primariei sa atragem fonduri europene, sa venim cu cofinantare din bugetul local, intre 2 si 20 %, sa putem
spune ca nu degeaba ne-au ales rovinarenii.
Multi dintre dumneavoastra ma intrebati acum:
,,Nu-ti era mai bine daca ai fi fost ascultator si nu te-ai fi impotrivit clanului Filip si Podaru’’? "Ai fi ramas bine mersi
viceprimar cu atributii de primar pana in anul 2016". Ba da, probabil imi era mai bine, familia mea nu ar fi fost acum
expusa, iar eu eram la un loc bun, incasand lunar indemnizatia de primar, dar asta ar fi insemnat, sa ma vand pe mine, sa
amanetez primaria si sa sacrific cetatenii orasului, sa nu mai fiu Laurentiu Chivu, ci doar o biata marioneta, fara coloana
vertebrala.
La intrebarea – "De ce acum d-le Chivu?" De ce nu ai reactionat pana acum? Raspunsul il vedeti de la sine, uitati-va ce
masinarie s-a pus in miscare. Nu poti sa vorbesti daca nu ai dovezi, acum am dovezi, am cerut Auditul in primarie si
Raportul Curtii de Conturi, cei vinovati sa plateasca, am fost dat in judecata pentru ca am spus lucruri dovedite cu acte si
dovezi si tot am fost dat in judecata. Va intreb pe dumneavoastra, de ce am fost schimbat din primarie? Pentru a nu se
afla adevarul?
In legea 215, scrie ca inlocuitorul primarului este viceprimarul.
Daca eu am putut sa renunt la avantajele oferite de familia Filip, dar care nu m-ar fi reprezentat din postura de a ma
vinde, dumneavoastra dragi rovinareni, sa faceti odata pentru totdeauna schimbarea. Sa alegem un primar, un om
dintre rovinareni, care sa respire acelasi aer si sa bea aceeasi apa, NU mai vrem sa alegem unul care sa-si puna ochelarii
pe nas si la ora 16 sa se urce in Jeep, lasand orasul, al nimanui. Va rog sa aveti incredere in mine, va rog sa mergeti la vot
si sa votati un primar care sa va reprezinte, sa fie un ROVINAREAN AUTENTIC. Sa rezolve problemele cetatenilor cu apa
si canalizarea de la Vîrt (Poiana), sa depuna toate eforturile si demersurile pentru a prelua de la CEO amplasamentul
vatrei de sat Vîrt, astfel sa putem face investitii la Vîrt, sa intervenim la reparatia celor doua biserici si sa asfaltam
drumurile. Voi demara proiectul de schimbare a denumirii Vîrt(Rovinari) in satul Vîrt (Rovinari) pentru a reduce taxele si
impozitele de la nivelul de oras la nivelul de sat.
Va promit ca Nu se vor mai organiza pe B-dul Minerilor, Zilele Orasului sau Festivalul Berii, vom amenaja un spatiu sa nu
mai deranjeze cu muzica la maxim si fum de gratare pe locuitorii din zona blocurilor L1,L4, C1,C2 si M2 scarile 1-9.
Voi continua cu achizitionarea si montarea camerelor de supraveghere, in locurile aglomerate, intersectii, parcari, scoli,
pentru siguranta cetatenilor si care sa ajute la identificarea raufacatorilor.
Vom continua colaborarea cu clubul CS Jiul Rovinari dupa rezolvarea si intrarea in legalitate a modalitatii de finantare,
pentru fotbal, box, tenis de camp si de masa, vom amenaja doua terenuri de tenis camp, din care unul in balon care sa
fie practicabil pe timp nefavorabil, in parteneriat public privat.
Modernizarea celor 24 ghene de gunoi sa fie subterane, pentru evitarea cainilor in jurul containerelor, sa nu mai platim
personal suplimentar sa curete in jurul ghenelor, sa evitam mizeria cand bate vantul si nu in ultimul rand sa avem gunoi
selectiv pentru a putea reduce costurile, sa avem facturi mai mici, iar cu masina si containarele sa deservim zonele
limitrofe si sa aducem venituri la societate, astfel sa refacem grila de salarizare dupa competente si sa oferim
echipament si bonuri de masa angajatilor societatii. Toate lucrarile din orasul Rovinari vor fii prestate in regie proprie cu
societatea Apa Canala Salubritate, sa putem angaja mai multi oameni din orasul Rovinari, sa creem locuri de munca si sa
reducem somajul.

Spitalul si ambulatoriu, sa continuam toate investitiile necesare pentru acreditare, imbunatatirea actului medical,
cetatenii sa fie tratati corespunzator, iar salariatii sa fie remunerati cu sporurile aferente.
Strandul orasenesc, prin parteneriat public privat, care sa vina cu plus-valoare, de relansare si competitivitate, cu costuri
mici, conditii optime si mai ales sigure, iar pe timp de iarna sa fie imprejmuit si incalzit, pentru a avea utilitate si in
sezonul rece.
Cu siguranta voi continua si cu alte proiecte la fel de importante pentru bunul mers al orasului Rovinari si va asigur ca
voi ramane acelasi Laurentiu Chivu si nu-mi va fi rusine niciodata sa va privesc in ochi.
Va multumesc pentru toata increderea, pentru toata sustinerea si pentru toate cuvintele frumoase postate pe pagina
mea de facebook!"
Eugen Staicu pus la zid de rovinăreni: Vrei harem în Primăria Rovinari?
Consilierul local și-a anunțat candidatura la Primăria orașului Rovinari
Eugen Staicu, consilier local PNL la Rovinari, va candida la funcția de primar al orașului Rovinari, din partea PSD, sub
sloganul ”Omul și nevoile lui”.
Decizia acestuia nu a fost primită cu urale de rovinăreni, care îl acuză că vrea să facă harem în Primăra Rovinari, unde
deja sunt angajați toți membrii familiei. Aproape fiecare serviciu din Primărie are câte un “Staicu”, începând cu cel de
contabilitate, unde soția sa îndeplinește funcția de contabil șef. La Stare civila, una din fiicele sale se bucură de un
salariu de bugetar, așa cum o fac și surorile sale, una la Serviciul public, iar cealaltă la Asistentă socială.
Pe lângă nepotism, Staicu are de partea sa și pe Sânziana Staicu care a lucrat cu mai mulți primari. Perioada de aur
pentru familia Staicu a fost în timpul mandatului lui Ilie Răuțescu. În anul 2000, Staicu, pe atunci referent cu viza de CFP
(Control Financiar Preventiv) a realizat plata pentru reparația unei autoutilitare achiziționată de Primărie. Banii investiți
în reparații, sunt în valoare de 41 de milioane de lei, după ce autoutilitara fusese cedată de societatea SC Rovego
Rovinari. Tot în aceeași perioadă au mai fost achiziționate de Primărie cinci anvelope în valoare de 17 milioane de lei.
Deși procedurile nu au fost legale, Sanziana Staicu nu a ezitat să efectueze plățile. După trei ani, firma Temgrup SRL TgJiu a executat o serie de lucrări la Grupul Scolar din Rovinari. Ea a beneficiat de două contracte încheiate cu Primăria:
unul de 21 de mii de euro și altul de 18 mii de euro, fără a fi adăugat TVA.
În cazul primului contract, au fost majorate prețurile unitare cu un procent de 10%. Drept consecință, Primăria a plătit
în mod ilegal, suma de 115 milioane de lei. Evident cea care a semnat ordinele de plată a fost Sanziana Staicu. Societatea
SC Macofil SA Tg-Jiu a beneficiat mulți ani, de contracte cu Primăria Rovinari, în valoare peste 203 milioane de lei. În
urma controalelor, plățile confirmate de Staicu Sanziana nu au putut fi justificate. Eugen Staicu vine în fața alegătorilor
cu o imagine șifonată, ce nu-I face onoare. Probail a mai rămas vreo rudă neangajată, căreia dorește să -I ofere un scaun
comod în Primărie. În acest context politic, “traseistic” se poate face referire la proverbul pur românesc, modelat după
situația prezentă: Lupul își schimbă culoarea, dar năravul, ba!

Averea fabuloasă a bogătașului Robert Filip. Mașini de lux și bijuterii de colecție. Aici sunt banii
dumneavoastră!
Tânărul a reușit să strângă în scurt timp, mii de euro, construind un adevărat imperiu
Deși are doar 29 de ani, Robert Filip, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, se poate lăuda cu o avere
impresionantă, pe care a reușit să o obțină în mai puțin de un deceniu. Juniorul se poate mândri cu mașini de lux ,
ceasuri de colecție, mii de hectare de teren, spații comerciale și apartamente. Desigur, mulți dintre noi ne întrebăm
cum a reușit acest tânăr să achiziționeze o astfel de avere fabuloasă, în timp ce mulți oameni trăiesc în condiții mizere
sau de abia reușesc să asigure un trai decent. Răspunsul este simplu. Robert Filip a fost propulsat în mediul afacerilor,
dar și în jocurile politice, de tatăl său, răposatul Dorin Filip. Astfel, la doar 20 de ani, în 2006, Juniorul reușea să cumpere
un apartament în Rovinari, dar și bijuterii de colecție, în valoare de 9.800 de euro. În 2007 acesta a cumpărat 3 terenuri
în Tg Jiu și încă un apartament, la doar un an distanță de achiziționarea prime i locuințe.
În 2012-2013, ani de criză pentru români, Robert reușeșete să obțină încă 7 terenuri în comuna Dănești. În anul 2013,
ca orice baștan, își achiziționează un Ford Ranger, estimat la o valoare de 20.000 de euro. Averea a fost rotunjită și de
veniturile obținute din vinderea spațiilor comerciale, în urma cărora a încasat suma de 90.000 de euro.
În anul 2014, Juniorul a mai vândut și un autoturism de lux, Hyundai Santa Fe, evaluat la 28.000 de euro. Conturile au
mai fost alimentate și de remuneraț ia de 8.470 de lei, primită în calitate de manager al unei societăți private. Funcția de
vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, i-a îngroșat venturile cu încă 24.708 de lei. Din închirierea spațiilor
comerciale a obținut sume în valoare de 8.460 de euro. Recent, Robert Filip s-a decis să candideze pentru fotoliul de
primar al orașului Rovinari, împotriva fostului viceprimar al Primăriei Rovinari, Chivu Laurențiu, candidat din partea PNL.

Se pare că Juniorul, înainte să se decidă ce partid va reprezenta în campania electorală din vară, a dat o fugă la
București, la Ludovic Orban, pentru a-l îndepărta pe contracandidatul său, Chivu.
Planul nu i-a reușit și tânărul a decis să participe la alegeri, din partea ALDE, după ce a fost exclus din UNPR, pentru
indisciplină. Practica murdară nu ne surprinde, era previzibil, în condițiile în care tatăl său a decedat, Juniorul nu mai are
acces la “Milka”- Primăria Rovinari.
În acest context, Robert Filip se folosește de toate practicile “oculte” moștenite, pentru a-și recupera “proprietatea”Primăria Rovinari. Mai nou, tânărul a devenit un altruist convins, de dragul campaniei electorale, înființând Asociația
pentru Rovinari, unde se implică în rezolvarea problemelor “supușilor”, o metodă modernă de cerșit voturi.
Să sperăm că într-o zi, Juniorul va înțelege că micul și berea nu-ți vor aduce întotdeauna puterea. Să nu uităm nici de
Raportul Curții de Conturi desfășurat în perioada, 03.11.2015 – 04.12.2015, la Primăria Rovinari. Inspectorii Curții acuză
consilierii locali din Rovinari, că au finanțat ilegal ”Clubul Sportiv Jiul”, o asociație de drept privat înființată în anul 2006.
Această asociație a primit aproximativ 800.000 de euro, finanțare nerambursabilă, din partea Consiliului Local Rovinari,
în perioada 2012-2015, cu nerespectarea prevederilor legale. Unde s-au dus cei 800.000 de euro?

Lege si locuri de muncă! Chivu Laurențiu revine cu partea a treia a programului său electoral
Candidatul la Primăria orașului Rovinari, din partea PNL, Chivu Laurențiu, a postat pe pagina sa de Facebook, partea a
treia a programului său electoral, care sintetizează problemele rovinărenilor și soluțiile de rezolvare. Așa cum ne-am
obișnuit, fostul viceprimar al localității se adresează oamenilor deschis, curat (fără miro s de mici), sincer, cu proiecte
eficiente. De remarcat în expunerea sa, un element esențial al moralității, și anume demnitatea. În ciuda amenințărilor
din partea contracandidatului său, Robert Filip, Chivu nu a renunțat la luptă și demonstrează că este un om puternic,
vertebral, care poate curăța orașul de corupție.
Chivu a plecat din Primărie demn, nu încătușat pentru mită, așa cum a fost cazul fostului administrator public,
Constantin Podaru, mâna dreaptă a lui Dorin Filip. Fostul viceprimar este un om simplu, cu o declarație de avere
constantă, cu o experiență de 11 ani în administrația publică locală, care a îndeplinit atribuțiile cu “brio”, fără a fi
implicat în scandaluri sau ilegalități. În demersurile sale, Chivu este departe de orice formă de ipo crizie sau ilegalitate
(mită electorală), respectând locuitorii orașului. Vă expunem partea a treia a programului său electoral.
“Revin cu cea de-a treia postare, privind proiectele orasului, prin sloganul: Lege si locuri de munca!
Sunt Rovinarean, locuiesc in acest oras impreuna cu sotia si cei doi copii minori intr-un apartament de bloc. Nu am vile,
terenuri sau masini de lux . Va rog sa observati ca din anul 2004 si pana in anul 2015, declaratia mea de avere este cam
aceeasi. Sunt un candidat tanar, cu perspective pentu viitorul orasului, cei mai multi politicieni isi incep cariera, la varsta
mea de 41 ani. Am fost omul care am spus: ,,Punct si de la capat'' si asta m-a costat functia de primar, dar nu regret,
deoarece, acum am ocazia sa arat ca pot sa fac. Pentru ca am preferat adevarul, am avut de cele mai multe ori de
pierdut. Am 11 ani vechime in Primaria Rovinari si cunosc problemele cu care se confrunta aceasta institutie si implicit
problemele orasului.
Imi propun implementarea unui program de reorganizare – eficientizare, care să crească productivitatea muncii,
performanţa individuală şi implicit, a angajatilor primariei si a societatii de Apa Canal Salubritate. Toţi sunt conştienţi de
necesitatea unui efort colectiv pentru susţinerea acestor demersuri.
Eu, impreuna cu echipa de consilieri locali si angajatii primariei, vom continua aprobarea si montarea garduletelor de
protectie a spatiului verde sau a gradinilor de flori in jurul blocurilor, precum si premierea celei mai frumoase gradini,
‘’Un Oras Verde’’, concurs cu premii, o competitie intre vecini.
Chiar de la intrarea in oras, a ramas nefinalizata trecerea la nivel cu calea ferata si trebuie intervenit intr-un timp cat mai
scurt pentru repararea si modernizarea cu dale de cauciuc, pentru o trecere moderna si sigura. Refacerea pavajului
pietonal de la intrarea in oras, este necesara construirea unei toalete publice la intrarea in oras, una in parcul central si
mai multe toalete ecologice montate cu ocazia diferitelor evenimente culturale.
Tot in atentia echipei de lucru sunt: intretinerea si repararea bisericilor- finalizarea picturii la Catedrala, reparatii si
amenajari la toate bisericile indiferent de religie. Parteneriate de sustinere primarie-scoala-parinti, sa fie rasplatita
performanta copiilor cu rezultate bune la invatatura, sa oferim burse mai multe si mai consistente, sa construim un after
school in oras, siguranta in scoli, camere de supraveghere, o colaborare foarte stransa cu Politia, Jandarmeria si Politia
Locala, pentru a nu exista incidente, sa continuam colaborarea si sustinerea copiilor de la Clubul Elevilor si Scoala
Populara de Arta, schimbarea mobilierului acolo unde este cazul in scoli si gradinite, mobilier extern paznicii vor avea
module de paza, iar printr-un proiect accesat pe fonduri europene sa putem avea functionala Casa de Cultura a orasului,
incalzire, reparatii la acoperis, fatada cladirii, mai multe compartimentari, sa poata fi folosita si de cetatenii orasului.
Unele spatii sa fie puse la dispozitia sindicatelor astfel incat, sa ne putem folosi impreuna de o cladire, care se afla intrun stadiu de degradare vizibila.
Parcari de cartier – in zonele de blocuri vom construi parcari pentru a descongestiona traficul, pentru a moderniza si
pentru a evita parcarea masinilor pe trotuare sau pe spatiile verzi.

Modernizarea zonei C1–G3 (din zona pompieri), este un proiect de infrumusetare si modernizare a zonei, crearea
locurilor de parcare, locuri de joaca, spatiu verde, banci, trotuare si iluminat corespunzator.
Centura orasului – cel de-al doilea sens de mers in zona S-E P20,P18,P8,G12, cu iluminatul si parcarile aferente, iar dupa
mutarea depozitului de carbune sa facem legatura cu localitatea limitrofa si nu in ultimul rand centura orasului in partea
S-V a orasului dupa exproprierea proprietarilor de terenuri.
Casetare Prundurel –reducerea cheltuielilor pe albia raului cu intretinerea curateniei, un aspect urbanistic zonal care
lasa de dorit si a mirosului insuportabil pe timp de vara, pentru a creea locuri de parcare in zona blocurilor R1, S6 si pe
timp de vara pentru cei care vin la strand; Repararea si modernizarea platoul Casei de Cultura; achizitionarea unei
masini de pompieri dotata corespunzator pentru a interveni in caz de urgenta si nu in ultimul rand achizitionarea unei
salvari care sa deserveasca cetatenii orasului.
Parteneriate – concursuri cu premii, intr-un parteneriat, sa avem mai multe concursuri de pescuit si de agrement la Moi,
concurs de fotbal in sala si pe sintetic, concurs de sah, tenis de camp si de masa, concurs de biciclete, role…, vom
solutiona vanzarea concesiunilor pentru spatiile de sub cladiri si a locuintelor si nu in ultimul rand finalizarea obligatorie
a blocului P22 ramas nefinalizat de la revolutie.
Am convingerea ca mai sunt si alte proiecte importante, o sa vin in mijlocul dumneavoastra, sau va astept la sediul PNL
Rovinari sa-mi semnalati si alte obiective sau prioritati, astfel, doar impreuna sa le putem realiza, pentru a avea un oras
al rovinarenilor.”
Averea fabuloasă a bogătașului Robert Filip. Mașini de lux și bijuterii de colecție. Aici sunt banii dumneavoastră!
Tânărul a reușit să strângă în scurt timp, mii de euro, construind un adevărat imperiu
Deși are doar 29 de ani, Robert Filip, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, se poate lăuda cu o avere
impresionantă, pe care a reușit să o obțină în mai puțin de un deceniu. Juniorul se poate mândri cu mașini de lux ,
ceasuri de colecție, mii de hectare de teren, spații comerciale și apartamente. Desigur, mulți dintre noi ne întrebăm
cum a reușit acest tânăr să achiziționeze o astfel de avere fabuloasă, în timp ce mulți oameni trăiesc în condiții mizere
sau de abia reușesc să asigure un trai decent. Răspunsul este simplu. Robert Filip a fost propulsat în mediul afacerilor,
dar și în jocurile politice, de tatăl său, răposatul Dorin Filip. Astfel, la doar 20 de ani, în 2006, Juniorul reușea să cump ere
un apartament în Rovinari, dar și bijuterii de colecție, în valoare de 9.800 de euro. În 2007 acesta a cumpărat 3 terenuri
în Tg Jiu și încă un apartament, la doar un an distanță de achiziționarea primei locuințe.
În 2012-2013, ani de criză pentru români, Robert reușeșete să obțină încă 7 terenuri în comuna Dănești. În anul 2013,
ca orice baștan, își achiziționează un Ford Ranger, estimat la o valoare de 20.000 de euro. Averea a fost rotunjită și de
veniturile obținute din vinderea spațiilor comerciale, în u rma cărora a încasat suma de 90.000 de euro.
În anul 2014, Juniorul a mai vândut și un autoturism de lux, Hyundai Santa Fe, evaluat la 28.000 de euro. Conturile au
mai fost alimentate și de remunerația de 8.470 de lei, primită în calitate de manager al un ei societăți private. Funcția de
vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, i -a îngroșat venturile cu încă 24.708 de lei. Din închirierea spațiilor
comerciale a obținut sume în valoare de 8.460 de euro. Recent, Robert Filip s-a decis să candideze pentru fotoliul de
primar al orașului Rovinari, împotriva fostului viceprimar al Primăriei Rovinari, Chivu Laurențiu, candidat din partea PNL.
Se pare că Juniorul, înainte să se decidă ce partid va reprezenta în campania electorală din vară, a dat o fugă la
București, la Ludovic Orban, pentru a-l îndepărta pe contracandidatul său, Chivu.
Planul nu i-a reușit și tânărul a decis să participe la alegeri, din partea ALDE, după ce a fost exclus din UNPR, pentru
indisciplină. Practica murdară nu ne surprinde, era previzibil, în condițiile în care tatăl său a decedat, Juniorul nu mai are
acces la “Milka”- Primăria Rovinari.
În acest context, Robert Filip se folosește de toate practicile “oculte” moștenite, pentru a -și recupera “proprietatea”Primăria Rovinari. Mai nou, tânărul a devenit un altruist convins, de dragul campaniei electorale, înființând Asociația
pentru Rovinari, unde se implică în rezolvarea problemelor “supușilor”, o metodă modernă de cerșit voturi.
Să sperăm că într-o zi, Juniorul va înțelege că micul și berea nu-ți vor aduce întotdeauna puterea. Să nu uităm nici de
Raportul Curții de Conturi desfășurat în perioada, 03.11.2015 – 04.12.2015, la Primăria Rovinari. Inspectorii Curții acuză
consilierii locali din Rovinari, că au finanțat ilegal ”Clubul Sp ortiv Jiul”, o asociație de drept privat înființată în anul 2006.
Această asociație a primit aproximativ 800.000 de euro, finanțare nerambursabilă, din partea Consiliului Local Rovinari,
în perioada 2012-2015, cu nerespectarea prevederilor legale. Unde s-au dus cei 800.000 de euro?

