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Candidatul PND Rovinari vrea să motiveze şi să stimuleze elevii din oraş
Ştefan Delcea, candidatul PND Rovinari la fotoliul de primar, vrea să implementeze, în viitorul apropiat pentru
comunitate, proiecte interesante, menite să scadă absenteismul şcolar, să crească interesul elevilor pentru învăţătură şi
să-i ajute chiar şi pe părinţii acestora să-şi trimită cu mai multă uşurinţă copiii către unităţile de învăţământ din oraş.
Preşedintele PND Rovinari crede că elevii pot fi motivaţi să vină la şcoală, dacă la finalul unui an de învăţământ
administraţia publică locală i-ar trimite pe cei mai buni în vacanţă la mare, de exemplu, asta în timp ce pe parcursul unui
an şcolar, din bugetul local, toţii elevii de la şcolile din oraş, dar şi de la grădiniţe ar primi şi hrană, în plus faţă de cornul
şi laptele guvernamental.
Candidatul Delcea de la Partidul Naţional Democrat este convins că bugetul local din Rovinari ar putea suporta şi un
supliment de hrană pentru elevii din oraş. Adaosul în cauză, o dată aprobat, ar susţine părinţii care astfel şi-ar trimite,
mult mai uşor, copiii la şcoală, mai crede Delcea. “Trebuie să stimulăm elevii, să-i motivăm să meargă la şcoală şi putem
face asta dacă le oferim celor mai buni la învăţătură diverse premii. Administraţia locală poate suporta, din bugetul
local, câteva excursii la mare şi la munte pentru elevii buni la învăţătură, pe un clasament făcut de profesorii lor. Apoi,
ştim cu toţii că laptele şi cornul nu este suficient pentru elevii care provin mai ales din familii sărace, cu părinţi şomeri.
Administraţia ar putea să le dea ceva în plus respectivilor şi nu numai lor. Chiar şi un singur produs alimentar ar fi bun
pentru aceşti copii, pe care însă beneficiarii să ajungă chiar să îl consume cu plăcere. În ce priveşte banii pentru aceste
iniţiative, vă spun sigur că aceştia se găsesc, asta deoarece primăria are bani pentru diverse investiţii şi sigur va găsi şi
pentru protecţie socială”, a declarat Ştefan Delcea.
Muncă în plus pentru aleşi
Învăţământul nu este însă singurul domeniu în care Delcea suţine că are soluţii pentru rovinăreni. Acesta propune
realizarea unui Consiliu Cetăţenesc, care să se întrunească periodic pentru a discuta problemele oraşului, dar şi a unui
birou în care aleşii locali să stea la dispoziţia cetăţenilor şi în week-end, câteva ore.
Chiar dacă un astfel de proiect nu le-ar conveni aleşilor, ideea lui Delcea ar veni în sprijinul cetăţenilor, fiind un proiect
care poate fi cu uşurinţă implementat, cu atât mai mult cu cât consilierii ar trebuie să dea dovadă de voluntariat.
Expertiză şi ajutor de specialitate
Legat de proiecte, să nu uităm că, recent, un universitar de prestigiu de la Cluj s-a poziţionat alături de candidatul PND
Rovinari. Şi asta la lansarea candidaturii lui Delcea în cursa pentru primăria oraşului, chiar săptămâna trecută.
Conferenţiarul universitar doctor Ion Corbu, dar şi consilierul Ion Constantinescu, sunt astfel doi dintre susţinătorii de
valoare ai candidatului PND Rovinari, Ştefan Delcea, pentru alegerile locale din vară. Ambii şi-au pus expertiza şi
experienţa, ca şi preşedintele PND Gorj, Mitică Anghelescu, şi reprezentantul zonal, Andrei Guţă, la dispoziţia
candidatului partidului de la Rovinari, toţi asigurându-i pe cei prezenţi, la lansarea candidatului PND, că îi vor acorda
acestuia sprijin şi susţinere pentru implementarea unor proiecte de viitor necesare pentru revigorarea oraşului Rovinari.
Reamintim că, Ştefan Delcea lucrează de 18 ani în cadrul Primăriei Rovinari unde ocupă poziţia de inspector în cadrul
Direcţiei Administrarea Patrimoniului.
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