IonuÈ› Olariu a trecut la Pro RomÃ¢nia!
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IonuÈ› Olariu, consilier local în CL PiteÈ™ti, a pÄƒrÄƒsit ALDE pentru a se alÄƒtura echipei PRO România ArgeÈ™.

?Am ales sÄƒ merg mai departe alÄƒturi de PRO România, un proiect politic de centru-stânga. MÄƒ
alÄƒtur, astfel, unei echipe cu ai cÄƒrei membri, mulÈ›i dintre ei, am colaborat excepÈ›ional în trecut.
Merg mai departe cu un partid condus de cel mai bun premier pe care l-a avut România dupÄƒ anul
1989, Victor Ponta, care a reprezentat cel mai bun guvern al È›Äƒrii în perioada 2012-2015. Am
proiecte pe care vreau sÄƒ le continui alÄƒturi de aceastÄƒ echipÄƒ È™i sunt convins cÄƒ voi fi susÈ›inut.
proiecte care pun accent pe tineri, pe viitorul nostru, al tuturor, cum ar fi cel referitor la declararea
PÄƒdurii Trivale drept arie naturalÄƒ protejatÄƒ - mai avem pânÄƒ va fi protejatÄƒ cu adevÄƒrat prin lege."
spune IonuÈ› Olariu.

?MÄƒ bucur cÄƒ alÄƒturi de PRO România vin din ce în ce mai mulÈ›i oameni de valoare?

Conducerea PRO România ArgeÈ™ spune cÄƒ proiectele lui IonuÈ› Olariu coincid în mare mÄƒsurÄƒ cu preocupÄƒrile par

?IonuÈ› Olariu este unul dintre cei mai activi consilieri locali din CL PiteÈ™ti, este un tânÄƒr cÄƒruia îi
pasÄƒ de oraÈ™ul nostru, dovadÄƒ fiind iniÈ›iativele foarte bune din Consiliu, cum ar fi cele referitoare
la protejarea pÄƒdurii Trivale, cele împotriva tÄƒierilor necontrolate de copaci È™i eliminÄƒrii
iresponsabile a spaÈ›iilor verzi. În condiÈ›iile în care, în PiteÈ™ti, spaÈ›iul verde È™i copacii dispar foarte
rapid pentru a lÄƒsa loc betoanelor È™i în PRO România existÄƒ un departament special care se ocupÄƒ cu
aceste probleme de mediu grave pe care le are PiteÈ™tiul, probleme provocate de actuala
administraÈ›ie, sunt convins cÄƒ IonuÈ› Olariu va gÄƒsi alÄƒturi de noi locul de unde îÈ™i va putea promo
cu succes proiectele atât de necesare pentru PiteÈ™ti. MÄƒ bucur cÄƒ alÄƒturi de PRO România vin din ce î
ce mai mulÈ›i oameni de valoare È™i sunt convins cÄƒ acest lucru va continua?, spune lierul PRO
România ArgeÈ™, Bogdan Ivan.

?Nu vÄƒd cum È™i-ar putea reveni ALDE?

IonuÈ› Olariu explicÄƒ È™i de ce a pÄƒrÄƒsit formaÈ›iunea condusÄƒ de CÄƒlin Popescu TÄƒriceanu
?Unul dintre motivele pentru care am ales sÄƒ plec din ALDE este acela cÄƒ partidul, din cauza unor
erori apÄƒrute în urma deciziilor luate de liderii formaÈ›iunii, a avut un parcurs descendent, ajungând,
din nefericire, la ultimele alegeri, sub pragul electoral. Nu vÄƒd cum È™i-ar putea reveni ALDE. Pe
cale de consecinÈ›Äƒ, sunt convins cÄƒ oamenii din ALDE care pun pe primul loc importanÈ›a
cetÄƒÈ›enilor, se vor alÄƒtura PRO România, un proiect politic cu perspectivÄƒ È™i care dÄƒ dovadÄƒ de
predictibilitate?.

IonuÈ› Olariu are 31 de ani. Este licenÈ›iat în È˜tiinÈ›e Economice È™i absolvent al unui master în Management în Adminis
Servicii Publice. Este consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului PiteÈ™ti È™i angajat al È˜colii Populare de A
È™i Meserii PiteÈ™ti în cadrul compartimentului Cercetare, Conservare È™i Promovare a Culturii TradiÈ›ionale.

