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Comunicat de presă
Noul presedinte al PNL Tecuci este Lucian Costin
Comitetul de Coordonare Local al PNL Tecuci a decis ca Lucian Costin să preia,
interimar, conducerea organizației locale de partid. Decizia a fost luată cu o
largă majoritate de voturi, iar Lucian Costin va conduce organizația liberală din
Tecuci cel puțin până în luna septembrie, când vor fi organizate alegeri.
”Am decis să mă implic mult mai mult în activitatea politică și sunt convins
că în actuala conjunctură, PNL poate să devină principala opțiune a
tecucenilor, care s-au săturat de decizii incorecte luate mai mult în
defavoarea lor, care s-au săturat să vadă cum peste orașul lor se așterne
praful. Au trecut deja doi ani de la alegerile locale din 2016, iar în Tecuci sau îmulțit doar farmaciile, magazinele second hand și covrigăriile. Doi ani
de regres, doi ani de subdezvoltare ”, a declarat noul președinte, Lucian
Costin
Decizia din 5 iunie a organizației locale a PNL Tecuci a fost salutată de
președintele PNL Galați, George Stângă, care a declarat: ”Suntem singurul
partid din județul Galați care face opoziție reală PSD-ului, iar din acest
punct de vedere și colegii mei liberali din Tecuci confirmă acest lucru. Mă
aștept ca noul președinte, împreună cu întreg Biroul Municipal, să vină cu
propuneri și idei concrete pentru dezvoltarea orașului. Îl cunosc foarte bine
pe Lucian Costin, știu că va aduna în jurul său oameni de valoare, cu
viziune și pragmatism, știu că va aduce acel plus de energie de care PNL
are nevoie”.
Lucian Costin a mai declarat că ușile PNL sunt deschise pentru oricine este
dispus să facă parte dintr-o construcție de viitor, pragmatică, în beneficiul
tecucenilor. ” Sunt un om de echipă, un om al dialogului, atât în interiorul
partidului, cât și cu tecucenii care au enorm de multe nemulțumiri. Sunt
sigur că împreună putem lua cele mai bune decizii pentru viitorul orașului
nostru. Îi așteptăm alături de noi pe toți cei care doresc să se implice în
stoparea abuzurilor și în dezvoltarea comunității. Plec de la premisa că
încrederea oamenilor se câștigă atunci când vii cu proiecte și idei serioase,
de aceea, în perioada imediat următoare vom prezenta soluții viabile de
dezvoltare a municipiului Tecuci, soluții pe care actualul primar ar face

bine să le pună în aplicare. Dacă nu este în stare să se apuce de treabă,
atunci să plece acasă”.
Principalul obiectiv al noului președinte este câștigarea alegerilor locale pentru
funcția de primar, dar și obținerea unui scor cât mai bun la alegerile
europarlamentare și prezidențiale de anul viitor.
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