Alegeri parlamentare noi în circumscripția uninominală nr. 38, Hîncești

Programul electoral al candidatului
Blocului electoral “Unirea”
la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020
DORIN CHIRTOACĂ

La Hîncești se votează UNIREA!
Mișcarea Politică UNIREA este formată din 5 partide: Partidul “Democrația Acasă”, Partidul
Liberal, Partidul Național Liberal, Partidul Popular Românesc și Uniunea Salvați Basarabia.
Mișcarea pledează pentru consolidarea și creșterea spiritului unionist și realizarea idealului
nostru național – Reîntregirea Neamului Românesc prin UNIREA cu România!

Votez Dorin Chirtoacă pentru că:
1. Va propune și promova proiecte de legi în beneficiul cetățenilor, care să asigure salarii și
pensii decente, de peste 500 Euro, servicii medicale și sociale mai bune.
2. Va promova creșterea bugetelor locale din raionul Hîncești prin finanțarea directă a
primăriilor, colaborarea și înfrățirea cu localități din România.
3. Va facilita atragerea investițiilor românești, crearea locurilor de muncă, implementarea
proiectelor transfrontaliere de infrastructură, reabilitarea școlilor, grădinițelor și a
obiectivelor culturale, etc. Aceste proiecte vor apropia UNIREA.
4. Se va stopa exodul populației rurale, tinerii vor avea un viitor, locuri de munca bine
plătite, iar cei plecați vor putea reveni acasă, pentru a-și reîntregi familiile.
5. Va fi oprită influența nocivă a Federației Ruse, se va pune capăt staționarii ilegale a
armatei de ocupație. Va fi asigurată pacea, securitatea și bunăstarea tuturor cetățenilor în
cadrul NATO și UE.
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Nu susțin alți candidați pentru că:
1. Au preluat schemele de corupție și spălare de bani ale regimului precedent, din care au
făcut parte, împreună cu Plahotniuc.
2. Reprezintă regimul lui Dodon, în timpul căruia s-a agravat sărăcia, a crescut
nemulțumirea oamenilor, iar criminalitatea a atins cote fără precedent, mai ales în rândul
tinerilor.
3. Perpetuează minciuna, hoția și corupția, folosind în scopuri personale banii din miliardul
furat de la cetățeni.
4. Prezintă pericol pentru pacea si securitatea RM, sprijină autoritățile actuale care sunt
niște instrumente la cheremul Federației Ruse.
5. Dezbină societatea pentru a-și satisface propriile interese și ambiții.
VOTEAZĂ Dorin Chirtoacă!
VOTEAZĂ candidatul UNIRII!

La Hînceşti se votează Unirea!

