
Facem echipă pentru Iași! 
Susținem PNL la alegerile din 6 decembrie! 
 

Dragi ieșeni, 
 
Pe 27 septembrie, comunitatea noastră a ales echipa PNL la Primăria Municipiului Iași și la 
Consiliul Județean Iași. Votul majoritar acordat de dumneavoastră echipei noastre ne onorează 
și ne responsabilizează. Proiectele asumate de Mihai Chirica, la Primăria Iași, și de Costel Alexe, la 
Președinția Consiliului Județean, se transformă în realitate, pas cu pas.  
Vă mulțumim pentru încredere! 
 
Însă alegerile locale din acest an reprezintă doar penultima etapă a unui proces lung, dar necesar 
pentru România: acela de a moderniza țara noastră și de a o păstra pe traiectoria europeană. 
Un proces în care am fost alături de președintele Klaus Iohannis la alegerile europarlamentare din 
2019, la alegerile prezidențiale din toamna trecută, la alegerile locale din 27 septembrie și, peste 
câteva săptămâni, la alegerile parlamentare din 6 decembrie. 
 
Este important pentru noi toți să înțelegem că tot efortul ultimilor ani trebuie concretizat în votul 
util din data de 6 decembrie. PSD are în continuare sub control Parlamentul României, precum și 
alte instituții centrale, regionale și locale. Lupta noastră, a celor care doresc ca România să fie un 
adevărat stat de drept, în Uniunea Europeană, continuă!  
 
Anul 2020 este un an greu pentru noi toți. Trăim sub amenințarea virusului COVID-19, iar pandemia 
pune la grea încercare sistemele sanitare și socio-economice din toată lumea. Cu atât mai 
mult, avem nevoie de un Parlament ales democratic, care să poată lua deciziile cele mai bune 
în interesul românilor. La fel ca alegerile locale, Guvernul va organiza alegerile parlamentare în 
condiții de maximă siguranță sanitară. Mersul la vot nu este mai periculos decât, de exemplu, 
mersul la cumpărături. Cu atenție și grijă, pe 6 decembrie putem încheia un capitol care a 
frământat România în ultimii 4 ani: putem trimite PSD la lada de gunoi a istoriei! 
 
La Iași, PNL propune o echipă de parlamentari onești, care îmbină experiența cu entuziasmul și 
decența cu profesionalismul. Noi, Primarul Municipiului Iași și Președintele Consiliului Județean 
Iași, avem nevoie de o echipă unită în Parlament, care să susțină proiectele comunității ieșene! 
 
De aceea, susținem cu toată convingerea echipa PNL la alegerile parlamentare din 6 decembrie! 
 
Vă așteptăm alături de noi!

Mihai Chirica,
Primarul Municipiului Iași 

Costel Alexe, 
Președintele Consiliului Județean Iași


