CONSTANTIN DANIEL RUXANDA PENTRU
VLADESTI

Pe urmele tatălui său/Același nume deVotat!
Profil de primar
S-a născut în 24 ianuarie 1978, la Vlădești, iar școala primară și gimnaziul
le-a făcut la Râmnicu Vâlcea. A fost elev al Colegiului Național „Alexandru
Lahovari”, unde a urmat cursurile clasei Matematică -Fizică -Engleză. Daniel spune
despre el că în adolescență era un tânăr sociabil și plin de energie, calități pe
care, de altfel, le are și acum. Este licențiat al Universității Româno-Americană,
specializarea Drept, iar în prezent este student în anul IV la Universitatea
„Constantin Brâncoveană”, secția Științe Economice”. Imediat După terminarea
studiilor universitare, s-a angajat în cadrul Poliției Municipale, ca ofițer. „Prin
votul dvs. mă ajutați să termin ceea ce a început tata. Proiectele sale ambițioase
își vor găsi finalitatea sub administrația mea, dacă mă veți vota în 2 iulie.
Astfel, voi avea posibilitatea să-mi încep munca la Primărie, în 3. Contez pe
sprijinul consilierilor județeni ai Alianței Dreptate și Adevăr pentru a accesa
fonduri bănești vitale pentru comunitatea pe care o iubesc și o respect din tot
sufletul. Sunt un candidat susținut cu toată PUTEREA! Alături de mine, veți fi
PUTERNICI!” Constantin Daniel Ruxanda.
Tata a început, Eu voi termina

Daniel Ruxanda are proiecte ambițioase, și, de asemenea, și-a fixat termene
limită de realizare a lor. Unul dintre cele mai îndrăznețe se referă la finalizarea
proiectului de alimentare cu apă în comună, început de tatăl său: „Apa curentă este
foarte importantă pentru toți locuitorii. Vreau să le creez acest avantaj de a avea
apă în curțile lor. Mi-am propus să finalizez acest proiect în termen de 5 luni și
mă voi ține de cuvânt. Vreau să promit puține, dar să fac multe” mai spune el. În
platforma sa program mai există alte 6 proiecte de o importanță capitală pentru
dezvoltarea comunității pe care dorește să o conducă :
” Dotarea școlii cu laborator de informatică și modernizarea grădiniței termen
de realizare în 6 luni
” Pavarea cu dale a șanțurilor și asfaltarea trotuarelor 1 an
” Înființarea unei piețe agro-alimentare în zona centrală 2 ani
„

Reabilitarea drumului comunal Priporu Valea Ursului 1 an

” Realizarea unei punți peste Olănești 2 ani
” Sprijinirea echipei de fotbal și promovarea demersurilor pentru construirea
unei săli de sport 2 ani
Modelul meu: Mircea Gutău
„Vlădeștenii au nevoie de un primar tânăr, ambițios și cu putere de muncă .
Daniel Ruxanda este omul care întrunește toate aceste calități. Garantez pentru
seriozitatea, cinstea și fairplay-ul lui Daniel. Îl susțin cu toată hotărârea pentru
că sunt sigur că el va reuși să rezolve problemele cu care oamenii din Vlădești se
confruntă . Așadar, duminică , 2 iulie, vlădeștenii trebuie să pună ștampila de vot
pe candidatul Alianței D.A., Constantin Daniel Ruxanda. Doar așa vor avea
certitudinea că proiectele și investițiile începute de tatăl său vot fi terminate,
spre binele oamenilor din Vlădești” Mircea Gutău
„Aflându-ne în vecinătatea Râmnicului, văzând lucrurile bune care se întâmplă
acolo, recunosc că primarul acestui municipiu a devenit un model pentru mine și un
exemplu demn de urmat. Îl admir pe primarul Râmnicului pentru că este, din punctul
meu de vedere, un edil cu viziuni europene, care a făcut pași mari și siguri pentru
dezvoltarea, pe mai toate planurile a Râmnicului. Dacă reușesc să fac pentru comuna
mea măcar jumătate din ceea ce a făcut Mircea Gutău pentru municipiu, atunci, cu
siguranță, îmi voi fi atins cel mai scump ideal: de a face bine semenilor mei”
Constantin Daniel Ruxanda
În alegerile din vara anului 2004, Constantin Ruxanda s-a dovedit a fi unica
soluție politică de care Vlădeștiul avea nevoie. Dorința sa de a schimba fața
localității s-a regăsit în zecile de proiecte inițiate, pe care, din nefericire, nu
a mai reușit să le termine. Acum a venit timpul pentru fiul său. El este cel care va
duce mai departe, că tre realizare, investițiile de care vlădeștenii au atâta
nevoie.
Constantin Daniel Ruxanda pentru Vlădești nu este doar un simplu slogan, ci
certitudinea unei aceeași administrații, bazată pe respect, cinste, putere de muncă
, seriozitate și consecvență.
VOTAŢI MORAL! VOTAŢI INTELIGENT! VOTAŢI CU TOT SUFLETUL!

