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Senatorul Nițu, prezent la Conferința Teritorială a PNL Argeș
Senatorul Remus Daniel Nițu s-a declarat un susținător al senatorului PNL Ion Popa din
Argeș. În calitate de prieten și coleg, el a dat curs invitației senatorului Popa și
duminică a participat la Conferința Teritorială a PNL Argeș la care a fost prezent și
președintele Crin Antonescu. Senatorul Nițu a dorit astfel să-l asigure pe Iani Popa,
care a candidat pentru un nou mandat de președinte al PNL Argeș, de sprijinul și
aprecierea sa. În opinia lui Dan Nițu, liberalismul, singura ideologie politică ce
vorbeşte despre succes, a triumfat duminică în PNL Argeș. Ca și în cazul Partidului
Național Liberal Vâlcea, senatorul Nițu este convins că liberalii argeșeni și-au ales
o echipă puternică, alcătuită din oameni cu viziune și cu o mare capacitate de muncă.
„Cu atenţia îndreptată deopotrivă spre modelele liberalismului european şi spre marii
noştri liberali, vom arăta că, în această ţară, Partidul Naţional Liberal poatelupta,
cu consecvenţă, pentru bunăstarea României. Astfel, vom obține progresul și
prosperitatea la care sperăm de atâția ani”, a precizat senatorul.
Roadele toamnei la Muereasca

Pentru al zecelea an consecutiv, comunitatea din Muereasca a sărbătorit la finele
săptămânii trecute recolta de toamnă. Senatorul Remus Daniel Nițu a participat la
acest festival al „Roadelor de toamnă”, alături de deputatul Cristian Buican,
vicepreședintele Consiliului Județean Vâlcea, Bogdan Pistol și alți reprezentanți ai
forurilor județene invitați de primarul Ion Ungureanu să vadă și să deguste din
recolta de toamnă, bogată anul acesta la Muereasca. „Anul acesta pare a fi unul bogat
în agricultură. Dumnezeu a fost alături de noi, a și plouat suficient cât să avem ce
să număram acum, în toamnă. Îmi place ceea ce se întâmplă la Muereasca, e bine ca
toamna să ne bucurăm de roadele muncii noastre și vă doresc ca în fiecare an să aveți
din ce în ce mai multe motive de bucurie. Primarul din Muereasca e unul gospodar și
sunt convins că localitatea va avea și apă, și canalizare și tot ceea ce trebuie
pentru ca în scurt timp să arate ca un oraș”, a afirmat senatorul Nițu.

