Săptămâna vâlceană pe scurt

– Dacă-l creditează cineva pe senatorul PNL Emilian Frâncu cu prezumția de nevinovăție
în tot ceea ce face gre șit, se înșală. De și este dominat de o copilărie întârziată,
el tot ce face (bine sau rău!) o face calculat. Doar este șiahist și se laudă cu asta.
Noi, cunoscându-l cel mai bine și șitiindu-l cât de coșar este în suflet, îl
considerăm dominat de prezumția de vinovăție. Uite, vă spunem și dumneavoastră ultima
lui înscenare. De când a pierdut conducerea organizației județene liberale, vede o
oftică pe „detronatorul  său “ deputatul Cristian Buican, de nu se mai poate spune.
Peste tot îl vânează, culege informații despre el, îi face dosar de presă, pentru a-l
avea „la index  și înscenează acțiuni de compromiterea lui. Vrea cu orice preț să-l
pună bine la șieful lor Crin Antonescu, că mai mult nu poate obține. Organizațiile
peneliste din județ nu-l mai vor, șitiindu-l cât de bine înjură, țipă, amenință și sau cam săturat de minciunile lui politice. Așa că „Expirăciunea sa Frâncu  doar pe
marginea terenului politic mai poate face joc de glezne. De curând, a dat-o de gard.
Aflând că la sediul PDL din Rm. Vâlcea consilierii județeni portocalii și galbeni se
întâlnesc, în biroul liderului PDL Dorel Jurcan, veniți împreună cu Cristian Buican “
șieful lui Frâncu, gelosul și ofticosul expirat și-a trimis „echipa de șioc , de la
televiziunea sa, să filmeze întrunirea, ca să aibă ce-i arăta lui Antonescu de cum
înțelege Buican să-i respecte dictatul. Consilierii celor două partide amintite și
șiefii lor de partid se întâlniseră ca să pună la punct ultimele amănunte în vederea
realizării unei alianțe (mica Alianță DA) între organizațiile lor. Vigilenți,

pedeliștii i-au luat la „mângâieri  pe emisarii televizioriști ai Frâncului “ bolnav
de oftică (nu-l chemaseră și pe el, săracu ™ și a crezut că acolo se dă mâncare și
băutură, după cum are el foamea nesătulă în glandă). După care, Cristian Buican,
liderul județean PNL “ șieful lui direct – l-a sunat pe mobil și foc și trăznete i-a
ie șit din gură. Dacă-l auzea cineva cum se scuza „conspiratorul  și turnătorul lui
Antonescu, nu-i venea să creadă că-i senatorul îngâmfat. Juca bine, bărbătușul femeii
galbene ¦ În fine, totul a trecut și, lovitura ce i-o pregătea lui Buican nu i-a mai
reu șit. Dar a căzut și înțelegerea cu PDL-ul, așteptându-se să treacă data de 31
ianuarie. Oricum, nimic bun nu va ie și din această tentativă de schimbarea raportului
de forțe politice din Consiliul Județean. PNL-ul nu va avea un Poenaru “
vicepreședinte al CJ, Frâncu a rămas cu caseta filmată de la sediul PDL (adică, se
poate spune, cu degetul în gură “ nu cu altceva), iar liderul Buican va fi tot ce a
fost, ba mai mult decât atât. Adică, un lider apreciat în presa locală, cu o imagine
publică mult superioară „vânătorului  său “ Emilian Frâncu. Și o șitire de ultimă
oră: senatorului Frâncu, tinerii liberali îi spun: „Mr. Prezident Coco Jambo ,
fredonând melodia aceasta, atunci când i se pronunță numele. Săracul de el, a ajuns de
râsul „puțoilor  din PNL!
– Liberalii vâlceni și-au început deja campania electorală pentru alegerile din 2012,
printr-un atac continuu la adresa primarului Romeo Rădulescu. Consilierii locali ai
PNL amendează toate acțiunile primarului, indiferent de justeța atacului. Săptămâna
trecută, liberalii au sărit din nou la gâtul primarului democrat-liberal, doar că
amendamentele formulate erau total eronate. Liberalii au picat în penibil, iar
primarul a mai punctat o victorie asupra grupului liberal.
– Ghici cine ține Direcția de Taxe și Impozite pe linia de plutire? Răspuns corect:Â
Alexandru Ghibirdic, fostul director al acestei instituții până în luna decembrie a
anului trecut, actualmente director economic la Apavil Vâlcea. De și primarul Romeo
Rădulescu a numit o altă persoană în fruntea Direcției Taxe, acesta a prezentat
proiecția bugetară pe anul 2011 la dezbaterea de vineri, pentru că actualul director
este total depă șit de situație. La finele anului trecut, primarul a numit-o la șiefia
celei mai importante direcții peÂ

fiica primarului Petre Iordache din Ocnele Mari, o

persoană respectabilă, dar total pe dinafară în materie, postul de director general al
Direcției de Taxe și Impozite fiind o povară mult prea mare pentru ea. Consilierii
locali spun că doamna cu pricina habar nu are ce semnează, drept pentru care
instituția este condusă din umbră tot de Ghibirdic, la cererea primarului Romeo
Rădulescu.
– Pataliputra

