„Încă suntem tributari metodelor
perimate din administraţie”

Rep.: Domnule Horăscu, sunteţi unul dintre cei mai experimentaţi primari de comună din
judeţul Vâlcea. Ce sfat le daţi colegilor dvs., primari din alte localităţi, pentru a
face performanţă în administraţia publică locală?
„Ne confruntăm cu racilele unei societăţi încă şchioape”
Ion Horăscu: Da. Nu mă plâng. De-a lungul anilor, autorităţile mi-au respectat munca
şi realizările, scuzaţi-mi lipsa de modestie, şi mi-au înmânat diferite trofee.
Diplomele sunt înrămate şi sunt amplasate în holul primăriei, la vedere, pentru că ele
reflectă munca întregii comunităţi. Desigur, cele mai importante dintre ele sunt
trofeele de „primar de 5 stele” şi „primarul anului 2011”, acordat de portalul
administraţiei, oferit pe baza voturilor primarilor din întreaga ţară. Trebuie să vă
spun că la jumătatea lunii februarie voi participa, alături de peste 500 de primari
din ţară, la lucrările ACOR (Asociaţia Comunelor din România), eveniment ce va avea ca
invitaţi guvernanţi, parlamentari, inclusiv prim-ministrul Ponta. Voi avea un întreg
pachet de întrebări şi clarificări, pentru că lucrurile se mişcă încă greu în România.
Încă suntem tributari metodelor perimate din administraţie. Şi o spune un „baci al
administraţiei”. Noi ne confruntăm cu racilele unei societăţi încă şchioape. E timpul
să scăpăm odată pentru totdeauna de populisme, să vorbim mai puţin la televizor şi mai

mult în legislaţie. Parlamentarilor vâlceni nu le va fi uşor. Pentru ei am un pachet
întreg de legi care trebuie revizuite. Prea multă hârţogărie, prea multe raportări. Nu
zic că nu sunt necesare. Însă un portal naţional de IT ar rezolva totul. Şi apoi când
scăpăm de „băieţii deştepţi”? Iată ţintele anului acesta. Maximizarea, eficientizarea
şi modernizarea administraţiei.
Rep.: V-aţi obişnuit concetăţenii din Prundeni cu proiecte din ce în ce mai
îndrăzneţe. Ce planuri aveţi pentru viitor? Ce proiecte îndrăzneţe mai dezvoltaţi în
comuna pe care o conduceţi?
Rep.: Situaţia economică a ţării este în declin, iar administraţiile publice locale au
cel mai mult de suferit. Cum veţi face pentru a vă promova proiectele anul acesta şi a
susţine cheltuielile de la Primăria Prundeni?
„Pe 2-3 februarie, le vom oferi oamenilor un regal folcloric”
Ion Horăscu: Am vorbit despre administraţie, dar administraţie înseamnă şi cultură şi
petrecerea timpului liber. Mai pe larg probabil le vom discuta într-un viitor material
publicistic. Însă pot să vă spun acum că sâmbătă şi duminică, 2-3 februarie a.c., la
Centrul de Cultură şi Educaţie Zăvideni, aparţinând Ateneului Sătesc Prundeni, le vom
oferi oamenilor un regal folcloric. Se numeşte „Gala cântecului românesc” şi este
organizat în colaborare cu TV. H2.0, (TVRM) avându-l co-producător şi prezentator pe
conjudeţeanul nostru, Georgel Nucă. Alături de el, vor fi pe scenă nume importante ale
folclorului autentic, precum: Marcu Nicolici, Ion Lupu, Maria Loga, Ioana State, Neta
Soare, Tudoriţa Gorjanu, Nina Predescu, Ion Drăgan, Mihai Mihalache, Vasilica Dinu,
Maria Ghinea şi Nineta Popa Ionescu. Lor li se adaugă o serie de alţi interpreţi pe
care spaţiul nu ne îngăduie să îi nominalizam, însă sunt sigur că mulţi dintre
cititorii dumneavoastră vor fi prezenţi la Prundeni la acest sfârşit de săptămână. Eu
am trimis invitaţii tuturor primarilor din judeţ şi sunt sigur că cei mai mulţi vor
răspunde invitaţiei mele.

