FRĂȚIA LIBERALILOR

Una din metodele prin care politicienii puși în fruntea bucatelor dijmuiesc bugetele
care stau la dispoziția județului este atribuirea de lucrări, plătite din greu cu bani
publici, că tre apropiații pe linie de partid ori de familie.
VOCEA VALCII a descoperit că , După modelul „firmelor de casă” consacrat în ultimii
ani la Consiliul Județean (administrația Bușe), fondurile pentru diverse lucrări sunt
dirijate că tre colegii de partid, prietenii și neamurile deputatului liberal Emilian
Frâncu, După cea acestea ajung în conturile instituțiilor descentralizate din județ.
Astfel, s-a ajuns până acolo încât mulți liberali cu funcții și-au făcut firme de
construcții, sfidând vechile administrații județene, cu convingerea că dacă „ai
voștri” au făcut-o, de ce săn-o facă la fel și „ai noștri”?

În ultimii ani, repartizarea fondurilor de la bugetul statului pentru modernizarea și
reabilitarea școlilor a fost un permanent motiv de ceartăîntre liderii politici
vâlceni. Asta pentru că liberalii au avut întotdeauna grijăca grosul banilor primiți
săfie direcționați că tre primăriile conduse de edili PNL. La data de 27 august a.c.,
prin Hotărârea de Guvern nr. 962, au fost alocate sume de bani pentru construirea și
reabilitarea unităților școlare din județ. Și de data aceasta, banii au fost împărțiți
discreționar, primăriile liberale primind fonduri cu grămada, în timp cele ale socialdemocraților și ale pedeliștilor s-au ales cu praful de pe tobă. Suma totalăalocatăde

la bugetul de stat pentru județul Vâlcea este de 99,93 miliarde lei vechi, pentru
finanțarea a 105 obiective. Pentru primăriile conduse de edili PNL s-au alocat peste
58 de miliarde lei vechi, finanțându-se 54 de școli, în timp ce pentru primăriile
conduse de PSD-iști s-au alocat doar 27 de miliarde lei vechi pentru 38 de unități de
învățământ.

Tupeu liberal

Pentru nimeni nu mai reprezintăo noutate faptul că deputatul liberal Emilian Frâncu
sfidează problemele cu care se confruntă elevii din mediul rural, dirijând fondurile
guvernamentale doar în scopuri electorale, personale și de partid. Deși a spus de
nenumărate ori că , pentru el, problemele edililor din Vâlcea nu au culoare politică ,
se poate vedea și cu ochiul liber că acțiunile sale au un caracter politic, vădit
electoral. Chiar și la ultima Hotărâre de Guvern, el a avut „grijă” ca majoritatea
fondurilor săfie alocate celor ce l-ar putea ajuta în toamnăsăobținăun loc că lduț în
Senatul României. Acum, lui Frâncu i s-a alăturat și Svetlana Preoteasa, cea care a
ajuns printr-o ironie a sorții secretar de stat pentru învățământul preuniversitar din
MECT și care vrea săobținăun post de senator în Parlamentul României, candidând în
colegiul Bălcești – Drăgășani. Și din câte se pare, la fel ca și Frâncu, e
dispusăsă”calce pe cadavre” pentru a obține ceea ce-și dorește: demnitatea
Parlamentară . În cele ce urmează, vom arăta opiniei publice cum au fost repartizate,
luna aceasta, fondurile de la bugetul de stat pentru reabilitarea școlilor din
colegiile unde cei doi candidează. Doar, doar vor mai obține câteva voturi în plus.

Discrepanțe jenante

În data de 27 august, După o așteptare îndelungată, Guvernul României a emis o
hotărâre (nr. 962), structuratăpe mai multe părți. La anexa 1 s-au repartizat bani din
bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului că tre bugetele locale, prin
intermediul Inspectoratului Școlar, pentru construirea și reabilitarea de unități
școlare. Suma totalăalocatăeste de 27,6 miliarde lei vechi, din care 19 miliarde lei
vechi (68,88%) au fost repartizate că tre 13 primării PNL, 7,63 miliarde lei vechi
(27,6%) că tre 5 primării PSD, 1,5 miliarde (5,4%) că tre primăriile PD-L și 800 de
milioane (2,9%) că tre primăriile PNG. Toate localitățile ce au primit fonduri fac
parte din Colegiile Senatoriale Horezu – Brezoi și Bălcești – Drăgășani, acolo unde
Emilian Frâncu și Svetlana Preoteasa candidează. Așadar, pentru finanțarea a trei
unități școlare, primăria Perișani a primit nu mai puțin de 3,5 miliarde de lei vechi,

în condițiile în care, de anul trecut și până în prezent, în școlile din localitate,
au mai fost „pompați” alte 10 miliarde de lei vechi. Pentru reabilitarea a două școli
din Stoilești, Guvernul a alocat 2,8 miliarde de lei vechi, iar pentru modernizarea
câte unei unități școlare din Galicea și Alunu s-au dat 1,5 miliarde de lei vechi,
respectiv 2 miliarde lei vechi. De asemenea, școlile din Budești, Dănicei, Titești,
Tetoiu, Băile Olănești, Zătreni și Pesceana vor beneficia de sume de la bugetul de
stat cuprinse între 1 miliard de lei vechi și 1,5 miliarde de lei vechi. Cele mai mici
sume primite de edilii liberali au fost la Runcu (440 de milioane lei vechi) și
Drăgoești (800 milioane lei vechi).
Pe de cealaltăparte, primarii social-democrați, După ce că doar cinci au fost băgați
pe listă, au mai primit și sume jenant de mici pentru reabilitarea școlilor din
localitățile pe care le conduc. Dacă primăria Drăgășani a primit 5 miliarde de lei
vechi pentru că , până la urmă, acolo e grosul de voturi, primăriile din Vlădești,
Prundeni și Laloșu au primit doar sume cuprinse între 400 și 500 milioane lei vechi.
De asemenea, pentru reabilitarea unei unități de învățământ din comuna Scundu, a fost
repartizatăsuma de 1,3 miliarde de lei vechi. Dintre primarii PD-L, doar doi au primit
bani pentru a pregăti școlile pentru începerea noului an școlar. Din păcate sumele
sunt foarte mici și abia le ajung sătermine igienizările. În această situație se
aflăcomuna Câineni, că reia i-a fost alocatăsuma de 500 milioane lei vechi, deși
situația din unitățile de învățământ este dramatică , tavanele riscând săcadăpe copii
în timpul orelor. În fine, primarul PD-L din localitatea Golești a primit 1 miliard
pentru reabilitarea unei școli din comună, iar PNG-istul de la Milcoiu a primit și el
800 de milioane lei vechi pentru o școalădin localitate. La anexa 2 și 3, Guvernul a
alocat bani pentru campusurile școlare și pentru școlile de arte și meserii. Dacă
primarii liberali din Berbești, Grădiștea și Măciuca au primit 1,5 miliarde lei vechi,
respectiv câte 1 miliard de lei vechi fiecare, pentru campusurile școlare, primarul
pesedist din că limănești, Ilie Amuzan, și pedelistul Mircea Gutău nu au primit decât
câte 800 de milioane lei vechi.

21 de primării liberale au primit peste 60 miliarde lei vechi

La anexa 4, pentru cheltuieli de capital, au fost alocați de la bugetul de stat peste
60,86 miliarde de lei. Deși numărul localităților conduse de PNL și PSD este egal,
adică au fost finanțate 21 de comune liberale și 21 de comune pesediste, totuși sumele
au fost împărțite arbitrar. Dacă pentru primăriile liberale au fost repartizate peste
35,8 miliarde lei vechi (58,82%) din totalul fondurilor, pentru PSD-iști s-au dat doar
18,96 miliarde lei vechi (31,1%), restul banilor fiind împărțiți pedeliștilor și PNGiștilor. Și de data aceasta, Emilian Frâncu și Svetlana Preoteasa au ales săfinanțeze
primăriile liberale ce se aflăîn colegiile senatoriale unde candidează. Astfel, pentru
reabilitarea școlilor din localitățile Mihăești, Roșiile, Berislăvești, Budești,

Drăgoești, Muereasca, Racovița, Boișoara, Nicolae Bălcescu, Dănicei, Șirineasa,
Brezoi, Băile Olănești, Sălătrucel, Orlești, Galicea, Olanu, Sinești, Stănești,
Pietrari și Berbești s-au alocat sume cuprinse între 500 de milioane și 4 miliarde lei
vechi. Mare parte din cele 21 de primării conduse de edili PSD au primit însădoar câte
300 de milioane lei vechi, doar Drăgășaniul și că limăneștiul obținând puțin peste 2,6
miliarde lei vechi.
La anexa 7, unde s-au alocat peste 17 miliarde lei vechi pentru reabilitări și
extinderi de investiții, fondurile au fost împărțite doar între primăriile liberale
(Alunu, Galicea, Mihăești, Mitrofani, Nicolae Bălcescu, Păușești, Racovița, Roșiile,
Sălătrucel, Tetoiu, Băile Govora), o singurăprimărie condusăde un PD-L-ist, Horezu,
primind 1,9 miliarde lei vechi.

Microbuzele electorale

Odatăcu repartizarea sumelor de bani pentru reabilitarea școlilor, au fost împărțite
și microbuzele școlare. Nici aici liberalii nu făcut excepție de la regulă. Asta
pentru că , din cele 30 de microbuze, 18 au fost direcționate că tre primăriile
conduse de PNL, 6 au fost date localităților conduse de pesediști, 3 primăriilor PD-Liste și 3 primăriilor conduse de edili PC, PNG și PNÎ-CD.

