PRIMARUL ION DOBRE CONTRAATACĂ

” La Dăești va învinge cel mai bun!

” „Sunt fiu al satului și am demonstrat concetățenilor mei că sunt gospodar, familist
și neam îmi sunt toți dăeștenii. Eu nu am venit ieri în comunăși nu le promit
alegătorilor pielea ursului din pădure. Aici m-am născut și pentru locul meu natal
muncesc în fruntea administrației comunale. (..) Dacă până acum nu am avut bani la
primărie, fiind primar social-democrat sub guvernare liberală, cum pot crede electorii
din Dăești că vor avea bani cu primar liberal, sub guvern social-democrat?”

Afacerile imobiliare țin capul de afiș al interesului imediat al multor vâlceni,
îmbogățiți până peste poate, post-revoluționar. În municipiul Rm. Vâlcea, fiecare
palmăde pământ, fie că era/este din domeniul privat, fie din cel al statului, a
declanșat lupte oarbe, în spatele cortinei, astfel că s-a ajuns până acolo ca un metru
pătrat de teren construibil săfie mai scump decât în centrul capitalei țării, recordul
la Rm.Vâlcea fiind de 2.000 euro/m.p, pentru un teren oferit spre vânzare în zona CECului din municipiu. Goana După profit exorbitant a făcut ca nici un teren liber de
sarcini sănu mai existe la vânzare în municipiul capitalăde județ. În aceste condiții,

afaceriștii au pus ochii pe terenurile din comunele limitrofe Râmnicului, unde,
respectându-se scenariul cunoscut, se cumpără, programat, pământ, în intravilan, dar
și în extravilanul localităților rurale. „Rechinii” lumii afacerilor țintesc zonele
unde s-ar preta desfășurarea de activități turistice, „peștișorilor” de afaceri
făcându-le cu ochiul doar terenurile mai îndepărtate. Deocamdată.

Mirajul Dăești

Comuna Dăești se aflăla 6 km de Rm. Vâlcea. Cuprinzând toate formele de relief, ea a
început săfie atractivă, interesând, deocamdată, doar „afaceriștii de carton” și
speculanții imobiliari din județ, „rechinii” post decembriști, urmărind avantajele
imediate. Terenurile de pe malul Oltului, constituite în islazuri sau dealurile
Mărichii, Viișoara Mare, Schit, Păcalăsau Puturosu se aflăîn vizorul câtorva
afaceriști liberali. Și cum poți pune mâna mai ușor și mai repede pe ceea ce te
interesează, decât dacă ai primarul tău propulsat în prima funcție
administrativălocală? Astfel, liberalii din eșalonul doi, pretextând scopul câștigă
rii primăriei localității Dăești, au găsit soluiția de a-l arunca în jocul politic
electoral pe tânărul George Popolan, un râmnicean care nu s-a distins cu nimic în
viațăpână acum (în administrație, politic sau în societate), dar este numai bun de
manipulat în scopurile urmărite de șmecherii interesați de supremație teritorială. La
numai 28 ani și cu o vechime în PNL de numai un an și jumătate, Popolan a acceptat
propunerea de a candida la primăria comunei natale a soției sale, făcându-și repede
vizăde domiciliu la țară și asta numai După alegerile europarlamentare.
Cu alte cuvinte, pentru realizarea scopului dorit de un afacerist liberal, Popolan șia lăsat în cartierul Goranu al Râmnicului pantofii de lac de oraș (Goranu este
zonătampon între Rm. Vâlcea și comuna Dăești), încă lțând teneșii fiilor satului pe
care vrea să-l cucerească ca șurghete și fără niciun merit. Între un alogen ce spune
„voi face” și un băștinaș ce a dovedit că poate face treabădin puțin, deși arareori a
primit bani de la guvernele de până acum, este de preferat istoria. Mai trebuie spus
că George Popolan este ginerele viceprimarului comunei, lider local PD-L-ist, omul cel
mai controversat din zonă, de care fug toți concetățenii lui ca dracu’ de tămâie,
acuzându-l de făcute și nefăcute.

Precizare

În spatele lui George Popolan stăun om de afaceri liberal care ne-a adresat rugămintea
să-l sprijinim publicistic pe omul său, cu toate că știa că liberalii Emilian Frâncu
și Ion Nicolae, șefii săi politici, ca răzbunare pentru mediatizarea unor acte de
corupție din bătătura lor, au dispust amendarea noastrăabuzivăcu 3 miliarde lei vechi,
pentru comiterea unor pseudo-ilegalități constructive la ferma ce o avem în această

comună. Deși propunerea părea, inițial, o imposibilitate, l-am asigurat că nu-i vom
produce candidatului său nici un disconfort printr-o anti-campanie (ne)meritată. Am
acceptat „silențio stampa”, conștienți că este posibil ca individul, odatăajuns
primar, săcontinue răzbunarea politică a șefilor săi de partid împotriva firmei nostre
editoare. În convenția verbalăîncheiată, am promis sănu ne implică m în campania
electoralădin luna iunie, atâta timp cât propaganda liberalului râmnicean (travestit
în dăeștean de ocazie) va fi decentăși în limitele fairplay-ului. Dar iatăcă lucrurile
nu stau așa cum s-a bătut palma, motiv pentru care am ieșit la lupta electorală.
Denigrarea actualului primar – Ion Dobre – cel care vizeazăși mandatul 2008-2012 – se
face metodic, cu minciuni și exagerări caragialești, prin ziarele tonomat plătite de
afaceristul interesat și pe undele postului local liberal de televiziune. Pe acest
fond, socrul candidatului Popolan, cunoscut ca un clevetitor și un om periculos, l-a
acuzat pe primar (dar și pe noi!) că l-ar (l-am) fi determinat pe un cetățean
săintervinăîn timpul unei emisiuni electorale a ginerelui său – pe un post local de
televiziune – punându-i întrebări deranjante despre trecutul său aflat ÎNCĂ în ceață.
Menționăm că în nici un caz nu suntem noi în spatele „deranjului” (sau cineva pus de
noi), dar cu această ocazie ne-a fost relevatăideea temerii candidatului și vom face
investigații pentru a afla ce-l incomodeazăpe cel care vrea săarate noilor săi
concetățeni că -i „mai alb, mai pur și mai curat” decât detergentul DERO și mai bun
decât socrul său pedelist.

Declarația primarului Ion Dobre

„Devine evident că voi candida, din nou, la funcția de primar. Sunt fiu al satului și
am demonstrat concetățenilor mei că sunt gospodar, familist și neam îmi sunt toți
dăeștenii. Eu nu am venit ieri în comunăși nu le promit alegătorilor pielea ursului
din pădure. Aici m-am născut și pentru locul meu natal muncesc. Denigrarea la care
sunt supus, metodic, prin mass-media și la postul de televiziune liberal, are ca
substrat intransigența mea și seriozitatea dovedităpână acum, dar și reticența la
propunerea omului de afaceri liberal Adi Pandurașu. Acesta este patronul echipei de
fotbal VARTA și-și programeazăjocurile din campionat pe terenul de fotbal din
patrimoniul comunei noastre. Aflați în această colaborare de bun simț, el ne-a ajutat
săîntreținem gazonul terenului și ne-a dăruit vopseaua ce am folosit-o la renovarea
anexelor lui, pentru care, încă odată, îi mulțumim. Nu cu mult timp înainte, acesta
mi-a făcut propunerea să-i concesionăm terenul și parcul din jurul lui, pentru un
număr mare de ani, însă nu am fost de acord. Tinerii din comunăsăpoatăjuca fotbal cu
consimțământul concesionarului și nu când vor ei? Asta nu se poate și nici consilierii
locali nu și-ar fi dat consimțământul. De aici a pornit supărarea domnului Pandurașu
și, printr-un intermediar, mi-a transmis săîși va pune omul lui la primărie, care tot
îi va da, până la urmă, terenul de joc într-o concesiune pe 29 de ani. Măfolosesc de
acest prilej să-mi anunț concetățenii care este scopul real al promovării în campanie
a râmniceanului George Popolan – omul afaceristului Pandurașu – măritat în Dăești și
de ce țin cu dinții liberalii de ideea câștigă rii primăriei cu orice efort. Pe de

altăparte, nu puțini sunt liberalii cu funcții în partidul vâlcean care mi-au propus
sătrec de la PSD la ei, interesându-se, în particular și confidențial și de câte o
bucatăde teren cu deschidere la râul Olt. Acesta-i singurul adevăr! În cei patru ani
de mandat de până acum, din lipsa banilor (Guvernul liberal a sabotat trei ani și
jumătate primăriile pesediste! – n.r.), m-am preocupat de întocmirea proiectelor
necesare dezvoltării viitoare a comunei, așteptând un guvern care să-și îndrepte fața
și spre noi, de reabilitarea școlilor și că minelor culturale comunale, balastrarea
străzilor, introducerea apei (nu am primit nici un sprijin financiar, de la expreședintele Consiliului Județean – Anton Mițaru și până acum), electrificarea satului
Băboești (am fost sprijinit doar de domnul director Dobrescu – Electrica),
introducerea canalizării, amenajarea stadionului și multe altele. Bășcă lia la care am
fost supus, săptămâna trecută, la postul de televiziune al liberalilor, când
moderatorul, un cunoscut tonomat liberal, m-a tocat nepermis, în lipsă, îi va costa
mult pe autori, pentru că am sesizat CNA-ul și am depus o plângere penalăla Parchet.
Nu-i normal ca un oficial al unei localități săfie criticat, acuzat și insultat, fără
ca acesta săfie de față, știrbindu-i-se dreptul la apărare. Iatălogica și campania
electoralăliberală. Păcat că afaceristul liberal, omul care instigăla răutăți și
denigrări nu va avea de suferit. Dar, oricum, nu îmi este frică de că țeluși, de
pseudo-puterea liberală, pentru că liberalii sunt în că dere liberă. Dacă până acum nu
am avut bani la primărie, fiind primar social-democrat sub guvernare liberală, cum pot
crede electorii din comunăcă vor avea bani cu primar liberal, sub guvern socialdemocrat? Pentru că liberalii vor pierde guvernarea, această revenind PSD-ului sau
PDL-ului. Îi invit pe toți săjudece cu sufletul curat și săvadăadevărul cu ochii
minții!”.

Final temporar

Supuși bârfelor, insultelor și invectivelor candidatului liberal George Popolan,
pedelistulului Constantin Rizea (socrul candidatului liberal) și suspiciunii
afaceristului Adi Pandurașu, considerăm că am fost scoși în afara convenției inițiale
de neimplicare electorală, motiv pentru care, de acum, ne vom angaja cu toatăforța și
experiența publicistică în campania candidatului Ion Dobre. La Dăești va învinge cel
mai bun!
Romeo Popescu

