Ungureanu – subprefectul (a)politic

Șeful sforarilor pe județ
DEZINTERES. Angajații Prefecturii Vâlcea, exasperați de atitudinea neimplicatăa lui
Petre Ungureanu și povestesc, pe la colțuri, că acesta taie frunzăla câini cât e ziua
de lungă, făcând pe șeful șic ci femeile de serviciu care-i par mai rebele.
Nonconformist și suficient din fire, „Bebe Sexologu‘„, se aude la bursa zvonurilor, a
început săparăextrem de deranjat și de faptul că este nevoit săvină, dimineața, la
program ca toți ceilalți colegi ai săi, considerându-se șef peste muritorii de rând.
Petre Ungureanu, cunoscut și sub numele de „Bebe Sexologu'” a că lcat din nou în
străchini, așa cum îi stăîn fire săfacă de când a fost numit printr-un concurs ciudat
și totodată, absurd de împrejurări în funcția de subprefect al județului. că ciula
prea mare care i-a fost datăsăo poarte, de partidul în care a intrat, spun unii, prin
ușa din dos îl apasăacum prea mult pe urechi, blocându-i privirea și determinându-l
săvadărealitatea deformat.
Angajații Prefecturii Vâlcea, exasperați de atitudinea neimplicatăa lui Petre
Ungureanu și povestesc, pe la colțuri, că acesta taie frunzăla câini cât e ziua de
lungă, făcând pe șeful și cu femeile de serviciu care-i par mai rebele. Nonconformist
și suficient din fire, „Bebe Sexologu'”, se aude la bursa zvonurilor, a început
săparăextrem de deranjat și de faptul că este nevoit săvină, dimineața, la program ca
toți ceilalți colegi ai săi, considerându-se șef peste muritorii de rând.

Pentru Ungureanu noțiunea de înalt funcționar public apolitic a rămas, de multișor,
doar la noțiunea de concept, o utopie. De dimineața până seara, subprefectul, spun
cârcotașii, face politică în instituție mai ceva ca în sediul de partid.
Bogătanul
Pe lângă sforile pe care le trage zi de zi în prefectură, perfecționându-se permanent,
se pare, în meseria de păpușar, Ungureanu este preocupat și de completarea averii
sale, deloc modestă. Deși încă nu i s-a încă lzit prea bine fotoliul de subprefect,
Ungureanu a reușit sămai achiziționeze, prin județ, și câteva hectare bune de pământ,
pe care, spun unii, are de gând săle vândăla un preț bun când o trece blestemata de
crizăFinanciară . În cazul în care nu știați încă , subprefectul este unul dintre cei
mai bogați oameni din cercul personalităților vâlcene, reușind săpunăbani frumoși la
ciorap pentru zile negre. Potrivit declarației sale de avere, Petre Ungureanu a strâns
proprietăți peste proprietăți cât pentru zece vieți. El deține nu mai puțin de patru
terenuri intravilane, două în Bujoreni, unul în Rm. Vâlcea și altul în Sf. Gheorghe și
două extravilane. Pe lângă acestea, el este și proprietarul unei case de locuit și al
unui apartament, ambele poziționate în Râmnic, dar și al unei case de vacanțăîn Sf.
Gheorghe. Și pentru că este un individ că ruia îi place săse relaxeze privind măreția
naturii, Ungureanu are în „dotare” o șalupăși o barcă pe care a achiziționat-o anul
trecut. Anul trecut, acesta a vândut jumătate dintr-un teren contra sumei de 312 mii
lei. El deține și titluri de stat în valoare de 3 miliarde lei vechi, iar în calitate
de parlamentar a câștigat anul trecut aproape 70 mii lei, sumăla care se adaugăși
veniturile din avocaturăde peste 17 mii lei. Deși are barcă , șalupă, terenuri și case
Ungureanu susține, în declarația sa, de avere că nu și-a cumpărat mașină.

