Cine conduce Primaria Ramnicului?
Monceanu sau Francu?

deputatul Emilian Frâncu își freacă mâinile de bucurie că Mircea Gutău nu a putut să
întocmească programul de Ziua Imnului Național
La întrebarea din titlu, încercă m să găsim un răspuns de când liberalul
Valentin Monceanu, printr-un concurs de împrejurări, a ajuns primar interimar al
municipiului Rm. Vâlcea. Încă dinaintea semnării ordinului de prefect privind
numirea sa interimară, în biroul din primărie și-au făcut apariția câțiva liberali
de vază pentru a pune țara la cale. Acum, când liberalii se văd pe cai mari, fac
planuri și au inițiative în ceea ce privește treburile urbei. La conferința de presă
a PNL, deputatul Emilian Frâncu a prezentat și ceea ce oferă Primăria Râmnicului
râmnicenilor de Ziua Imnului Național. De parcă el ar fi fost cel care decide soarta
manifestărilor, Frâncu, umflat în pene, a spus: „Am anulat contractul cu Bonnie M
care ar fi costat 1 miliard de lei vechi. Râmnicenii nu au nevoie de spectacole
megalomanice. De asemenea, am eliminat și manelele din program. Știu că Mircea Gutău
era un mare iubitor de manele, dar trebuie să acordăm acestei sărbători o
solemnitate minimală” a glăsuit Emilian Frâncu, sigur pe el. Alo? Domnu Î Frâncu cu
segmentul de electorat din PNL al lui Ion Nicolae ce faceți? Ați uitat că la
alegerile pentru șefia organizației municipale a PNL, Ion Nicolae a adus conaționali
cu multe fuste lungi și colorate, blindați cu aur și bronzați în exces? Și apoi,

știe o țară întreagă că fanii cei mai înverșunați ai manelelor sunt rromi, care, de
fapt, cântă acest gen muzical și tot ei, le ascultă cu cel mai mare drag.
Apoi, șeful liberalilor vâlceni și-a îndulcit un pic tonul și a spus că este
convins că După 29 de zile primarul Gutău se va întoarce acasă. „Oricum, sunt
convins că După cele 29 de zile de arest, Mircea Gutău va fi eliberat și va fi
judecat în continuare în stare de libertate”.
După care, gustul Puterii în primăria Râmnicului pe care tocmai l-a deprins, nu i-a
dat pace.

„În ședința din cadrul Alianței D. A. Vâlcea am hotărât că timp de 29 de

zile nu luăm nici o decizie și așteptăm să vedem cum se prezintă situația în cazul
lui Mircea Gutău. De asemenea, am hotărât ca treburile la Primărie începute de Gutău
să fie continuate. însă , După aceea, liberalii vor avea un cuvânt de spus și în
ceea ce privește investițiile în municipiu. Spre exemplu, vom aduce locuri de joacă
cu 8.000 9.000 euro, și nu cu 30.000 cum le-a adus Gutău.” susține Emilian Frâncu,
inconsecvent în declarații, așa cum ne-a obișnuit.Așadar, până la urmă a ieșit la
iveală adevăratul Emilian Frâncu, cel care nu dorește nicidecum eliberarea lui
Mircea Gutău, pentru a-și face el jocurile în Primărie.
În spatele declarațiile binevoitoare și solidare, se ascunde dorința de
putere, care-i dă frecvent insomnii deputatului neliniștit. Având viziuni de
reconstrucție a municipiului, liberalul a făcut deja câteva schițe pe hârtie despre
cum visează că va arăta Râmnicul atunci când va fi condus, din umbră, de el. Și
Hitler visa același lucru, doar că diferența este că el chiar conducea Germania. Și
poate mai speră ceva Frâncu: să intre în istoria liberalismului românesc. Imposibil,
îi spunem noi. E superficial politic și nu urmărește decât interesul personal.

