CLEPTOMANUL PĂTRU

Nicolae Pătru abia împlinise trei anișori de stat cu picioarele pe biroul
dreptunghiular de la Consiliul Județean Vâlcea și iatăcă acum s-a văzut nevoit să-și
strângăbagajele și săplece în pribegie pe la sediul PRM Vâlcea, din strada General
Magheru. Timp de doi ani, N.P. a dus adevărate războaie cu prefectul Anuța Handolescu
în care a aruncat cu noroi în stânga și în dreapta. Bălăcă riți în public au fost și
cei doi locatari de frunte de la Consiliul Județean – Dumitru Bușe și Ion Cîlea – însă
aceștia s-au ferit să-i dea răspunsuri pe Față lui Pătru. Probabil, le era frică sănu
fie luați în „vizorul” ziarului Tricolorul, locul unde își suflămucii toți peremiștii
din țara aceasta și unde Anuța Handolescu a fost făcutăsistematic albie de porci. până
la urmă, justiția a dat o sentințădefinitivăși irevocabilă, iar NP-ul trebuia
săpărăsească obligatoriu biroul de la Consiliul Județean.
Nu s-a lăsat dus de voie bună, astfel că s-a fugărit pe holurile Consiliului Județean
cu proaspătul vicepreședinte ales al instituției, Cristian Buican. „Cursa cu
obstacole” a durat aproape două luni, iar pauzele erau luate de Cristian Buican fie
într-un birou de 2 X 2 mp, sau pe un colț de masăîn biroul lui Dumitru Bușe. De
fiecare datăcând avea ocazia, N.P.-ul declara sus și tare că nu se va da la o parte
din Consiliul Județean decât aruncat de la fereastra biroului. N-a fost săfie,
ferestrele au fost blocate, iar N.P.-ul a fost azvârlit pe treptele instituției. Nu se
știe cum, dar în timp ce era fugărit de oamenii legii, N.P.-ul s-a „agățat” de niște
lucruri și obiecte care erau în inventarul Consiliului Județean și probabil și-a

împodobit cu acestea biroul său din sediul PRM Vâlcea. Iatăcă oamenii de la CJ au
descoperit zilele trecute că lipsesc mai multe „scule” din biroul în care N.P.-ul a
făcut umbrătimp de trei ani. Printre lucrurile date dispărute se numără:
imprimantăCanon, calculator Cyrix, Sistem de calcul, tablou compoziție grafică ,
imprimantăLexmark, boxe calculator, CD „Cum că lătorim prin Europa”, cizme de cauciuc,
distrugător documente, hartăadministrativăa județului, telefon Nokia, trusămedicală,
radiocasetofon, stema județului Vâlcea, toc piele pentru telefon etc. În fața
acuzațiilor că și-ar fi însușit din bunurile cumpărate din bani publici, N.P.-ul
dăvina pe angajații instituției, care nu au știut săcaute unde se aflăobiectele
respective și susține că singura problemăpe care o mai are de rezolvat este legatăde
un telefon mobil. Misterul obiectelor dispărute din biroul fostului vicepreședinte al
CJ Vâlcea ar putea fi dezlegat săptămâna viitoare, când expirătermenul-limităpe care
conducerea instituției i l-a dat lui Pătru pentru predarea bunurilor. În cazul în care
Pătru nu va preda obiectele, se intenționeazăconstituirea unei comisii de
inventariere, care săpropunămăsurile prevăzute de lege. Valoarea totalăa obiectelor
dispărute ar fi de 150 milioane lei vechi. Nicolae Pătru a recunoscut că nu a predat
încă telefonul de serviciu, subliniind faptul că o va face în zilele următoare. Fostul
vicepreședinte al CJ, Nicolae Pătru susține că singurul obiect pe care l-a luat din
biroul în care și-a desfășurat activitatea a fost ceasul de perete, care-i aparținea.
Peremistul afirmăcă restul bunurilor se aflăîn instituție, dar că salariații care au
făcut inventarul nu au știut unde săle caute și se apărăaruncând pisica în ograda
altor persoane. Oamenii din Consiliul Județean recunosc că este pentru prima oarăîn
istoria instituției când se confruntă cu o asemenea problemă. Nu-l știam pe N.P. atât
de „strângător”, dar se pare că starea de vegetare și plictiseala din Consiliul
Județean l-au împins pe acesta să-și ia acasălucrurile care le privea îndelung
așteptând săalunece mai repede limbile ceasului, pe principiul „Timpul trece, leafa
merge”.

