„Note de călătorie” cu cei patru
consilieri locali

„Fără date și programe precise, raportul lui Gheorghe Păsat, Mihai Botea, Remus
Grigorescu și Eduard Vîrlan privind deplasarea în trei țări europene conține doar
generalități de genul „ce frumoase sunt blocurile de locuințe din Germania”, sau
„crengile copacilor curățați din Londra sunt preluate de utilaje care le toacă
instantaneu”

Abia întorși de pe meleagurile a trei țări din Europa Occidentală, patru consilieri
locali din municipiul Râmnicu Vâlcea s-au pus cu burta de treabăși au purces la
elaborarea unui raport privind „activitatea” desfășuratăîn această deplasare a lor,
pentru ca săafle și contribuabilul din Râmnic pe ce s-au dus câteva mii de euro din
bugetul local. Zis și făcut Consilierii Gheorghe Păsat, Remus Grigorescu, Mihai Botea
și Eduard Vîrlan au întocmit un raport privind misiunea economică economică
efectuatăîn perioada 3 – 12 martie 2007 în Germania, Scoția și Anglia. Ne-am fi
așteptat ca pentru cele 9 zile cât au stat prin Europa, cei patru consilieri
săelaboreze un raport voluminos, bine documentat, cu propuneri și soluții de
îmbunătățire a activității Primăriei Râmnicului. N-a fost săfie așa Pe patru pagini,
cu litere de mărimea 20, și spațiu între rânduri de 2, tot raportul abia dacă are
cinci fraze de tipul note și impresii de că lătorie. Fărădate și programe precise,

întreg raportul conține doar generalități de genul „ce frumoase sunt blocurile de
locuințe din Germania”, sau „crengile copacilor curățați din Londra sunt preluate de
utilaje care le toacă instantaneu”. Printre altele, raportul concluzioneazăcă
„municipiul Râmnicu Vâlcea ar putea prelua din modul de rezolvare a unor probleme
modelele unor orașe cum ar fi Berlin, Dresda, Magdeburg, Glasgow, Edinburgh, Londra”,
fărăa preciza și mijlocele și soluțiile concrete prin care municipiul Râmnicu Vâlcea
ar putea prelua aceste modele. Bani din bugetul local aruncați pe apa Sâmbetei,
fărănici un avantaj direct pentru locuitorii Râmnicului.

