Primarul Gutau il baga in seama pe
Candidatul Nimănui! FAZA PE CAZIER

„Remarc în ultima perioadă o agitaţie prin diverse medii a ”Candidatului nimănui”, un
personaj care aspiră la poziţia de primar (în ciuda confuziei cumplite în care se află
în ceea ce priveşte atribuţiile unei astfel de funcţii!) şi care mă chestionează
direct asupra unor aspecte care nu au nici o treabă cu administrarea oraşului. Am să
îi întorc ”Candidatului nimănui” această abordare şi am să îl întreb, la rândul meu,

dacă a avut sau nu dosar penal pentru conducerea autoturismului sub influenţa
alcoolului. Aştept un răspuns, iar în cazul în care este nevoie, pot aduce şi dovada
celor de mai sus. Şi încă ceva: am remarcat cum ”Candidatul nimănui” s-a pozat
electoral la o distanţă apreciabilă în faţa clădirii Primăriei (oricum, poza asta va
reprezenta momentul din viaţa sa în care a fost cel mai aproape de funcţia de
primar!). Vreau să îl asigur că, dacă vrea, poate să se apropie şi mai mult şi că nu
trebuie să îi fie teamă – că doar nu face poza în faţa sediul Finanţelor din Vâlcea,
de pe care cade acoperişul ca urmare a proastei gestionări inclusiv de pe vremea când
”Candidatul nimănui” era vicepreşedinte la ANAF!”, arată primarul Mircia Gutau. Si-a
publicat cazierul pe FB Reacția primarului Mircia Gutau a venit după ce Virgil
Pârvulescu si-a publicat cazierul judiciar pe retelele de socializare, alaturi de
urmatorul mesaj: „Aseară, într-o emisiune a unui post local, 2 indivizi, că nu le pot
zice domni, au încercat să mă atragă în mizeria morală în care se scaldă de ani de
zile. Dacă pe unul îl compătimesc pentru că trebuie să trăiască din banii primiți ca
urmare a contractului cu #SCM-ul și probabil că este obligat să sărute mâna
Împăratului, el fiind așa – #Zapciu, de la celălalt nu am nicio așteptare! Penal? Eu
nu am cazier. Tu ai, Mircică? Că să vezi cum arată un cazier curat, îl postez pe al
meu, Mircică, și te aștept să-l postezi și tu pe al tău! Însă, vreau să știi un singur
lucru, cetățenii orașului nostru așteaptă proiecte de viitor și nu bălăcăreală! Așa
că, atunci când o să ai proiecte și esti pregătit să le înțelegi, ȘI NU SĂ LE FURI DE
LA ALȚII, te aștept oricând la o dezbatere publică, să vorbim deschis despre cum vrem
să ne facem orașul bine! Ce mic ești, Mircică!”, a postat Virgil Pârvulescu, candidat
la Primăria Râmnicu Vâlcea, nu se stie din partea cărui partid, deocamdata.

