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Înso\it de reprezentan\i ai organiza-
\iilor jude\ene ]i municipale ale parti-
delor afiliate la Uniunea Social Libe-
ral`, dr.ing. Ion Cîlea ]i-a depus în
cursul zilei de 1 mai la Biroul Electoral
Jude\ean candidatura pentru alegerile
locale din 10 iunie a.c. la func\ia de
pre]edinte al Consiliului Jude\ean
Vâlcea. Dup` fest]vitatea de depunere
a dosarului, candidatul la cea mai
înalt` func\ie din administra\ia jude\u-
lui, Ion Cîlea, a declarat:  „Îmi depun
ast`zi candidatura pentru func\ia de
pre]edinte al Consiliului Jude\ean,
f`r` complexe ]i f`r` emo\ii. 

Am venit la acest ceremonial în-
c`rcat de lini]te ]i mul\umit suflete]-
te pentru c` în spatele candidaturii
mele nu aduc vorbe ]i promisiuni
am`gitoare.

Eu vin cu certitudini demonstra-
te prin realiz`rile cu care voi încheia
actualul mandat de pre]edinte ]i pe
care îl voi continua dup` ce vâlcenii,
în slujba c`rora m-am aflat, zi ]i
noapte, timp de 4 ani, m` vor onora
cu votul lor.

Din acest punct de vedere, a]a
cum spuneam, nu am niciun fel de
emo\ii. Ba dimpotriv`, sunt ]i mai
fericit c`, dup` rezultatul  mo\iunii de
cenzur`, Parlamentul ]i-a retras în-
crederea în ultimul bastion guverna-
mental al coali\iei ]i c` puterea exe-
cutiv` va fi exercitat` de un Guvern
reprezentativ al Uniunii Social Li-
berale.

De-acum ]i pe tot parcursul vii-

torului mandat de pre]edinte al Con-
siliului Jude\ean Vâlcea, nu voi mai
bate la por\i închise. Nu voi mai cer]i
drepturi la mini]tri surzi ]i orbi pen-
tru faptul c` n-am f`cut parte din
tagma lor politic`.

Vom avea, probabil chiar din a-
ceast` s`pt`mân`, un guvern repre-
zentativ al USL care ]tie cât ne-am
zb`tut ]i care va r`spunde cu toat`
solicitudinea la cererile noastre.

Acestea sunt motivele pentru

care tr`iesc o stare de lini]te ]i de
încredere în votul de la 10 iunie
2012.

A]a s` ne ajute Dumnezeu!”

Biroul de pres` al PSD

Ion C[lea, dup` lansarea candidaturii sale la Consiliul Jude\ean\: 

Eu vin cu certitudini!

Candidatul UNPR  pentru Prim`ria
municipiului re]edin\` de jude\, Euse-
biu Ve\eleleanu ]i fostul edil Mircia
Gut`u, asista\i de al\i doi colegi, au
sus\inut o conferin\` de pres`, în cadrul
c`reia au f`cut câteva preciz`ri foarte
interesante la adresa PDL, dar ]i pri-
vind lista de consilieri locali a parti-
dului. Ve\eleanu ]i-a depus candidatura
în data de 28 aprilie ]i ]i-o va lansa pe
11 mai, în cadrul unei întâlniri ce va
avea loc la Sala Sporturilor ]i unde se
mizeaz` pe prezen\a a 3500 de oameni.
Iat` lista consilierilor locali: Eusebiu
Ve\eleanu pe prima pozi\ie, urmat, în
ordine, de Dumitru \ârdea, Maria Bo-
beanu, Ionu\ Eduard Nuic`, Mihail
Botea, Gabriel Catrinescu, Nicolae
Stelian, Maria Preda, Liliana Gheor-
ghe, Zaharia Ciobanu, Ion Sâsâial`,
Ion Tavifta, Andi Davidescu, Lili
Pasat, cea din urm`, recent cooptat` în
echip`. A]adar, cu câteva excep\ii,
oameni f`r` un nume sonor, dar pe care
progresi]tii mizeaz` foarte mult, toc-
mai pentru c` nu au mai f`cut politic`.

,,Sunt oameni extraordinari, noi am
f`cut multe liste cu consilieri, de a-
ceast` dat` am ales persoane cu ex-
perien\` administrativ` foarte bun`” a
precizat Mircia Gut`u. ,,În aceast`
b`t`lie vom merge pân` la cap`t ]i o
vom câ]tiga”. Gut`u e de p`rere c`, fa-
\` de lista de consilieri cu care se pre-
zint` fo]tii colegi din PDL, a UNPR
este foarte bun`. ,,Dac` a] fi fost acum
la PDL, n-a] fi acceptat ca pe list` s`
fie doi pesedi]ti de frunte care, înainte
s` vin` la acest partid, îl b`l`c`reau
cum le venea la gur`. Ei mai sunt ]i pe
locuri aproape eligibile, 5 ]i 6, ]i mai
sunt unii pe care nu i-a] pune decât la
sfâr]it, undeva dup` 26-27... Dac`
compar listele USL ]i PDL, pot spune
c` se bat «betonierele» între ele, adic`,
to\i se gândesc cum s` pun` mâna pe
lucr`rile de la pasajul de pe Vladimi-
rescu; noi, la UNPR, nu avem oameni
cu firme ]i care au f`cut afaceri cu
Prim`ria!”. Fostul edil a mai specificat
c`, în cazul în care nu vor avea ma-
joritatea la CL, prima op\iune va fi

PDL, asta în cazul în care ,,nu vor mai
continua cu aceast` atitudine ostil` la
adresa noastr`, situa\ie în care am
putea face alian\` cu oricine, inclusiv
cu USL, care este adversarul nostru,
pentru c`, înainte, adversari îi consi-
deram ]i pe PDL ]i pe cei din USL, dar
acum, situa\ia s-a schimbat, PDL au
pierdut ]i puterea, ]i guvernarea”. 

UNPR-i]tii de la municipiu spun c`
în sondaje stau pe undeva la 40%, ]i c`
î]i doresc 43 – 44 la sut`, îns`, nu
exist` dubiu în leg`tur` cu victoria. 

La rândul s`u, Ve\eleanu a amintit
o nou` ]arj` de obiective incluse în
programul s`u electoral: ,,Vom conti-
nua în fiecare zi întâlnirile noastre cu
cet`\enii Râmnicului; în programul
nostru vrem s` vedem dac` vom face o
baz` de agrement la Goranu, sau lâng`
fosta UM de la Vl`de]ti, prin partene-
riat cu Direc\ia Apelor. Dac` vom opta
pentru varianta Goranu, accesul se va
face pe baraj, ci nu pe podul dinainte
de Malul Alb, cel de la intrarea spre
Valea St`ncioiului, acela este într-o

stare de degradare îngrijor`toare, acce-
sul e dificil, ar trebui consolidat mai
întâi dealul de deasupra ]i în plus, sunt
mai multe unghiuri de 90 de grade pe
]osea”... 

În privin\a contracandida\ilor s`i,
Ve\eleanu a spus c` Romeo R`dulescu
era aproape necunoscut în urm` cu
câ\iva ani, când ,,Mircia Gut`u l-a f`-
cut cine este azi” ]i c` Frâncu este un
parlamentar excep\ional, dar, ,,ar fi mai
bine s` r`mân` acolo unde este acum”,
prin aceast` remarc`, mai tân`rul
candidat l`sând s` se în\eleag` c` li-
beralul reprezint`, într-adev`r, o for\`. 

Kandy Reisenauer

Mircia  Gut`u  este  necru\`tor:  

,,Adversarii no]tri în cursa pentru Prim`rie sunt USL, 
nu ]i PDL,  pentru c` au pierdut ]i puterea, ]i guvernarea”

{n comuna Bune]ti, am stat de
vorb` cu domnul Viorel Radi, primarul
comunei, despre cum s-a desf`]urat
activitatea [n comun` [n perioada
2008-2012, \in@nd cont c` a fost o
perioad` grea, o perioad` de criz`. Dom-
nia sa a f`cut urm`toarele preciz`ri:
„{ntr-adev`r, a fost o perioad` grea,
[ns` noi am finalizat mai multe inves-
ti\ii: ap` - canalizare, am asfaltat mai
multe drumuri comunale ]i locale, am
construit dou` baze sportive, o baz`
sportiv` am finaliza-o cu bani de la
bugetul local iar cealalt` baz` sportiv`
se afla [n construc\ie, a]tept`m bani pe
Ordonan\a 7 ca s` putem termina fina-
lizarea lucr`rilor. De asemenea, la ora
actual` avem dou` drumuri comunale
[n lucru pentru asfaltare, care vor fi fi-
nalizate p@n` [n dqata de 1 iunie a.c.
Mai avem [n execu\ie mai multe lucr`ri
de repara\ii, as aminti ]coala cu clasele
I-VIII, [n maximum o s`pt`m@n` vom
[ncepe asfaltarea ]i repararea trotuare-
lor din comun`. Avem o investi\ie [n
derulare privind supravegherea obiecti-
velor noastre ]i a traficului rutier, func-

\ioneaz` par\ial iar ]n scurt timp, lu-
cr`rile vor fi terminate [n [ntreaga lo-
calitate. Atunci locuitorii comunei
noastre vor fi [n siguran\`, \in@nd cont
c` [n localitate avem o comunitate de
rromi ]i c@teodat` mai umbl` pe la co-
te\ele de p`s`ri ]i nu numai. Bugetul
acestui an este unul mul\umitor ]i cu
banii de la bugetul local vom finaliza
investi\iile pe care le avem [n deru-
lare”. {ntrebat care este motivul can-
didaturii la un nou mandat de pri-
mar, \in@nd cont c` urmeaz` al V-lea
mandat, domnul primar Viorel Radi,
a r`spuns: „{nc` sunt t@n`r, a]a s-a [n-
t@mplat, s` ajung primar [n Bune]ti la o
v@rst` fraged`, mai am multe de f`cut
[n comuna mea natal`, m` refer la
proiectele [n derulare pe care vreau s`
le finalizez c@t mai repede ]i alte
lucr`ri necesare [n localitate, [n special
toate uli\ele trebuie asfaltate, localita-
tea noastr` s` arate ca un ora]. Nu [mi
place s` fac promisiuni, nu vorbe, fap-
te, iar colaborarea cu Consiliul Local,
cu salaria\ii prim`riei a fost ]i este una
foarte bun`, cu viceprimarul sunt [m-

preun` de patru mandate, ne [n\elegem
foarte bine ]i de aceea vrem s` conti-
nu`m [mpreun` pentru un nou mandat.

V` mul\umesc!”

Gheorghe C`t`linoiu

Viorel Radi: „Nu [mi place s` fac promisiuni”

Sala Lahovary a Filarmonicii de Stat,
‘Ion Dumitrescu’ a fost reabilitat` în urma
unei investi\ii de peste 250.000 lei, sala
beneficiind în prezent de o nou` acustic` ]i
de un num`r de 300 de locuri.

‘S-a creat un adev`rat ateneu al
muzicii în Râmnicu Vâlcea. Dup` lucr`rile
de reabilitare s-au schimbat scaunele,
mocheta, lambriuri dintr-un lemn special
care au îmbun`t`\it complet acustica.
Locurile din sal` au fost distribuite astfel -
252 de locuri jos ]i 48 la balcon. Avem cu
adev`rat una din cele mai cochete ]i mai
moderne s`li de concerte din România.
R`mâne ca publicul s` se bucure de acest
nou aspect al Filarmonicii vâlcene’, a
declarat Irina Startulat, consilier artistic în
cadrul institu\iei.

Investi\ia de peste 250.000 de lei a
fost suportat` integral din bugetul local al

Prim`riei Râmnicu Vâlcea.
Filarmonica de Stat ‘Ion Dumitrescu’a

fost fondat` în anul 1995, sub egida
Consiliului Jude\ean Vâlcea, fiind apoi
preluat` în anul 1999 de Prim`ria Muni-
cipiului Râmnicu Vâlcea. 

Activitatea bogat` a filarmonicii este
ilustrat` de colabor`rile cu dirijori ]i soli]ti
din România ]i din str`in`tate. Înc` de la
înfiin\are, activitatea artistic` a fost
reprezentat` de dou` forma\ii valoroase:
Orchestra Simfonic` ]i Corala Academic`
‘Euphonia’.

Datorit` existen\ei celor dou` ansam-
bluri artistice, structurate în prezent pe 64
de posturi, cu peste 30 de colaboratori per-
manen\i, a fost posibil` prezentarea unui
repertoriu vast, atât simfonic, cât ]i vocal-
simfonic, de oper`, coral etc.

Filarmonica de stat din Râmnicu
Vâlcea, reabilitat` în urma 
unei investi\ii a prim`riei
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