
Printr-un comunicat destul de
alarmant pe care-l public`m al`-
turat, stânga, primarul Gigi Matei
ne informeaz` prin ]eful biroului
s`u de pres`, excelentul om de
comunicare, Daniel Ionescu, c`
ast`zi va propune suprimarea ta-
xei pentru apa de ploaie pl`tit` de
cet`\enii municipiului Râmnicu
Vâlcea. S` dea Domnul s` reu-
]easc`! 

E un pas important în trezirea
spiritului civic în acest jude\.
Dup` ani de zile, cât au stat la
cheremul unor oameni, institu\ii
]i grupuri de interese, dup` ce le-
a ajuns cu\itul la os, cet`\enii a-
cestui jude\ se trezesc încet, încet
la via\` ]i încep s` judece normal.
Incep s`-]i apere drepturile, co-
piii, joburile, propriet`\ile, via\a,
îndr`znesc s` sper c` cet`\enii au
ie]it din zodia acelora care au
furat, dar au ]i f`cut, care, în
realitate, au mutilat con]tiin\a
public` ]i în unele cazuri, au
anulat-o definitiv ]i irevocabil.

E un pas colosal pentru acest
jude\ care este parc` sortit s` se
pr`bu]easc` sub ap`sarea unui
mod infrac\ional de a gândi ra-
portul dintre cet`\eni ]i autorit`\i.
Ceea ce se nume]te, în limbajul
politologilor social capital, capi-
talul de încredere în autoritatea
public`, la Vâlcea nu mai exist`
de aproape 15 ani, de când Traian
Sab`u disp`rea de pe scena pu-
blic`. Sab`u a plecat din prim`rie
l`sând în urma lui un grup de oa-
meni extrem de puternici, de in-
fluen\i ]i cu ramifica\ii în absolut
toate institu\iile publice vâlcene.
Ace]ti oameni - ]i vom dezvolta
aceast` teorie mai târziu – au con-
fiscat spa\iul public vâlcean, din
care au f`cut ce au vrut: retroce-
d`ri ilegale de p`mânturi, cons-
truc\ii nepotrivite în locuri unde
nu aveau ce c`uta, investi\ii non-
necesare, care au înghi\it zeci de
milioane de euro (podul peste ca-
lea ferat`, mallul din buricul
târgului, sensurile giratorii care
au costat sute de miliarde ]i sute
]i sute de alte prostii), toate f`cute
din bani publici, pe spinarea cet`-
\eanului vâlcean. Toate cu acordul
consilierilor locali ]i jude\eni.

A]a s-a ajuns ca oamenilor s`
li se ia banii din buzunar ]i pentru
apa de ploaie ]i pentru apa scurs`
în canal, de]i apa de pe casele lor
se scurge direct în p`mânt. A]a s-a
ajuns la un nivel de s`r`cie ge-
neralizat` ]i la o lips` de spe-
ran\` care îi face pe oameni s`-
]i ia lumea în cap. Serviciul de
Pa]apoarte elibereaz` zilnic zeci
de pa]apoarte noi unor oameni
care nu se duc s`-]i fac` con-
cediul pe Coasta de Azur, ci se
duc s` slug`reasc` pe la casele
altora, pentru c` acas` autorit`\ile
locale nu vegheaz` decât la
p`strarea privilegiilor camarillei
politice ]i a  a interesului firmelor
de cas` ale acestora. Putem sus-
\ine public toate aceste afirma\ii
cu exemple concrete de la toate
partidele care au condus Vâlcea,
de la Sab`u ]i pân` ast`zi.
Consilierii locali au ast`zi o
]ans` istoric`, aceea de a pune
cap`t acestei perioade de tero-
rism al grupurilor de interese
asupra cet`\enilor din jude\ul
Vâlcea.

M` tem c` Gigi Matei nu va
reu]i ceea ce ]i-a propus. 

Grupul despre care vorbesc
are oameni în Consiliul local, în
Consiliul Jude\ean, are oameni
peste tot unde politicul î]i trimite,
într-un mod imoral, reprezentan-
\ii. A]a se întâmpl` ca, în consi-
liul de administra\ie al APAVIL,
în structurile de conducere ale
acestuia, s` fie numi\i, într-un
mod, repet, imoral, reprezentan\i
ai partidelor ]i nu speciali]ti.
Ace]ti oameni încaseaz` salarii
fabuloase, APAVIL devenind în
ultimii ani cel mai important
angajator de pe scena economic`
vâlcean`. Acolo, cred, c` trebuie
un audit extern, independent, care
s` scoat` la iveal` toate nere-
gulile, dac` ele exist`. 

E greu s` explic acum cum a
fost distrus` V@lcea. }tiu ]i pot
demonstra aproape fiecare sche-
m` infrac\ional`, unele dintre ele
au trimis [n pu]c`rie oameni,
primari ]i viceprimari.

De ce s` fie scoas` doar apa
de ploaie pentru cet`\eni? De ce

nu ]i pentru firme? Tot lovind
firmele, politicul vâlcean a dis-
trus economia acestui jude\.
Apa este un element vital pentru
oameni, iar costurile ei pot atârna
greu în balan\a unei societ`\i
comerciale. Costul apei poate fi
determinant în costul cu care
CET produce  gigacaloria ]i ]tim
deja c` reprezentan\ii societ`\ii de
distribu\ie a c`ldurii au cerut
majorarea costului gigacaloriei.

De ce s` nu ia consilierii lo-
cali în discu\ie mic]orarea pre-
\ului apei de ploaie ]i al canali-
z`rii ]i pentru societ`\ile comer-
ciale? Oare acestea nu pl`tesc
impozite la stat? 

Trebuie s` judec`m lucrurile
profund, iar pe masa consilierilor
locali st` acum viitorul acestui
jude\, a]a cum st` ]i pe masa
consilierilor jude\eni ]i pe masa
prefectului. Dac` vre\i binele
acestui jude\, întoarce\i-v` fa\a
c`tre cet`\eni, c`tre administrato-
rii de firme, l`sa\i jocurile politice
murdare ]i interesate la o parte ]i
administra\i în favoarea cet`\ea-
nului vâlcean banii publici. Nu v`
mai ascunde\i dup` legi, nu mai
gândi\i rigid, cum gânde]te direc-
torul de la APAVIL (de altfel,
subliniez înc` o dat`, un om du-
mirit ]i foarte bun speciaist), su-
focat de presiunile politice c`ro-
ra trebuie s` le fac` fa\` zi de zi.

Face\i-ne via\a frumoas` sau
cel pu\in suportabil`! Ceea ce se
întâmpl` ast`zi în Vâlcea este
strig`tor la Cer. A venit vremea s`
pune\i cap`t epocii de distrugere
]i s` începe\i s` reconstrui\i via\a
cet`\eanului vâlcean. 

Mul\umesc tuturor cet`\eni-
lor vâlceni care vor fi ast`zi la
Prim`rie, în sala Consiliului Lo-
cal ]i î]i vor sus\ine drepturile de
cet`\eni garantate de Constitu\ia
României. Pân` la urm`, sun-
tem to\i egali sau unii sunt mai
egali decât al\ii? Statul suntem
noi sau ei? Sau ]i noi ]i ei spre
binele comun?

Silviu Popescu

27 iunie 2014

COMUNICAT

Ca urmare a apelurilor ]i protestelor cet`\enilor
municipiului, din ce în ce mai numeroase în ultima
perioad`, primarul interimar Gigi Matei, dup` discu\ii
purtate cu conducerea SC APAVIL SA, va solicita în
cadrul ]edin\ei Consiliului Local Municipal din 30 iunie
2014 acordarea unei împuterniciri reprezentantului
Municipului în AGA a Asocia\iei de Dezvoltare
Intercomunitar` ”Apa Vâlcea” pentru a propune ]i
sus\ine modificarea Regulamentului Serviciului de
Alimentare cu Ap` ]i Canalizare în sensul scutirii
persoanelor fizice din municipiu de la plata apei
meteorice preluat` în re\eaua de canalizare.

Biroul de pres` 
al prim`riei Municipiului R@mnicu V@lcea

Percep\ia public` despre taxa pentru apa de ploaie

„S`  pl`te]ti  pentru  apa  de  ploaie  care  se  scurge  în  canal  este  doar  o  tax`  dintr-uun
]ir  lung  de  astfel  de  abera\ii:  taxa  pentru  cai  sau  m`gari,  taxa  pentru  înfrumuse\area
anumitor  localit`\i,  taxa  pentru  oficierea  c`s`toriilor  în  zilele  de  sâmb`t`]i  duminica
când  sunt  s`rb`tori  legale.  Pân`  la  o  noua  abera\ie,  s`  ne  rug`m  s`  nu  plou`!”

Luni, 
30 iunie 
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Vocea opiniei publice

O victorie a spiritului civic:
primarul Gigi Matei va propune si sustine azi
modificarea Regulamentului Serviciului de

Alimentare cu Apa si Canalizare în sensul scutirii
persoanelor fizice din municipiu de la plata apei

meteorice preluata în reteaua de canalizare.

O zi istoric` pentru cet`\enii municipiului Râmnicu Vâlcea

Consilierii locali ar putea decide azi
eliminarea taxei pe apa de ploaie

Unde dau un anun\ 
[n Monitorul Oficial al Rom@niei?

Pentru detalii suplimentare, contacta\i-ne la Birourile de
Publicitate Citymedia: 

Biroul Publicitate (str. Maior V. Popescu, nr. 8, etaj 3 -
Cl`direa Comisariatului Jude\ean):

Elena Vladu
Telefon: 0250732121

curierulderamnic@gmail.com

Compania noastr` v` pune la dispozi\ie un exemplar tip`rit
din Monitorul Oficial [n care a ap`rut anun\ul [n ]apte zile din

momentul plas`rii anun\ului

Unde se pot pl@nge cet`\enii pentru nemul\umirile legate 
de APAVIL, Asocia\iile de proprietari sau c`ldur` sau pentru oricare alt`

problem` care le afecteaz` via\a zi de zi


