PreÅŸedintele PNL ArgeÅŸ, Adrian MiuÅ£escu: â€žNu-m
pune niciodatÄƒ finul la FinanÅ£e sau Ã®n altÄƒ funcÅ£ie

2019-12-09 15:02:33

Ca urmare a informaÅ£iilor tot mai frecvente conform cÄƒrora ÅŸefia FinanÅ£elor Publice ArgeÅŸ ar urma sÄƒ revinÄƒ in
RÄƒzvan Deaconescu (mai ales dupÄƒ ce, la sfârÅŸitul sÄƒptÄƒmânii, LucreÅ£iu Tudor ÅŸi-a anunÅ£at oficial plecarea di
preÅŸedintele PNL ArgeÅŸ, Adrian MiuÅ£escu, care îi este naÅŸ tânÄƒrului fiscalist, a Å£inut sÄƒ clarifice tranÅŸant situ
uneia dintre cele mai importante instituÅ£ii deconcentrare ale ArgeÅŸului:

"DacÄƒ cei din FinanÅ£e îl nominalizeazÄƒ sau îl doresc, sÄƒ îl punÄƒ ei în funcÅ£ie! Atâta timp cât eu conduc Partidul Na
Liberal ArgeÅŸ niciodatÄƒ un fin de-al meu sau o altÄƒ rudÄƒ nu va fi numit într-o funcÅ£ie publicÄƒ! Chiar dacÄƒ e foart
pregÄƒtit, tânÄƒr, cu un CV curat... aÅŸa cum este cazul lui. Are acest dezavantaj: faptul cÄƒ a vrut sÄƒ îi fiu naÅŸ! Nu voi
nivelul judeÅ£ului practici pe care le-am condamnat ÅŸi nu voi încuraja niciun fel, absolut niciun fel, de nepotism. ÎnÅ£eleg
sunt foarte multe discuÅ£ii ÅŸi speculaÅ£ii, dar vreau sÄƒ se înÅ£elegÄƒ extrem de limpede cÄƒ finul meu nici nu a vrut sÄ
nu va fi ÅŸeful FinanÅ£elor Publice.

Desemnarea unor noi manageri în instituÅ£ii este un proces pe care noi îl luÄƒm foarte în serios ÅŸi nu se va face într-un tim
scurt decât cel care ne este necesar pentru o evaluare corectÄƒ. E valabil ÅŸi pentru FinanÅ£e si pentru alte instituÅ£ii, unde
funcÅ£ionarii trebuie sÄƒ îÅŸi continue neîntrerupt treaba, nu sÄƒ stea sÄƒ aÅŸtepte noi ÅŸefi. Iar în acest proces de evalu
personale nu vor avea niciun cuvânt de spus. Repet, în cazul lui RÄƒzvan Deaconeascu, chiar dacÄƒ este un specialist ÅŸi pr
ar fi un manager bun, nu va avea aceastÄƒ funcÅ£ie tocmai ca sÄƒ nu spunÄƒ cineva vreodatÄƒ cÄƒ Adrian MiuÅ£escu ÅŸ
rudÄƒ în funcÅ£ie! Vom anunÅ£a deschis persoanele nominalizate de îndatÄƒ ce vom avea numele acestora stabilite, evaluat
aprobate de ministerele de resort.?

