RÄƒzvan È˜erbÄƒnoiu candideazÄƒ: â€žÃŽmi doresc ca M
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Doamnelor, domniÈ™oarelor È™i domnilor, stimaÈ›i negri, RÄƒzvan È˜erbÄƒnoiu candideazÄƒ! CandideazÄƒ pentru Cons
PrimÄƒriei PiteÈ™ti, din partea PLUS ArgeÈ™. Cine e È˜erbÄƒnoiu? Noi, în presÄƒ, îl cunoaÈ™tem în calitatea sa de jurna
de satirÄƒ foarte bun, care fÄƒcea diferenÈ›a în acest peisaj TV-media destul de insipid. DumneavoastrÄƒ, foarte probabil, îl
cunoaÈ™teÈ›i ca fiind unul dintre administratorii grupului ?PiteÈ™ti, oraÈ™ul meu". Dând curs acestui interviu, am mai des
un lucru la È˜erbÄƒnoiu: este un tip cu o gândire macro, vede lucrurile în ansamblul lor, fÄƒrÄƒ sÄƒ se piardÄƒ în proiecÈ›e
nu-i aÈ™a, în continuare suntem prea sÄƒraci ca sÄƒ ne încurcÄƒm în mÄƒrunÈ›iÈ™uri.

?Chiar dacÄƒ online-ul are un impact destul de mare asupra alegerilor, viaÈ›a realÄƒ de multe ori e alta!?

Înainte de toate, te întreb aÈ™a: de ce ai ales PLUS È™i nu USR?

- Din simplu motiv cÄƒ am fost printre cei primii cinci care au pus bazele RO100 în PiteÈ™ti È™i i-am promis lui Dan Hodo
dacÄƒ voi face pasul asta È™i voi candida de la un partid, o voi face doar de la PLUS. Altfel, È™i USR-ul e acelaÈ™i lucru,
cu o altÄƒ viziune faÈ›Äƒ de ce avem acum È™i care vor sÄƒ se implice pentru cÄƒ se simt datori sÄƒ schimbe oraÈ™ul/È›
dorim sÄƒ rÄƒmânem cât mai mulÈ›i. Ca sÄƒ vÄƒ spun È™i o picanterie, am primit oferte de la alte douÄƒ formaÈ›iuni pol
alta parlamentarÄƒ, de a candida chiar la funcÈ›ia de primar, pe care evident le-am refuzat, elegant, sper eu.

De ce candidezi pentru un post de consilier local când ai putea sÄƒ È›inteÈ™ti funcÈ›ia de primar? Cornel IonicÄƒ a
primar cu puÈ›in peste 12.000 de voturi. Tu, pe ,,PiteÈ™ti, oraÈ™ul meu!? ai mai bine de 18.000 de membri È™i mai
sunt activi È™i bine înfipÈ›i în societatea civilÄƒ (cu excepÈ›ia fanilor lui Sorin Apostoliceanu)...

- Merg pe politica paÈ™ilor mÄƒrunÈ›i, sÄƒ mÄƒ pun la punct cu ce înseamnÄƒ administraÈ›ia localÄƒ, apoi mai vedem. P
oricare dintre cei doi candidaÈ›i interni ai AlianÈ›ei USR PLUS, Dan HodoÈ™ sau IonuÈ› MoÈ™teanu, va fi desemnat sÄƒ
de lance în lupta pentru PrimÄƒria PiteÈ™ti, reprezintÄƒ o soluÈ›ie viabilÄƒ pentru funcÈ›ia de primar. Ah, È™i sÄƒ nu uitÄ
on-line-ul are un impact destul de mare asupra alegerilor, viaÈ›a realÄƒ de multe ori e alta!

Care este proiectul tÄƒu personal pentru PiteÈ™ti?

- Îmi doresc ca ?PiteÈ™ti, oraÈ™ul meu" (sic!) sÄƒ devinÄƒ în primul rând funcÈ›ional È™i, pentru cÄƒ trebuie sÄƒ fim È™
devinÄƒ în câÈ›iva ani È™i Smart City, iar la capitolul Äƒsta oamenii cÄƒrora mÄƒ alÄƒtur au È™i experienÈ›a, È™i exper
putinÈ›a sÄƒ realizeze asta. Ca un plan al meu personal, nu tocmai secret, îmi doresc sÄƒ creascÄƒ PiteÈ™tiul È™i pe orizon
includÄƒ oraÈ™ele È™i comunele limitrofe, ba chiar sÄƒ ajungÄƒ Mioveniul un cartier select al PiteÈ™tiului. Istoria oarecu
sÄƒ nu uitÄƒm cÄƒ UAP (Uzina de Automobile PiteÈ™ti) îÈ™i are încÄƒ de la început sediul în Mioveni. È˜i sÄƒ nu aveÈ›
vreun ?cotropitor?, dar doar cu un oraÈ™ mare ca întindere poÈ›i visa la metrou, tramvai, spital regional, aeroport, stadion ca
sÄƒ permitÄƒ organizarea competiÈ›iilor internaÈ›ionale etc. Ah, È™i aÈ™ mai vrea sÄƒ intrÄƒm È™i noi în rândul lumii u
au dezvoltat de-a stânga È™i de-a dreapta râului care le strÄƒbate! La noi, râul e la marginea oraÈ™ului, sÄƒ-l bÄƒgÄƒm, de
sÄƒ mai facem cel puÈ›in un pod peste el, sÄƒ nu rÄƒmânem rupÈ›i de Mioveni dacÄƒ se întâmplÄƒ ceva pe Podul Viilor.

DacÄƒ ar fi sÄƒ faci o scurtÄƒ radiografie a actualului Consiliu Local, cum ar arÄƒta aceasta (È™i nu mÄƒ refer la o
radiografie la ficat!)?

- Nu È™tiu cum acÈ›ioneazÄƒ razele x (Röntgen) asupra roÈ™ului, dar nu se vede bine!

CompleteazÄƒ pe spaÈ›iul punctat! DacÄƒ aÈ™ fi fost consilier local È™i m-ar fi trimis în Peru....

- ...m-aÈ™ fi dus undeva în Europa, sÄƒ mai vÄƒd un oraÈ™ funcÈ›ional de la care aÈ™ fi avut ce învÄƒÈ›a.

DacÄƒ aÈ™ fi fost consilier local È™i NU m-ar fi trimis în Peru...

- ...m-aÈ™ fi bucurat cÄƒ nu am pierdut timpul degeaba.

DacÄƒ aÈ™ fi fost consilier local în Peru...

- ...salvaría el bosque Trivale para mis amigos en Pitesti.

Consiliului Local PiteÈ™ti îi lipseÈ™te sarea È™i piPeru? pentru cÄƒ...

- ... ### atatsaputut.

Ca un È™coler studios, te-aÈ™ ruga sÄƒ faci un rezumat pentru cititorii noÈ™tri despre ce ai înÈ›eles tu cÄƒ ne-au
marii È™i mai-deÈ™tepÈ›ii È™i înÈ›elepÈ›ii de la centru!

- Ne-au aÈ™ternut ceaÈ›a. E o luptÄƒ surdÄƒ a PSD sÄƒ îÈ™i mai pÄƒstreze mandatele parlamentare pânÄƒ la termen È™
erodeze la guvernare. E o joacÄƒ ?de-a È›ara?, dar actuala clasÄƒ politicÄƒ cu asta ne-a obiÈ™nuit. PSD-ul a repurtat o victo
etapÄƒ prin menÈ›inerea alegerilor primarilor într-un singur tur, asigurându-se cÄƒ incompetenÈ›ii lor au È™ansa sÄƒ mai p
electoratul È™i sÄƒ câÈ™tige cu 8%, ca în cazul PiteÈ™tiului. DacÄƒ lumea se va prezenta la vot în numÄƒr mare, ridicÄƒ
ne vom afunda în ea.

La final, un mesaj subliminal pentru cititorii noÈ™tri?

- Având în vedere cÄƒ prezenÈ›a la vot este foarte importantÄƒ È™i votul în sine reprezintÄƒ implicare socialÄƒ, iar o socie
este o societate dezvoltatÄƒ, mesajul meu este simplu: VotaÈ›i, È˜?atât!

Sursa: saptamanalul ancheta

