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Pentru a treia oară, Comisia Naţională pentru Monumente de For Public a respins
solicitarea Primăriei Craiova de acordare a avizului necesar pentru amplasarea busturilor
care au format Aleea Personalităților.

Celelalte două încercări ale Primăriei Craiova, de a obține un astfel de aviz, au fost
respinse, în 2019, de către ministrul pesedist al Culturii, Daniel Breaz. Ceea ce înseamnă
că nu culoarea politică a ministrului este problema, ci incompetența Primăriei Craiova.
Comisia a cerut Primăriei, încă de anul trecut, „o simulare în spațiul unde se amplasează
statuile; fiecare bust să fie individual, cu imagine; regândite proporțiile busturile,
materialele și soclurile”.
Primăria a ignorat aceste solicitări și a încercat să mintă Comisia. A dat jos statuile pe care le
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instalase deja, deși nu avea aviz, apoi a susținut că soclurile sunt amplasate provizoriu.
Minciuna nu a ținut și acum Primăria este obligată să demoleze aceste socluri.
Dar, cum, pentru incompetenţă, atunci când te afli într-o funcţie publică, trebuie să plăteşti
daunele, şi primarul Mihail Genoiu ar trebui acum să fie obligat să plătească paguba
făcută din banii publici, în această formă crasă de incompetenţă administrativă.

Soclurile respective pe care, este clar, nu vor mai fi amplasate acele busturi – care,
acum, se află într-o stare deplorabilă, tot din cauza incompetenţei administraţiei PSD,
reprezentată de Lia Olguţa Vasilescu şi Mihail Genoiu – au costat ceva, destui bani, pe care
Genoiu ar trebui să-i plătească din propriul buzunar, pentru că nu se poate să fii părtaş numai la
faptele bune, ci şi la cele rele, altfel nu ar mai exista puşcăria...
După ce va plăti contravaloarea acestor socluri, primarul Genoiu le poate lua acasă, să şi le
amplaseze în curte şi pe care să-şi monteze câte un bust personal (făcut de un sculptor de
curte) care să-l reprezinte în multiplele ipostaze în care e neinspirat, sau chiar incompetent!...
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