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Declaratii Interese 2014
Cand spui Prundeni, obligatoriu spui Horascu. Cand spui
Horascu, obligatoriu spui Prundeni.Ultimii 20 de ani, primarul
care a fost din 1996 si care este, Ion Horia Horascu, s-a
identificat cu problemele, idealurile si necesitatile
localitatii Prundeni. Am spus ultimii 20 de ani si nu cei 12
de cand este primar,pentru ca din 1991 cand a infiintat prima
societate comerciala cu profil chimic din Oltenia si undede la
4 salariati ajunsese in 1996 la peste 500,si care aveau cele
mai mari salarii din Oltenia, cu transport gratuit, o masa

calda gratuita,o firma unde multe destine, casnicii s-au
infiripat aici. Sau din 1987 cand era seful unor sectii de
prestari servicii din Consiliul local Prundeni,cand tot el
dadea de lucru la peste 50 de lucratori, majoritatea cu
activitate la domiciliu si care aduceau un venit consistent
comunei.Ion Horascu facea si business dar facea si
caritate.Oamenii erau trimisi la recuperare in statiuni, la
vindecarea bolilor in spitale pe cheltuiala sa.Artistii veneau
sa primeasca sponsorizari pentru editarea casetelor,
discurilor. Scriitorii isi editau cartile prin editura
Horion.Era coproducatorul unor spectacole de teatru. La
manastiri era cunoscut deja ca un custode.Ce mai… perioada
1992-2000 era un adevarat “MECENA”.In 1996 a fost chemat de
sateni sa candideze pentru… primar.Nu usoara ia fost optiunea.
Avea o firma de success. Avea peste 500 de oameni carora le
asigurase un loc de munca. Avea si are – o familie inchegata,
cu doi copii (fete) reusiti.Cei mai trebuia si Primaria? O
legislatura intreaga -isi aminteste- 1996-2000 a trebuit sa
fie si primar si patron.Eram patron-primar (glumeste), daca
existau doctori-primari in cartea sa de munca, citim cele mai
diverse ocupatii: tamplar de mobile, primitor – distribuitor,
contabil,muncitor, bibliotecar, director de camin cultural,
reporter, merceolog, administrator de firma. Cum s-ar spune,
cate ceva din cele mai multe. Noi iam spune destul, din cele
mai multe. Sa mai spunem ca a mai absolvit doua scoli populare
de arta; una de actorie la Blaj (cu Avram Besoiu) si una la Rm
Valcea, regie, cu prietenul si regretatul Goange Marinescu,
cel care l-a trimis si la admitere la IATC-ul de pe atunci-3
ani la actorie si 2 ani la regie. De atunci a ramas amic cu
foarte multi actori si regizori si de cate ori are ocazia isi
deapana amintirile… Pentru fiecare din ocupatiile sale se pot
scrie pagini intregi. Fizionomia sa “hatra” il recomanda
pentru un rol intr-o comedie. (Isi aminteste) La Blaj, jucam
in “Jocul de-a vacanta” al lui Sebastian si avea un rolisor –
mecanicul de la telefoane- si aparitia sa pe scena, fara sa fi
rostit un cuvant, scotea aplauze furtunoase, si avea doar 18
ani. Peste timp, Geo Saizescu, un regizor ce-l cunoscuse in
timpul candidaturilor sale la IATC, i-a propus la fel un rol
in “Pacala se intoarce”. Problemele comunei nu l-au lasat sa
mearga la filmari.Insa, maestrul l-a amenintat ca, atunci cand
va filma pentru una dinnuvelele lui Gib Mihaescu (ai caror

parinti erau din Calina-Prundeni)nu va mai scapa.La fel despre
Blaj, vorbeste cu placere si isi aduce aminte de spusele
poetului de la Ipotesti “Te salut din inima mica Roma, si
multumesc lui Dumnezeu ca m-ai ajutat sa te cunosc”. Si iar
glumeste. Stiti am fost coleg cu Eminescu. Adica am invatat in
aceeasi scoala. Bineinteles ca, la oarece timp, si nu-si
ascunde niciodata varsta, sunt pasoptist (adica n in 1948) si
face referire si la pasoptistii Blajului. Are amintiri
frumoase si din presa .In clasa a III- a am scris primul
articol la Scanteia pionierului, apoi amintirile Orizontului
valcean, de la Titi Bolacu, nenea Barbu, Lucica Avramescu, la
Scanteia tineretului unde deviza era” gandeste mult si scrie
articole scurte”, colaborari la Radio Oltenia Craiova,Radio
Tineret Bucuresti. Acum pentru ca boala asta nu se vindecã, cu
13 ani în urmã a deschis primul post de radio privat din
Oltenia – RadioHorion (de la Horascu Ion). Pe 5 septembrie are
mare aniversare, cu un megaspectacol pentru craioveni. Si
pentru cã vocatia de “om de culturã” nu l-a parasit iatã ca de
mai bine de un an grupul folcloric feminin Mândrele al
Primariei Prundeni are aparitii în multe spectacole ,în
emisiuni radio-tv, are deja un CD editat si se lucreaza la cel
de-al doilea. Opiniile sale pertinente în presã scrisa, audiovizuala sunt ale unui om care stie cã îi pasa. Am scris
deseori despre Horascu. De fiecare data el are ce spune.
Pentru cã are de fiecare data noutãti. Un coleg de breaslã îl
numea un “primar excentric”, sau “un primar bolnav de
proiecte”.Horascu vrea- si a dovedit-o adeseori – cã este
altceva decat ceilalti primari. Trecatorul prin Prundeni
priveste si se minuneazã.Centrul civic într-adevãr este urban
si-a vopsit Primaria în culoarea rosie pentru ca privitorul
sã-si întoarcã privirea.Cele peste 160 mii de culori care se
schimbã dupa cateva programe , nu poate sa nu-ti atraga
atentia.Acum pentru ca alti colegi i-au “furat” ideea cu
primaria vopsita in rosu, doreste sa vina cu alte noutati.
Caminul Cultural, care intre timp devenise Palat al Culturii,
prin reabilitare si amenajare, va fi un Ateneu satesc unde isi
vor desfasura activitatile intr-adevar ca la un ateneu si care
isi va edita propriul ziar,propriul post de radio si
televiziune, propriile sale activitati artistice, de
dezbateri. Mergi în Dobrogea, te afli în Moldova, poposesti în
Banat, esti în Maramures, vorbesti despre Prundeni,

interlocutorii îsi aduc aminte despre Horascu. Horascu nu mai
este un nume, Horascu este un BRAND… Dar cati primari sunt
brand. Cu modestie primarul de Prundeni spune ca îsi doreste
cat mai multi. Pentru ca, multi fiind, starea Romaniei va fi
alta. Pentru ca primarii administratie fac, si mai putin
politica.
-Domnule Horascu nici nu mai stiu cum va mai cheamã: Ion,
Horia sau Horia Horascu?
-De fapt familia si prietenii ma alintau Oane (de la Ioane),
în buletin sunt Ion, Horia este o licentã atât artistica dar
si gazetareasca.Oricum ma regasesc in oricare dintre aceste
nume.
-Sunteti un alt fel de primar. Permiteti-mi sa apelez si eu la
o licenta gazetareascã.Dumneavoastra sunteti primarul VIP si
vreau sa ma si explic.Pe parcursul a trei legislaturi, iata-vã
la a patra, toti sau aproape toti, urmeaza “modelul
Horascu”.De foarte multe ori v-am gasit cu foarte multi
primari, nu neaparat din arealul Dragasanilor dar si din alte
parti.La Prundeni este o scoala a primarilor?
-Va multumesc pentru apreciere! Iar daca las modestia la o
parte pot sa afirm ca acest lucru ma si ambitioneazã.Tot
timpul citesc, ma informez si aplic cele mai bune strategii de
administrare. Cand PSD-ul era la guvernare, cineva din Guvern
propusese chiar localitate pilot in stiinta administatiei. M-a
si magulit faptul ca Prundeniul era propus pentru
aceasta.Spunea respectivul secretar de stat cã daca nu ai
modele,nu poti sa le ceri primarilor performante.Pentru ca
cetatenii asta vor de la alesii lor. Daca ti-e teama, spre
exemplu sa scrii un proiect si sa-l implementezi de frica ca
vor veni unii sa te verifice si sa dai socoteala, niciodata nu
vei face ceva pentru comunitate. Dar in viata trebuie sa mai
si risti, vorba poetului, “O lupta-i viata deci te lupta!”…
Important este sa te autoeduci, sa nu gresesti, iar daca
greseala este omeneascã, învatã sa nu mai gresesti.
-Vad aici pe biroul dumneavoastrã o adevarata colectie de
ziare,reviste de specialitate, Monitoare Oficiale.
-Stiti si dumneavoastrã ca, cine are informatia, detine
puterea (am glumit). Primul lucru pe care-l fac cu o ora
înainte de începerea programului salariatilor, citesc presa
absolut toata. Incep cu cea locala si continui cu cea
centrala.Un primar nu poate sta în afara societatii.Tot timpul

te raportezi la societate.
-Nu va mai întreb despre proiectele pe care le-ati aplicat in
comuna pentru ca sunt foarte multe si ne-ar lua prea mult
spatiu.Dealtfel ele au fost mediatizate la timpul respectiv.
Nici ce v-ati propus sa faceti in acest mandat, pentru ca
oferta dumneavoastrã electorala contine peste 30 de proiecte.
-Aveti dreptate!Insa sintetizând ele s-au impartit in trei
module: infrastructura (gaz metan, apa, drumuri), asistenta
sociala (centre de zi pentru copii, pentru batrâni, combaterea
violentei domestice, cantina pentru batrâni), modernizarea
administratiei- notati aici informatizarea acesteia ,
serviciul de evidenta informatizata a persoanei – singurul din
tara in mediul rural. A, sã nu uitam infrastructura scolara!
Aici dati-mi voie sa ma numesc “un nebun”! Zilele trecute am
licitat proiectarea unui campus scolar cu 500 locuri, prevazut
cu sali de curs si pregatire, dotate cu calculator si
internet, dormitoare cu 2 – 4 locuri, grupuri sanitare de
incintã, bucatarie, sali de mese, teren de sport
multifunctional, teatru de vara. In acelasi timp am licitat
proiectarea si a unui parc industrial, la care avem deja
solicitari de la 3 firme – o fabrica de mobila si doua
societati ce vor fabrica subansamble pentru Ford Craiova. Nu-i
de neglijat canalizarea si finalizarea asfaltarii
drumurilor.Dar am zis ca ocupam spatiu. Restul la timpul lor!
-Aveti un aparat al primariei cam stufos!
-Aparent! Functionarii Primariei sunt cei care sunt! Insa
majoritatea lucreaza in cadrul. serviciilor. In cadrul SPASului (Serviciul Public de Asistenta Sociala) – serviciu model
– cu asistenti sociali, lucratori sociali, medici, asistenti
medicali, psihologi, kinetoterapeuti, bucatari, ospatari. La
ADP – avem Serviciul de Salubrizare, mai nou cel de alimentare
cu apa, urmeazã canalizarea. Si aici e nevoie de oameni –
instalatori, mecanici, electricieni, soferi, administratori.
-O adevarata industrie administrativa!
-Ne aliniem si noi localitatilor UE!
-Se face politica in administratie?
-La baza, jos la administratiile locale, nu. Daca politica
inseamna bani, atunci da, multi primari simuleaza politica.
Dar sigur politica e pentru parlamentari.
-Nu va intreb daca aveti prieteni, dar credeti in prieteni?
-Detest prietenii falsi! Atunci cand au un interes sunt cu

tine… Dupa aceea…
-Dupa 12 ani de “primarit” ati avut totusi o campanie cam
murdara…
-Este ceea ce va spuneam mai inainte vis-a-vis de prieteni.
Cei mai furiosi au fost doi fosti salariati ai mei ce îi
adunasem dupa drumuri si le-am facut un nume! Ei nu aveau ce
sa-mi reproseze decat faptul ca mai trebuie si schimbare. Daca
isi doreau asta, trebuiau sa vina macar cu un an înainte sa îi
pregatesc! dar îi analizasem si pe ei ca si pe altii si nu
erau oameni de care avea nevoie comuna. Bineinteles ca ei
aveau o problema sa încalce legea si sa-si creeze avantaje.
Electoratul i-a taxat.
-Sunteti printre putinii primari care si-a angajat
administrator public. Era necesar?
-Pai la o industrie administrativa cum spuneati dumneavoastrã
chiar se impunea! Primarul ales nu trebuie sa se piarda in
lucruri marunte! Sa repartizeze corespondenta, sa tina de
ruleta la un litigiu agrar… In 2008 notiunea de “primar” este
putin diferita fata de, spre exemplu, 1996. Primarul trebuie
sa-si stabileasca strategii de dezvoltare,sa-si dezvolte
relatii umane si intraumane, sa calatoreasca in interesul
comunitatii in tara, in strainatate. Aici nu este suficient
numai internetul. Cred ca stiti la ce ma refer. Trebuie sa-ti
respecti proprii salariati dar si colaboratorii. Si mai este
ceva, sa fii sincer!
-Relatia cu Prefectura, cu Consiliul Judetean?
-E mai mult decat amiabila si amicala! In virtutea
prerogativelor date de lege! Nici unii nici altii nu au sacul
cu bani langa usa! Banii sunt in “TIR-ul UE”! Si ti-i da daca
stii sa-i convingi! Prin proiecte.. Cam pe la începutul
mandatului anterior un înalt functionar public mi-a trimis în
control absolut toate organismele cu drept de control. Se
speriase saraca de minunile de la Prundeni…Dupa verificari sia dat seama ca aici se munceste…si atât…. Iar la Consiliul
Judetean, în afara de co-finantari pe proiecte, din Fondul de
rezerva ce sa le mai cerem? Pentru ca bugetul local este
repartizat de Ministerul de Finante dupa o formula
prestabilitã. Aici vreau sa va spun ca este o formula cam
inechitabila. Pentru ca ea nu tine cont de efortul fiecarei
localitati de a sustine proiectele implementate. Speram ca
viitorii nostrii parlamentari sa intervina in acest sens.

-Ati adus în discutie noii parlamentari. Cu ceva timp în urma
va declaraserati un viitor probabil candidat la Senat.
-Asa este, dar si dumneavoastra presa, dar si cetatenii mei
mi-au sugerat ca cel mai bine este sa raman în continuare
primar ca oferta mea electorala sa fie finalizata. Poate peste
4 ani.
Discutia cu primarul Ion Horia Horascu a durat mult mai mult.
Banda noastrã magnetica a înregistrat idei, programe,
picanterii din viata de primar,care, fie vorba între noi nu-i
chiar asa de usoara. Am vorbit despre programele sale
culturale, despre televiziunea locala, TV Sat Prundeni, ce va
emite peste o luna, despre oameni, despre ziaristi, despre
artisti, despre sportivi, despre oameni care sunt dar si
despre oameni care nu mai sunt.Are darul de a fi comunicativ.
Tot timpul are ce spune.Ion Horia Horascu nu este numai un
primar. Este un subiect de carte. Si de ce nu, un subiect
pentru un film. Poate ca într-o zi, un scenarist, un scriitor
poate îndrazni. In aceasta penurie de subiecte Ion Horia
Horascu este mai mult decat este.Este un Brand. Un brand pe
care nu-l inregistreaza la OSIM. Pentru ca vrea ca si alti
colegi ai sai sa-l urmeze. Macar sa ajunga VIP. Am vrea sa
punem punct. Dar nu putem. Pentru ca primarului din Prundeni
nu-i plac punctele. Eventual punct si virgula….

