Genoiu: “Văd că domnul Giugea le știe pe toate. Ce nu știe el e că
n-o să ajungă niciodată primar la Craiova”
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În cadrul unei conferințe de presă, care a avut loc astăzi, edilul Craiovei, Mihail Genoiu a
ținut să lămurească câteva subiecte, care au circulat în mediul online în ultimele zile.

În primă fază, Genoiu a vorbit despre clădirea Operei Române și Colegiul Carol I.
“Aș vrea să fac referire la cele două evenimente care au apărut în spațiul public, și
anume conferința de presă a domnului Giugea, care vrea să transforme probabil într-un
subiect de campanie acest proiect: Opera Română.
Domnule Giugea, Opera Română a apărut în programul CNI-ului în 2018, odată cu
programul de guvernare PSD. Lucrările în acest moment sunt întârziate la Ministerul
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Dezvoltării (...).
Domnul ministru al Dezvoltării încă nu a dispus componența comisiei care trebuie să
verifice documentația de la Carol I. Deci, domnule Giugea, rugați-l pe Ministrul Dezvoltării
să urgenteze formarea acestei comisii. Acolo stă înțepenit Colegiul Carol”
Un alt subiect dezbătut de edilul Craiovei este cel de duminică seară, când un grup de oameni
cu pancarte au fost prezenți în fața Teatrului Național, acolo unde Opera Română a susținut un
concert.
“Am văzut după aceea o echipă, aparent de oameni de bine, care duminică seara, în timp
ce Opera Română concerta în sala Teatrului Național și care făceau apel la faptul că
Opera Română nu are sală și că ar trebui urgentate aceste lucrări. Inițial, am fost încântat
și-am zis că-s oameni de bine. Am avut surpriza înainte de a intra în conferință să constat
că această acțiune o revendică altă formațiune politică, USR”, a adăugat edilul Craiovei.
După cum mai spune primarul orașului, lucrările de la Opera Română și Carol I se vor finaliza
cu siguranță, mai devreme sau mai târziu, însă acestea vor fi văzute de experți în domeniu.
“Domnule Giugea, dragi colegi de oraș de la USR, haideți să-i cerem domnului Ministru
să urgenteze lucrările, pentru ca e în pixul dânsului, e vorba doar de o formalitate. Dacă
vrem s-o amânăm, să vedem dacă avem șanse la Primăria Craiova și după aceea să ne
atribuim toate meritele”, explică Mihail Genoiu.
De altfel, Genoiu a ținut să explice în cadrul conferinței că Nicolae Giugea, deputatul PNL le
“știe pe toate”.
“Văd că Domnul Giugea le știe pe toate. Ce nu știe el e că n-o să ajungă niciodată primar
la Craiova”, a conchis primarul municipiului Craiova.
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