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n
Olteniţa

Petre Ţone: Bugetul este insuficient
dar n-am de gând să mă plâng!
Bugetul municipiului Olteniţa pe 2020,
a trecut şi de votul consilierilor locali.
Primarul Ţone susţine că este
insuficient însă asta nu-l dezarmează. E
convins că şi în acest an va găsi soluţii
pentru ca investiţiile propuse să prindă
contur.
În altă ordine de idei, Ţone anunţă că
pe 10 aprilie va avea loc şi inaugurarea
Centrului Cultural care include o sală
de spectacole ultramodernă, Biblioteca
Municipală şi Muzeul Arheologic. O
trupă de actori de la Teatrul Nottara va
susţine primul spectacol de teatru, în
noua sală.
n
Domnule primar, bugetul pe 2020 al
municipiului Olteniţa a trecut şi de votul
consilierilor locali. Aş vrea să vă întreb,
pentru început, cum vi se acest buget?
E un buget total insuficient. Dar, aşa cum vam obişnuit în toate declaraţiile mele, n-am
de gând să mă plâng. Va trebui să găsesc
soluţii. Cum am găsit în fiecare an soluţii, aşa
voi găsi şi anul ăsta. Mai ales că sunt foarte
aproape să semnez două contracte pe
fonduri europene, care înseamnă bani foarte
mulţi. Cel puţin foarte mulţi pentru
comunitatea mea, poate pentru alţii, 5
milioane de euro mi înseamnă mare lucru.
Dar pentru Olteniţa, 5 milioane de euro, este
o sumă extrem de importantă. Probabil vă
întrebaţi pentru ce atâţia bani. Vă spun
pentru ce. E vorba de ambulatoriu, suntem
acum în faza de clarificări cerute de minister,
după ce am depăşit clarificările la ADR Sud
Muntenia. Şi, mai avem încă un proiect
foarte important de reabilitare a unei şcoli şi
construirea unei săli de sport, lângă terenul
de sport al şcolii. Ar fi un lucru extraordinar.
Astea sunt decât cele două proiecte
demarate care sunt aproape de finalizare dar
noi în continuare lucrăm pentru a pregăti
documentaţia. Chiar dacă despre Fondul de
Dezvoltare şi Investiţii se aude că îl vor
desfiinţa, este imposibil la nivelul
Ministerului Dezvoltării să nu apară
programe gen PNDL. Pentru că prin PNDL s-a
dezvoltat România.
Văd uneori la televizor, aşa zişii comentatori
de politică internă, marii specialişti ai
neamului care critică PNDL-ul.
Eu vreau să vă spun că fără PNDL, la ora
actuală, poate 80% din şcolile din mediul
rural ar fi avut în continuare toaleta în curte,
80% din comunele patriei nu ar fi avut nici
canalizare, nici apă curentă, nu mai vorbesc
de asfaltare. Dacă se uită lucrul ăsta, nu este
normal. Şi oamenii din mediul rural au
nevoie de această finanţare. Cum de altfel
avem şi noi comunităţile, oraşele mai mici,
nevoie de această finanţare. Cred că aţi
observant că, inclusiv Călăraşiul, reşedinţa de
judeţ a beneficiat de sume foarte importante
pe PNDL.
Deci eu m-aştept ca să demareze cumva un
PNDL III, dacă se va desfiinţa acel Fond de
Dezvoltare. Noi trebuie să lucrăm ca să avem
pregătită toată documentaţia, altfel nu vom
face absolut nimic. Plus o colectare foarte
bună a taxelor şi impozitelor locale, ne va
face ca şi anul ăsta să avem de lucru.
Vă spuneam că am semnat, e în derulare
acum când vorbesc cu dumneavoastră un
proiect să zic, drag mie, unde vom introduce
reţeaua de canalizare într-un cartier nou, în
Olteniţa Nord. La fel, mai aveam acolo 6
străduţe în care nu aveam canalizare. Acum
se lucrează, profităm de această vreme
extraordinar de bună şi se lucrează efectiv.
Am intrat, vă spuneam eu dumneavoastră la
un moment dat că sper să intru cu 10
miliarde fond de rulment, excedent în 2020.
Ei bine, am intrat cu 24 de miliarde. Asta
este. Mai avem, şi câteva lucrări în
continuare. Deci am avut banii puşi acolo,
cum e de exemplu amenajarea exterioară a
blocului ANL care se va da în folosinţă în

maxim o lună, două. Deja în această lună
vom vota în Consiliul Local lista de priorităţi.
Beneficiarii sunt stabiliţi în funcţie de
punctaj. Nu avem nicio contribuţie. E stabilit
de Agenţia Naţională a Locuinţelor. Avem
câteva cazuri în care oamenii nu vor să
înţeleagă că nu noi am făcut Legea, şi ei nu
înţeleg că dacă nu ai loc de muncă şi acolo
scrie că dacă nu ai loc de muncă, nu poţi
primi sub nicio formă un apartament sau
garsonieră din acest fond de locuinţe. Nu
sunt locuinţe sociale, oamenii nu vor să
înţeleagă acest lucru.
n
ANL are alte criterii…
Un alt statut, iar punctajul în integralitatea
lui este stabilit de ANL. De exemplu, eu sunt
extrem de nemulţumit de punctajul foarte
mare datorat doar vechimii cererii. Am pe
cineva care are 41 de puncte, iar ca să faceţi
o comparaţie pentru studii superioare sunt
decât 15 puncte, iar pentru un copil 2
puncte. Păi, iertaţi-mă, înseamnă că oricine
depune astăzi, peste 10 ani va avea un
punctaj ieşit din comun. Nu ştiu ce venituri
va avea atunci dar tinerii cu studii superioare
nu sunt încurajaţi în felul ăsta.
n
Concret suma pentru investiţii cât este de
mare şi ce v-aţi propus să faceţi cu aceşti
bani în 2020?
În primul rând va trebui, neapărat, să facem
în aşa fel încât blocul ANL să aibă în jurul său
locuri de parcare, locuri de joacă, totul
funcţional.
Avem o stradă care, chiar trebuie neapărat
refăcută. E vorba de 17 mld. pe care i-am
alocat pentru asfaltări. Pe lângă asta, avem
canalizarea despre care vă vorbeam, mai
avem încă 3 străzi pe care le reabilităm total,
de la borduri, asfalt.
Apropo de borduri, nu sunt adeptul
bordurilor noi. Noi avem în marea majoritate
a străzilor din oraş bordure din granit şi
atunci le refolosim pe cele existente. Asta nu
înseamnă că nu punem şi borduri noi. Acolo
unde se impune, nu avem încotro şi vom
pune şi borduri noi.
Suntem foarte aproape să demarăm
procedura pentru construirea a încă unui
bloc ANL. Am fost chemaţi la Comisia tehnică
din cadrul agenţiei. Din păcate pentru mine,
dar dacă asta e legea nu avem ce să facem,
acest proiect a fost câştigat, de pe SICAP, de
o firmă din Iaşi, proiectare cu execuţie. În
opinia mea nu este în ordine ca tocmai o
firmă de la Iaşi să câştige o lucrare de
execuţie în Olteniţa.
n
Asta e rigoarea SICAP-ului.
Asta este, n-avem niciun rol. Foarte mulţi ne
înjură pe noi crezând că noi facem lucrurile
astea. Nu avem nicio tangenţă cu aşa ceva.
Mai avem reabilitare trotuare, avem foarte,
foarte multe lucruri de făcut. Banii nu sunt
exagerat de mulţi, pentru că în total pe
investiţii nu avem decât până într-un milion
de euro, adică în jur de 38-40 mld. Suma e

mică.
n
Adică îmi spuneţi că excedentul a fost 24
de miliarde, la care se mai adaugă încă vreo
14-16 mld, bani din propriul buget, ca să
rezulte în total în jur de 40 mld.
Da. Noi sperăm din execuţie să mai facem
câte ceva.
n
Îi ajută cumva pe olteniţeni să spun că din
suma pentru investiţii, la Călăraşi, 74% din
ea provine din împrumuturi?
Eu, în interviurile pe care vi le-am acordat
dvs., de mai multe ori v-am spus şi vă repet,
eu nu sunt în competiţie, nu sunt un rival al
municipiului Călăraşi. Eu nu concep să iau
împrumuturi. Eu nu vreau să îndatorez acest
oraş pe termen, nici mediu, nici lung, de
niciun fel. Pentru că nu este corect pentru
primarii care vor veni după mine. Eu să fac
acum împrumuturi, realizez eu ceva, nu ştiu
ce Doamne iartă-mă!, iar cei care vor veni
după mine să plătească dobânzi? Eventuale
penalizări că de regulă nu prea ai de unde săi dai înapoi. Şi atunci prefer să mă descurc
altfel decât de maniera asta.
În lista de investiţii, anul acesta, avem şi un
tractor. Pentru că nu am plătit niciodată
pentru deszăpezire şi nu am de gând să
plătesc vreodată. În fiecare an încerc să mă
dotez cu câte un utilaj. Avem două tractoare
în dotare dar s-a dus de mult amortizarea lor.
Că încă le folosim, le folosim din cauza
sărăciei, dar nu mai am performanţă la ele. Şi
atunci, pentru anul acesta, intenţionăm să
mai cumpărăm un tractor. Probabil că la anul
vom mai cumpăra o maşină. N-am avut anul
ăsta zăpadă, dar nu se ştie. Trebuie să fim
oricând pregătiţi. Când am cumpărat acel
MAN, mulţi au zis că a fost o investiţie
inutilă. Şi-a scos banii de 100 de ori până
acum pentru că ştiţi, la un contract de
deszăpezire, depinde cum îl faci, dar de cele
mai multe ori, chiar dacă nu e zăpadă, 80%
plăteşti. Sunt contracte şi cu 50%, dar când e
vorba să ai contract de 20-30 mld, şi să dai
vrei 15 mld. aproape degeaba, să fim serioşi,
te ustură.
V-am spus banii pe care îi avem iar în fiecare
an noi, din execuţia bugetară, am mai
suplimentat lista de investiţii. La fel sper şi
anul acesta.
Vă spuneam că e an electoral dar asta nu mă
interesează. Indiferent cine va fi pe acest
scaun, va trebui să lucreze în folosul
comunităţii.
Vă spuneam că am canalizarea în Olteniţa
veche. Sunt acolo 6 străduţe şi pentru că am
uitat să vă spun, am pus banii, avem SF-ul,
avem absolut tot, am ridicat pe SICAP
inclusiv asfaltarea lor. Că nu-i suficient să faci
doar canalizarea. Am avut ghinionul că
viscolul ne-a prins în timp ce lucram. E noroi,
e disconfort pentru oameni. Dar până în luna
august, cel târziu, vom avea acele străzi
asfaltate. Pentru că şi oamenii ăia au dreptul
la o viaţă mai bună.

n
Casa de Cultură când e gata?
Pe data de 10 aprilie vom inaugura sala
printr-o piesă de teatru.
n
Deci mult a fost, foarte puţin a mai
rămas.
Acum suntem în procesul de mutare al
muzeului arheologic. Am avut impresia că e
uşor de mutat muzeul. Nu e. Oameni aceia
care conduc muzeul şi care lucrează acolo cu
restauratori cu tot, sunt îndrăgostiţi de
pietrele alea,explicându-mi ce importanţă
extraordinară au. Păi când am auzit că avem
piese care datează de 7 mii de ani, iertaţimă, dar e un lucru deosebit. Nu m-am gândit
să-i grăbesc sau să le impun un ritm accelerat
de mutare. Ei să le aranjeze cu adevărat, ca în
momentul în care face inaugurarea, să poată
fi vizitate, inclusiv Muzeul Gumelniţa şi
Biblioteca Municipală.
Aproape 100%, va veni o trupă de la Teatrul
Nottara cu spectacolul „Despre olteni, cu
dragoste!”. Am vrut să fie o piesă de teatru
pe gustul oamenilor. E o comedie savuroasă,
sunt mai mulţi actori talentaţi. Vreau să vă
spun că ne lovim de lucruri noi. De exemplu,
10 aprilie e vineri, însă sâmbăta şi duminica
niciun teatru din Bucureşti nu iese din
capitală. Au reprezentaţii acolo. Mi-a fost
greu să facem rost de o piesă.
Începând de vineri, 10 aprilie, încep şi Zilele
Municipiului Olteniţa. Se leagă una de alta.
n
Despre spital ce ne spuneţi? Sigur aveţi
vreo veste.
Cea mai bună veste este că ni s-a aprobat
Compartimentul de Primiri Urgenţe (CPU) şi
aşteptăm banii. Odată ce e aprobat tot, e în
regulă. Cea mai are problemă a spitalului e
acest ambulatoriu pe care vreau să-l văd
odată gata. Nu ştiu ce să vă spun, suntem în
faza în care ni s-au cerut clarificări de la
Ministerul Dezvoltării, le-am trimis şi pe alea.
Aşteptăm, dar din ce ni s-a spus, nu ar mai fi
ceva piedici. Pentru că dacă am trecut de
faza care a fost cea mai grea, de selecţie,
pentru că vă daţi seama, la această agenţie
condusă de dl. Liviu Muşat, ADR Sud
Muntenia, nu vine doar Olteniţa. Deci la ADR
Sud Muntenia, care coordonează 8 judeţe,
vin mii de proiecte. Faptul că noi am fost
selectaţi şi că am fost acceptaţi e ok, dar
până nu văd contractul de finanţare
semnat...
n
Cât e suma de mare?
Aproape 2,5 mil de euro. Vă spuneam 5 mil
de euro amândouă.
n
Şi în cât timp s-ar putea face?
Asta nu ştiu să vă spun cu exactitate. Normal
ar fi să dureze minim 2 ani petru că este
foarte vastă dar nu noi impunem lucrul ăsta.
n
Mai aveam o curiozitate. Ce grad de
colectare al impozitelor şi taxelor aţi
surprins la finalul anului?
Am depăşit 90%. Vă spuneam, vă aduceţi
aminte, că sper la 85%. Am depăşit 90%. Eu
am un dialog cu toţi rău platnicii şi mă ţin de
ei. Am o listă destul de mare. Îi contactez,
stăm de vorbă şi găsim soluţii ca să
plătească. Pentru că altfel nu se poate.
Iertaţi-mă, or avea ei probleme dar noi ce
facem? Avem un caz în care efectiv puteam
să închid unitatea respectivă. Are să ne dea
vreo 800 mil, de anul trecut. E firmă
puternică dar neîncasând un TVA care e mult
mai mare decât ce are să ne dea, l-am
înţeles.
n
I-aţi oferit perioadă de graţie.
Sigur că da. L-am trimis la Finanţe la Călăraşi,
că nu poţi să stai să aştepţi. Dar dacă eu îl
închid, aş fi creat o problemă socială şi nu aş
mai lua banii niciodată. Prefer dialogul cu ei
şi caut să-i înţeleg pe marea lor majoritate şi
unde e posibil să-i şi ajutăm. Noi avem un
program de minimis votat în Consiliul Local
până inclusiv 2020, în care în lunile
octombrie-noiembrie-decembrie, cine achită
tot debitul, îl salvăm de penalizări. Şi au fost
foarte multe firme care au preferat sistemul
ăsta, dar am şi o listă cu cei care nu au putut
să plătească din diverse motive.
Pentru persoanele fizice există acea
bonificaţie de 10% în primul trimestru. Nicio
bancă nu-ţi dă 10%, la ora actuală, dobândă
pe an iar această bonificaţie chiar are
rezultate bune.
n
Mulţumesc şi succes!
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Petre Ţone: L-am refuzat pe Filipescu când mi-a
propus, poate a suta oară, să fiu candidatul PNL-ului.
În schimb, Milescu face potecă la dumnealui
E incredibil cât de mult îi apreciază
Filipescu pe pesedişti în ciuda faptului
că „urăşte" PSD-ul. Înainte să-l convingă
pe Ciprian Pandea să treacă în PNL,
şeful lui Drăgulin l-a ofertat şi pe Petre
Ţone să devină candidatul PNL pentru
Primăria celui de-al doilea municipiu al
judeţului. Evident, primarul Olteniţei,
după cum ne-a declarat în interviul de
mai jos, l-a refuzat. În schimb, Costinel
Milescu cel care a anunţat recent pe un
post local de radio că va candida pentru
funcţia de primar sub sigla
cvasinecunoscutului PNŢ – MM, e
foarte interesat să devină membru PNL,
purtând în continuare discuţii cu
Filipescu deşi liberalii au anunţat chiar
prin vocea preşedintelui Dan Drăgulin,
că vor merge în competiţie cu
consilierul local, Dumitru Pană, liderul
organizaţiei locale.
n
Domnule primar, uşor – uşor ne
apropiem şi de alegerile locale. Aveţi
noutăţi în plus despre posibilii candidaţii,
despre partide?
Aceeaşi competitori. Cine se îmbată cu ideea
că PNŢ MM şi-a anunţat candidatul, eu vă
spun că se înşeală amarnic. Candidatul de
acolo face potecă şi azi când vorbim, la
Filipescu, eminenţa cenuşie a PNL-ului de la
Călăraşi care n-a mai vrut să fie şef la
Călăraşi, dar se erijează în şeful partidului.
Ar face orice în urma refuzului dat de mine
să fie candidat pentru PNL. Astă vară, fiind la
mare, Filipescu a venit la masa mea, a suta
oară oară de când speră să fiu candidatul lor.
Nu se va întâmpla niciodată. Eu de la PSD voi
pleca acasă, în nici un caz la alt partid.
Respectivul (n.r. Costinel Milescu) a făcut
cărare la Filipescu. Cu dl. Filipescu, în
perioada în care eu am fost primar şi dânsul
preşedinte de Consiliu Judeţean, am reuşit
să nu ne certăm niciodată. Să nu ne atribuim
niciun fel de ocară. Am avut o relaţie
extraordinar de bună, cu dumnealui.
Nu mă interesează de ce doreşte atât de
mult candidatul care câştigă Olteniţa să fie
de la PNL, indiferent de câte ori a fost vopsit
acel candidat. Să nu uitaţi că-n 2008, PNL
nici măcar n-a avut candidat la Olteniţa. Un
partid atât de mare să n-aibă candidat la

n
Dvs. spuneţi că acel candidat de la PNŢ
MM speră să devină candidatul PNL?
Sigur că da. Face cărare la Filipescu. Aşa sunt
informaţiile mele. Iar faptul că PNL-ul
Filipescu încă ia-n calcul aducerea lui,
invocând un aşa zis sondaj de opinie. Eu
retrăiesc momentul 2004. Când dl. Ştefan a
fost numit candidat al PSD pentru Primăria
Olteniţa, ni s-a fluturat un sondaj în care
avea...82%. Încă puţin şi avea 152%
n
Sondaj de care, bănuiesc, că nu aveaţi
habar de existenţa lui.
Nimeni nu auzise sau nu fusese chestionat în
vreun sondaj. Atunci le-a spus domnilor
Tărăcilă şi Tudor că vom pierde, că n-avem
nicio şansă. N-am fost ascultat iar de
pierdut, am pierdut. La fel şi acum. I-am
întrebat pe colaboratorii mei dacă ştiu ceva
de vreun sondaj. Eu ies, într-adevăr prin
oraş, aproape zilnic. Duoă 10.30 – 11.00,
după ce îmi termin mapa de semnat, mă duc
pe şantierele pe care le avem, în general să
văd oraşul. Să văd unde e nevoie de ceva, nu
să-mi spună doar colaboratorrii. Trebuie să
văd cu ochii mei. Însă n-am auzit pe nimeni.
Acum
vreo 3 săptămâni – o lună, s-a
Dar numai p-ăia? Eu vă spun că într-un fel,
desfăşurat
un sondaj în oraş. Una din
m-aş bucura să fie candidatul PNL-ului. Din
întrebări suna cam aşa: În turul 2, între Petre
câte cunosc eu, organizaţia PNL-ului de la
Ţone şi Dumitru Pană, pe cine aţo vota?"
Olteniţa se va destramă. Ar fi în avantajul
meu extraordinar
n
Înseamnă că a fost realizat la comanda
PNL...
n
Dl. Pană a fost promovat în calitate de
candidat.
Probabil. Deci, vedeţi, nici pomeneală de
altcineva. Mie mi-a plăcut articolul pe care lDl. Pană a fost anunţat ca şi candidat. Eu îl
aţi scris dumneavoastră. Pe Radio Olteniţa scunosc pe Mitică Pană de cel puţin 40 de
a
difuzat o emisiune în care se lăuda cineva
ani. E un om serios. N-am idee cum va putea
cu dragostea lui pentru PNŢCD, uitând că el
să suporte o asemenea umilinţă. Dacă s-ar
a câştigat în 2004 alegerile pe Acţiunea
întâmpla lucrul ăsta ar fi o umilire fără de
Populară iar în 2008, susţinut de PNL. E greu,
seamăn. Fără niciun motiv. Pentru toată
organizaţia dar în special pentru el, pe care l- foarte greu de contracarat un om care minte
cum respiră. Omu' e profesionist. El uită,
au nominalizat ca şi candidat. La cum îl
cunosc, nu va rămâne în PNL sub nicio
pesemne, că mai sunt şi oameni care mai ţin
formă. N-am date, nu ştiu ce gândeşte el, nu şi minte. În primul interviu pe care am să-l
mă interesează.
dau la Radio Olteniţa, am să demontez toate
minciunile lui, dar cu acte, cu documente. LDar pentru mine cred că ar fi extraordinar
am rugat prin intermediul radioului să mă
dacă l-ar primi pe Milescu. Pentru că
acuze, să zică ce-o vrea, dar să deţină măcar
organizaţia PNL Olteniţa e o organizaţie
o dovadă. Aşa, doar afirmaţii...mizând pe
puternică. Între 2012-2016 au avut 5
faptul că că memoria e scurtă, nu merge. Ar
consilieri locali, acum tot 5. În permanenţă
au avut un bazin de 2000 de voturi constant. trebui să se gândească mai bine că sunt şi
oameni care mai ştiu câte ceva şi în plus au
Imaginaţi-vă cum ar fi să plece cei care
conduc PNL-ul în altă parte.Ce s-ar întâmpla! şi documente.
Olteniţa?
E dorinţa dumnealui, n-are decât! Să anunţi
că vei candida „nu ştiu de unde", dar tu să
umbli disperat să ajungi candidatul PNLului....
n
Candidatul respectiv, din câte ştiu, i-a
încurcat şi pe cei de la PMP.

Dumitru Pană este alesul PNL
pentru Primăria Olteniţa
Liberalii n-au mai avut nici
chef dar nici bani să mai
iniţieze un sondaj de opinie în
Olteniţa aşa că l-au desemnat
joi, prin vocea lui Drăgulin, pe
Dumitru Pană să reprezinte
partidul în competiţia pentru
Primărie. În vârstă de 66 de
ani, Pană este consilier local
municipal, ocupând totodată
şi funcţia de preşedinte al
filialei locale PNL.
Desemnarea lui Pană pune astfel capăt speranţelor lui Costinel
Milescu, fost primar între 2004 şi 2012, care credea că va fi susţinut
de Filipescu în bătălia cu Ţone. Cu uşa închisă în nas şi la ALDE, cel
care în tinereţe a cochetat cu fosta Securitate, fie îşi va încerca
norocul ca independent, fie va căuta o altă susţinere pe care i-ar
putea-o conferi partidul lui Petrov, PMP. Vom vedea!
Dumitru Pană este al 4-lea liberal după Constantin Ceauşu (2000),
Lucian Pavel (2004) şi Cristian Căpraru (2016) care din 1992 încoace
candidează sub sigla PNL pentru Primărie. În 1996, liberalii l-au
susţinut pe ţărănistul Sima Rodin, în cadrul CDR, în 2008 au fost
alături de Costinel Milescu (PNŢCD) iar în 2012, au mers alături de
Petre Ţone (PSD), în cadrul USL.

n
Rezultate obţinute de candidaţii PNL
2016. Cristian Căpraru – 2.38 de voturi (21,06%). S-a clasat al 3-lea
după Petre Ţone (PSD / 3909 voturi – 40,41%) şi Cristinel Onofrei
(ALDE / 2191 voturi – 22,65%)
2004. Lucian Pavel – 1767 voturi (15,74%). S-a clasat pe 3 după
Ştefan Dumitru (PSD / 4471 voturi – 39,84%) şi Costinel Milescu
(Partidul Acţiunea Populară / 1908 voturi – 17%)
2000. Constantin Ceauşu – 293 de voturi (2,51%). S-a clasat pe locul
9.
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Olteniţa

Mai uşor cu
mândria rănită!
„În Olteniţa dacă nu bei, este foarte dificil să-ţi petreci
timpul liber” este declaraţia primarului Petre Ţone, făcută
recent, care a „inflamat” o parte a opiniei publice locale,
după ce a fost preluată de presa naţională.
E o declaraţie, într-adevăr poate nefericită care a şi fost
ulterior „explicată” de primar. Însă ea conţine o doză mare
de adevăr. „Eu nu am spus că oamenii din Olteniţa merg la
cârciună, am spus că singurul loc unde te poţi duce să-şi
petreci timpul liber este la restaurant. De ce am afirmat
lucrul ăsta? Pentru că în oraşul Olteniţa, în momentul în
care vorbim, nu avem niciun cinematograf, nicio sală de
spectacole” a spus primarul Ţone, citat de www.antena3.ro.
Distinşii cetăţeni ai Olteniţei n-ar trebui, totuşi, după umila
mea părere să se simtă atât de lezaţi de această declaraţie
„iresponsabilă” a primarului. Un om de-al locului care
iubeşte enorm acele locuri şi care munceşte zilnic pentru ca
Olteniţa să fie mai frumoasă, mai primitoare, mai
puternică.
Ce nu ştiu olteniţenii revoltaţi e că şi la Călăraşi ar fi fost la
fel, chit că e ditamai municipiu reşedinţă de judeţ dacă n-ar
fi existat Consiliul Judeţean care „deţine” cinematograful
(2D / 3D) şi Centrul cultural Barbu Ştirbei, locaţii unde
călărăşenii pot petrece ceasuri de neuitat, vizionând filme
noi sau spectacole cu nume importante ale teatrului ori
show – biz-ului românesc.
În cei 8 ani de mandat, liberalul Dan Drăgulin n-a izbutit să
construiască vreun cinematograf ori sală de spectacole, în
ciuda faptului că gestionează un buget mult mai generos
decât al Olteniţei.
Dar spre deosebire de Ţone al vostru, dragi olteniţeni
supăraţi, Drăgulin al nostru nu bagă bani nici măcar într-un
spital. Dacă nu ştiaţi până acum, primarul vostru finanţează
cu sume consistente de la bugetul local Spitalul municipal la
care apelează mulţi călărăşeni din localităţile limitrofe
Olteniţei.
Al nostru, în schimb, se plânge non - stop de lipsa banilor
deşi a fost ajutat anul trecut, de pildă, de Guvernul
României, condus atât de Dăncilă cât şi de Orban cu suma
totală de 210 miliarde lei vechi.
Şi cel mai important, tot al nostru a izbutit să ne îndatoreze
la bănci cu suma de 670 de miliarde de lei vechi, credite pe
care le vom plăti noi, contribuabilii din Călăraşi, preţ de
vreo 10-13 ani de-acum încolo pentru finanţarea unor
obiective care n-au nicio treabă cu priorităţile imediate ale
cetăţeanului.
Dacă nu ştiaţi încă, aflaţi acum că cea mai mare parte
oraşul nostru arată ca după un război. Fix în Centrul Vechi al
oraşului „tronează” o groapă de toată jena (foto), apărută
după ce a fost demolată o „piaţă” simbol a călărăşenilor.
Când va fi gata noua construcţie? La Sf. Aşteaptă!
Nu vă mai plângeţi pentru că ştiţi prea bine că în primăvară
(aprilie, mai, cel târziu) şi Olteniţa va beneficia de un
„centru cultural” modern care va îngloba o sală de
spectacole de toată frumuseţea, un muzeu şi un
cinematograf. Şi care n-a fost construit pe împrumuturi!
Pentru pesimişti, să ştiţi că se poate şi mai rău. Pentru
optimişti, întotdeauna e loc de mai bine.

Milescu şi-a anunţat candidatura pentru Primăria Olteniţa
Gata cu joaca! Costinel Milescu, fost
primar între 2004 şi 2012 dar şi
viceprimar între 1996 şi 2000, şi-a
anunţat candidatura pentru Primăria
municipiului Olteniţa sub sigla unui
partid pe care nu-l vezi nici măcar cu
lupa pe harta formaţiunilor politice din
România: PNŢ Maniu Mihalache. Un
partid atât de mic că în 2019 a ales să
susţină candidaţii PNL la
europarlamentare. Bineînţeles că şi la
prezidenţiale PNŢ MM s-a pus în slujba
lui Klaus Iohannis.
Înfiinţat la începutul anului 2017, PNŢ
MM se declară a fi continuatorul PNŢ şi
al PNŢCD, în fapt acesta fiind PNŢ-ul
reînfiinţat de către Corneliu Coposu în
decembrie 1989 împreună cu toţi
naţional-ţărăniştii supravieţuitori ai
terorii comuniste. Cel puţin aşa susţin
liderii săi centrali!
“Am rămas fidel dragostei dintâi.
Candidez pe PNŢ MM. Este o aripă a
PNŢ pentru că PNŢCD din nefericire e în
siajul PSD-ului şi atunci oameni de
suflet care au iubit PNŢ-ul şi au activat
în permanenţă au făcut PNŢ Maniu
Mihalache.” a explicat Milescu, într-un
interviu acordat radiotvoltenita.ro,
motivul alegerii acestui partid.
Pentru cei mai tineri sau mai puţin
iniţiaţi în tainele politicii post decembriste, Costinel Milescu, cel pe
care-l ştim din arhivele Securităţii de
până în '89, sub numele conspirativ de
“Carol” (1978) şi respectiv “Orfeu” (1979
– 1980) a devenit prima oară primar al
Olteniţei în 2004 sub sigla Partidului
Acţiunea Populară, partid înfiinţat în
2001 de fostul preşedinte Emil

Constantinescu, fiind puternic susţinut
atunci de omul de afaceri Marian Petre
Miluţ (candidat la prezidenţialele din
2004).

Patru ani mai târziu şi-a reînnoit
mandatul de primar fiind susţinut întradevăr de PNŢCD, un partid şi acela atât
de mic încât întreaga conducere ar fi
intrat lejer pe bancheta din spate a unei
Dacii, dar şi de PNL care au format
împreună Alianţa pentru municipiul
Olteniţa: PNL+PNŢCD. În realitate, un
troc politic făcut la vremea respectivă de
liderul liberal Răducu Filipescu care n-a
reuşit (ori n-a vrut!) să identifice un
candidat PNL pentru Primărie. Şi atunci a
ales să-l sprijine pe Milescu contra
voturilor aduse de acesta PNL-ului
pentru preşedinţia Consiliul Judeţean,
acolo unde candida Filipescu însuşi.
Ulterior relaţia dintre Milescu, primar şi
Florian Cercel, viceprimar PNL a fost atât
de „bună” încât ultimul nu s-a mai putut
abţine prin 2012 dezvăluind toate
„fărădelegile” făcute şi la adresa sa de

şeful său din Executivul primăriei.
În 2012 a candidat din partea PNŢCD,
fiind susţinut în cadrul Alianţei Popular
Creştine de PDL şi UNPR. A pierdut în
faţa actualului primar, Petre Ţone, deşi
era ferm convins că va mai rămâne pe
fotoliul de primar încă 4 ani.
În 2016, din cauza necazurilor cu ANI,
Milescu n-a putut candida. A devenit
membru ALDE sprijinindu-l pe Cristinel
Onofrei pentru Primărie pe care spera să
o conducă prin intermediul acestuia. În
ciuda unei campanii mizerabile, visul său
s-a spulberat!
Anul trecut a purtat discuţii cu PNL, Pro
România şi ALDE din nou în speranţa
unei susţineri pentru Primărie. Dar...
Costinel Milescu, 62 de ani pe care-i va
împlini anul acesta pe 12 mai, a fost cum
spuneam şi mai sus şi un client al
Agenţiei Naţionale de Integritate. În
2010 a fost reclamat la ANI (vezi
comunicatul mai jos!) pentru conflict de
interese și abuz în serviciu, după ce în
2007 a aprobat o hotărâre a Consiliului
Local privind vânzarea unui teren de
peste 300 de metri pătrați firmei la care
el este asociat, iar soția lui este
administrator.
După 8 ani de stat pe tuşă (şi din cauza
interdicţiilor impuse de ANI!), Milescu, şi
el traseist politic dovedit, revine într-o
competiţie care-n aroganţa sa
proverbială o vede câştigată încă de peacum. În mod sigur nu va ezita să-şi
atace principalul adversar cu aceleaşi
mijloace “otrăvite” pe care le-a învăţat
“dumnezeieşte” în anii tinereţii de la
“profesorii calificaţi” din Securitatea
comunistă.

