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Petre Ţone: Deocamdată, controlând la sânge toate
cheltuielile de funcţionare, ne menţinem pe linia de plutire
Primarul Olteniţei, Petre Ţone
susţine că fondurile de care
dispune Primăria încep să
devină o problemă subliniind
că din cauza pandemiei cotele
din impozitul pe venit,
respectiv TVA se înscriu pe o
curbă descendentă.
î
Domnule primar, cum staţi cu
finanţele la Primărie?
Finanţele de la Primărie sunt o mare
problemă. V-aduc aminte că vă
spuneam acum câţiva ani că în ziua
în care nu voi mai avea bani de
salarii, plec acasă. Deocamdată, cum
- necum, controlând la sânge toate
cheltuielile de funcţionare, ne
menţinem pe linia de plutire. De
exemplu, astăzi când vorbesc cu
dvs., pot garanta 100% că şi luna
viitoare vom avea salariile asigurate.
Dar în dinamică, nu ştiu ce să vă
spun pentru că văd că acele cote
care vin din impozitul pe venit scad
şi au scăzut destul de alarmant,
cotele din TVA se menţin undeva dar
tot cu tentă descrescătoare. Până la
urmă, aceste surse de venit sunt
cele mai importante ale unei
primării. În anii precedenţi, am mai
avut terenuri neroditoare, terenuri
nu ştiu de care, şi-au cumpărat
oamenii locurile pe care le-am
permis să-şi facă case. Văd că aceste
surse nu le avem astăzi. Dar va
trebuie să fim foarte atenţi, să dăm
oamenilor salariile.
Nu-mi place deloc această campanie
care se duce la nivel naţional
împotriva administraţiei publice. Aş
vrea să văd pe un politician care tot
spune că sunt salarii mari în
administraţia publică locală, să-i arăt
statele şi să-mi spună dacă o
absolventă de facultate, de la ASE, la
zi, care ia 3.500 lei bani în mână,
este chiar atât de mare cum
insinuează dumnealor. Pentru că nu
este. Directoarea economică de aici
din Primărie ce semnează toate
statele de plată, zilnic toate ordinele
de plată, şi uneori vorbim de
miliarde de lei vechi pe zi, are leafa
cât o asistentă medicală. Dacă aşa
ceva este normal... O să-mi spuneţi
că asistenta medicală este tot
bugetară. E adevărat, dar acea lege
mult hulită de către actualii
guvernanţi ne-au ţinut doctorii în
ţară. Fără efectele acelei Legi 153,
oare puteam să punem stavilă
acestui COVID 19? Eu mă-ndoiesc.
Nu înţeleg de ce se bate moneda pe
chestia asta. Aud oameni care sun
formatori de opinie, gen. dl. Chiriac,
care tot vorbeşte de sporuri, de
bonificaţii. Vreau să-i spun că în
administraţia publică locală nu există
nici un spor, nici o bonificaţie, nimic.
Singurele lucruri pe care le iau aceşti
salariaţi sunt voucher-ele de vacanţă
şi norma de hrană, ambele fiind
obligatorii prin lege. Mie nu mi se
par salariile foarte mari.
î
Aţi fost „blagosloviţi”, să zic aşa,
cu o ploaie ceva mai puternică
zilele astea. În principiu n-au fost
probleme majore însă am văzut că
circula pe internet un filmuleţ în
care într-o zonă a oraşului, un
concetăţean de-al dvs., puţin mai
haios, şi-a scos caiacul plimbânduse în băltoacă. Ce ne spuneţi?
Vă spun ce-am spus şi la B1Tv. Eu
sunt extraordinar de mulţumit de
felul cum oamenii mei s-au mişcat.
Sunt extraordinar de mulţumit de
Ecoaqua, filiala Olteniţa şi sunt
mulţumit şi de pompierii din mun.
Olteniţa. În jumătate de oră, după ce
a stat ploaia, în Olteniţa nu se mai

cunoştea decât în 2-3 locuri că a
plouat!
A mers canalizarea. Din momentul în
care s-au pornit toate pompele, într-

magazinul, au făcut un alt magazin
pe un aliniament mai înalt, iar în
timpul ploii şi alaltăieri şi răsalaltăieri betonul nu era ud, ploaia

adevăr totul a funcţionat impecabil.
Despre ce mă întrebaţi punctual, vă
spun ca şi celor de la B1Tv, că sunt
unii tineri exhibiţionişti. Eu m-am
mirat că nu era unul care să dea şi la
undiţă. Cei care au trimis acele
filmuleţe au uitat un lucru esenţial.
Respectiva locaţie e proprietate
privată! Fiind şi privată, tot îi ajutam
să îndepărteze apa. Dar ne tot
rugăm de ei, de câţiva ani buni, să
supraînalţe acolo. Ei sunt vecini gard
în gard cu Lidl. Acum 5 ani, celor de
la Lidl le-a intrat la 60 de cm apa în
magazin, având aceeaşi problemă.
Dar ce-au făcut cei de la Lidl? Au
înălţat terenul, au dărâmat

fiind normală.
Astăzi mi s-a comunicat că acel tânăr
care se plimba cu caiacul şi făcea,
chipurile, caterinca aia, ar fi, vă spun
nu e ceva oficial, salariatul dlui
Milescu. Nici măcar nu-i ştiu
numele, nu mă interesează numele
lui, e dreptul lui să facă lucrul ăsta
pe o proprietate privată. Eu am să
discut cu respectivul proprietar, dacă
doreşte putem să-i lăsăm apa acolo
cât vrea Dumnezeu ca să poată
închiria locaţia astfel încât oamenii
să se plimbe, cu caiacul. Poate asta
vrea, habar n-am!
Mai avem 2-3 locaţii în oraş unde
avem 4-5 case care sunt mult mai

jos decât strada dar se intervine cu
pompele şi de către Ecoaqua şi de
către pompieri, îi ajutăm pe oameni.
Şi avem o stradă, e vorba de Aurel
Vlaicu. Acolo sunt nişte probleme
mai complicate pentru că vine către
ea această stradă care e situată
foarte aproape la marginea B-dului 1
Decembrie. E drumul care merge
spre Bucureşti. Acolo sunt 6-700 de
m iar terenul e în pantă, cum a fost
construit oraşul cândva, şi toată apa
vuieşte către 1 Decembrie. Găseşte
loc şi refulează către această stradă.
Eu le-am promis acestor oameni că
la anul 100% o voi asfalta dar nu
înainte de a lua de la Ecoaqua un
punct de vedere în legătură cu
canalizarea, că poate e nevoie să
schimbăm canalizarea, în sensul s-o
facem de o dimensiune mai mare.
Cu toate că eu cred că indiferent ce
dimensiuni ar avea canalizarea, nu
va putea să preia apa când vine
potopul şi atunci se va duce în
curţile oamenilor care sunt situate
mult mai jos. Am să le fac oamenilor
recomandarea să–şi înalţe
terenurile. Nu avem, cred eu,
eficienţă dacă doar asfaltăm. Apa tot
va ajunge în curţile lor. Dar trebuie
să-i ajutăm, să dialogăm cu ei, cu
toţi de pe strada respectivă. În
primăvară, cum am spus, le voi
asfalta 100% acea stradă, dar repet,
în urma unor discuţii cu specialiştii.
î
Domnule primar, aş vrea să vă
mai întreb, curăţenia în oraş e
asigurată de o firmă privată, nu?
E un alt punct extrem de nevralgic al
oraşului. În 2006, 2007, 2008 parcă,
Olteniţa a achiesat la constituirea
ADI Ecomanagement Salubris.
Această asociaţie a scos la licitaţie

Am cerut pe un ton foarte ferm tuturor celor care au
participat la discuţie să avem mare grijă de aceşti oameni
Primarul Olteniţei, Petre Ţone, a trecut în revistă
o parte din problemele existente la nivelul
spitalului municipal referindu-se cu precădere la
cele 17 persoane, din care 3 asistente, din cadrul
Centrului de copii cu probleme speciale,
confirmate pozitiv.
î
Domnule primar, din nou faţă în faţă într-o altă
stare de alertă. Pentru început, aş vrea să ne spuneţi
care mai e situaţia la Spitalul municipal.
De ce mi-a fost frică, n-am scăpat. De vinerea trecută
la Centrul de copii cu probleme speciale au fost
depistaţi 14 copii şi 3 asistente cu coronavirus. Vineri,
sâmbătă i-am preluat însă avem probleme foarte mari.
Din cei 14 doar 3 sunt minori, restul majori, toţi cu
probleme psihice. A trebuit să facem toate diligenţele
şi până la urmă am reuşit, printr-o adresă emisă de
către DSP care ne-a permis să luăm de la acest centru
asistente medicale care aveau grijă de copii. Întradevăr, ei au nevoi speciale. Ei îi recunosc pe cei care iau crescut, i-au educat, le-au administrat
medicamentele. Până ieri (n.r. marţi) reuşisem ca 5
persoane de acolo să fie prezente în spital prin rotaţie.
Noi le punem la dispoziţie tot echipamentul. Până la
urmă vor fi 8 persoane care vor lucra în schimburi,
timp de 24 de ore ca să-i avem pe copii supravegheaţi.
Ieri am avut o întâlnire foarte importantă cu
directoarea adjunctă, doamna Arbagic, de la Protecţia
Copilului, cu un reprezentant al Consiliului Judeţean şi
cu doamna Smochină pe care am rechemat-o din
concediu medical ca să se ocupe de problemele
existente la nivelul spitalului. Sperăm din toată inima
să depăşim acest impas pentru că vă spuneam ceva
mai devreme, 4 persoane au un comportamant
agresiv. Stăm cu teama să nu nu agreseze pe cineva din
personalul medical.
Am cerut pe un ton foarte ferm tuturor celor care au
participat la discuţie să avem mare grijă de aceşti
oameni poate mai mult decât cei normali. Aceste
persoane au probleme pe care nu le doresc nici celor
mai aprigi duşmani ai mei. Au nevoie de îngrijire dar şi
de toată atenţia noastră. Deocamdată, aşa stau
lucrurile la spital.
Bineînţeles, mai avem o problemă. Domnul Cocoşilă

cred că a prins gustul de a face reclamaţii la toate
forurile posibile şi imposibile uitând că timp de 12, 14
zile a fost şi el directorul spitalului. Şi ştie foarte bine
situaţia. Dar asta nu înseamnă că n-am văzut şi că nam analizat ce-mi spune doctorul Cocoşilă. El reclamă
modul în care s-au dat acele sporuri pe care le-a
promis dl preşedinte Iohannis. Aşa zisul spor Covid. S-a
acordat unui număr de 60 de persoane în Spitalul
Olteniţa. După părerea mea e o greşeală foarte mare
pentru că până vineri noi n-am avut niciun bolnav
COVID pe care să-l îngrijim în Spitalul Olteniţa. Iar acea
listă a fost făcută, pot să vă spun la prima vedere, pe
ochi frumoşi.
î
Cine a întocmit-o?
Doamna director medical care în această perioadă are
Decizia de a îndeplini atribuţiile managerului. E
normal, e în fişa postului. Normal c-am cerut o
anchetă internă, nu ne trebuie balamuc. Am auzut azi
că pe listă s-ar afla şi o persoană din farmacia spitalului
care, să ne ierte Dumnezeu!, n-are nicio legătură cu
bolnavii COVD. Vom vedea! Dar nu e în regulă. După ce
ne-am confruntat cu atâtea probleme la spital, se mai
naşte una de genul ăsta care discriminează personalul.
Adică, unii au încasat acel spor, alţii nu. După părerea
mea, ori luau toţi, ori nici unul. Urmează ca doamna
Smochină să facă lumină şi în această chestiune.
Cred că ce a făcut această doamnă Josephine Albeanu
nu este corect. E o încălcare dură a regulamentelor din
spitalul Olteniţa. Cred că problema va trebui pusă în
discuţie în Consiliul de Administraţie şi luate măsurile
legale. M-am săturat să tot aud că face aia, că face
ailalta şi nu mă refer doar la dumneaei. Mă refer în
general iar măsuri nu se iau deloc. Şi atunci apare şi
revolta unor doctori, cum e cazul doctorului Cocoşilă
care spune „Dar eu, de ce nu?” Că până la urmă fiind
director, a fost direct implicat în tot ce a avut de făcut.
Doar că nu ne place că e reclamagiu? Asta-i altă
problemă!
î
Doamna a făcut lista după ce a plecat din funcţie dl
Cocoşilă?
Da, după ce a plecat. A făcut-o acum în perioada asta
când doamna Smochină se află înconcediu medical.
î
Persoanele au încasat banii?
Aşa am înţeles, că i-au încasat. Pe o periodă de 2 luni.

pentru tot judeţul operatorul. Şi a
împărţit pe 4 zone licitaţia. Eu în
2015, văzând caietele de sarcini, am
încercat să scot din această asociaţie
municipiul Olteniţa. Am iniţiat o
Hotărâre de Consiliu Local, le-am
comunicat şi dumnealor. Am fost
chemat până la ministrul fondurilor
europene şi al mediului şi am fost
ameninţat în toate felurile că din
cauza mea se va activa clauza de
infringement. Că pun eu beţe-n
roate acelui proiect. Bineînţeles că
am adus asta la cunoştinţă
consilierilor, ne-am consultat cu
toţii.
Am reuşit să schimb 2 puncte care
nu-mi conveneau deloc. Una dintre
ele era acea taxă şi am reuşit să
obţinem un tarif. Care-i diferenţa?
Dacă mergi pe taxă, conform
caietului de sarcini făcut de domnii
de la Călăraşi, operatorul îţi ia de la
INS numărul populaţiei. Olteniţa are
peste 29 de mii la INS. În realitate navem 29 de mii. Când am avut noi
Ecosalul, n-am avut niciodată mai
mult de 18 mii de contracte
individuale? De ce aşa? Pentru că
sunt foarte mulţi plecaţi în afară. Eu
am dat exemplul cu fiica mea care-i
plecată de 17 ani în Anglia dar
figurează la mine acasă. Şi în situaţia
mea sunt mulţi. Unii au părinţii la
ţară. Figurează la el. Copilul e
student la Bucureşti, figurează aici.
Eu când m-am interesat, mi s-a spus
de către lucrătorii de la ANAF că
dacă plăteşti o sumă, e obligatoriu în
oglindă să ai de unde încasa banii
ăia. Păi dacă plătim pentru 28 de mii
iar noi încasăm de la 18 mii, cine
susţine diferenţa? E caz penal. Mi sa spus: „Tu plăteşti servicii care nu ţi
se fac?”. Am obţinut atunci lucrul
ăsta. Din păcate, toate licitaţiile s-au
făcut la Călăraşi, s-au licitat anumite
preţuri. Prin creşteri succesive, acum
s-a depăşit dublul la ce s-a negociat
atunci cu toate că marja nu putea să
le permită aşa ceva şi avem, astfel,
probleme. Am auzit că foarte multe
comune sunt în litigiu, se judecă.
Pe noi ne-au dat în judecată că nu
sunt de acord să măresc preţul. Nu
pot fi de acord cu o majorare
haotică a preţului! Operatorul
ameninţă pe cei de la
Ecomanagement Salubris cu
procese. În sfârşit, nu e o situaţie
plăcută.
î
Dar cine ridică acum gunoiul?
Iridex-ul?
Da. Dar numai pe cel menajer. Eu
am menţinut Ecosalul pentru că
Iridex-ul n-a scos niciodată la licitaţie
măturatul trotuarelor, că mai exista
şi un altfel de gunoi. El nu ridică
vegetalele. Eu mă ocup că n-am
încotro. Degeaba-i ameninţi pe
cetăţeni să nu mai scoată în stradă.
Îl scoate-n stradă, ce-i faci?
î
Am văzut o ştire despre Walter
Tosto. Am senzaţia că se
intenţionează demararea activităţii.
Ei lucrează, au început recrutarea de
personal şi spre marea mea bucurie
mai vor să facă o hală pe acel teren.
Asta înseamnă bani mai mulţi
pentru Primărie. Dacă în câteva
săptămâni semnăm autorizaţia de
construire, vă daţi seama că vine o
sumă destul de importantă. Plus
locurile de muncă. Ce mă deranjează
extraordinar? Din cauza pandemiei
n-au putut să înceapă cei cu uleiurile
uzate. Ei au plătit autorizaţia 7,5
mld. lei vechi. Plus că plătesc 3 mld.
pe an concesiunea terenului. Sunt
sume mari pe care le-au plătit şi
asta-mi arată mie că vor să facă
treabă. Din cauza pandemiei n-au
putut lucra.
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Petre Ţone: M-aş bucura să fie el pentru că
lumea a început să vadă „măgăriile” pe care le face
candidatul PNL-ului. Nu ştiu dacă va fi el
sau nu. Într-un fel, m-aş bucura să fie el
pentru că lumea a început să vadă
„măgăriile” pe care le face. De câteva luni
tot ameninţă în stânga şi în dreapta că
ştie el ce-am făcut noi. C-am vândut, cam dres...Desigur, spune asta prin
oamenii lui.

Împreună cu primarul Olteniţei, Petre Ţone, am luat pulsul vieţii politice
din Olteniţa, în perspectiva alegerilor locale, estimate a avea loc spre
sfârşitul lunii septembrie. În opinia sa, se vor alinia la start minim 10
candidaţi.
Liberalii ar putea să meargă pe mâna lui Costinel Milescu, un fel de
„mamă şi tată al minciunii şi dezinformării, lecţii învăţate la perfecţie în
anii când figura ca informator al vechii Securităţi, mai ales că a fost
numit şi în fruntea organizaţiei locale PNL Olteniţa după ce Dragulin&Co
au decis între timp dizolvarea BPL-ului. În consecinţă, Dumitru Pană a
fost demis din funcţia de preşedinte iar potrivit unor surse politice
extrem de credibile acesta ar urma să demisioneze curând şi din partid
îndreptându-se spre PMP, sub sigla căruia va şl candida pentru Primărie.
Iată mai jos un scurt interviu realizat miercuri cu primarul Petre Ţone,
pe acest subiect:
î
Domnule primar, alegerile locale,
potrivit unor estimări de la vârful
politicii din România ar putea avea loc la
finalul lunii septembrie. Care ar fi în
acest moment starea de spirit din sânul
politicii locale. Ce candidaţi credeţi că
vor intra în competiţie?

Deocamdată, ştiţi că e o problemă la PNL.
Conducerea organizaţiei judeţene a decis
dizolvarea BPL-ului local ca să-l
îndepărteze din funcţia de preşedinte pe
Mitică Pană, numindu-l interimar pe
Costinel Milescu, mandat să formeze o
nouă echipă de conducere. Zic ei că va fi

Nu ştiu dacă şi acum nu-i mâna lui. Am
adresă de la DNA central care ne solicită
documentele de la o licitaţie din 2018 în
urmă căreia s-a vândut un teren sterp pe
care nici APIA nu ne-a permis să-l dăm în
arendă. Se continuă cu şicanele, cu...Am
candidat de 4 ori până acum dar
niciodată n-am spus nimic despre vreun
concurent. Absolut nimic.
E adevărat că acum vreo 4 luni m-am dus
la o emisiune radio după ce-am auzit
atâtea minciuni debitate de dl Milescu, dl
informator al Securităţii, cu nume de cod
Orfeliu şi Carol. Am fost cu documente şi
am demontat toate minciunile alea.
Bineînţeles, ulterior s-a dus şi el şi m-a
ameninţat că are 4 avocaţi şi să am grijă
ce spun. M-a chemat din nou
moderatorul emisiunii şi i-am transmis
prin intermediul internetului ca acei 4
avocaţi să caute în tot ce am spus iar
dacă am greşit fie şi cu o virgulă din
documentele prezentate, atunci le dau eu
100 de milioane de lei vechi.
Deocamdată, n-au reuşit să găsească
nimic. Eu mă bazez doar pe adevăr iar el
doar pe minciună şi dezinformare. E o
diferenţă enormă între noi.
Altfel, oamenii vor putea să aleagă. În
realitate sunt minim 10 candidaţi. Nu-i o
luptă doar între Milescu şi Ţone.
î
Câtă moralitate mai poate să inspire
un om care în calitate de primar a
vândut o bucată de stradă firmei sale?

î
Aţi spus în dese rânduri că senatorul Filipescu, în
vremurile când conducea PNL-ul şi Consiliul Judeţean v-a
ofertat politic în sensul să treceţi în tabăra lilberalilor, chiar
înainte de a deveni primar. Cum de a putut domnia sa „să
se coboare” de la înăţimea funcţiilor pe care le-a deţinut ca
să vă determine să-u urmaţi în PNL, dvs. pesedist get –
beget?
Eu am spus întotdeauna că Filipescu este un „animal politic”.
Eu am avut o relaţie extraordinar de corectă cu el. Dacă aţi
remarcat, cred că sunt singurul adversar, din plan politic, pe
care Filipescu nu l-a criticat niciodată. Dar nici eu pe el,
vreodată! Întotdeauna l-am admirat cum de a reuşit
începând din 2004 să dezbine PSD-ul, să pună mâna pe
putere şi până azi, cînd vorbim, pe Consiliul Judeţean.
Cineva, fără prea multă minte, nu poate realiza aşa ceva!

î
Dl Dumitru Pană şi-a pierdut şi
calitatea de ales local?
Deocamdată, nu. El, efectiv, n-a fost dat
afară din partid. Probabil că au desfiinţat
doar BPL-ul, fără sîşi piardă şi calitatea de
membru. Aşa mă gândesc! Dacă ei au
făcut lucrul ăsta la Călăraşi ca să-şi piardă
calitatea de consilier local, trebuie să ne
sosească o adresă de la Prefectură iar
Prefectul să emită un Ordin de încetare a
mandatului de ales local, ori până la ora
asta nu a venit aşa ceva. Nu am auzit să
trimită aşa ceva şi nici n-ar fi corect s-o
facă.
î
Spuneaţi 10 candidaţi?
Da. Păi e vorba de cei susţinuţi de PMP,
Partidul Neamul Românesc, PSD, PNL,
ALDE, USR – PLUS, Pro România, Partida
Romilor, Partidul Ecologist şi probabil alţi
2, 3 independenţi. S-ar putea să mai
apară şi alţi doritori.
î
Mulţumesc.

n
Olteniţa

Liberalii, părăsiţi
de 3 nume grele!
La Călăraşi, liberalii rămân nu doar fără
primari care au ales să-l urmeze pe
actualul preşedinte al CJ Călăraşi, Vasile
Iliuţă ci şi fără consilieri judeţeni şi
locali. Olteniţenii, Niculae Enciu şi
Mihai Filimon, aleşi judeţeni din 2016
au decis să se despartă de partidul mult
prea cinstiţilor, Drăgulin – Filipescu (sau
invers, tot un drac!) optând pentru
PMP, partid sub sigla căruia va candida

Asta decide populaţia. Eu am spus-o şi-o
repet. Eu nu mă pricep la ce face el. Nu
mă pricep la această dezinformare şi la

Ţone: Din acest motiv, insistă şi
acum destul de mult cu Milescu
Primarul Olteniţei, Petre Ţone, vicepreşedinte al
organizaţiei judeţene PSD Călăraşi a „dezvăluit” în
exclusivitate pentru cititorii www.arenamedia.ro
motivul pentru care liberalii ar fi optat pentru
Costinel Milescu să-i reprezinte la localele din
septembrie. Fostul preşedinte, Răducu Filipescu,
este cel care a insistat în partid să-l nominalizeze
pe fostul primar ţărănist, susţinut în 2008 pentru
obţinerea celui de-al doilea mandat chiar de PNL.

aceste minciuni. Dacă el va reuşi să-i
convingă pe oameni cu aceste lucruri, e
problema lui.

Dvs. spuneţi că s-a coborât. Nu, nu s-a coborât, a vrut să
atingă o ţintă pe care n-a atins-o niciodată: Primăria
Olteniţa. Eu cred că din acest motiv insistă şi acum destul de
mult cu Milescu, crezând că are o şansă mai mare cu el. O săl dezamăgesc pentru că nu câştigă nici anul acesta!
î
Prin primăvara anului 2012, aţi avut vreodată
sentimentul că Filipescu nu vă doreşte candidat USL din
partea PSD pentru Primăria Olteniţa?
Nu sentiment ci discuţii aprinse în care el nu mă vroia pe
mine.
î
Avea pe cineva în vedere?
Doi, trei a avut în vedere cu care a şi vorbit. Unul dintre ei
era Milescu. Al doilea Matei cu care avea discuţii foarte
aplicate. Din păcate pentru el, cei care conduceau la vremea
aia PSD-ul au fost foarte corecţi faţă de organizaţia de la
Olteniţa. Şi Călăraşiul, la fel a considerat că eu trebuie să
rămân pentru că Matei fusese la PDL. Eu l-am adus înapoi în
2011. Iar Milescu era primar în funcţie fiind susţinut de
ţărănişti şi liberali. Deci ei practic încercau să impună un
penelist. Am avut discuţii cu el în faţa întreg staff-ului. Cu
Antonescu, cu Dragnea, care era pe atunci secretar general
al partidului, într-unul din sediile USL din Bucureşti. De faţă
cu toată lumea, Dragnea i-a spus: Domnule, vezi-ţi de PNL că
nu vei conduce niciodată PSD-ul prin marionete. PSD-ul e
altceva!”

pentru Primăria celui de-al doilea
municipiu al judeţului, consilierul local,
Dumitru Pană, lider al filialei locale PNL
Olteniţa până la aducerea în partid a lui
Costinel Milescu, fost primar, normal
„dă driapta” între anii 2004-2012.
Pană, omul care fusese anunţat de
Drăgulin, la finele lunii ianuarie, în
calitate de candidat PNL pentru
Primăria Olteniţa, îşi va oficializa în cel
mai scurt timp trecerea în PMP.
Mutarea i-ar putea fi însă fatală
informatorului fostei Securităţi
comuniste unde dădea note sub
numele de Carol / Orfeliu, în anii '70'80, care miza în periplul său electoral
pe o “maşinărie” bine pusă la punct de
trioul mai sus menţionat încă din
vremurile în care cei doi buni
conducători, Drăgulin – Filipescu, aşa
cum se autointitulau ei prin 2012, nu
dădeau nici două paralele pe
liberalismul din Olteniţa.
Cât despre Milescu, să-i dea Dumnezeu
sănătate ca să aibă timp suficient să-şi
ispăşească „păcatele” din tinereţe, se
spune că nici poziţia sa de candidat PNL
pentru Primărie n-ar fi chiar atât de
bine bătută în cuie. Cel puţin la acest
moment!

