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ACTUALITATE

n
Olteniţa

O sentinţă judecătorească poate
„substitui” un Consiliu Local
Primarul şi Consiliul Local al
municipiului Olteniţa sunt buni de
plată pentru că aşa a decis... justiţia
română. Concret, instanţa a obligat
„părţile” mai sus – menţionate,
printr-o sentinţă a Tribunalului
Călăraşi din 2018, rămasă definitivă
prin Decizia Curţii de Apel Bucureşti
din octombrie 2019, să adopte o
hotârăre de Consiliu Local care să
vizeze atribuirea denumirii de străzi
unor suprafeţe de teren, aflate în
proprietatea publică a municipiului
Olteniţa conform unei HCL din 2010
precum şi la plata unor daune
morale, pe lângă cheltuielile de
judecată.

Ca să vă „familiarizez” puţin cu
speţa, reclamanţii sunt Dumitru
Constantin, Victoriţa Petre şi
Mircea Zamfir, toţi domiciliaţi în
Olteniţa iar „povestea” a început,
de fapt, în 2010 după ce consilierii
locali au votat pe 28 iunie
Hotărârea privind acceptarea
donaţiei unor bunuri imobile –
terenuri – situate în intravilanul
municipiului Olteniţa, tarlaua 4,
parcela 2. Deci în timpul
mandatului de primar deţinut de
Costinel Milescu! Era vorba de 6
terenuri cu suprafeţele de 1751
mp, 997 mp, 1008 mp, 1008 mp,
1020 mp şi respectiv 420 mp.
Donatorii au fost Gheorghe
Constantin (dacă nu mă înşel
consilier local PNL aflat şi acum în
siajul lui Milescu!), Sofica
Constantin, Mircea Zamfir şi Elena
Zamfir.
Cu toate că deciziile justiţiei nu se
comentează ci se execută dacă sunt
definitive, se cuvine totuşi să facem
două scurte comentarii.
Evident, în baza Sentinţei din 2018,
rămasă după cum am precizat
definitivă, primarul Petre Ţone a
pus în executare hotărârea
instanţei iniţiind două proiecte de
hotărâri care au fost introduse pe
ordinea de zi şi supuse la vot în
şedinţa din 26 martie 2020. Dar, în
urma dezbaterii şi supunerii la vot,
proiectul privind atribuirea
denumirii de străzi unor suprafeţe
de teren a fost respins fiind adoptat

doar proiectul privind plata
daunelor şi a cheltuielilor de
judecată.

Şi atunci de ce mai e „responsabil”
de această chestiune Petre Ţone în
condiţiile în care conform
dispoziţiilor art. 136 din OUG 57 /
2019 privind Codul Administrativ,
primarul doar iniţiază proiectele de
hotărâri, neavând drept de vot?
Potrivit dispoziţiilor legale în
vigoare, avizarea, dezbaterea şi
adoptarea Proiectelor de hotărâri
se află în sarcina comisiilor de
specialitate şi desigur a Consiliului
Local.
Pe de altă parte, sentinţa
judecătorilor în sensul în care se
precizează că „obligă Consiliul Local
să adopte o HCL” contravine
dispoziţiilor art. 207 alin 1 şi 2 din
OUG 57 / 2019. La alin 1, se arată
că „Libertatea de opinie în
exercitarea mandatului alesului
local pentru soluţionarea şi
gestionarea treburilor publice în
interesul colectivităţii locale pe care
o reprezintă este garantată”. Iar
alin. 2 prevede că „Aleşii locali nu
pot fi traşi la răspundere juridică
pentru opiniile politice exprimate în
exercitarea mandatului”. Într-o
astfel de „matrice”, ce nevoie mai
avem de Consiliul Local dacă
sentinţele judecătoreşti impun
adoptarea unor Hotărâri?
Autorităţile locale alese ar putea fi
lesne substituite de judecători care
pot decide mai „repede” şi „direct”,
desigur, în beneficiul cetăţenilor.

P. Ţone: Această
donaţie s-a făcut clar
cu scopul de a ridica
preţul terenului
î
Domnule primar, aş vrea să ne
prezentaţi punctul dumneavoastră
de vedere în legătură cu acea
sentinţă judecătorească potrivit
căreia şi dumneavoastră şi
Consiliul Local aţi fi buni de plată.
Instanţa vă reproşează că n-aţi
atribuit denumiri de străzi unor
suprafeţe de teren situate în
Olteniţa, tarlaua 4, aflate în

că nu avem bani, curge această
amendă, că e amendă pe zi, şi mai
mult dl. judecător a considerat să le
dăm inclusiv celor doi. Păi, iertaţimă, dar înseamnă că.... ne mai
uităm la tv de clanuri, de.... păi ei
sunt atât de... pe faţă, de nu mai
ştiu ce să zic. În condiţiile în care
noi avem o situaţie dezastruoasă cu
bugetul, nu ştiu cum am putea să
suportăm asemenea amenzi şi să
facem acum un cartier pentru doi
oameni care au proprietatea pe
toate acele locuri. Noi ce să le
facem? Să le facem toate utilităţile?
Să le creştem foarte mult valoarea
acestor loturi? Pentru ce? Poate sămi spună şi mie cineva pentru ce?
î
După părerea dvs. care a fost
mobilul pentru care s-a făcut
această donaţie în 2010?

proprietatea publică a
Municipiului Olteniţa conform
unei Hotărâri de Consiliu din 2010.
E impropriu spus nişte terenuri. E
vorba despre o afacere care s-a
întâmplat în 2010 în care liderul
spoitorilor, mâna dreaptă şi şi
prezent a lui Milescu, a donat către
Primăria Olteniţa nişte suprafeţe de
teren zicând că se vor face acolo
străzi. Tarlaua întreagă de vreo
două hectare şi ceva este
proprietatea personală a lui
Gheorghe şi a lui Zamfir Mircea, ei
doi fiind liderii comunităţii de
spoitori. De ce dl. Milescu nu le-a
dat nume de străzi în doi ani de
mandat, nu ştiu. Eu ştiu că am avut
alte priorităţi. În 2013 a fost respins
acest proiect, în 2017 a fost din nou
respins, după care am fost daţi în
judecată de Gheorghe şi de Mircea
să atribuim aceste nume de străzi.
Spre marea mea surpriză, pentru că
acolo e un câmp, nu e delimitat
absolut nimic, un judecător ....,mi-e
greu să pun etichetă pe un
judecător, din punctul meu de
vedere judecătorii, magistraţii ar
trebui să fie mai presus de orice
bănuială. Din păcate pentru mine,
domnul judecător Petronel
Alexandru a dat o decizie uluitoare
în sensul că încalcă atât Codul
Administrativ cât şi Constituţia.
Votul consilierilor .... ei nu pot fi

obligaţi de către nimeni să voteze
într-un anumit fel. Ba, la articolul
207 din Codul Administrativ se scrie
foarte clar „consilierii locali nu
răspund din punct de vedere juridic
pentru votul acordat”. Cu toate
astea, s-a dat această Hotărâre
judecătorească, la apel la Bucureşti.
Cred că din cauza numărului
impresionant de dosare nici măcar
nu l-au răsfoit, şi e şi vina noastră
că avocatul respectiv nu a putut să
ajungă în ziua aia acolo. Şi astfel s-a
menţinut decizia în sensul că este
obligat Consiliul Local de a adopta o
Hotărâre în acest sens iar primarul
să iniţieze o Hotărâre.
î
Primarul a mai făcut treaba
asta...
De fiecare dată. Şi acum am iniţiat
această Hotărâre de Consiliu Local
care la vot a picat din nou. Nu ştiu
ce puteam să fac mai mult. Din nou
ne-au dat în judecată, şi din nou s-a
găsit un judecător la Călăraşi care
să ignore legea. Să ignore legea, mie greu s-o spun dar asta e
realitatea, nu am cum să afirm
altceva. Şi ne-a amendat pe mine,
cu toate că eu am iniţiat, mi-am
făcut partea mea, cât şi Consiliul
Local. Consilierii le e frică să mai
vină la şedinţă pentru această
Hotărâre. Am avut din 15 decât 14
prezenţi, s-a făcut vot secret şi a
căzut. Ideea este că acum, după ce

Mă feresc să spun. Nu este
problema mea. Această donaţie s-a
făcut clar cu scopul de a ridica
preţul terenului. Ulterior, ce doi,
după ce au donat terenurile, astea,
au lotizat câte 300 de m loturi şi leau vândut în comunitate la ei. Deci
toată ţara, toată Europa luptă
pentru cooptarea etniilor în rândul
majoritarilor, noi facem cartier
separat pentru o etnie. Nu mi se
pare normal. Nu mi s-a părut
niciodată normal. Curios este de ce
timp de 2 ani, fostul primar nu l-a
rezolvat.
î
Adică 2010-2012.
2010-2012, au fost doi ani la
dispoziţie, nu 6 luni. E greu de
înţeles. Ce a fost în spate, cum, de
ce s-a acceptat? Nu pot să dau un
răspuns. Pentru mine nu e ceva
logic.
î
Ce urmează acum, în momentul
ăsta?
În primul rând vom face recurs. Din
păcate pentru noi până se va
judeca recursul, mai ales cu
pandemia asta, zilele curg iar
Primăria va trebui să plătească,
dacă va rămâne la fel, bani foarte
mulţi. Facem recurs de frica Curţii
de Conturi că dacă nu folosim toate
căile de atac aceste amenzi pot fi
redirecţionate de către Curtea de
Conturi către noi ca persoane fizice
că nu am folosit toate căile de atac.
Deci suntem oarecum forţaţi să
folosit toate căile de atac.
î
Şi veţi face lucrul ăsta în
perioada următoare.
Sigur, 100%.

Ţone: După aproximativ doi ani, a trebuit să desfiinţăm
acel Parc Industrial care nu producea absolut nimic
Primarul Petre Ţone susţine că prin 2012,
2013 a fost de acord cu înfiinţarea unui
parc industrial în Olteniţa dând curs astfel
unei iniţiative a lui Leonard Petre, la
vremea respectivă consilier local, în
momentul de faţă candidat pentru
Primărie, susţinut de PRO România. Ţone
spune că după 2 ani de „inactivitate” a
trebuit să desfiinţeze acel parc, suprafaţa
de teren alocată fiind ulterior
concesionată unui investitor care doreşte
să construiască pe acea locaţie 3 firme.
î
Domnule primar, unul dintre
contracandidaţii dvs. s-a referit în mod expres,
şi nu numai acum, poate că a fost chiar temă
de campanie, de fiecare dată, la necesitatea
construirii unui parc industrial, investiţie care
în opinia sa ar genera venituri consistente
chiar la bugetul local cu care să puteţi finanţa
o serie de cheltuieli legate de spital, şcoli,
drumuri, etc. Aş vrea să ne spuneţi dacă aţi
luat în calcul după 2012, de când sunteţi
primar, posibilitatea construirii unui astfel de
parc.
E vorba de Petre Leonard, candidatul susţinut

de PRO România. El, şi în 2012, a candidat pe o
platform electorală în care punctul forte era
acest parc industrial. Ideea în sine nu e rea.
Numai că la vremea aia, Petre Leonard cu
partidul pe care îl reprezenta era, hai să-i zicem,
un aliat al PSD-ului, eu am ţinut cont de părerea
lui şi prin Hotărâre de Consiliu Local am înfiinţat
un Parc Industrial. Am alocat o suprafaţă de
aproximativ 17 hectare şi am dat anunţuri
peste tot în mass media ca să vină investitori.
După aproximativ doi ani, nu ştiu datele exacte
acum dar cu proxima ocazie vi le prezint, a
trebuit să desfiinţăm acel Parc Industrial care
nu producea absolut nimic. Nu am avut nici o
cerere. Noi am solicitat să vină orice firmă care
doreşte să administreze acel parc.
î
Acel parc avea utilităţile în regulă? Adică se
putea conecta oricine la reţeaua de iluminat,
la reţeaua de apă?
Sigur că da. Datorită acestor utilităţi care sunt
tangente cu acest teren, ulterior am reuşit să
aduc un investitor care mi-a prezentat un
business plan cu 3 fabrici. În primă fază va fi
fabrica de uleiuri uzate. Culmea e că i-am
închiriat aceste 17 hectare unde vor fi aceste 3
fabrici. Începând cu 2017 acest investitor
plăteşte 3,3 miliarde lei vechi, numai
concesiunea pe an. Iar în decembrie 2018 a

plătit 7,5 miliarde lei vechi pentru Autorizaţia
de construire. Deci firma este extrem de
serioasă. În 2019 s-a lucrat intens la verificare
solului pentru că nu vom permite niciodată la
uleiuri uzate să se facă subteran ceva. Nici un
fel de bazin nu va putea fi amplasat în subteran,
ci totul suprateran. Din păcate pentru noi, a
venit 2020 cu această pandemie şi firma
respectivă nu a putut să continue lucrările dar
chiria este la zi. Deci am discutat cu dumnealor,
nici vorbă că ar putea să renunţe sau ceva... Păi
ar pierde aproape 20 de miliarde daţi până
acum, practic daţi pe degeaba.
î
Cam câte locuri de muncă estimaţi că vor fi
acolo?
Când vor fi toate cele 3 fabrici gata, asta cam în
5 ani de muncă, se ajunge la, în jur, de 600 de
locuri de munci directe, în afară de ce pleacă pe
orizontală. Că ştiţi, totdeauna la o investiţie
contează foarte mult şi ce pleacă pe orizontală.
Dacă m-aţi provocat, deja Walter Tosto, cealaltă
mare investiţie pe care am atras-o în ultimii ani,
la ora actuală produce dar nu la întreaga
capacitate. Nu au decât 40 de salariaţi direcţi,
acolo. În continuare se mai face o hală, pentru
că se va muta de la Bucureşti la Olteniţa, în
proporţie de 80%, această firmă care este un
colos. La ora actuală lucrează pe platforma

IMGB. Producând, deja de câţiva ani au făcut
plata la hală, la teren.... Produc bani pentru
Primărie, că ştiţi că la noi vin din impozit pe
salarii, din.... sunt mai multe surse de venit
datorită lor. Deci ce-i răspund eu lui Leonard, că
am fost extraordinar de bine intenţionat şi
împreună cu el am făcut acel Parc Industrial. Să
nu uite că a venit şi acum 2 ani la mine cu Virgil
Măgureanu, tot în problema de a investi şi am
fost deschis. Am avut o discuţie zic eu
constructivă cu dumnealor urmând ca dl.
Măgureanu să creeze un portofoliu care s-ar
preta pentru Municipiul Olteniţa.
î
Nu s-a întâmplat nimic de atunci?
Deocamdată nu s-a întâmplat nimic. Mai
suntem în legătură cu două companii mari, de
exemplu una dintre ele este Dr. Oetker care nea solicitat 5 hectare. Avem unde, suntem în
discuţii să închirieze. Eu nu sunt de acord să
vindem sub nicio formă aceste terenuri decât
după ce fabrica este în picioare şi funcţionează.
Să nu ne mai păcălim cum ne-am păcălit cu
vânzarea terenurilor la Trans Danube. Deci asta
îi răspund eu dlui. Leonard care poate e bine
intenţionat. Dânsul crede că e benefic pentru
oraş. Îl aştept oricând, cu orice investitor.
Suntem deschişi.
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Ţone: Nu pot să fiu canalie aşa cum e el. Sper ca
oamenii să analizeze ce am făcut eu şi ce a făcut el
Social – democratul, Petre
Ţone, susţine că actualul
preşedinte al Consiliului
Judeţean, Vasile Iliuţă, va
rămâne în funcţie şi după 27
septembrie când vor avea loc
alegerile locale. Cât priveşte
Primăria Olteniţei, bătălia s-a
declanşat iar principalul său
rival, pseudo ţărănistul –
liberal, Costinel Milescu are
grijă să îndruge verzi şi uscate,
doar – doar olteniţenii vor uita
că în urmă cu vreo 12 ani îşi
înzestra propria-i firmă cu o
bucată de stradă, în dispreţul
tuturor.
î
Domnule primar, care ar fi
noutăţile din partidul pe care-l
reprezentaţi, PSD?
Acum vreo 10 zile am participat la o
şedinţă a Delegaţiei Permanente.
Acolo, s-a aprobat, cu unanimitate,
excluderile din partid ale lui Ciprian
Pandea şi George Chiriţă. Domnul
Chiriţă îşi dăduse în acea zi demisia
din funcţia de vicepreşedinte al
filialei judeţene ca să nu-şi piardă
mandatul de consilier judeţean.
După părerea mea, pe care mi-am
exprimat şi în cadrul şedinţei, nici
nu merită să mai facem hârtiile ca
să nu mai fie consilier judeţean. Nu
se merită. Ar mai fi două şedinţe.
Până-l excludem, până facem o altă
propunere, se termină mandatul.
î
Dar nu mai funcţionează
moralitatea? Nu ne dorim o clasă
politică nouă, curată, formată din
oameni cu bun simţ?
Păi, a fost vreodată moral? Aţi uitat
când vă spuneam cu ceva timp în
urmă cum se împărţeau banii la
Consiliul Judeţean? Sau când i-am
acuzat şi pe el şi pe Pandea de nişte
lucruri? Am avut curaj şi am zis şi
atunci. Nu-mi pasă de ce or să
spună ei. Aşa cum am evidenţiat
mereu meritele pe care le-a avut la
Bucureşti cu primarii, la Ciprian mă
refer, tot aşa l-am criticat şi atunci

când a bătut palma pe sub masă.
Nouă, celor de la PSD, ne-au dat o
sumă iar celor de la PNL, altă sumă,

Eu. Eu voi câştiga! Împotriva tuturor
acestor oameni lipsiţi de caracter
care au ajuns să atace şi familiile.

mai generoasă. Au fost la înţelegeri
cu ai noştri. George Chiriţă era
secretarul partidului, îşi pusese şi
„funcţia” pe uşa biroului.
La ora actuală, pot să vă spun că
sunt bucuros. Nu credeam că 2
săbii pot intra în aceeaşi teacă.
Deocamdată şi sper să rămână aşa,
Vasile Iliuţă se înţelege foarte bine
cu Iulian Iacomi.

Mai nou, nu ştiu dacă urmăriţi
postările de pe Facebook, florile din
oraş sunt cumpărate de la o seră a
fiicei mele. Iar fata mea care e
avocat internaţional...
î
Are seră?
(Zâmbeşte) Nu are aşa ceva! E în
Africa de Sud de 2 ani. Ea practică
avocatura. Sotul ei e de asemenea,
avocat internaţional şi practică
meseria asta peste tot. Au afaceri în
Africa de Sud, în Elveţia, la
Bucureşti. E o glumă proastă! Nici
una din fetele mele nu-mi seamănă.
Nici una n-a avut nici cea mai mică
afacere.

„Sută la sută, Vasile
Iliuţă va câştiga!”
î
Deci ei erau cele două săbii...
Da. Sunt cele mai importante
funcţii la nivelul PSD-ului. Din
punctul meu de vedere, sută la
sută, Vasile Iliuţă va câştiga
preşedinţia Consiliului Judeţean. Nam nici cea mai mică îndoială. La fel
nu mă îndoiesc şi de faptul că Iulian
Iacomi va câştiga Primăria Lehliu
Gară. Dar sper, datorită conlucrării
celor 2, să câştige şi Marius Dulce
Primăria Călăraşi.
î
Şi Primăria Olteniţa, cine o va
câştiga?

„Doar minte şi
dezinformează”!
î
Chiar ar mai dori olteniţenii să
readucă în fruntea Primăriei un om
care a avut neobrăzarea să vândă
firmei sale, condusă de soţia sa, o
bucată de stradă?
Din păcate pentru mine, eu nu pot
să fiu canalie aşa cum e el. Eu nu
pot să vorbesc despre el. Eu sper ca
oamenii din municipiul Olteniţa să

Ţone: Pentru anul viitor, mi-am propus
să fac tot posibilul ca să atrag bani
pentru asfaltarea cartierului de la spital
Primarul Petre Ţone spune că după
finalizarea lucrărilor privind
introducerea unei reţele de
canalizare în cadrul unui proiect
finanţat prin PNDL 2, se va trece la
asfaltarea unor străzi. Pentru anul
viitor, Executivul vizează asfaltarea
străzilor din cartierul de la spital.
Domnule primar, am văzut că se lucrează
pe B-dul 22 Decembrie. Aţi demarat o
campanie de asfaltare?
Acolo am introdus o reţea de canalizare, e
o zona care n-a avut niciodată canalizare.
Nu cred că va dura 2 săptămâni şi primele
3 străzi din cele 7 se vor asfalta. Dar mai
întâi refacem trotuarul şi introducem
canalizarea până aproape de Turn. E o
lucrare foarte mare fiind finanţată prin
PNDL 2.
De asemenea, am terminat cu zona spital,
am îngropat toată ţeava, şi bineînţeles
vom asfalta şi acele străzi. La fel, străzile
acelea n-au fost asfaltate vreodată în
istoria Olteniţei. Asta, cum să vă spun, e
obligatoriu! Pentru anul viitor, mi-am
propus să fac tot posibilul ca să atrag bani
pentru asfaltarea cartierului de la spital
unde am introdus în acest an canalizarea.
E cartierul despre care v-am spus că va

deveni “Beverly Hills”. Atât de frumos va fi
în final! Acum, după ce am băgat
canalizarea, n-aţi vrea să vedeţi cum e
după ploaie. Dar nu puteam asfalta
înainte de a introduce reţeaua de
canalizare. Am auzit că prin alte părţi se
sparge acolo unde s-a asfaltat anul trecut.
Dar nu e problema mea!
Vorbeam deunăzi că sunteţi aproape să
semnaţi un nou proiect cu finanţare
europeană.
Da. De fapt de două. E vorba de Şcoala nr.
2, aflată pe Cuza Vodă, înseamnă
reabilitarea în totalitate şi construirea
unei săli de sport pentru această şcoală.
Mai avem un proiect care presupune
reabilitarea Primăriei. Vom face şi
reabilitare energetică. Imobilul care
găzduieşte Primăria are 53 de ani. Vă daţi
seama, tubulatură, cablu electric,
calorifere, mobilier, etc vor fi schimbate.
Şi bineînţeles vechea mea dorinţă e să
asfaltez DN4.
Despre Casa de Cultură ce ne spuneţi? O
veţi inaugura?
Nu pentru că nu avem voie. Nu i-aţi
urmărit pe Tătaru, pe Arafat, pe… Este
exclus în spaţiile închise. În rest, am mutat
totul. Glumeam cu colegii mei: o stricăm
înainte s-o folosim!

analizeze ce am făcut eu şi ce a
făcut el. E limpede pentru toată
lumea că principalii candidaţi
suntem noi doi.
El doar minte şi dezinformează pe
când eu am făcut! Reafirm ce am
spus la radio. Dacă cineva
dovedeşte că am minţit într-un
domeniu sau altul sau că mi-am
încălcat cuvântul, eu îl
recompensez cu 100 de milioane de
lei. Milescu m-a ameninţat că are 4
avocaţi. Să caute dar să nu să caute
prostii, minciuni ca să dezinformeze
lumea. Vezi Doamne, fiică-mea ar
avea florărie. De flori, stau eu în
oraşul ăsta?
î
Domnule primar, cum e să vă
bântuie „năluci” d-astea ale fostei
securităţi ceauşiste şi comuniste?
Cu ce tupeu revin în prim plan?
Câtă lipsă de respect să afişezi faţă
de oamenii pe care-i „prelucra” în
notele pe care le semna fie sub
numele de Carol, fie sub cel de
Orfeliu?
Cel mai grav e că unii îl cred!
î
O fi vreo virtute că a colaborat
cu acele „organe” care au făcut
atâta rău românilor şi României?
Probabil că din punctul lui de
vedere, da.
î
Merită, în 2020, Olteniţa astfel
de candidaţi?
Eu zic că nu. Un alt contracandidat
spunea deunăzi că Olteniţa e un soi
de oraş – dormitor.
î
Spunea chiar că e un „cimitir
economic”
Ar fi bine să citească. Ar fi bine să
ştie câţi şomeri sunt în Olteniţa. Ar
fi bine să facă o socoteală simplă:
cam câte miliarde de lei vechi fac
zilnic cele 4 mari magazine din
încasări. Numai astea 4 fac 2
miliarde de lei pe zi. Şi mai sunt şi
alte magazine, buticuri, etc. Atunci
când vrei să arunci cuvinte grele, ar
trebui să şi citeşti în prealabil. Ştiu
că avem mulţi navetişti la Bucureşti.
E un lucru rău? Nu cred.
Noi în Olteniţa, la ora asta, ducem
lipsă de forţă de muncă. De

exemplu cei care culeg lavandă şi
gojii oferă 105 lei pe zi pentru un
program de muncă cuprins între
orele 6 şi 14, din cauza căldurilor
excesive. Dar nu găsesc suficienţi
oameni. Însă ne văităm că nu avem
locuri de muncă.
Să vă mai spun că nu găsim un
tâmplar în oraş? Cine-şi dă cu
părerea s-o facă în cunoştinţă de
cauză!
î
Aş vrea să revenim la problema
portului...
Nu e noastră până nu se termină
investiţia. Cineva, de la Guvern, să
se gândească, poate găseşte o
soluţie. APDF-ul a dat concesiuni pe
49 de ani unora ca să construiască
nişte silozuri acolo. Cum le
rezolvăm p-alea? Ca să ne poată da
nouă terenul. E o situaţie
complicată acolo!
Nu ştiam c-o să mă întrebaţi asta.
Am un canton la port însă nu ştie
nimeni al cui este. Dacă vă puteţi
imagina una ca asta.
î
Deci o mică „debandadă” pe
filiera asta.
Da. Uitaţi, fostul restaurant al
municipiului nostru de pe malul
Dunării, este ocupat acum de
Poliţia de Frontieră care înseamnă
în jur de 7 oameni. Deci ţinem o
clădire foarte mare, cu etaj, care se
degradează văzând cu ochii, pentru
că dumnealor îşi desfăşoară
activitatea în doar 3 birouri situate
la parter. Şi restul? Ştiţi ce
înseamnă neutilizarea lui.
î
A cui este acum clădirea?
A statului.
î
Se spune că dacă s-ar revigora
activitatea portului, odată intrat în
administrarea Primăriei, asta ar
genera venituri importante la
bugetul local
Ar fi o sursă de venituri la buget dar
în primii ani, portul ar fi doar un
mare consumator de bani.
Investiţiile care trebuie făcute sunt
costisitoare. Dacă nu atragi bani,
bugetul Olteniţei nu poate suporta
aşa ceva. Sub nicio formă!

Ţone: Sunt extrem de mulţumit că,
după un control al Curţii de Conturi,
totul a ieşit perfect
Activitatea în cadrul Spitalului Municipal
Olteniţa se desfăşoară în condiţii normale,
fapt evidenţiat şi de concluziile generate în
urma controalelor realizate atât de
reprezentanţii Curţii de Conturi cât şi de cei ai
Ministerului Sănătăţii. Primarul Petre Ţone
susţine că în acest moment în spital se
tratează 15 persoane bolnave de Covid iar
situaţia este sub control.
Domnule primar, ce noutăţi ar fi de la spitalul
municipal?
Întotdeauna sunt noutăţi dacă vorbim despre
spital. Aş putea să vă spun că sunt extrem de
mulţumit că, după un control al Curţii de
Conturi, totul a ieşit perfect. Nici un fel de
problemă! M-am bucurat şi mai mult că am
avut un control de la Ministerul Sănătăţii şi, la
fel, totul a fost ok.
Adică nu era nevoie de schimbarea dnei.
Smochină.
Sub nicio formă...
Doamna Smochină a condus spitalul în toată
această perioadă dificilă.
Aşa e. Dl. Cocoşilă a fost manager doar 14 zile
iar în tot acest timp nu s-a făcut nicio achiziţie
pentru că nu era nevoie. Dar să nu mai vorbim
de dl. Cocoşilă care a făcut reclamaţii şi la
DIICOT şi la Parlament şi la Ministerul

Sănătăţii, peste tot. Din păcate pentru
dumnealui, concluzia Ministerului Sănătăţii:
totul a fost OK. Spre marea mea nemulţumire,
dar nu depinde de mine, au fost aduşi bolnavi
COVID, de la Călăraşi. Dar unde-i lege, nu-i
tocmeală. Fiind spital declarat suport-COVID,
nu avem încotro. Asta e! În spital avem condiţii
foarte bune, avem aparatură bună. Nu avem
însă ventilatoare suficiente.
Şi cele 15 cazuri?
Au fost identificate la Călăraşi şi aduse de către
DSP ca să fie spitalizate la Olteniţa. Nu e ceva
care trebuie să te revolte. Şi acei oameni
trebuie să fie trataţi.
S-au vindecat?
Nu încă.
Pentru perioada următoare intenţionaţi să
mai faceţi investiţii?
În zona COVID, nu mai avem ce investiţii să
facem. Nu merită să arunci cu banii. Să facem
investiţii ca să ce? Să cumpăr ăm alte măşti?
Alte combinezoane?
V-aţi recuperat banii investiţi? Vorbeaţi la un
moment dat de depunerea unui proiect în
urma căruia să recuperaţi banii din fonduri
europene.
Ni s-a promis că banii vor fi rambursaţi.
Deocamdată n-am primit nici un leu dar să
sperăm că-i vom primi.

