
Cu drag către Cristian Radu 

 

Se apropie alegerile locale, se ascut disputele, se asmut “câinii” politici! E vremea 

lămuririlor! Vă provoc pe voi, cetăţeni ai Mangaliei, să vă spuneţi punctul de vedere despre 

cei care vor să fie “publici”. Nu despre persoanele fără rol, aşa cum sunt eu, ci tocmai despre 

alea care formează politicile de dezvoltare în Mangalia. Chiar şi despre Lucian Visa! (sic !) 

 

Ovidiu Mihalache 

 

Despre mine si actualul primar: Multă vreme, multă lume, mai ales din domeniul 

militar, domeniu de unde provin, a avut falsa impresie că eu şi Cristian Radu ne-am despărţit, 

în septembrie 2013, în condiţii ne-amiabile. Nimic mai fals! Într-adevăr, nu ne-am iubit, dar 

nici nu ne-am certat! Căci, nici eu şi nici Cristian Radu nu uităm, nu iertăm şi nici nu pupăm 

acolo unde nu trebuie! De fapt, a fost exact pe dos: l-am respectat ca reprezentant al funcţiei şi 

el m-a respectat, ca funcţie, grad şi om!  O notă bună din acest punct de vedere, o notă rară la 

oamenii politici, mai ales aparținând PNL, aşa cum este el! 

În plus, pot garanta personal pentru anumite idei interesante asumate de la terţi de către 

Cristian Radu, constructive şi chiar “de viitor” (mai ales în domeniul militar), pot garanta 

pentru un anumit grad de profesionalism al lui Romulus Dumitrana, precum pot fi şi martor al 

altor idei ciudate sau chiar negative! Nimeni nu-i perfect ! 

 

Despre COMCM: Deşi asumată public pe Facebook, ideea demolării COMCM-ului 

nu vine de la Cristian Radu şi nici măcar de la Tusac ori chiar Iorguş! Se gândise chiar şi 

Simionescu, fostul şef al Consiliului Popular de dinainte de 1989, dar Sideri avusese prima 

dată o asemenea idee dar, fiin’că PDSR-ul era în floare, nici nu s-a mai pus problema. Într-

adevăr Tusac a făcut primii paşi, că nu le-a mai dat autorizaţii de funcţionare. Şi-acum stau şi 

mă întreb de ce le mai dă autorizaţii Radu, ălora cu cimentul de la podul de fier de la Insulă? 

Ăia nu poluează? 

 

Despre Parc: Ideea Parcului de la COMCM nu e rea, dimpotrivă, este excelentă! Și, 

dacă Radu o materializează va avea tot respectul meu! Doar el personal, căci echipa din jurul 

lui face tot posibilul să-l saboteze, cu voie sau din prostie! Nu-mi dau seama de ce nu a fost 

finalizat proiectul până acum, că “Doamne iartă-mă!” era timp cu carul. Gurile rele spun că, în 

mod special s-a tras de timp ca să se poată fura mai bine din banii Trezoreriei! Aşa să fie, măi 

Cristi? Că timp era……(hăi, hăi, hăi...!), de la licitaţia din martie 2015 şi până acum (în 

Decembrie 2015) nu numai că faceam un parc, dar îl mai şi populam cu turişti! 

 

Despre “mizerabili”: Te contrazici, măi Cristi! Păi dacă tu eşti „alesul” cetăţenilor 

Mangaliei, aşa şi „mizerabilii” sunt aleşii Mangaliei. Cine te înjură pe tine înjura şi Mangalia! 

Tu dacă-i înjuri pe ei înjuri jumate din oraş ! Dar nu e vina ta, ci doar a ăluia care te sfătuieşte ! 

Căci eu ştiu că tu gândeşti doar pozitiv şi doar la binele oraşului ! 

 

Despre echipă: presupunând că Cristian Radu ar fi bine intenţionat, el trăieşte, totuşi,  

o dramă. Pe de o parte ştie că are nevoie de o echipă care să-l susţină în administrarea oraşului, 

iar pe de altă parte nu are încredere în „cetăţenii de la bloc”. Ne întrebăm, în acest sens, dacă  

este sau nu este sustenabilă atitudinea lui ? Pe de o parte, nefiind localnic al Mangaliei, este 

foarte circumspect în a folosi resursele umane locale. Stamate, fraţii Anghelescu, Toma, 

Colgiu, Dumitrana sunt bune exemple în acest caz. 

 



Pe de altă parte, orice resurse umane ar folosi, s-ar lovi de problema „intereselor” 

locale. Aşa că, oricum „ar da-o” tot prost ar ieşi, iar asta doar din cauza micului amănunt că nu 

locuieşte în Mangalia! 

 

Despre PNL şi alegeri: punctual ! 

 

1. Să nu se amăgească Cristian Radu: în 2012, pe fondul imensului capital al USL (chiar dacă 

el nu a candidat din partea USL) şi o maimuţă dacă candida, ar fi câştigat orice mandat! De 

fapt, aşa a ajuns şi Victor Manea în decembrie deputat, deşi nu merita ! (se şi vede, că-i de 

fapt un tăntălău politic....şi-mi cer scuze pentru expresie, dar nu şi pentru gând!) 

2. La Mangalia, în 2012, alegerile locale au fost câştigate de Iorguş! Punct! Ştiu Alina 

Gorghiu, cu  B.E.C. şi Valentin Ciuraru de ce s-au anulat alegerile! 

3. Până în 2014 PNL la Mangalia a fost condus de Sorin Andrei! Sorin Andrei? Şi Cristian 

Radu? Ăştia sunt liberalii Mangaliei? Doar ei? Au voie şi alţii? 

4. Când, după 4 ani de mandat, îţi pleacă membrii din partid, voi cum aţi reacţiona ? 

5. Când, după 4 ani de mandat, nu ai niciun profesor, inginer sau medic să-i pui pe lista de 

consilieri, voi cum aţi judeca ? 

6. Când, după 4 ani de mandat, primii pe lista propozabililor au domiciliul în Constanţa, voi 

cum aţi interpreta? 

7. Când, după 4 ani de mandat tu încă mergi la Guvern „cu căciula în mână” să te împrumuţi, 

cum crezi că te-am vota? 

 

Despre PSD, Foleanu, Iorguş şi Radu 

 

 Are ăsta, Cristian Radu, o patimă de a se raporta la Iorguş de nici nu am văzut în niciun fel de 

altă lume. Măi, Cristi, mai lasă-l în ....Doamne iartă-mă! Cetăţeanul de la bloc ştie foarte clar cum a 

fost Iorguş ca primar, că a fost unul bun, a adus viaţă şi bunăstare în oraşul Mangalia.  

 Mi-a plăcut de tine în 2012 când spuneai că la Primărie nu se face politică ci administraţie! 

Acum tu ce faci? Nu faci politică? Nu cumva eşti şi tu preşedinte la PNL Mangalia? Sau PNL 

Mangalia nu face politică? 

 Foleanu? Bociog? Sunt huligani? Or fi! 

 Păi şi tu te potriveşti la ei? Dă tu dovadă că eşti mai inteligent decât ei!  

 Pardon ! Dă dovadă că eşti inteligent! 

 Scuze! Dă dovadă că ai creier! 

 

 Sau, dacă e prea mult, dă dovadă că ai cap ! 

 

 Și, dacă nu, cheamă-l pe Romulus! 


