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Votaţi candidaţii PNL la alegerile

locale din 5 iunie!

Mai sunt puţine zile până la 
alegerile locale din 5 iunie. 
Date fiind realizările din 
ultimii patru ani şi 
schimbările pozitive care se 
văd în oraşul nostru, 
primarul Radu Cristian 
conduce detaşat în toate 
sondajele de opinie pentru a 
continua activitatea în 
fruntea administraţiei locale. 

Edilul Mangaliei vorbeşte, 
într-un interviu, despre 
bilanţul primului său 
mandat, dar şi despre 
principalele obiective pentru 
următorii patru ani. Citiţi 
întregul interviu pentru a 
afla de ce are nevoie Radu 
Cristian de o majoritate PNL 
în Consiliul Local, în 
următorul mandat.

Reporter: Domnule primar, primul dvs. mandat se apropie de final şi 
sunteţi la ora bilanţului. Cum aţi preluat administraţia locală, acum patru 
ani?
Radu Cristian: Am preluat Primăria după o iarnă în care oraşul a stat în 
frig, cu o datorie de 12 milioane de euro, fiind în pragul falimentului şi cu o 
mulţime de procese de pe urma cărora Mangalia ar fi putut sa mai piardă 
alte milioane de euro. În loc să băgăm bani în proiecte, am fost obligaţi să 
plătim datoriile foştilor primari, avocaţi şi experţi. Abia din 2014 am 
început să ne redresăm şi să investim în oraş.
Rep.: Care sunt, pe scurt, principalele realizări ale primului mandat de 
primar? 
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R.C.: Cea mai importantă este readucerea termoficării la Consiliul Local, soluţionarea 
imediată a problemei căldurii în apartamente, racordarea oraşului la reţeaua de gaze 
naturale şi scăderea costurilor cu încălzirea pe timpul iernii.
Rep.: Ce proiecte aveţi în domeniul termoficării şi gazelor naturale?
R.C.: Reţeaua de gaze naturale va acoperi tot oraşul până în 2017. Îmi amintesc cu 
amuzament când am inaugurat staţia de gaze naturale, la Mangalia, acum aproape 4 ani, 
unii politicieni locali minţeau populaţia că am îngropat o butelie. Noi însă ne-am văzut de 
treabă şi am reuşit să venim în sprijinul cetăţenilor. Acum lucrăm la un proiect de cogenerare 
în centralele termice, iar până în 2020 ieftinim gigacaloria până la 100 de lei. Să nu uităm că 
în 2012 era 350 de lei, iar în prezent este 200 de lei.
Rep.: Ce alt obiectiv asumat în 2012 aţi mai bifat în aceşti patru ani?
R.C.: Câinii fără stăpân. Acum patru ani, oraşul era invadat de câteva mii de animale 
comunitare. Am intensificat programele de sterilizare şi adopţie, iar în prezent am soluţionat 
problema în proporţie de peste 90%. Acum nu mai avem câini, dar au început să se 
înmulţească pisicile. Vom rezolva şi acest aspect.
Rep.: Totuşi, siguranţa cetăţeanului nu înseamnă numai câinii comunitari.
R.C.: Aşa este, dar trebuie să recunoaştem cu toţii că acum oraşul nu mai este condus de 
anumite grupări, ca la începutul anilor 2000. Am rămas însă cu mica infracţionalitate. De 
aceea, avem un proiect important, prin care vom muta într-un cămin civilizat toţi locuitorii de 
bună credinţă, care locuiesc cu acte în regulă, la barăci. Cei care nu au forme legale să se 
ducă la fostul primar din anii 2000, care i-a adus în oraş pentru voturi şi le-a făcut buletin la 
câte 80 de persoane pe un singur domiciliu. 
Rep.: Când încep evacuările, la Barăci?
R.C.: Urmăm procedura legală: am trimis deja notificări de evacuare şi vă asigur că suntem 
în grafic pentru ca în acea zonă să construim locuinţe sociale şi de închiriere.
Rep.: Funcţionează sistemul de supraveghere video?
R.C.: La 1 iunie, cred că va fi deja funcțional. Am montat deja 80 de camere în cele mai 
nevralgice zone ale oraşului. Aşteptăm ultimul aviz de la Enel şi imediat ce îl primim apăsăm 
pe buton şi vom avea imagini în direct din tot oraşul. Infracţiunile sunt raportate în timp real 
colegilor de la Poliţia Naţională şi Jandarmerie.
Rep.: Aţi reuşit să începeţi reparaţiile la străzi, chiar dacă proiectul dvs. a fost blocat în 
Consiliul Local.
R.C.: Este proiectul oraşului, nu al meu personal. Vreau ca toţi cetăţenii să înţeleagă că şi 
Parcul Evergreen şi Aleea Teilor şi reabilitarea străzilor şi a spaţiilor verzi sunt proiectele 
oraşului, nu ale mele sau ale altcuiva. Primarii şi consilierii vin şi pleacă,  Mangalia rămâne. 
Nu este normal ca unii politicieni locali să blocheze dezvoltarea oraşului, doar pentru că nu 
am intrat în jocul lor. 
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Săli de sport, tabere şi burse şcolare pentru elevii Mangaliei
Interviu cu d-na profesoară Ghiulserin Sali, candidat PNL la Consiliul Local 

Doamna profesoară Ghiulserin Sali este o personalitate respectată în mediul didactic din oraşul nostru. Aportul domniei sale este esenţial în susţinerea 
proiectelor educaţionale, la nivelul Consiliului Local.

Primar Radu Cristian, consilieri locali PNL

Reporter: Doamna profesoară, cum veţi reprezenta mediul didactic şi cum veţi 
susţine interesele elevilor, în Consiliul Local?
Ghiulserin Sali: Deja am început să fac acest lucru, prin preluarea şi transmiterea 
către Primărie a tuturor doleanţelor elevilor şi profesorilor. Astfel, acum câţiva ani, a 
fost promovat proiectul taberelor şcolare gratuite pentru elevii cu medii mari. 
Aceste tabere continuă pentru a stimula creşterea nivelului educaţional în rândul 
tinerilor din municipiu.
Rep.: De anul acesta se dau burse şcolare?
G.S.: În calitate de consilier PNL, dar mai ales de cadru didactic, susţin iniţiativa 
primarului Radu Cristian de acordare a mai multor tipuri de burse, astfel: burse de 
performanţă (80 de lei/lună), de merit (70 de lei/lună), de (studiu 55 de lei/lună) şi 
burse sociale (50 de lei/lună). Primii bani de burse ajung la elevi înainte de sfârşitul 
anului şcolar. Ca membru al Consiliului Local susţin decontarea, în continuare, a 
transportului pentru profesori, studenţii care învaţă în Constanţa, dar şi pentru cei 
care studiază în alte localităţi din ţară.

Rep.: Unele şcoli au nevoie de reparaţii şi de mai multe săli de clasă. Cum veţi 
rezolva această problemă?
G.S.: Lucrăm deja la proiectul de reabilitare şi extindere a clădirii Şcolii nr. 5, pe 
locaţia existentă, în vederea creşterii capacităţii instituţiei de învăţământ până la 
aproximativ 1000 de locuri. Vom propune şi vom vota în Consiliul Local să 
amenajăm, în Mangalia, o şcoală pentru copiii cu dizabilităţi. Creşa actuală va fi 
modernizată, alături de toate celelalte instituţii din învăţământul preşcolar, iar în 
zona Liceului şi Grădiniţei Callatis, vom amenaja o nouă creşă.
Rep.: Când va fi gata sala de sport de la Şcoala nr.2?
G.S.: Organizarea de şantier se face zilele acestea, dar lucrările nu pot începe până 
la sfârşitul anului şcolar, din motive de siguranţă. Oricum, ne dorim ca din toamnă, 
elevii Şcolii nr. 2 să facă orele de educaţie fizică într-o sală de sport nouă, la 
standarde europene. Sala va fi folosită şi pentru antrenamentele copiilor şi tinerilor 
înscrişi la diversele cluburi sportive din oraşul nostru.

Rep.: În proiect era prevăzută sală de sport şi la Şcoala nr. 3.
G.S.: Într-adevăr, proiectul este în procedură de aprobare. Lucrările vor începe cu 
bani de la Guvern, prin CNI, ca şi în cazul sălii de sport de la Şcoala nr. 2.
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OBIECTIVE 2016 - 2020
Proiecte culturale, cu bani europeni
Casa de Cultură intră în reabilitare
· Proiectul a fost deja întocmit, urmând să fie depus pentru finanţare pe noile axe 
europene.
· Capacitatea sălii va fi extinsă şi modernizată, cu posibilitatea proiecţiilor de filme. 
Foaierul va fi transformat în cafenea literară, iar parterul clădirii va găzdui Biblioteca 
Municipală şi Biblioteca Franceză, cu spaţii moderne şi generoase pentru public;

Susţinerea lăcaşurilor de cult
· Susţinem demersurile de reabilitare a Bisericii Sf. Gheorghe, prin accesarea de 
fonduri UE ;
· Moscheea Esmahan Sultan, cel mai vechi lăcaş de cult musulman din România, va fi 
sprijinită pentru reabilitarea curţii interioare şi refacerea gardului;

Muzeul de Arheologie "Callatis" - extins şi modernizat 
· Lucrările încep în cursul acestui an, cu fonduri UE şi vizează extinderea şi  

modernizarea expoziţiei de bază, amenajarea de noi spaţii, precum şi valorificarea 
monumentelor istorice din incintă;

Finalizarea proiectului "Callatis-istorie la malul Mării Negre"
· Proiectul presupune restaurarea şi valorificarea turistică a zidurilor fostei Cetăţi 
Callatis, precum şi a mormintelor din zona necropolei callatiene. Vor fi realizate 
amenajări peisagistice şi alei pietonale cu iluminat ambiental şi spaţii verzi, pe căile 
de acces către monumentele istorice;
· Proiectul demarat încă din 2007 a fost întrerupt de Ministerul Culturii în  2013 pentru 
o serie de corecţii tehnice. Lucrările s-au reluat în toamna anului trecut, urmând să fie 
finalizate în vara acestui an;



De patru ani, mergem cu frâna de mână trasă din cauza unor interese meschine. Au 
blocat toate lucrările şi au dezinformat populaţia că primarul nu face. Totuşi, eu sunt 
convins că accesul la informaţie este mult mai mare, iar oamenii nu mai pot fi 
păcăliţi aşa uşor de PSD şi primarul de acum 10 ani.
Rep.: În ciuda piedicilor din partea consilierilor, se vede cu ochiul liber că aţi 
schimbat imaginea oraşului.
R.C.: Este adevărat, dar imaginaţi-vă cât ar fi progresat Mangalia dacă nu ar fi căzut 
victima acestor grupuri de interese, care au devalizat bugetul local de peste 20 de 
ani şi nu au mai lăsat nicio palmă de teren liber. În ultimii patru ani, nu mi-a fost 
deloc uşor, neavând majoritatea în Consiliul Local. Totuşi, am reuşit să demarez mai
multe proiecte și am pus oraşul pe linia de plutire.
Numai din procesele câştigate în ultimii ani, am salvat milioane de euro.
Rep.: Când ne vom putea plimba prin Parcul Evergreen şi pe Aleea Teilor? 

R.C.: Le inaugurăm în câteva săptămâni, deşi cei despre care vorbeam mai 
devreme au făcut orice să le saboteze. Au respins şi banii de la Guvern, aruncând 
povara plăţilor pe umerii cetăţenilor. M-am luptat patru ani cu ei şi iată că în cele din
urmă vom avea şi parc şi alee. Parcul Evergreen se află pe locul unei foste staţii de 
betoane care producea poluare. Aleea Teilor este un simbol al Mangaliei şi va fi un 
punct de atracţie pentru noi, locuitorii Mangaliei, dar şi pentru turişti.
Rep: Fondurile europene reprezintă cheia dezvoltării oricărei comunităţi. Cum stă 
Mangalia la acest capitol?
R.C.: Mangalia se numără printre primele trei localităţi din judeţul Constanţa, cu cel
mai mare grad de absorbţie a fondurilor UE. În acest sens, am primit o distincţie din 
partea instituţiilor statului. În doi ani, am reuşit să aducem în oraşul nostru aproape   

Primarul Mangaliei, la ora bilanţului
Continuare din pagina 1
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20 de milioane de euro, fonduri 
europene pentru dezvoltarea şi 
modernizarea infrastructurii. Banii 
europeni reprezintă principala sursă 
de dezvoltare şi numai prin 
implementarea acestor proiecte 
facem Mangalia oraş european!
Rep: Cum veţi reuşi, dacă vor 
continua certurile în Consiliul 
Local?
R.C.: Pentru a reuşi să fac mult mai 
mult decât în primul mandat, am 
nevoie de o majoritate PNL în
Consil iul Local. Numai aşa, 
Mangalia poate merge înainte, pe 
drumul dezvoltării europene. 
Numele meu figurează şi în fruntea 
listei de candidaţi PNL la Consiliul 
Local, tocmai pentru a transmite    

cetăţenilor un mesaj puternic de încredere în colegii mei liberali, cu care doresc să 
fac echipă în administraţia locală, în următorii patru ani!
Rep.: La fel de importantă este şi colaborarea cu Consiliul judeţean.
R.C.: Este esenţială. Mangalia are nevoie ca şi Consiliul judeţean să fie câştigat de 
PNL pentru a fi un partener în proiectele noastre, nu ca cel de până acum. Să nu 
uităm că RAJA, care furnizează apa scumpă în oraşul nostru, este în subordinea 
Consiliului Judeţean. În urmă cu doi ani, conducerea CJ a refuzat Mangaliei o co-
finanţare pentru modernizarea reţelei de apă-canal. Din această cauză, am pierdut 
un proiect de 3 milioane de euro. De aceea, voi consulta populaţia pentru a găsi cea 
mai bună metodă legală prin care să readucem serviciile de apă-canal la Primărie, 
aşa cum am preluat şi termoficarea oraşului în 2012. Administrarea serviciului de 
apă-canal a fost transferată la Consiliul judeţean de primarul Mangaliei din 2003. 
De atunci, preţul apei a crescut de 8 ori. Este acelaşi primar care a înstrăinat 
serviciul de termoficare şi a falimentat GOLD RA.
Rep.: Un mesaj pentru alegătorii dumneavostră?
R.C.: Un mesaj pentru toţi locuitorii Mangaliei: sunt primarul tuturor! Dragi 
concetăţeni, daţi-mi şi Consiliul Local, votaţi listele PNL! Mangalia are nevoie de 
linişte pentru a obţine bunăstarea tuturor!

OBIECTIVE 2016 - 2020
Măsuri sociale
Pachete alimentare pentru pensionarii cu venituri lunare până la 1000 de lei
· Susţinem continuarea programului de acordare a pachetelor alimentare şi 

majorarea plafonului de venituri lunare până la 1000 de lei;
· Continuăm acordarea tichetelor de medicamente şi premierea vârstnicilor oraşului;
· Printre obiectivele prioritare se mai numără amenajarea unui nou club al 
pensionarilor, precum şi a unui nou cămin de bătrâni, ambele cu fonduri UE; 

· Acordăm o atenţie deosebită persoanelor cu handicap şi continuăm să-i ajutăm pe 
însoţitorii acestora, angajaţi în continuare de Primărie;

· Readucem transportul 
public local în subordinea 
C o n s i l i u l u i  L o c a l  -  
gratuitate tuturor locuitorii 
Mangaliei, în extrasezon;
· Modernizarea tuturor 
staţiilor de autobuz;
Costurile vor fi suportate 
din încasările de pe timpul 
verii, de la turişti;

Transport public local gratuit pentru toţi locuitorii oraşului
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PNL susţine în Consiliul Local proiectele primarului Radu Cristian
Interviu cu domnul Sorin Andrei, candidat PNL la Consiliul Local

Consiliul Local are un rol foarte important în procesul de modernizare şi dezvoltare a oraşului nostru. Primarul nu poate face niciun proiect dacă nu are acordul 
Consiliului Local, iar acest lucru s-a văzut cel mai bine în ultimii patru ani, când consilierii PSD au blocat toate iniţiativele primarului Radu Cristian. De aceea, 
Mangalia are nevoie de echipa consilierilor PNL, cu care primarul să poată colabora, în slujba cetăţeanului. Domnul Sorin Andrei, consilier liberal cu o bogată 
experienţă administrativă, a dezvăluit câteva dintre priorităţile PNL pentru eficientizarea activităţii Consiliului Local şi colaborarea cu primarul pentru proiectele 
oraşului.

Reporter: Domnule Sorin Andrei, aveţi experienţa actului administrativ şi 
cunoaşteţi foarte bine activitatea Consiliului Local. De ce au fost blocate proiectele 
oraşului, iniţiate de primarul Radu Cristian.
Sorin Andrei: Majoritatea PSD din Consiliul Local a pus interesele politice, de grup, 
deasupra celor ale oraşului.
Rep.: Cum veţi debloca investiţiile în oraş, după alegerile din 5 iunie, când cetăţenii 
îi vor vota domnului primar şi echipa de consilieri PNL?
S.A.: Vom reanaliza toate proiectele respinse şi vom aproba urgenţele, cum ar fi 
asfaltarea şi plombarea străzilor, iluminatul public, finalizarea lucrărilor la 
proiectele europene şi celelalte iniţiative ale primarului Radu Cristian.
Rep.: Cine se va ocupa de asfaltarea străzilor şi cât va dura această acţiune?

S.A.: Imediat după alegeri, în prima şedinţă a Consiliului Local vom aproba iniţiativa 
primarului, iar colegii de la ADPP se vor apuca de treabă. Până la începutul toamnei, 

mai multe străzi vor avea covor asfaltic nou. Ulterior, la propunerea consilierilor 
PNL, întreţinerea drumurilor publice se va face numai cu angajaţii Primăriei, 
locuitori ai oraşului nostru.
Rep.: Mai sunt şi alte lucrări care se fac prin oraş. Veţi propune ca toate să se facă 
numai cu oameni din Mangalia?
S.A.: Categoric da. Echipa de consilieri PNL propune ca toate lucrările la domeniul 
public să se facă de către Primărie, cu angajaţi din Mangalia, prin intermediul unei 
companii a municipalităţii, cum a fost GOLD RA.
Rep.: Puteţi spune mai exact cam câte noi locuri de muncă va crea Primăria pentru 
aceste activităţi?
S.A.: Vor fi câteva sute de locuri de muncă pentru oameni care vor lucra la 
întreţinerea drumurilor, a iluminatului public şi spaţiilor verzi din oraş şi staţiuni. 
PNL va iniţia un proiect de înfiinţare a unei companii a municipalităţii, aşa cum am 
făcut Goldterm în 2012, care acum este un real succes. Vom crea noi locuri de 
muncă destinate locuitorilor orașului nostru.

OBIECTIVE 2016 - 2020
Anveloparea blocurilor de locuinţe şi extinderea balcoanelor
· Atragem bani europeni pentru anveloparea blocurilor, în vederea reducerii 
costurilor cu încălzirea, pe timpul iernii;
· Proiectul va mai cuprinde locuri de parcare, modernizarea reţelelor de utilităţi şi 
mobilier urban
· Axele de finanţare se deschid în vara anului 2016, iar programul se poate 
implementa în funcţie de solicitările din partea Asociaţiilor de proprietari;

Lucrări pe domeniului public
Continuă reamenajarea spaţiilor verzi 
· Programul a început în urmă cu doi ani, la propunerea primarului Radu Cristian şi va 
continua până la acoperirea tuturor străzilor oraşului, inclusiv aleile dintre blocuri;

· Scopul acestei iniţiative este reducerea gradului de poluare şi crearea unui aspect 
plăcut, prin înfrumuseţarea spaţiilor verzi din jurul blocurilor;

Parcurile Diana şi Balnear îşi schimbă înfăţişarea. Parcul Evergreen îşi aşteaptă 
vizitatorii
· O suprafaţă de teren din Parcul Diana a fost înstrăinată de fosta administraţie locală, 
în anul 2003. După mai multe procese, situaţia juridică a terenului este pe cale de a fi 
clarificată, urmând să înceapă lucrările de modernizare şi amenajarea a unor noi 
locuri de joacă, şi terenuri de sport;
· Atât în Parcul Diana, cât şi în Parcul Balnear, spaţiile verzi vor fi refăcute, ca în 
celelalte zone ale oraşului;

După cum se ştie, în Mangalia facem unul dintre cele mai mari parcuri din judeţul 
Constanţa. Parcul Evergreen este amenajat pe aproape 3 hectare, fiind singurul parc 
din ţară construit pe locul unei foste staţii de betoane;

PROGRAM DE GUVERNARE LOCALĂ
Primar Radu Cristian, consilieri locali PNL

Nu în ultimul rând aş 
vrea să subliniez un 
proiect de suflet al 
echipei de consilieri 
PNL şi mă refer la 
omagierea eroilor 
Marinei Române, prin 
ridicarea 
monumentului 
marinarilor, în zona 
Portului Turistic. De 
asemenea, vom sprijini 
toate proiectele 
organizaţiilor 
profesionale ale 
cadrelor militare.
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Faleză pietonală Mangalia-Olimp, Parc de distracţii şi AquaPark
Interviu cu domnul Dumitru Filip, candidat PNL la Consiliul Local

Unul dintre candidaţii PNL la Consiliul Local este domnul Dumitru Filip, om cu o vastă experienţă în turism. Din 2012, s-a alăturat echipei Radu Cristian, prin 
coordonarea primului Departament de Turism, de la nivelul administraţiei publice din oraşul nostru. În calitate de consilier, dl. Filip continuă să susţină 
transformarea turismului în principalul motor al economiei locale.
Reporter: Domnule Filip, cunoaşteţi cel mai bine turismul din sudul litoralului. Ce 
trebuie să facem pentru a reveni în preferinţele turiştilor?
Dumitru Filip: Deja am început să punctăm anumite obiective, dar am fi reuşit şi 
mai multe, dacă aveam sprijinul Consiliului Local. De exemplu, consilierii PSD au 
blocat participarea Mangaliei la Târgul de Turism, organizarea evenimentelor de 
Paşte şi a festivităţilor prilejuite de Ziua Copilului. Sunt doar câteva exemple.
Rep.: Turismul se dezvoltă mai mult prin investiţii private, dar şi aici este nevoie de 
sprijinul Primăriei.
D.F.: Într-adevăr. Tocmai de aceea, continuăm atragerea de noi investitori în 
staţiunile aparţinând Primăriei Mangalia pentru atingerea obiectivului declarat al 
primarului Radu Cristian ca cele şase staţiuni să susţină financiar oraşul şi nu 
invers. Alături de echipa de consilieri locali PNL, domnia sa va putea spijini în mod 
concret revitalizarea turismului.
Rep: A început modernizarea hotelurilor abandonate, ceea ce ajută foarte mult 
turismul din staţiunile Mangaliei. Câte intră în renovare, anul acesta?
D.F.: Procesul de modernizare a unităţilor de cazare a început de câţiva ani şi a luat 
amploare. Numai în staţiunea Venus s-au modernizat mai multe hoteluri care 
acum sunt cotate la 4 şi 5 stele. Anul acesta se inaugurează alte unităţi de cazare, 
tot in Venus, dar şi in Olimp. Unul dintre investitorii care au deschis un complex 
hotelier in Venus a mai preluat încă doua unități de cazare in Cap Aurora şi Olimp. 
Lucrurile încep să se mişte foarte bine, iar sudul litoralului renaşte.
Rep: Fără infrastructură, nu putem spune că avem staţiuni moderne. Ce proiecte 
are echipa PNL a primarului Radu Cristian?
D.F.: Principalul nostru obiectiv este amenajarea unei faleze pietonale, între 
Mangalia şi Olimp. Până acum, a fost modernizată, cu fonduri UE, faleza Neptun şi 
zona "La steaguri", iar în perioada imediat următoare inaugurăm proiectul de

reabilitare a vechii faleze a oraşului, Aleea Teilor. Lucrările la faleza Mangalia-
Saturn încep la sfârşitul  acestui an şi vor dura aproximativ 12 luni. Atragem fonduri 
UE pentru reabilitarea  celorlalte segmente de faleză, prioritare fiind staţiunile 
Venus, Cap Aurora şi Olimp. Pentru a veni în sprijinul turiştilor, vor începe lucrările 
de extindere a plajelor şi consolidare a digurilor, investiţii realizate de Guvern. Nu în 
ultimul rând, suntem preocupaţi de reabilitarea străzilor, iluminatului public a 
trotuarelor şi spaţiilor verzi.
Rep.:  Ce pot face turiştii şi localnicii în timpul liber?
D.F.: În primul rând, continuăm evenimentele şi concertele gratuite, care în ultimii

ani au atras sute de mii de turişti pe plajele Mangaliei. Se reia tradiția curselor de 
trap si galop pe Hipodromul Mangalia, iar în Pădurea Comorova s-a amenajat cel 
mai mare parc de aventuri, din judeţul Constanţa. În aceeaşi zonă, inaugurăm, 
zilele acestea, un traseu de biciclete, de care se vor bucura turiştii şi localnicii, 
deopotrivă.
Rep.: Ce noutăţi aveţi pentru cititorii noştrii?
D.F.: În toamna acestui an, încep lucrările de construcţie a celui mai mare Parc 
Acvatic din România, pe o suprafaţă de 30 de hectare. Acesta va fi amplasat în 
partea dreaptă a DN39, înainte de podul de la intrarea în staţiunea Venus. De 
asemenea, în zona Hergheliei va fi amenajat un Parc de distracţii, pe o suprafaţă de 
13 hectare.
Rep.: Cum veţi putea extinde sezonul turistic?
D.F.: Printre altele, avem un proiect de construire a unui Pavilion expoziţional, care 
va găzdui diverse evenimente, târguri şi expoziţii la care participă mii de persoane. 
Toate acestea se vor organiza în lunile mai-iunie şi septembrie-octombrie, astfel că 
vom putea extinde capetele de sezon.  

OBIECTIVE 2016 - 2020

PROGRAM DE GUVERNARE LOCALĂ
Primar Radu Cristian, consilieri locali PNL

Locuinţe şi loturi de case gratuite pentru tinerii oraşului
· În această vară se atribuie primele 320 de loturi gratuite de casă. Suprafeţele de 
teren au aproximativ 250 de mp, iar proiectul casei este oferit gratuit de către 
Primărie;

· În prezent, identificăm alte suprafeţe de teren, care vor fi lotizate şi repartizate, 
gratuit, la toamnă, tinerilor oraşului nostru; 

· Odată cu punerea în posesie, Primăria îşi asumă, prin contract, instalarea utilităţilor 
în zonă, până la finalul perioadei legale în care se pot construi casele;
· În luna septembrie, încep lucrările la 96 de apartamente de închiriere şi de serviciu, 
în special pentru medici şi profesori;
· Programul ANL va demara în perioada imediat următoare, prin construirea unui 
număr iniţial de 16 locuinţe unifamiliale şi 24 de apartamente prin credit ipotecar; 

· În funcţie de numărul de solicitanţi, ANL va continua construcţia acestui tip de 
locuinţe, pe teritoriul municipiului Mangalia;
· Actualele locuinţe ANL vor fi vândute către chiriaşi, în condiţiile legii;
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Modernizarea infrastructurii
Reţelele de utilităţi vor fi extinse în toate zonele intravilane ale oraşului, cu accent pe 
cartierele noi de case. 
· Continuăm să sprijinim locuitorii oraşului pentru a se putea racorda la reţeaua de 
electricitate;

Administrarea serviciului de apă-canal a fost transferată la Consiliul judeţean de 
primarul Mangaliei din 2003. De atunci, preţul apei a crescut de 8 ori, iar contractul nu 
a putut fi reziliat din cauza consilierilor PSD;

Sistemul de iluminat public - modernizat cu bani europeni
· Anul acesta, încep lucrările de modernizare a sistemului de iluminat public, din oraş 
şi staţiuni, cu fonduri UE. Axa de finanţare europeană se deschide în această vară;
· Toate cablurile aeriene vor fi transferate în canale subterane, se vor înlocui stâlpii şi 
se vor monta becuri economice, cu leduri;
Intrările în oraş îşi schimbă aspectul

· Până în 2017, toţi locuitorii 
Mangaliei vor avea posibilitatea să 
se racordeze la reţeaua de gaze 
naturale;
· Vom consulta populaţia pentru a 
găsi cea mai bună metodă legală 
prin care să readucem serviciile de 
apă-canal la Primărie, aşa cum am 
preluat şi termoficarea oraşului în 
2012.

Reabilitarea tramei stradale şi 
asfaltarea tuturor străzilor din 
municipiul Mangalia
· În următorii 2 ani, Primăria va 
face străzi şi trotuare în toate 
cartierele oraşului, cu bani 
europeni, prin Programul Naţional 
de Dezvoltarea Locală (PNDL);
Se reabilitează toate trotuarele 
din oraş
· Programul de reabilitare a 
trotuarelor şi aleilor, început în 
2012, continuă până la acoperirea 
întregului oraş;
· Alături de reamenajarea spaţiilor 
verzi, acţiunea de reabilitare a 
trotuarelor se înscrie în conceptul 
u n i t a r  d e  m o d e r n i z a r e  a  
domeniului public din municipiul 
Mangalia;

· Proiectele noilor monumente de la intrările în 
oraş sunt finalizate, lucrările urmând să 
înceapă în toamna acestui an, pe axa Nord-
Sud a DN 39;
Sens giratoriu la intrarea în staţiunea Olimp
· Sensul giratoriu va fi executat de către 
CNADNR (Guvernul României) pe DN 39, în 
dreptul intrării în staţiunea Olimp, în urma 
solicitărilor Primăriei Municiului Mangalia, cu 
scopul fluidizării traficului rutier în zonă şi 
pentru evitarea accidentelor de circulaţie;

Piaţa Republicii va deveni emblema oraşului
· Lucrările de modernizare vor începe la sfârşitul acestui an, valoarea totală a 
proiectului fiind de aproximativ 4 milioane de euro, bani europeni;
· Reabilitarea piaţetei presupune schimbarea pavajului, care va fi înlocuit cu granit, 
amenajarea unor fântâni arteziene, montarea de mobilier urban şi o mai bună 
expunere a monumentului;
· Spaţiul verde din faţa Casei de Cultură va fi reamenajat sub forma unei agore. 

Odată cu modernizarea Pieţei Republicii, reabilităm şi blocurile din zonă pentru a avea 
un concept unitar.

Măsuri liberale pentru creşterea economiei locale
Extinderea masei impozabile și reducerea impozitelor
·  Acordăm facilităţi pentru investitorii care angajează un număr considerabil de 
lucrători, pe perioadă nedeterminată;
·  Odată cu finalizarea lucrărilor de infrastructură şi extinderea reţelelor edilitare în 
toate zonele oraşului, se va crea un mediu prielnic pentru atragerea de investitori 
dezvoltarea afacerilor locale;
·  Continuăm procesul de eficientizare şi transparenţă în actul administrativ.

Crearea de noi locuri de muncă
·  Susţinem, în continuare, crearea de noi locuri de muncă, prin atragerea de investitori 
în turism, servicii şi alte investiţii;
·  În ultimii ani, numărul de angajaţi a crescut semnificativ, atât la Şantierul Naval, la 
firmele subcontractoare, fabrica de confecţii, servicii şi turism.

Reducerea preţurilor de consum, prin încurajarea competiţiei între comercianţi
· În Mangalia, s-au deschis şi continuă să apară supermarketuri de renume, care 
asigură preţuri competitive şi accesibile pentru locuitorii oraşului;
· Sprijinim micii comercianţi, care asigură comerţul de proximitate, precum şi locuri 
de muncă pentru locuitorii oraşului;.

Obor modern şi Piaţă de Gros
·  Amenajarea unui nou Obor este o prioritate a primarului Radu Cristian şi a echipei de 
consilieri PNL. Acest obiectiv nu s-a putut realiza, încă, din considerente de ordin 
juridic;
·  Dosarul se află la în instanţă, întrucât primarul de acum 10 ani a anunţat realizarea 
oborului, dar acesta nu a fost construit niciodată.
·  Lucrările la noul obor încep în perioada următoare, odată cu finalizarea anchetei;
·  În aceeaşi locaţie, va fi amenajată o Piaţă de Gros, care va include şi zone depozitare 
frigorifice.

Movila Documaci - introdusă în circuitul turistic
·  Pe lângă valorificarea turistică a zidurilor fostei Cetăţi Callatis, Primăria Mangalia va 
accesa bani europeni pentru restaurarea şi valorificarea culturală şi turistică a 
monumentului funerar de la Movila Documaci;
· În zona obiectivului, va fi creată o cale de acces şi se va executa conservarea, 
restauarea şi evidenţierea monumentului.

Cinematograful "Pescăruş" şi Grădina de vară "Farul" vor fi redeschise
·  În toamna anului 2015, primarul Radu Cristian a reuşit să aducă în patrimoniul 
municipalităţii cele două obiective aflate în proprietatea RADEF şi abandonate de mai 
mulţi ani;
·  Susţinem accesarea de fonduri UE sau guvernamentale pentru reabilitarea celor 
două incinte şi reluarea funcţionalităţii, cu menţinerea destinaţiei atât pentru 
cinematograf, cât şi pentru Grădina de vară;
·  Facem demersuri la nivel guvernamental pentru preluarea celor trei Grădini de vară 
din staţiunile Saturn, Venus şi Jupiter, în administrarea Primăriei Mangalia.
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Termoficare şi gaze naturale
Reducem preţul gigacaloriei la 100 de lei, până în 2020

COSTURI ZERO LA ÎNCĂLZIRE şi APĂ CALDĂ!
IMPORTANT: După finalizarea întregului proiect de cogenerare, încălzirea pe timpul 
iernii va fi gratuită pentru categoriile sociale defavorizate! Primăria va putea furniza 
apă caldă gratis, pe durata verii, pentru toţi locuitorii oraşului!
· Energia electrică produsă de motoarele termice va putea fi folosită, gratuit, la 
iluminatul public, alimentarea spitalului, unităţilor de învăţământ şi instituţiilor 
publice;
ATENŢIE: În urma noilor investiţii, se vor putea realiza CONTORIZAREA şi FACTURAREA 
individuală pentru toate apartamentele racordate la sistemul centralizat de 
termoficare.
· La propunerea cetăţenilor, lucrăm la un proiect de administrare a blocurilor şi a 
spaţiilor comune de către o companie a Consiliului Local;

Modernizarea şi dotarea unităţilor medicale 
Aparat de tip RMN la Spitalul municipal Mangalia
·  Susţinem creşterea calităţii actului medical la Spitalul municipal, prin:
-  aducerea unui aparat de tip RMN;
-  atragerea de medici specialişti;
-  aducerea unui mamograf;
-  dotarea secţiilor;

Policlinica va fi renovată
·  Clădirea Policlinicii va fi renovată cu fonduri guvernamentale;
·  Proiectul cuprinde, printre altele, lifturi speciale pentru pacienţi, extinderea spaţiilor 
pentru cabinetele medicale, dotări şi mobilier modern;

· Continuăm investiţiile în sistemul de 
termoficare, astfel că în următorii 4 ani, preţul 
gigacaloriei va ajunge la 100 de lei.
· Reducerea costurilor se va face prin 
implementarea sistemului de cogenerare cu 
motoare termice, cu fonduri guvernamentale, 
după cum urmează:
150 lei/gigacalorie - sezonul rece 2017-2018
125 lei/gigacalorie - sezonul rece 2018-2019
100 lei/gigacalorie - sezonul rece 2019-2020

· Primarul Radu Cristian a sprijinit 
dotarea, în premieră, a unităţii 
medicale din oraşul nostru, cu un 
Computer Tomograf şi alte aparate 
medicale de strictă necesitate;
· Atragerea de noi medici în 
Mangalia, prin acordarea de 
facilităţi, cum ar fi: locuinţe de 
serviciu, decontarea cheltuielilor de 
transport;

OBIECTIVE 2016 - 2020

Precizări importante:
1. Locuitorii de la case beneficiază 
de gratuitate la branşarea la 
reţeaua de gaze naturale;
2. În perioada următoare, se 
finalizează ultimele lucrări de 
branşare a blocurilor cu sobe la 
reţeaua de gaze;
3. Din acest an, începe furnizarea 
agentului termic pe bază de gaze 
naturale, la centralele termice de 
la blocurile ANL şi la Căminul 
Pescăruş;
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Susţinerea şi încurajarea activităţilor sportive

Înfiinţarea complexului sportiv "Pescăruş" 

· Încurajăm sportul de masă, prin sprijinirea cluburilor şi asociaţiilor sportive din 
Mangalia, acordarea de recompense financiare sportivilor care obţin medalii la 
diversele competiţii naţionale şi internaţionale;
·  În acest sens, se va amenaja un complex sportiv unitar, format din Baza "Pescăruş" 
şi terenurile Liceului "Ion Bănescu";
·  Proiectul noului campus sportiv este în execuţie şi va cuprinde terenuri de sport, sală 
polivalentă, bazin de înnot şi un teren de fotbal/rugby, cu tribune;
· Acordăm, în continuare, fonduri nerambrusabile cluburilor sportive din oraş, cu 
scopul încurajării sportului de performanţă;
· Gratuitate pentru toţi copiii Mangaliei la accesul în bazele sportive administrate de 
Primărie;

Stadioane moderne în Mangalia şi Neptun
·  Modernizarea celor două stadioane. Lucrările vor începe anul acesta;
· Susţinem, în continuare, organizarea, la Mangalia, a unor competiţii sportive de 
interes naţional, cum ar fi No Stress Triatlon, Jocurile sportive pe plajă, campionate de 
baschet, rugby, fotbal, lupte, şah şi alte discipline sportive;
·  Organizarea unor astfel de competiţii în oraşul nostru atrage zeci de mii de turişti, din 
ţară şi străinătate;

Primarul Radu Cristian și consilierii locali PNL susțin echipa națională de fotbal.
HAI ROMÂNIA!

Grupa A
Franța
ROMÂNIA
Albania
Elveția

Grupa B
Anglia
Rusia
Țara Galilor
Slovacia

Grupa C
Germania
Ucraina
Polonia
Irlanda de Nord

Grupa D
Spania
Cehia
Turcia
Croația

Grupa E
Belgia
Italia
Irlanda
Suedia

Grupa F
Portugalia
Islanda
Austria
Ungaria

Primele două clasate din fiecare grupă,
plus cele mai bune 4 echipe de pe locurile
3, se califică în optimi.

Iunie
  10   A    FRA - ROM
  11   A    ALB - ELV  B    ANG - RUS B    Ț.GAL - SVK 
  12   C   GER - UKR C    POL - IR.N D    TUR - CRO   
  13   D   SPA - CZE  E    BEL - ITA E    IRL SUE
  14   F   POR - ISL  F    AUT - UNG
  15   A   FRA - ALB  A    ROM - ELV B    RUS - SVK
  16   B   ANG - Ț.GAL C    GER - POL C    UKR - IR.N
  17   D   SPA - TUR  D    CZE - CRO E    ITA - SUE
  18   E   BEL - IRL  F    POR - AUT F    ISL - UNG
  19   A   ELV - FRA  A    ROM - ALB
  20   B   SVK - ANG B    RUS - Ț.GAL
  21   C   IR.N - GER C    UKR - POL D    CRO - SPA D   CZE - TUR    
  22   E   SUE - BEL  E    ITA - IRL F    UNG - POR F    ISL - 

    Iunie   OPTIMI DE FINALĂ     Stadion
1    25 A2 - C2                   Saint-Etienne
2    25 D1 - B3/E3/F3      Lens
3    25     B1 - A3/C3/D3      Paris 
 
4    26     F1 - E2       Toulouse
5    26     C1 - A3/B3/F3             Lille
6    27     E1 - D2       Saint-Denis
7    26     A1 - C3/D3/E3      Lyon

   Iun/Iul   SFERTURI DE FINALĂ     Stadion
1    30 C1 - C2                   Saint-Etienne
2     1 C3 - C4            Lille
3     2      C5 - C6            Bordeux 
 
4     3      C7 - C8       Saint-Denis
5     6      C1 - C2       Lyon

Poziția din optimi a echipelor clasate pe locurile 3 în grupă depinde de seria din care se califică

Duminică, 10 iulie   FINALA EURO 2016
Stade de France, Saint-Denis

Euro 2016 - Program FRANȚA, 10 iunie - 10 iulie
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