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Evz prezinta fotografii cu Florian Coldea si
Horatiu Nicolau
Florian Coldea a devenit cunoscut publicului in 2005, dupa eliberarea
jurnalistilor romani rapiti in Irak. De atunci, cariera lui in cadrul SRI a
cunoscut o ascensiune fulminanta, iar in momentul de fata este cunoscut prin
oras cu denumirea de "Generalul Negeru”. De ceva vreme, fostul prim-adjunct
al directorului SRI, a intrat in lumea mondena, numele lui fiind asociat cu al
multor personaje controversate. Recent, numele lui este legat cu cel al lui
Horatiu Nicolau, un om de afaceri care la prima vedere nu are profilul unuia
care sa fie in grupul de prieteni ai lui Florian Coldea, scrie Evz.
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Zilele trecute, reporterii EVZ l-au suprins pe Florian Coldea in timp ce-l astepta in parcarea unui
cunoscut hotel din Bucuresti pe nimeni altul decat Horatiu Nicolau.in timp ce Coldea a intrat in
atentia presei prin prisma actiunilor pe care le-a intreprins din momentul trecerii in rezerva si
parasirii postului de prim-adjunct al directorului SRI, unii oameni de afaceri nu au incotro si
lucreaza pentru bunastarea sa.
Acestia fie au scapat de dosarele pe care Florian Coldea le-a instrumentat impotriva unor oameni
care nu ii ascultau ordinele, fie vor sa scape de scandalurilor in care sunt implicati.Cel mai
recent multimilionar aflat in sfera de influenta a lui Florian Coldea

esteHoratiu Nicolau, un personaj care a tinut prima pagina a ziarelor datorita relatiilor sale
amoroase. Dar si a combinatiilor de afaceri usor sulfuroase.Acum se pare ca putem intelege
cine era omul puternic din umbra afacerilor sale.
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Asa cum spuneam, Horatiu Nicolau a intrat in lumea mondena datorita femeilor cu care a format
un cuplu.Prima este fosta sotie, Andreea, cunoscuta prin oras drept „Milka”, pe care a
cunoscut-o in biroul lui Viorel Paunescu pe vremea cand era secretara lui, iar ultima este
Lidia Buble, apropiatii vorbind despre faptul ca multimilionarul de 57 de ani ar avea o
relatie cu artista. Cu 30 de ani mai tanara…

Revenind insa la intalnirea celor doi, este cumva curios faptul ca,ditamai ex-generalul SRI s-a
deranjat sa vina personal sa-i dea un cadou lui Horatiu Nicolau, dar si sa-l invite sa ia pranzul
impreuna. Ce avea de castigat Florian Coldea de la Horatiu Nicolau de a simtit nevoia sa-i dea
un cadou de ziua lui, acesta fiind nascut in preajma Craciunului? Unii dintre cei care-l cunosc
bine pe Florian Coldea spun ca acesta…
…de cand a iesit din serviciu (n.n. SRI) alearga dupa bani ca un apucat. Face afaceri cu
deseuri, cu sateliti, se baga in criptomonede, imobiliare, cybersecurity, vrea sa se
vada cu toata lumea, de la Ovidiu Zegheru la Octavian Morariu (n.n. doi oameni de
afaceri care invart sume impresionante in zona deseurilor si armamentului), de nu mai
poate nimeni contabiliza drumurile pe care le face. Este intr-o agitatie continua si
peste tot se plange ca nu-i ajung banii.
Datele oficiale indica ca afacerile lui Florian Coldea se invart in jurul unui profit de 100.000 de
euro pe an, la care se adauga pensia de general SRI, peste 5.000 de euro pe luna si salariul de
profesor-invitat pe la diverse universitati ai caror rectori nu-si permit sa-l refuze ( inca 1.000 de
euro pe luna). Cum ar fi Mihnea Costoiu. De ce?Citeste AICI…

Reface Coldea Grupul de la Monaco?
Asa cum reiese si din imaginile surprinse de EVZ, Florian Coldea nu doar ca l-a intampinat pe
Nicolau cu o punga de cadouri, dar la vederea acestuia a fost extrem de incantat, incat nu s-a
limitat doar la o simpla strangere de mana, ci l-a imbratisat si sarutat pe obraz, semn ca relatia
dintre ei nu este doar una protocolara. Totusi, ce legatura poate sa fie intre Florian Coldea si
Horatiu Nicolau?

Prima banuiala este cea legata de apartenenta omului de afaceri la reteaua de influenta cu care
ex-prim-adjunctul SRI a plecat din serviciul de informatii. Horatiu Nicolau nu are nevoie de
ajutorul lui Florian Coldea, ci din limbajul gesturilor celor doi se pare ca ex-generalul SRI pare sai ceara ceva multimilionarului.
O relatie ciudata, cu atat mai mult cu cat Horatiu are afaceri care nu par sa aiba nevoie de vreun
suport din partea generalului. Acesta a detinut canalul de televiziune Telesport, pe care l-a
vandut trustului Realitatea, banii din urma tranzactiei fiind bagati in mai multe afaceri, printre care
si aplicatia Twelp, care ajuta soferii care au probleme tehnice cu asistenta specializata. Are
cateva firme active, una dintre ele se ocupa de leasing si flote auto, cu o cifra de afaceri bunica
pe anul 2020 – 1,2 milioane lei si un club la Mamaia – La Cucharacha.
Ce ar putea sa fie liantul intre cei doi, potrivit unor surse, este apartenenta lui Horatiu Nicolau la
comunitatea romaneasca de la Monaco. O locatie exclusivista care este frecventata adesea de
ex-generalul SRI Florian Coldea. Acesta poate fi vazut in locatii de lux, cum arSass Cafe,un
restaurant in care distractia incepe de la ora 23.00 si in care o cafea incepe de la 20 de euro.
Sau la Le Vistamar, un restaurant cu 3 stele Michelin.
La Monaco,PS News sustinea ca Florian Coldea era invitatul unui alt multimilionar, Bogdan
Neidoni, inca de pe vremea cand Generalul Negru activa in Binomul SRI – DNA:
…prezenta generalului Coldea la Monte Carlo are legatura cu o proprietate, o vila,
detinuta de un misterios personaj pe nume Bogdan Gabriel Neidoini. Coldea ar fi
invitatul special al acestuia si se comporta ca un proprietar. Neidoini ar fi fost coleg de
camera si de facultate cu Florian Coldea, si implicit, amandoi colegi la Institutul
National de Informatii cu acelasi Dragomir. Fostul lor coleg a plusat si a relatat ca a
participat la intalniri informale (pranzuri, sprituri) alaturi Neidoini si Coldea, iar despre
relatia apropiata dintre cei doi stiu mai multi oficiali din serviciu.
Deci se reface Grupul de la Monaci sub comanda lui Florian Coldea?
Horatiu Nicolau are o istorie interesanta in lumea miliardarilor Capitalei. Cu o relatie foarte buna
cu Viorel Paunescu, unul din fostii proprietari ai hotelurilor Intercontinental, Lido si Rex Mamaia,
Horatiu a prins gustul pentru imobiliare, astfel ca potrivit mediaflux.ro, detine un apartament la
Monte Carlo, un apartament in valoare de peste jumatate de milion de euro in complexul
rezidential Caelia, mai multe proprietati valoroase in Capitala.
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