
Rodica Zaharia cãlãrãºean, alãturi de care s-au aflat ºi co- întâlnit astãzi, aici, ca sã elucidãm acest caz. 
preºedinþii PNL, Filipescu, Iliuþã, dar ºi vicele Dar vreau sã fac o precizare ºi anume cã 
Dinulescu. activitatea pe care am desfãºurat-o pânã nformaþia cã primarul Drãgulin se 

acum ºi tot ceea ce am realizat nu a þinut „Ca sã terminãm orice fel de speculaþie vizavi reîntoarce la PNL Cãlãraºi a fost confirmatã 
cont de culoarea politicã, ci efectiv de modul de candidatura mea ºi partidul pe care o sã îl Ioficial, în conferinþa de presã din 3 
în care am colaborat...reprezint la viitoarele alegeri locale, ne-am februarie 2016, prin prezenþa edilului 
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Rodica Zaharia decizia primarului Drãgulin de a 
candida pe listele Partidului 
Naþional Liberal Cãlãraºi.n cursul zilei de joi, 4 februarie, 

la numai o zi dupã ce Drãgulin Deputatul Aurel Nicolae, Îºi-a anunþat oficial candidatura preºedintele interimar al UNPR 
pentru încã un mandat de primar Cãlãraºi, a precizat cã decizia lui 
al municipiului Cãlãraºi, din partea 

Drãgulin este respectatã în PNL, la sediul UNPR Cãlãraºi a 
totalitate, chiar dacã avut loc o conferinþã de presã. 
nu este pe placul...Subiectul principal a fost axat pe >> pagina 9
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PROGRAM CINEMA 

Filipescu Drãgulinºi , 
înjuraþi degeaba

a intrat oficial 
în cursa electoralã 

pentru ºefia 
CJ Prahova

Senatorul Dumitrescu 

(Frãsinet) 
considerã cã a fãcut 

ce trebuia 
pentru localitate

Laurenþiu Manole

 „Prin rezultatele 
obþinute pot contracara 

adversarii politici la 
scrutinul din varã”

Dan Drãgulin:

Partidului Naþional Liberal”

 „La alegerile locale 
doresc ºi voi candida pe listele 

Aurel Nicolae

plecarea lui Drãgulin la PNL

, preºedinte UNPR: 
„A fost o surprizã neplãcutã pentru toþi 

colegii ”

Ion ªtefan 
contestã 

Dan Cristodor 
acuzã ilegalitãþi

excluderea 
sa din PSD, 

 în 
Consiliul Judeþean

Sistemul de încãlzire al 

 va fi 
modernizat

Spitalului Judeþean 
Cãlãraºi

Daniel ªtefan: „Prin 
eliminarea unui etaj al 
Bibliotecii facem o economie 
de 1,8 milioane lei, plus 
cheltuielile aferente 
întreþinerii” 
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Rodica Zaharia Viteazul, Crângului, Ciocârliei, Nãvodari, Bucureºti, Cuza Vodã, 
Panduri, Zãvoiului, Luceafãrului, N. Titulescu, aplicarea de 

tratament bituminos pe strada Dumbravei, Nãvodari, Pescãruº, espre investiþiile 
Sulfinei, Speranþei ºi Grãdiºtea, Prel. Mihai Viteazul, prioritare ale acestui an a 
Stadionului, amenjarea Prel. Panduri, Muºeþelului, Dvorbit în cadrul unei 
parcãrilor dintre blocuri. De Macului ºi Sulfinei. Pe lângã conferinþe de presã primarul 
asemenea, existã DALI pentru aceste lucrãri pe care le avem, municipiului Cãlãraºi, Daniel 
Cartierul Mãgureni pentru vom avea în vedere ºi realizarea ªtefan Drãgulin, care a 
strãzile Pãcii, Petroºani, Lupeni, evidenþiat terminarea unor unor proiecte finanþate cu 
D. Cantemir, Rândunelelor, V. fonduri europene, aºteptãm sã lucrãri începute în anii 
Lupu, Int. Pãcii, M. Vodã, Vlad vedem axele de finanþare, iar aici precedenþi, dar ºi demararea 
Þepeº, V. Conta, D. Bolintineanu, altora noi. O sumã destul de chiar pot sã vã spun cã avem 
Costache Negruzzi, Int. consistentã a fost prinsã în deja proiecte fãcute pentru 
Petroºani, Agricultori, Viilor, bugetul Primãriei Cãlãraºi, reabilitarea a ºapte unitãþi de 
Prel. V. Conta ºi dupã majoritatea banilor urmând a fi învãþãmânt, vrem sã reabilitãm 
introducerea canalizãrii se va cheltuiþi pentru realibitarea ºi clãdirea „Poºta Veche”, aici trece la modernizarea strãzilor. strãzilor din municipiul nostru. trebuie sã reactualizãm proiectul În perioada imediat urmãtoare 

pe care îl avem pentru cã ºtiu cã trebuie sã recepþionãm DALI „În acest an avem aproximativ 
sunt bani pe axa de culturã, ºi lucrãrilor în Parcul Dumbrava, lucrãrilor la ªcoala 12, Grãdiniþa (n.r. Documentaþie de Avizare a 471 miliarde de lei, bani alocaþi 
mai avem un proiect în incinta Grãdinii Zoologice, cu 8 grupe, accesul cãtre Sala Lucrãrilor de Intervenþie) ºi pentru investiþii-lucrãri în 
transfrontalier, cu cei de la finalizarea strãzilor Corniºei ºi Polivalentã, modernizarea halei pentru 13 km de strãzi din municipiul Cãlãraºi. Principalele 
Plovdiv, oricum aºteptãm axele Progresul, demararea lucrãrilor de legume fructe din Piaþa Big, Cartier Mircea Vodã aferent lucrãri vizeazã începerea 
sã vedem ce mai putem face”, a de reabilitare a Variantei Nord modernizarea strãzilor Griviþa, strãzilor Gral Constantin lucrãrilor la scuarul situat pe 
menþionat Drãgulin la întâlnirea (procedura de achiziþie este în ªtirbei Vodã, Muºeþelului, Pantazi, Prel. Luceafãrului, strada Prel. Bucureºti, alei noi în 

desfãºurare), finalizarea Panduri, Macului, Victoriei, Aleea Canalului, Digului, M. Parcul Central, terminarea cu presa.

www.obiectiv-online.ro

desfãºura activitatea în aceleaºi condiþii bibiliotecii într-un spaþiu optim, prin HCJ n ultima perioadã, în spaþiul public au 
gândite la momentul iniþial. Practic, vom 14/2013 a fost aprobat acest DALI. Ulterior apãrut mai multe acuzaþii ale Î avea secþiile de adulþi ºi copii, spaþiile de acestei hotãrâri, prin HCJ 36/2013, consilierilor judeþeni PSD ºi ale 
sãli lecturã, de închiriere ºi mediatecã ºi Consiliul Judeþean a alocat o sumã aferentã conducerii acestui partid vizavi de 
ludotecã (n.r. ludoteca este un sector anului 2013 acestui obiectiv de investiþii de construcþia bibliotecii judeþene. Aceºtia 
destinat jocurilor ºi jucãriilor, care vor aproximativ 980.000. Având în vedere cele reclamã faptul cã executivul CJ a luat 
putea fi luate cu împrumut de copii ºi chiar douã hotãrâri s-a ncheiat Actul Adiþional decizia de a micºora numãrul de etaje, de la 
de adulþi, iar mediateca este sala pentru 38, cu o valoare de aproximativ 15,5 5 la 4, fãrã a trece noua soluþie tehnicã prin 
vizionãri si audiþii cu colecþii de CD-uri, milioane, inclusiv TVA, pe o perioadã de 36 legislativul judeþean. În replicã la aceste 
DVD-uri ºi casete video), toate acele genuri de luni, acest termen þinând cont de acuze, conducerea Consiliului Judeþean a 

finanþarea care putea sau nu sã existe. În organizat o conferinþã de presã prin care a 
cursul anului 2013, prin hotãrâri succesive, dorit sã aducã unele lãmuriri prin vocea 
Consiliul Judeþean a suplimentat suma de administratorului public Daniel ªtefan. 
la 980.000 la 1.680.000. Ca urmare a „Actuala clãdire a bibliotecii „Alexandru 
acestor hotãrâri succesive au fost încheiate Odobescu” este parte integrantã din 
adiþionalele 39 ºi 40 la contract, cu Centrul de Culturã ºi Administraþie „Barbu 
menþinerea termenului de execuþie, care ªtirbei” Cãlãraºi. S-a realizat o 
era trecut ºi în actul 38, adicã 25.07.2016. documentaþie de avizare lucrãri de 
În anul 2014, CJ a alocat prin hotãrâri intervenþie în anul 2012, practic întreaga 
succesive suma de aproximativ 9.865.000 suprafaþã se mãreºte de ºase ori, de la 500 
ceea ce a condus la încheierea adiþionalelor mp la 3000 de mp. Regimul de înãlþime 
41 ºi 43 cu menþinerea termenului de preconizat în 2012 a fost de subsol, 
execuþie,25.07.2016. În anul 2015, CJ prin demisol, parter ºi cinci etaje, dar al cincilea 
Hot. 14/2015, în luna ianuarie, a alocat ºi etaj a fost retras, valoarea totalã estimatã a 
diferenþa sumei de 4.000.000, sumã ce a lucrãrilor, conform documentaþiei fiind de de spaþii care sã facã atractivã o bibliotecã întregit totalul aferent investiþiei. Ca 18,6 milioane lei (186 miliarde de lei vechi). judeþeanã. De aici a rezultat aceastã urmare a Hot.14/2015 a fost încheiat actul În anul 2013 a fost comandat un proiect diminuare, dar mai existã modificãri în adiþional 44 care, de comun acord cu tehnic care succede fazei documentaþiei normele de risc seismic ºi per total constructorul, având toatã suma asiguratã, tehnice, DALI, de fapt. În documentaþia din estimãm ca de la valoarea din anul 2012 ºi a spus cã pe 15 decembrie va finaliza acest 2012 spaþiile destinate bibliotecii erau la pânã la valoarea finalã sã existe o reducere obiectiv. În urma acestei alocãri, în cursul etajul 1, etajul 2 ºi etajul 3, practic subsolul de cel puþin 18 miliarde de lei vechi. lunii octombrie 2015, noi am venit în faþa ºi demisolul rãmânând spaþii de depozitare Valoarea totalã a investiþiei, oricum, va Consiliului Judeþean cu o documentaþie cu a arhivei de carte, astfel cã parterul a fost scãdea, de la cât era în 2012, la faza de patru nivele care a fost amânatã de CJ gândit ca un spaþiu de închiriere, practic DALI, de la 186 mld de lei vechi, sub pentru a se studia. Având în vedere ne-am gândit atunci ca pentru zona de la valoarea de 168 de mld de lei vechi. întârzierile arhitectului cu proiectantul parter sã vinã o zonã atractivã de închiriat, Avantajele pe care le-am propune în noua vizavi de proiectele pe partea de investiþii de alimentaþie publicã care sã atragã cât situaþie sunt chetuielile de întreþinere ºi pe care le-a explicat domnul administrator, mai mulþi beneficiari. Discuþiile cu KFC sau funcþionare care vor fi mai mici. De nici constructorul nu ºi-a manifestat McDonalds nu s-au concretizat pentru cã asemenea, iniþial gândirea a fost ca la intenþia de a prelungi, nici noi nu am avut municipiul Cãlaraºi are undeva la 60.000 de parter sã fie zona de închiriat, etajul 4 sã toate documentaþiile prezentate pe parte locuitori ºi nu reprezintã un oraº þintã fie administrativ, iar în acel etaj 5-retras sã tehnicã de cãtre proiectant ºi nu s-a putut pentru aceste companii, în plus pentru a fie zona tehnicã. Zona tehnicã se mutã la trece la prelungire neavând documentaþiile aduce un astfel de agent economic ne parter cu spaþiile administrative ºi atunci ºi gata. Pentru a nu se crea nici o suspiciune trebuia ºi o zonã de parcare ºi de circulaþie, intervenþia la zona tehnicã devine mai cã se prelungeºte prin act adiþional o dar cum nu s-a putut realiza nici proiectul practicã. La momentul actual pot sã vã lucrare care nu au fost prezentate anumite de parcare subteranã, a rezultat spun cã în ceea ce priveºte structura de proiecte pe parte de instalaþii, cum a spus imposibilitatea închirierii pentru aºa ceva. rezistenþã este terminatã cam 95%, zona de ºi domnul administrator cã suntem al Practic, parterul care avea aceastã destiaþie arhitecturã 55% ºi mai sunt finisajele nivelul de 5% la aceastã datã, constructorul nu îºi mai avea rostul. De aici, s-a eliminat interioare de realizat, dar, în schimb, zona nemanifestându-ºi intenþia de a prelungi, s-zona de parter, nu a fost schimbat absolut de instalaþii ºi partea de echipamente, a finalizat termenul juridic din contract nimic, iar în noul proiect tehnic, gândirea dotãri utilaje ºi montãri acolo suntem ceea ce a dus la sistarea lucrãrilor. Acum, pentru spaþiile destinate bibliotecii nu se destul de jos, 5%.”, a afirmat Daniel ªtefan. la finalizarea lucrãrilor se inventariazã modificã. Tot ce avea biblioteca în proiectul 

Seretarul judeþului, Dumitru Tudone, a stadiul lucrãrilor ºi se va face calculul sã de avizare a fost preluat în proiectul tehnic, 
explicat ºi cadrul legal al acestui proiect: vedem cât ne mai trebuie pentru toate spaþiile destinate funcþionãrii 
„Plecând de la necesitatea ºi funcþionarea finalizare.”bibliotecii rãmân, iar biblioteca îºi va 

ea de-a treia ediþie a membrii echipei „Let's Do It, participe toate unitãþile de 
proiectului "Let's Do It, Romania!” împreunã cu partenerii învãþãmânt.
Danube!" va consta într-o C proiectului, iar cele mai bune 

n Premii oferite:competiþie dedicatã unitãþilor de lucrãri vor participa la o dezbatere 
învãþãmânt din judeþele dunãrene, organizatã la nivel judeþean cu Premiul I constã într-un laborator 
cu scopul de a promova un sprijinul autoritãþilor publice locale. nou de informaticã (25-30 
comportament responsabil faþã de calculatoare) ºi mobilierul adecvat. 3. Concursul de colectare mediu ºi de a educa românii cu Premiile al II-lea, al III-lea ºi selectivã  menþionat anterior va fi privire la curãþenia apelor ºi în cele 3 premii speciale vor fi adresat inclusiv elevilor din clasele special a Dunãrii, cel mai reprezentate de echipamente V-VIII.important fluviu din þarã. electronice în funcþie de 

4. Tabãra tematicã (iulie 2016), necesitãþile instituþiilor de Competiþia "Let's Do It, Danube!" 
dedicatã celor mai implicaþi elevi învãþãmânt câºtigãtoare (laptopuri, se va desfãºura în perioada 5 
din fiecare judeþ, care vor participa proiectoare, table interactive, februarie 2016 - 25 iunie 2016. 
la tabãra sesiuni de training multifuncþionale). De asemenea, va ªcolile pot solicita înscrierea în 
inspiraþional, dezvoltare personalã, exista ºi o categorie dedicatã proiect la adresa 
informaþii despre mediu ºi unitatilor de invãþãmânt în funcþie danube@letsdoitromania.ro pânã 
reciclare, jocuri ºi activitãþi de de ciclul de provenienþã cu premii la data de 2 februarie 2016. 
stimulare a spiritului civic. adecvate, în valoare totalã de 3.000 Înscrierea în concurs se realizeazã 

euro/ciclu de învãþãmânt. Cele mai printr-un formular standard pe care Cu ocazia Zilei Copilului (în 
în ediþiile anterioare "Let's Do It, implicate cadre didactice vor fi, de 2. Concursul de colectare îl va primi fiecare unitate de weekend-ul 4-5.06.2016) vor fi 
Danube!" asemenea, premiate. Jurizarea . Aceºtia vor câºtiga selectivã (februarie-mai), învãþãmânt. organizate ateliere de reciclare 

participanþilor se va realiza pe premii surprizã pentru implicare.organizat la nivel de ºcoalã prin creativã ºi activitãþi interactive Activitãþile "Let's Do It, Danube!" fiecare etapã, iar însumarea implicarea atât a elevilor, cât ºi a desfaºurate în spaþii special pe cicluri de învãþãmânt sunt 2. Proiectul “O comunitate punctajelor va da clasamentul celor pãrinþilor acestora care vor amenajate în incinta parcãrilor urmãtoarele: sustenabilã” (aprilie), adresat participa împreunã la sesiuni de mai implicate ºcoli la nivel Kaufland. ªcolile participante vor 
elevilor care au acumulat de-a training despre colectarea selectivã naþional.l Clasele I-IV: fi selectate în funcþie de implicarea 
lungul ediþiilor anterioare o bazã ºi beneficiile acesteia. La nivelul lor în proiect, în limita locurilor „Let's Do It, Danube!" este 1. Ateliere de reciclare creativã teoreticã.  Echipe de 3 elevi vor fiecãrui judeþ va exista ºi un numãr disponibile. Detaliile vor fi 

organizat de echipa "Let`s Do It, (februarie-mai), cu scopul identifica problemele de mediu din de 1-3 ºcoli care, folosindu-se de furnizate în apropierea 
Romania!" ºi va avea loc în toate însuºirii corecte a conceptului de experienþa ºi materialele puse la comunitate, propunând ºi soluþii evenimentului.
judeþele dunãrene (Caraº – Severin, deºeuri. Elevii sunt invitaþi sã dispoziþie de echipa "Let's Do It, sustenabile pentru rezolvarea 
Mehedinþi, Dolj, Olt, Teleorman, Danube!", vor realiza compost. participe la activitãþi de reutilizare  De asemenea, în cadrul “Let's Do acestora. Activitatea se adreseazã 
Giurgiu, Cãlãraºi, Ialomiþa, Brãila, creativã, precum crearea de obiecte It, Danube!” va fi organizatã ºi o La nivelul fiecãrei clase vor fi alese 

Clasele V-VIII ºi IX-XII: Galaþi, Tulcea ºi Constanþa). acþiune de curãþare a malurilor din materiale reciclabile, maximum trei proiecte/lucrãri, iar 
Proiectul este realizat cu sprijinul Dunãrii, pe 25 iunie 2016,  în organizarea de prezentãri de modã, selecþia acestora se va face de cãtre 1. Sesiuni de educaþie ecologicã 
Ministerului Mediului, Apelor ºi realizarea de machete, planºe, apropierea Zilei Internaþionale a (februarie-mai), pentru elevii care profesorul coordonator. Jurizarea 
Pãdurilor ºi Kaufland România.desene etc. fluviului, la care vor fi invitate sã nu au participat la trainingurile eco finalã se va realiza de cãtre 

l 

onsilierii locali au aprobat în cadrul 
ºedinþei ordinare din 27 ianuarie Ccurent, proiectul de hotãrâre privind 

stabilirea componenþei comisiei de analizã 
a solicitãrilor de locuinþe sociale ºi 
repartizarea acestora. Comisia va fi 
formatã din urmãtorii: Preºedinte-Nelu 
Papazi, Secretar-Elena ªtefãnescu, 
membrii: Iuliana Mihai, Monica Bãbuº, 
Elena Dima, Alin Ciucu, Victor Vasile. Din 
cadrul comisiei ar fi trebuit sã facã parte, 
conform legii, ºi patru consilieri locali, dar 
nici unul dintre cei 20 de aleºi nu a dorit 
acest lucru.

Odatã cu intrarea în vigoare a acestui nou 
proiect s-a abrogat Hotãrârea Consiliului 
Local nr. 63/26.05.2015, precum ºi orice 
alte dispoziþii contrare.

Consiliul Local al Comunei Unirea, 
judeþul Cãlãraºi, organizeazã în data de 
22.02.2016, orele 10:00, licitaþie 
deschisã pentru închiriere imobil 
(cabinet medical veterinar), din str. 
Primãriei, nr. 2 în suprafaþã de 22,40 
mp, situat în domeniul public al 
comunei Unirea.
Relaþii suplimentare la Primãria 
Comunei Unirea, telefon 0242/343028, 
dna Caratã Simona.

Primar,
Ing Olteanu Anghel

onsiliul Judeþean Cãlãraºi va corpuri au fost realizate in baza timpul celor 40 de ani de 
aloca sume importante anul cerinþelor funcþionale ºi tehnologice funcþionare, constatându-se cã nu Cacesta pentru mai multe ale anilor respectivi, cerinþe ce nu mai au capacitatea de a rãspunde 

lucrãri de investiþii la Spitalul mai corespund necesitãþilor ºi noilor cerinþe si noilor funcþionalitãþi 
Judeþean Cãlãraºi, pentru aceastã normelor actuale, prezentând grave din cauza stãrii avansate de uzura. 
perioadã alocându-se bani pentru deficienþe de rezistenþã ºi stabilitate Totodatã se înregistreazã consumuri 
modernizarea instalaþiei de gaze care pun în pericol siguranþa mari de combustibil care genereazã 
medicale ºi sistemul de încãlzire. utilizatorilor. costuri semnificative care se rãsfrâng 
Pentru sistemul de încãlzire, în mod negativ asupra situaþiei 

În acest sens se propune consilierii judeþeni au aprobat 3,8 financiare a Spitalului. 
dezafectarea corpurilor de clãdire milioane de lei în ºedinþa de la 
parter A+C care adãpostesc în În acest sens se vor realiza sfârºitul lunii ianuarie.
prezent centrala de abur ºi hidroforul urmãtoarele instalaþii tehnologice:

Proiectul propus vizeazã (A), staþia de compresoare (C), 
modernizarea sistemului de precum ºi cele douã coºuri de fum w Centrala termicã pentru producere 
alimentare cu energie termicã al existente ºi consolidarea si apã caldã încãlzire ºi apã caldã de 
Spitalului Judeþean de Urgenþã reabilitarea corpului de clãdire consum menajer – sistem clasic;
Cãlãraºi, tratând atât corpurile de parter care adãposteºte în prezent 

Centrala termicã producere abur clãdire aferente cât ºi instalaþiile CENTRALA TERMICÃ (B) care 
joasã presiune – bucãtãrie spital;tehnologice aferente. conþine ºi spaþiul anexã aferent 

corpului - medicinã legalã ºi camerã 
Corpurile de clãdire aferente Instalaþii de cogenerare (energie depozitare temporarã deºeuri 
Centralei termice din cadrul electricã ºi energie termicã).periculoase. În cadrul corpului de 
Spitalului Judeþean de Urgenþã clãdire consolidat ºi reabilitat se va 

Valoarea investiþiei este de 3.827.514 Cãlãraºi au suferit importante amenaja camera hidroforului ºi un 
lei (866.600 euro), la care se adaugã degradãri structurale, ca urmare a grup sanitar pentru personalul 
T.V.A., din care C+M în valoare de unei întreþineri necorespunzãtoare, tehnic.
1.329.943 lei (301.117 euro), la care efectuându-se parþial reparaþii ale 
se adaugã T.V.A. (la cursul BNR din finisajelor si instalaþiilor. Construite Instalaþiile interioare au suferit de 
07.10.2015, 4,4167 lei/euro). în perioada anilor 1975 - 1977, aceste asemenea degradãri semnificative în 
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ROMÂNIA
JUDEÞUL CALARASI

PRIMÃRIA COMUNEI UNIREA 
Cod postal 917270

Telefon 0242343028,fax 0242343448
e.mail primariaunireacalarasi@yahoo.com

n ºedinþa ordinarã din 27 ianuarie a.c., consilierii 
judeþeni au decis alocarea a peste 600.000 de lei 
pentru realizarea instalaþiei de gaze medicale în Î

Spitalul Judeþean Cãlãraºi, corpurile A ºi B. 
Obiectivul proiectului este realizarea instalaþiei pentru 
distribuþia gazelor medicale necesare îmbunatãþirii 
calitãþii serviciilor medicale la Spitalul Judeþean de 
Urgenþã Cãlãraºi.
Implementarea proiectului va determina îmbunãtãþirea 
sistemului medical local, creºterea calitãþii serviciilor 
medicale oferite localnicilor, dezvoltarea sistemului 
sanitar, creºterea gradul de civilizaþie, social ºi moral 
pentru localnici.
În perioada 2007 - 2015 au fost modernizate: Unitatea 
de Primire Urgenþe, Secþia Obstreticã Ginecologie, 
Secþia Chirurgie Generalã, Secþia Oncologie, Secþia 
Cardiologie, ATI – Ortopedie ºi Secþia Medicalã.
Ca urmare a lucrãrilor de reparaþii capitale, 
modernizare ºi refuncþionalizare a secþiilor Chirurgie, 
Oncologie, Cardiologie, Medicinã Internã, datoritã 
creºterii numãrului de pacienþi care necesitã utilizarea 
gazelor medicale se impun lucrãri de modernizare ºi 
refuncþionalizare a instalaþiei de gaze medicale 
(oxigen, aer comprimat ºi vacuum), în Corpurile A ºi B 
ºi staþie de aer comprimat în cadrul Spitalului 
Judeþean de Urgenþã Cãlãraºi.
Instalaþia de gaze medicale a fost proiectatã în 
conformitate cu destinaþia încãperilor corpurilor A ºi B 
ale Spitalului Judeþean de Urgenþã Cãlãraºi ºi cu 
mobilierul aferent acestora.
În urma analizei planurilor aferente s-au dimensionat 
instalaþiile de distribuþie pentru urmãtoarele gaze 
medicale: oxigen, aer comprimat ºi vacuum.
Instalaþia de gaze medicale este compusã din:
l þevi pentru distribuþie din cupru medical cu 
diametrul conform HTM 02-01/2006;

fitinguri ºi robineþi de izolare;
tablouri de avertizare Pmin-max 2 sau 3 gaze 

medicale;
unitãþi terminale pentru gaze medicale (prize 

automate oxigen ºi prize vacuum);
seturi oxigenare ºi seturi de aspiraþie cu borcan cu 

prindere ºinã;
console gaze medicale si pendanþi sãli operaþie;
staþie de producere aer comprimat;

Staþia de producere vacuum a fost inclusã în 
documentaþia pentru Corpul C.
Prin realizarea investiþiei „Instalaþie de gaze 
medicinale (Oxigen, Aer Comprimat, Vacuum) Corp A 
ºi B în cadrul Spitalului Judeþean de Urgenþã Cãlãraºi” 
se va asigura distribuþia gazelor medicale la parametrii 
optimi presiune/debit, în condiþii de siguranþã pentru 
pacient ºi personalul medical.
Valoarea totalã a investiþiei este de 685.412 lei 
(154.895 euro), la care se adaugã T.V.A., din care C + 
M în valoare de 274.293 lei (61,987 euro), la care se 
adaugã T.V.A. (la cursul BNR din 20.10.2015, 4,425 
lei/euro).
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Începe cea de-a treia ediþie „Let's Do It, Danube!“
n ªcolile din judeþele dunãrene sunt invitate sã se înscrie în competiþie pânã pe 2 februarie 2016. Marele Premiu: un laborator de informaticã

Daniel ªtefan: „Prin eliminarea unui etaj al 
Bibliotecii facem o economie de 1,8 milioane lei, 

plus cheltuielile aferente întreþinerii” 

n Primãria Cãlãraºi

Comisia de analizã a 
solicitãrilor de locuinþe 

sociale are o nouã 
componenþã

Anunþ de participare 
la licitaþia deschisã

Nr. 337/26.01.2016

n Primãria Cãlãraºi

Dan Drãgulin: „Avem 471 de miliarde pentru investiþii”

Consiliul Judeþean alocã 
685.412 lei pentru 

instalaþia de gaze medicale 
la Spitalul Judeþean Cãlãraºi

Sistemul de încãlzire al Spitalului 
Judeþean Cãlãraºi va fi modernizat
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Rodica Zaharia Viteazul, Crângului, Ciocârliei, Nãvodari, Bucureºti, Cuza Vodã, 
Panduri, Zãvoiului, Luceafãrului, N. Titulescu, aplicarea de 

tratament bituminos pe strada Dumbravei, Nãvodari, Pescãruº, espre investiþiile 
Sulfinei, Speranþei ºi Grãdiºtea, Prel. Mihai Viteazul, prioritare ale acestui an a 
Stadionului, amenjarea Prel. Panduri, Muºeþelului, Dvorbit în cadrul unei 
parcãrilor dintre blocuri. De Macului ºi Sulfinei. Pe lângã conferinþe de presã primarul 
asemenea, existã DALI pentru aceste lucrãri pe care le avem, municipiului Cãlãraºi, Daniel 
Cartierul Mãgureni pentru vom avea în vedere ºi realizarea ªtefan Drãgulin, care a 
strãzile Pãcii, Petroºani, Lupeni, evidenþiat terminarea unor unor proiecte finanþate cu 
D. Cantemir, Rândunelelor, V. fonduri europene, aºteptãm sã lucrãri începute în anii 
Lupu, Int. Pãcii, M. Vodã, Vlad vedem axele de finanþare, iar aici precedenþi, dar ºi demararea 
Þepeº, V. Conta, D. Bolintineanu, altora noi. O sumã destul de chiar pot sã vã spun cã avem 
Costache Negruzzi, Int. consistentã a fost prinsã în deja proiecte fãcute pentru 
Petroºani, Agricultori, Viilor, bugetul Primãriei Cãlãraºi, reabilitarea a ºapte unitãþi de 
Prel. V. Conta ºi dupã majoritatea banilor urmând a fi învãþãmânt, vrem sã reabilitãm 
introducerea canalizãrii se va cheltuiþi pentru realibitarea ºi clãdirea „Poºta Veche”, aici trece la modernizarea strãzilor. strãzilor din municipiul nostru. trebuie sã reactualizãm proiectul În perioada imediat urmãtoare 

pe care îl avem pentru cã ºtiu cã trebuie sã recepþionãm DALI „În acest an avem aproximativ 
sunt bani pe axa de culturã, ºi lucrãrilor în Parcul Dumbrava, lucrãrilor la ªcoala 12, Grãdiniþa (n.r. Documentaþie de Avizare a 471 miliarde de lei, bani alocaþi 
mai avem un proiect în incinta Grãdinii Zoologice, cu 8 grupe, accesul cãtre Sala Lucrãrilor de Intervenþie) ºi pentru investiþii-lucrãri în 
transfrontalier, cu cei de la finalizarea strãzilor Corniºei ºi Polivalentã, modernizarea halei pentru 13 km de strãzi din municipiul Cãlãraºi. Principalele 
Plovdiv, oricum aºteptãm axele Progresul, demararea lucrãrilor de legume fructe din Piaþa Big, Cartier Mircea Vodã aferent lucrãri vizeazã începerea 
sã vedem ce mai putem face”, a de reabilitare a Variantei Nord modernizarea strãzilor Griviþa, strãzilor Gral Constantin lucrãrilor la scuarul situat pe 
menþionat Drãgulin la întâlnirea (procedura de achiziþie este în ªtirbei Vodã, Muºeþelului, Pantazi, Prel. Luceafãrului, strada Prel. Bucureºti, alei noi în 

desfãºurare), finalizarea Panduri, Macului, Victoriei, Aleea Canalului, Digului, M. Parcul Central, terminarea cu presa.
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desfãºura activitatea în aceleaºi condiþii bibiliotecii într-un spaþiu optim, prin HCJ n ultima perioadã, în spaþiul public au 
gândite la momentul iniþial. Practic, vom 14/2013 a fost aprobat acest DALI. Ulterior apãrut mai multe acuzaþii ale Î avea secþiile de adulþi ºi copii, spaþiile de acestei hotãrâri, prin HCJ 36/2013, consilierilor judeþeni PSD ºi ale 
sãli lecturã, de închiriere ºi mediatecã ºi Consiliul Judeþean a alocat o sumã aferentã conducerii acestui partid vizavi de 
ludotecã (n.r. ludoteca este un sector anului 2013 acestui obiectiv de investiþii de construcþia bibliotecii judeþene. Aceºtia 
destinat jocurilor ºi jucãriilor, care vor aproximativ 980.000. Având în vedere cele reclamã faptul cã executivul CJ a luat 
putea fi luate cu împrumut de copii ºi chiar douã hotãrâri s-a ncheiat Actul Adiþional decizia de a micºora numãrul de etaje, de la 
de adulþi, iar mediateca este sala pentru 38, cu o valoare de aproximativ 15,5 5 la 4, fãrã a trece noua soluþie tehnicã prin 
vizionãri si audiþii cu colecþii de CD-uri, milioane, inclusiv TVA, pe o perioadã de 36 legislativul judeþean. În replicã la aceste 
DVD-uri ºi casete video), toate acele genuri de luni, acest termen þinând cont de acuze, conducerea Consiliului Judeþean a 

finanþarea care putea sau nu sã existe. În organizat o conferinþã de presã prin care a 
cursul anului 2013, prin hotãrâri succesive, dorit sã aducã unele lãmuriri prin vocea 
Consiliul Judeþean a suplimentat suma de administratorului public Daniel ªtefan. 
la 980.000 la 1.680.000. Ca urmare a „Actuala clãdire a bibliotecii „Alexandru 
acestor hotãrâri succesive au fost încheiate Odobescu” este parte integrantã din 
adiþionalele 39 ºi 40 la contract, cu Centrul de Culturã ºi Administraþie „Barbu 
menþinerea termenului de execuþie, care ªtirbei” Cãlãraºi. S-a realizat o 
era trecut ºi în actul 38, adicã 25.07.2016. documentaþie de avizare lucrãri de 
În anul 2014, CJ a alocat prin hotãrâri intervenþie în anul 2012, practic întreaga 
succesive suma de aproximativ 9.865.000 suprafaþã se mãreºte de ºase ori, de la 500 
ceea ce a condus la încheierea adiþionalelor mp la 3000 de mp. Regimul de înãlþime 
41 ºi 43 cu menþinerea termenului de preconizat în 2012 a fost de subsol, 
execuþie,25.07.2016. În anul 2015, CJ prin demisol, parter ºi cinci etaje, dar al cincilea 
Hot. 14/2015, în luna ianuarie, a alocat ºi etaj a fost retras, valoarea totalã estimatã a 
diferenþa sumei de 4.000.000, sumã ce a lucrãrilor, conform documentaþiei fiind de de spaþii care sã facã atractivã o bibliotecã întregit totalul aferent investiþiei. Ca 18,6 milioane lei (186 miliarde de lei vechi). judeþeanã. De aici a rezultat aceastã urmare a Hot.14/2015 a fost încheiat actul În anul 2013 a fost comandat un proiect diminuare, dar mai existã modificãri în adiþional 44 care, de comun acord cu tehnic care succede fazei documentaþiei normele de risc seismic ºi per total constructorul, având toatã suma asiguratã, tehnice, DALI, de fapt. În documentaþia din estimãm ca de la valoarea din anul 2012 ºi a spus cã pe 15 decembrie va finaliza acest 2012 spaþiile destinate bibliotecii erau la pânã la valoarea finalã sã existe o reducere obiectiv. În urma acestei alocãri, în cursul etajul 1, etajul 2 ºi etajul 3, practic subsolul de cel puþin 18 miliarde de lei vechi. lunii octombrie 2015, noi am venit în faþa ºi demisolul rãmânând spaþii de depozitare Valoarea totalã a investiþiei, oricum, va Consiliului Judeþean cu o documentaþie cu a arhivei de carte, astfel cã parterul a fost scãdea, de la cât era în 2012, la faza de patru nivele care a fost amânatã de CJ gândit ca un spaþiu de închiriere, practic DALI, de la 186 mld de lei vechi, sub pentru a se studia. Având în vedere ne-am gândit atunci ca pentru zona de la valoarea de 168 de mld de lei vechi. întârzierile arhitectului cu proiectantul parter sã vinã o zonã atractivã de închiriat, Avantajele pe care le-am propune în noua vizavi de proiectele pe partea de investiþii de alimentaþie publicã care sã atragã cât situaþie sunt chetuielile de întreþinere ºi pe care le-a explicat domnul administrator, mai mulþi beneficiari. Discuþiile cu KFC sau funcþionare care vor fi mai mici. De nici constructorul nu ºi-a manifestat McDonalds nu s-au concretizat pentru cã asemenea, iniþial gândirea a fost ca la intenþia de a prelungi, nici noi nu am avut municipiul Cãlaraºi are undeva la 60.000 de parter sã fie zona de închiriat, etajul 4 sã toate documentaþiile prezentate pe parte locuitori ºi nu reprezintã un oraº þintã fie administrativ, iar în acel etaj 5-retras sã tehnicã de cãtre proiectant ºi nu s-a putut pentru aceste companii, în plus pentru a fie zona tehnicã. Zona tehnicã se mutã la trece la prelungire neavând documentaþiile aduce un astfel de agent economic ne parter cu spaþiile administrative ºi atunci ºi gata. Pentru a nu se crea nici o suspiciune trebuia ºi o zonã de parcare ºi de circulaþie, intervenþia la zona tehnicã devine mai cã se prelungeºte prin act adiþional o dar cum nu s-a putut realiza nici proiectul practicã. La momentul actual pot sã vã lucrare care nu au fost prezentate anumite de parcare subteranã, a rezultat spun cã în ceea ce priveºte structura de proiecte pe parte de instalaþii, cum a spus imposibilitatea închirierii pentru aºa ceva. rezistenþã este terminatã cam 95%, zona de ºi domnul administrator cã suntem al Practic, parterul care avea aceastã destiaþie arhitecturã 55% ºi mai sunt finisajele nivelul de 5% la aceastã datã, constructorul nu îºi mai avea rostul. De aici, s-a eliminat interioare de realizat, dar, în schimb, zona nemanifestându-ºi intenþia de a prelungi, s-zona de parter, nu a fost schimbat absolut de instalaþii ºi partea de echipamente, a finalizat termenul juridic din contract nimic, iar în noul proiect tehnic, gândirea dotãri utilaje ºi montãri acolo suntem ceea ce a dus la sistarea lucrãrilor. Acum, pentru spaþiile destinate bibliotecii nu se destul de jos, 5%.”, a afirmat Daniel ªtefan. la finalizarea lucrãrilor se inventariazã modificã. Tot ce avea biblioteca în proiectul 

Seretarul judeþului, Dumitru Tudone, a stadiul lucrãrilor ºi se va face calculul sã de avizare a fost preluat în proiectul tehnic, 
explicat ºi cadrul legal al acestui proiect: vedem cât ne mai trebuie pentru toate spaþiile destinate funcþionãrii 
„Plecând de la necesitatea ºi funcþionarea finalizare.”bibliotecii rãmân, iar biblioteca îºi va 

ea de-a treia ediþie a membrii echipei „Let's Do It, participe toate unitãþile de 
proiectului "Let's Do It, Romania!” împreunã cu partenerii învãþãmânt.
Danube!" va consta într-o C proiectului, iar cele mai bune 

n Premii oferite:competiþie dedicatã unitãþilor de lucrãri vor participa la o dezbatere 
învãþãmânt din judeþele dunãrene, organizatã la nivel judeþean cu Premiul I constã într-un laborator 
cu scopul de a promova un sprijinul autoritãþilor publice locale. nou de informaticã (25-30 
comportament responsabil faþã de calculatoare) ºi mobilierul adecvat. 3. Concursul de colectare mediu ºi de a educa românii cu Premiile al II-lea, al III-lea ºi selectivã  menþionat anterior va fi privire la curãþenia apelor ºi în cele 3 premii speciale vor fi adresat inclusiv elevilor din clasele special a Dunãrii, cel mai reprezentate de echipamente V-VIII.important fluviu din þarã. electronice în funcþie de 

4. Tabãra tematicã (iulie 2016), necesitãþile instituþiilor de Competiþia "Let's Do It, Danube!" 
dedicatã celor mai implicaþi elevi învãþãmânt câºtigãtoare (laptopuri, se va desfãºura în perioada 5 
din fiecare judeþ, care vor participa proiectoare, table interactive, februarie 2016 - 25 iunie 2016. 
la tabãra sesiuni de training multifuncþionale). De asemenea, va ªcolile pot solicita înscrierea în 
inspiraþional, dezvoltare personalã, exista ºi o categorie dedicatã proiect la adresa 
informaþii despre mediu ºi unitatilor de invãþãmânt în funcþie danube@letsdoitromania.ro pânã 
reciclare, jocuri ºi activitãþi de de ciclul de provenienþã cu premii la data de 2 februarie 2016. 
stimulare a spiritului civic. adecvate, în valoare totalã de 3.000 Înscrierea în concurs se realizeazã 

euro/ciclu de învãþãmânt. Cele mai printr-un formular standard pe care Cu ocazia Zilei Copilului (în 
în ediþiile anterioare "Let's Do It, implicate cadre didactice vor fi, de 2. Concursul de colectare îl va primi fiecare unitate de weekend-ul 4-5.06.2016) vor fi 
Danube!" asemenea, premiate. Jurizarea . Aceºtia vor câºtiga selectivã (februarie-mai), învãþãmânt. organizate ateliere de reciclare 

participanþilor se va realiza pe premii surprizã pentru implicare.organizat la nivel de ºcoalã prin creativã ºi activitãþi interactive Activitãþile "Let's Do It, Danube!" fiecare etapã, iar însumarea implicarea atât a elevilor, cât ºi a desfaºurate în spaþii special pe cicluri de învãþãmânt sunt 2. Proiectul “O comunitate punctajelor va da clasamentul celor pãrinþilor acestora care vor amenajate în incinta parcãrilor urmãtoarele: sustenabilã” (aprilie), adresat participa împreunã la sesiuni de mai implicate ºcoli la nivel Kaufland. ªcolile participante vor 
elevilor care au acumulat de-a training despre colectarea selectivã naþional.l Clasele I-IV: fi selectate în funcþie de implicarea 
lungul ediþiilor anterioare o bazã ºi beneficiile acesteia. La nivelul lor în proiect, în limita locurilor „Let's Do It, Danube!" este 1. Ateliere de reciclare creativã teoreticã.  Echipe de 3 elevi vor fiecãrui judeþ va exista ºi un numãr disponibile. Detaliile vor fi 

organizat de echipa "Let`s Do It, (februarie-mai), cu scopul identifica problemele de mediu din de 1-3 ºcoli care, folosindu-se de furnizate în apropierea 
Romania!" ºi va avea loc în toate însuºirii corecte a conceptului de experienþa ºi materialele puse la comunitate, propunând ºi soluþii evenimentului.
judeþele dunãrene (Caraº – Severin, deºeuri. Elevii sunt invitaþi sã dispoziþie de echipa "Let's Do It, sustenabile pentru rezolvarea 
Mehedinþi, Dolj, Olt, Teleorman, Danube!", vor realiza compost. participe la activitãþi de reutilizare  De asemenea, în cadrul “Let's Do acestora. Activitatea se adreseazã 
Giurgiu, Cãlãraºi, Ialomiþa, Brãila, creativã, precum crearea de obiecte It, Danube!” va fi organizatã ºi o La nivelul fiecãrei clase vor fi alese 

Clasele V-VIII ºi IX-XII: Galaþi, Tulcea ºi Constanþa). acþiune de curãþare a malurilor din materiale reciclabile, maximum trei proiecte/lucrãri, iar 
Proiectul este realizat cu sprijinul Dunãrii, pe 25 iunie 2016,  în organizarea de prezentãri de modã, selecþia acestora se va face de cãtre 1. Sesiuni de educaþie ecologicã 
Ministerului Mediului, Apelor ºi realizarea de machete, planºe, apropierea Zilei Internaþionale a (februarie-mai), pentru elevii care profesorul coordonator. Jurizarea 
Pãdurilor ºi Kaufland România.desene etc. fluviului, la care vor fi invitate sã nu au participat la trainingurile eco finalã se va realiza de cãtre 

l 

onsilierii locali au aprobat în cadrul 
ºedinþei ordinare din 27 ianuarie Ccurent, proiectul de hotãrâre privind 

stabilirea componenþei comisiei de analizã 
a solicitãrilor de locuinþe sociale ºi 
repartizarea acestora. Comisia va fi 
formatã din urmãtorii: Preºedinte-Nelu 
Papazi, Secretar-Elena ªtefãnescu, 
membrii: Iuliana Mihai, Monica Bãbuº, 
Elena Dima, Alin Ciucu, Victor Vasile. Din 
cadrul comisiei ar fi trebuit sã facã parte, 
conform legii, ºi patru consilieri locali, dar 
nici unul dintre cei 20 de aleºi nu a dorit 
acest lucru.

Odatã cu intrarea în vigoare a acestui nou 
proiect s-a abrogat Hotãrârea Consiliului 
Local nr. 63/26.05.2015, precum ºi orice 
alte dispoziþii contrare.

Consiliul Local al Comunei Unirea, 
judeþul Cãlãraºi, organizeazã în data de 
22.02.2016, orele 10:00, licitaþie 
deschisã pentru închiriere imobil 
(cabinet medical veterinar), din str. 
Primãriei, nr. 2 în suprafaþã de 22,40 
mp, situat în domeniul public al 
comunei Unirea.
Relaþii suplimentare la Primãria 
Comunei Unirea, telefon 0242/343028, 
dna Caratã Simona.

Primar,
Ing Olteanu Anghel

onsiliul Judeþean Cãlãraºi va corpuri au fost realizate in baza timpul celor 40 de ani de 
aloca sume importante anul cerinþelor funcþionale ºi tehnologice funcþionare, constatându-se cã nu Cacesta pentru mai multe ale anilor respectivi, cerinþe ce nu mai au capacitatea de a rãspunde 

lucrãri de investiþii la Spitalul mai corespund necesitãþilor ºi noilor cerinþe si noilor funcþionalitãþi 
Judeþean Cãlãraºi, pentru aceastã normelor actuale, prezentând grave din cauza stãrii avansate de uzura. 
perioadã alocându-se bani pentru deficienþe de rezistenþã ºi stabilitate Totodatã se înregistreazã consumuri 
modernizarea instalaþiei de gaze care pun în pericol siguranþa mari de combustibil care genereazã 
medicale ºi sistemul de încãlzire. utilizatorilor. costuri semnificative care se rãsfrâng 
Pentru sistemul de încãlzire, în mod negativ asupra situaþiei 

În acest sens se propune consilierii judeþeni au aprobat 3,8 financiare a Spitalului. 
dezafectarea corpurilor de clãdire milioane de lei în ºedinþa de la 
parter A+C care adãpostesc în În acest sens se vor realiza sfârºitul lunii ianuarie.
prezent centrala de abur ºi hidroforul urmãtoarele instalaþii tehnologice:

Proiectul propus vizeazã (A), staþia de compresoare (C), 
modernizarea sistemului de precum ºi cele douã coºuri de fum w Centrala termicã pentru producere 
alimentare cu energie termicã al existente ºi consolidarea si apã caldã încãlzire ºi apã caldã de 
Spitalului Judeþean de Urgenþã reabilitarea corpului de clãdire consum menajer – sistem clasic;
Cãlãraºi, tratând atât corpurile de parter care adãposteºte în prezent 

Centrala termicã producere abur clãdire aferente cât ºi instalaþiile CENTRALA TERMICÃ (B) care 
joasã presiune – bucãtãrie spital;tehnologice aferente. conþine ºi spaþiul anexã aferent 

corpului - medicinã legalã ºi camerã 
Corpurile de clãdire aferente Instalaþii de cogenerare (energie depozitare temporarã deºeuri 
Centralei termice din cadrul electricã ºi energie termicã).periculoase. În cadrul corpului de 
Spitalului Judeþean de Urgenþã clãdire consolidat ºi reabilitat se va 

Valoarea investiþiei este de 3.827.514 Cãlãraºi au suferit importante amenaja camera hidroforului ºi un 
lei (866.600 euro), la care se adaugã degradãri structurale, ca urmare a grup sanitar pentru personalul 
T.V.A., din care C+M în valoare de unei întreþineri necorespunzãtoare, tehnic.
1.329.943 lei (301.117 euro), la care efectuându-se parþial reparaþii ale 
se adaugã T.V.A. (la cursul BNR din finisajelor si instalaþiilor. Construite Instalaþiile interioare au suferit de 
07.10.2015, 4,4167 lei/euro). în perioada anilor 1975 - 1977, aceste asemenea degradãri semnificative în 

w 

w 

ROMÂNIA
JUDEÞUL CALARASI

PRIMÃRIA COMUNEI UNIREA 
Cod postal 917270

Telefon 0242343028,fax 0242343448
e.mail primariaunireacalarasi@yahoo.com

n ºedinþa ordinarã din 27 ianuarie a.c., consilierii 
judeþeni au decis alocarea a peste 600.000 de lei 
pentru realizarea instalaþiei de gaze medicale în Î

Spitalul Judeþean Cãlãraºi, corpurile A ºi B. 
Obiectivul proiectului este realizarea instalaþiei pentru 
distribuþia gazelor medicale necesare îmbunatãþirii 
calitãþii serviciilor medicale la Spitalul Judeþean de 
Urgenþã Cãlãraºi.
Implementarea proiectului va determina îmbunãtãþirea 
sistemului medical local, creºterea calitãþii serviciilor 
medicale oferite localnicilor, dezvoltarea sistemului 
sanitar, creºterea gradul de civilizaþie, social ºi moral 
pentru localnici.
În perioada 2007 - 2015 au fost modernizate: Unitatea 
de Primire Urgenþe, Secþia Obstreticã Ginecologie, 
Secþia Chirurgie Generalã, Secþia Oncologie, Secþia 
Cardiologie, ATI – Ortopedie ºi Secþia Medicalã.
Ca urmare a lucrãrilor de reparaþii capitale, 
modernizare ºi refuncþionalizare a secþiilor Chirurgie, 
Oncologie, Cardiologie, Medicinã Internã, datoritã 
creºterii numãrului de pacienþi care necesitã utilizarea 
gazelor medicale se impun lucrãri de modernizare ºi 
refuncþionalizare a instalaþiei de gaze medicale 
(oxigen, aer comprimat ºi vacuum), în Corpurile A ºi B 
ºi staþie de aer comprimat în cadrul Spitalului 
Judeþean de Urgenþã Cãlãraºi.
Instalaþia de gaze medicale a fost proiectatã în 
conformitate cu destinaþia încãperilor corpurilor A ºi B 
ale Spitalului Judeþean de Urgenþã Cãlãraºi ºi cu 
mobilierul aferent acestora.
În urma analizei planurilor aferente s-au dimensionat 
instalaþiile de distribuþie pentru urmãtoarele gaze 
medicale: oxigen, aer comprimat ºi vacuum.
Instalaþia de gaze medicale este compusã din:
l þevi pentru distribuþie din cupru medical cu 
diametrul conform HTM 02-01/2006;

fitinguri ºi robineþi de izolare;
tablouri de avertizare Pmin-max 2 sau 3 gaze 

medicale;
unitãþi terminale pentru gaze medicale (prize 

automate oxigen ºi prize vacuum);
seturi oxigenare ºi seturi de aspiraþie cu borcan cu 

prindere ºinã;
console gaze medicale si pendanþi sãli operaþie;
staþie de producere aer comprimat;

Staþia de producere vacuum a fost inclusã în 
documentaþia pentru Corpul C.
Prin realizarea investiþiei „Instalaþie de gaze 
medicinale (Oxigen, Aer Comprimat, Vacuum) Corp A 
ºi B în cadrul Spitalului Judeþean de Urgenþã Cãlãraºi” 
se va asigura distribuþia gazelor medicale la parametrii 
optimi presiune/debit, în condiþii de siguranþã pentru 
pacient ºi personalul medical.
Valoarea totalã a investiþiei este de 685.412 lei 
(154.895 euro), la care se adaugã T.V.A., din care C + 
M în valoare de 274.293 lei (61,987 euro), la care se 
adaugã T.V.A. (la cursul BNR din 20.10.2015, 4,425 
lei/euro).
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Începe cea de-a treia ediþie „Let's Do It, Danube!“
n ªcolile din judeþele dunãrene sunt invitate sã se înscrie în competiþie pânã pe 2 februarie 2016. Marele Premiu: un laborator de informaticã

Daniel ªtefan: „Prin eliminarea unui etaj al 
Bibliotecii facem o economie de 1,8 milioane lei, 

plus cheltuielile aferente întreþinerii” 

n Primãria Cãlãraºi

Comisia de analizã a 
solicitãrilor de locuinþe 

sociale are o nouã 
componenþã

Anunþ de participare 
la licitaþia deschisã

Nr. 337/26.01.2016

n Primãria Cãlãraºi

Dan Drãgulin: „Avem 471 de miliarde pentru investiþii”

Consiliul Judeþean alocã 
685.412 lei pentru 

instalaþia de gaze medicale 
la Spitalul Judeþean Cãlãraºi

Sistemul de încãlzire al Spitalului 
Judeþean Cãlãraºi va fi modernizat



Mircea Brânduºã urma noastrã. Le mulþumesc 
colegilor mei din primãrie, 
pentru cã sunt profesioniºti. rimarii din Colegiul 

Prefectural nr. 3 s-au Rep: Omul ºi primarul 
reunit la sfârºitul lui P Laurenþiu Manole este 

ianuarie pentru stabilirea mulþumit pentru activitatea 
candidaþilor la alegerile din varã. desfãºuratã în fruntea 
Întâlnirea s-a consumat într-o primãriei Frãsinet?
locaþie din apropierea oraºului 

M.L. Nu eu trebuie sã fiu Lehliu, în prezenþa preºedintelui 
mulþumit. Vocea cetãþeanului, a Filipescu, senatorilor Tomoiagã ºi 
contribuabilului spune totul. Per Motreanu ºi a deputatului Iliuþã. 
ansamblu, în sinea mea sunt Mulþi dintre aceºtia au fost de 
extrem de mulþumit de ceea ce acord sã meargã mai departe, 
am fãcut în aceºti 4 ani ºi vreau însã au fost ºi câteva excepþii. 
ca la finele mandatului sã ies din Laurenþiu Manole primarul 
primãrie cu capul sus. comunei Frãsinet nu va mai 

candida pentru un nou mandat. 
Rep: Care sunt cele mai 

semnificative realizãri din Rep: D-le Manole, care sunt 
mandatul dvs.?motivele care v-au determinat 

sã renunþaþi la cariera politicã 
M.L.: Înfiinþarea cãminului 

ºi la funcþia de primar?
cultural din satul Luptãtori, 
proiect care a pornit de la niºte M.L.: Motivul este unul strict 
ziduri nãruite ale ºcolii vechi; personal, nicidecum politic. Nu 
Extindere ºi modernizare sediu pot sã merg mai departe. Îmi 
primãrie; Reabilitare ºi pare foarte rãu, dar asta e viaþa. 
modernizare iluminat public Întotdeauna mai presus de 

cariera politicã se aflã 
problemele familiei. 

Rep: Aceºti 4 ani petrecuþi 
Rep: Sincer vorbind, ca om în funcþia de primar al dvs.?

comunei Frãsinet, au ºi primar, aveþi ºi regrete în 
M.L.: Economic, bugetul local reprezentat un mandat dificil acest mandat?
stabilit pentru 2016 este unul pentru dvs.? 
mai bogat ca cel din 2015, iar M.L.: Îmi pare rãu cã nu am 

M.L.: Consider cã a fost un sumele vor fi direcþionate cãtre reuºit o atragere consistentã de 
mandat derulat într-un context fonduri europene, pe care sã le proiectele aflate în derulare. 
nu foarte favorabil, dar diferit de Administrativ, primãria Frãsinet investesc în infrastructura 
cele ale predecesorilor mei. Am are rezultate foarte bune. comunei. Regret cã nu am putut 
încercat sã conduc în alt mod crea mai multe locuri de muncã 
primãria, sã elimin sentimentul Rep: Pânã în varã, ce pentru locuitori. 
de inechitate în rândul proiecte consideraþi cã mai 
locuitorilor. Sunt convins cã am pot fi implementate? Rep: Care este mesajul dvs. 
realizat ceea ce trebuie, nu ceea pentru locuitorii comunei 

M.L.: Demararea lucrãrilor la ce dã bine. Frãsinet?
reþeaua de canalizare în satele 

Rep: Credeþi cã sunt  Luptãtori ºi Dãneºti, proiect M.L.: Sã susþinã candidatul PNL suficiente motive de pentru care în curând se va la funcþia de primar al comunei. satisfacþie în rândul echipei cu organiza licitaþia. Nu în ultimul Sã-l sprijine în continuarea care aþi lucrat în acest biserica din satul Curãteºti.stradal; Înfiinþare teren tenis sat rând, sper sã se poatã finaliza proiectelor iniþiate de mine. Le mandat? Luptãtori; Modernizare strãzi lucrãrile la reþeaua de alimentare Rep: Din punct de vedere mulþumesc tuturor cã au avut 
comunale prin lucrãri de cu apã potabilã în satele M.L.: Dupã un mandat în care economic ºi administrativ, încredere în mine ºi echipa cu 
pietruire; Finalizarea lucrãrilor am lucrat cu toþii, rãsplata cum veþi lãsa primãria Curãteºti, Luptãtori, Dãneºti ºi care am lucrat în aceºti 4 ani. Le 
de reabilitare ºi modernizare la primitã este ceea ce vom lãsa în Frãsinet la finele mandatului Frãsinet. doresc multã sãnãtate! 
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Este vorba despre familia casei, nu mai poate munci. (inspiraþi de filmul „Pay it cât de cât decent. 
familia Haidãu. Casa în De curând a fost operat a forward” – „Dã mai Mulþumim tuturor celor 
care locuieºte aceastã doua oarã de hernie de departe”, încercãm sã care au contribuit la acest 
familie – pãrinþii, cei trei disc. Comunitatea „infectãm” lumea sã facã proiect! Donatorii au 
copii ºi bunica este o casã româneascã din Emirate a fapte bune). preferat sã-ºi þinã numele 
foarte modestã ºi veche, reuºit sã achiziþioneze o în anonimat. Vãcuþa a costat 2.600 lei ºi 
facutã din chirpici ºi care vãcuþã pentru aceastã mai sunt bani rãmaºi din Cu stimã, Carmen Paiu”
nici mãcar nu este a lor, familie. Numele vãcuþei care dorim sã cumpãrãm Cei care doresc sã ajute, 
este a bunicii. Bunica stã este „Dubãiþa” ºi se pare materiale de construcþii pot lua legãtura cu 
doar în pat, nu poate sã cã este deja gestantã. Am pentru a-i ajuta pe aceºti doamna Carmen Paiu, pe 
vorbeasca ºi trebuie cãzut de acord ca primul oameni gospodari sã-ºi adresa sa de facebook, sau 
schimbatã de pamperºi ºi viþel sã fie donat de dânºii repare acoperiºul casei la pe pagina de facebook 
haine de douã ori pe zi. altei familii sãrace primavarã ºi sã poatã trãi Ortodoxia Tinerilor.
Unul dintre cei trei copii, 
Andrei, s-a nãscut sãnãtos, 
dar la vârsta de 6 luni a 
fãcut febrã mare, apoi a ecazurile oamenilor facebook a ziarului 
intrat în convulsie. Deºi au depãºesc de cele Obiectiv, am primit un 
mers la spital cu el, mai multe ori mesaj de la doamna N
doctoriþa care l-a consultat graniþele prin Carmen Paiu care ne-a 
nu i-a acordat în timp util dramatismul lor. Aºa s-a rugat sã facem publicã 
primul ajutor. A fãcut întâmplat ºi cu povestea povestea acestor oameni 
parezã pe partea stângã, unei familii din Vasilaþi, amãrâþi în speranþa cã vor 
fiindu-i afectat ºi creierul. Judeþul Cãlãraºi, care a mai fi ºi alþi români care 
Acum are 18 ani, dar ajuns în atenþia sã îi ajute. 
mintea de atunci. comunitãþii române din „Mã numesc Carmen Paiu 

Dubai, Emiratele Arabe Diagnostic: microcefalee, ºi vã scriu în numele 
Unite prin intermediul parezã partea stângã ºi comunitãþii de români din 
unui blogger român. epilepsie. Medicul de la Emiratele Arabe Unite. 
Impresionaþi de situaþia în acea vreme, domnul Doresc sã vã relatez 
care trãieºte familia doctor Ciurea de la despre povestea unei 
Haidãu, românii din Spitalul nr. 9 (cel mai familii din satul Vasilaþi – 
Emirate au pus mânã de renumit din þarã la acea Cãlãraºi, care ne-a adusã 
la mânã ºi au strâns banii vreme) le-a spus pãrinþilor la cunoºtinþã de cãtre 
necesari pentru lui Andrei cã nu mai este bloggerul Florin Panait ºi 
cumpãrarea unei vãcuþe nimic de fãcut (creier pagina de facebook: 
dar ºi pentru unele stagnat). Andrei are Ortodoxia Tinerilor- 
materiale de construcþii nevoie de haine de mãsura https://www.facebook.com
necesare reparãrii unui baiat de 10 ani ºi /ortodoxia.tinerilor/
acoperiºului casei.   pamperºi nr 5. Tatãl lui https://andreihaidau.word
Recent, pe adresa de Andrei, care a fost stâlpul press.com

w Îmbunãtãþirea infrastructurii ostel Boitan nãscut în din 2015, însã Costel Boitan 
rutiere prin lucrãri de pietruire localitatea Valea Argovei considerã cã raportul venituri-
a strãzilor comunale cu 200 tone la 18.09.1964, lucreazã în C cheltuieli este suficient pentru 
piatrã cubicã; administraþia publicã de la desfãºurarea activitãþii primãriei 

01.01.1989. De-a lungul timpului în condiþii optime. Îmbunãtãþirea infrastructurii 
a ocupat funcþii importante în ºcolare prin reabilitarea ºcolilor Costel Boitan este hotãrât sã organigrama primãriei Valea din satele comunei; candideze pentru încã un nou Argovei, fiind asimilat ca un bun 

mandat ºi promite tuturor Construirea unui teren de funcþionar. În politicã a intrat în 
susþinãtorilor cã va fi acelaºi om sport multifunctional dotat cu anul 1992, reuºind de-a lungul 
aºa cum l-au cunoscut în acest covor sintetic; timpului sã deþinã 3 mandate de 
prim mandat în calitate de viceprimar ('92-'96 ºi 2004-2012), Reabilitarea ºi modernizarea 
primar, considerând cã percepþia actualmente fiind primarul în cãminului cultural din satul 
dumnealui în rândul exerciþiu al comunei. Cu câteva Siliºtea; 
electoratului comunei Valea luni înainte de alegerile din 

Înfiinþarea unui parc verde cu Argovei se va vedea la varã, Costel Boitan considerã cã 
locuri de joacã pentru copii în numãrarea voturilor. Primarul încleºtarea de forþe care existã 
satul Siliºtea; Costel Boitan promite acestui actualmente împotriva domniei 

electorat cã intenþioneazã sã dea sale ºi care este o coaliþie Îngrãdirea terenului de fotbal 
o semnificaþie aparte unor alcãtuitã din adversarii sãi din satul Valea Argovei cu gard 
proiecte care sã îmbunãtãþeascã politici (cãrora le vine greu sã de beton armat; 
calitatea vieþii locuitorilor înþeleagã cã timpul lor a trecut), având ca scop integrarea centrul comunei în care Îngrãdirea cimitirului nou din nu are cum sã-i ºtirbeascã comunei Valea Argovei, acestora în comunitate; producãtorii de legume ºi nu satul Valea Argovei cu gard de prioritare fiind urmãtoarele: reputaþia, întrucât rezultatele numai sã-ºi comercializeze beton armat; Dotarea în cadrul primãriei a dumnealui în funcþia de primar produsele. Proiect înfiinþare birourilor cu logisticã nouã Reabilitarea blocului de din acest prim mandat sunt 
microcentralã fotovoltaicã 7,5 ºtiindu-se cã la preluarea Din punct de vedere economic specialiºti în care funcþioneazã semnificative ºi îl recomandã în 
mega-waþi;mandatului era depãºitã; anul 2015 a fost unul bun pentru Oficiul Poºtal ºi Dispensarul continuare. „Imediat dupã 

primãria Valea Argovei. Astfel, s- Proiect înfiinþare reþea Uman; - Reabilitarea instalarea în funcþia de primar, Aducerea funcþionarilor din 
a reuºit alocarea a 146.000 lei canalizare în satele Valea iluminatului public stradal cu am încercat sã eficientizez primãrie la un nivel ridicat de 
cãtre cadrele didactice, sumã Argovei ºi Vlãdiceasca;becuri economice instalate din activitatea personalului perfecþionare din punct de 
câºtigatã în instanþã ca drepturi stâlp în stâlp în satul Valea primãriei. Ideile mele au fost vedere profesional; Reabilitare drumuri comunale salariale; S-au repartizat 21.000 Argovei ºi din doi în doi stâlpi în orientate, în special, cãtre în satul Ostrov;Realizarea prin PUG a lei cu titlu de ajutor de încãlzire celelalte sate; îndeplinirea obiectivelor stabilite 

Strategiei de dezvoltare durabilã persoanelor defavorizate, iar în Proiect asfaltare strãzi de administraþia localã a Înfiinþarea primei asociaþii a comunei; perioada 15 noiembrie – 31 comunale în satele Valea comunei Valea Argovei ºi intercomunitare cu care am decembrie tot din bugetul local a Argovei, Vlãdiceasca, Siliºtea;aplicarea hotãrârilor Consiliului Acoperirea „gãurilor” din participat la bursã pentru fost direcþionatã suma de 35.000 Local, respectând obligaþiile ºi bugetul primãriei lãsate de Proiect construire cãmin achiziþionarea energiei electrice lei ca îndemnizaþie cãtre atribuþiile stabilite de legi ºi alte vechea conducere; cultural în satul Valea Argovei;mai ieftinã decât cea captivã cu persoanele cu dizabilitãþi ºi acte normative”. Principalele Reabilitarea vechiului 17 %; Proiect reabilitare sistem nevoi speciale. De remarcat este realizãri cu care Costel Boitan monument al comunei; alimentare apã potabilã în satul Acordarea a 50 locuri de casã cã bugetul local stabilit pentru îºi poate contracara adversarii 
Înfiinþarea unei micro-pieþe în Valea Argovei. potrivit legii 15/2003 tinerilor anul 2016 este mai mic ca cel politici sunt urmãtoarele: 
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Primarul comunei Frãsinet, Laurenþiu Manole, 
considerã cã a fãcut ce trebuia pentru localitate

Costel Boitan: „Prin rezultatele obþinute pot 
contracara adversarii politici la scrutinul din varã”

Comunitatea de români din Emiratele Arabe 
a sãrit în ajutorul unei familii din Vasilaþi, Cãlãraºi

Comunitatea de români din Emiratele Arabe 
a sãrit în ajutorul unei familii din Vasilaþi, Cãlãraºi

Rodica Zaharia candidatura la alegerile locale, pentru facem nimic în acest sens ele nu vor 
Primãria Domneºti. dispãrea. Este clar cã trebuie sã ne 

ridicãm, sã avem acelaºi þel (...). Am ajuns oxana Mihaela Vlad este de origine Partidului Alianþa pentru Domneºti este o la concluzia cã avem nevoie de o platformã din municipiul Cãlãraºi, iar de ceva formaþiune politicã înfiinþatã la nivel de politicã, în care sã credem cu toþii, o 
comunã.Rvreme este cetãþean al comunei platformã curatã cu oameni curaþi, care sã 

Domneºti din Ilfov. A cochetat mult timp promoveze interesele cetãþenilor ºi ale „Discursul meu nu este unul politic. Nu m-
cu postul de Radio Voces Campi Cãlãraºi comunitãþii", a susþinut preºedintele APD.am gândit niciodatã cã voi ajunge sã 
ºi Mix Fm Constanþa, respectiv Constanþa fondez un partid. Sunt doar un cetãþean 

Vlad a adãugat cã niciunul dintre cei cinci care a avut curajul sã se implice. Mi-am TV. Are carismã ºi mai nou, ºi-a descoperit 
membri fondatori nu este un om politic, anunþat intenþia de a candida la postul de o nouã vocaþie, aceea de politician. A iar partidul este independent cu o primar al comunei Domneºti. Este clar cã hotãrât cã doreºte sã se implice în orientare de centru dreapta, de tradiþie nu am pornit în acest demers fãrã studii, comunitatea din care face parte ºi creºtin-democratã, cu accent pe protecþia fãrã oameni pregãtiþi. Suntem conºtienþi 

intenþioneazã sã candideze la funcþia de mediului, dezvoltare localã ºi încurajarea La rândul sãu, primarul Comunei Peºtera cã va fi o luptã durã, foarte grea, ne dorim 
iniþiativei private. a spus cã "dacã nu stãm pe margine ºi ne primar al localitãþii Domneºti. sã mai gãsim ceva în vistieria Primãriei 

dãm cu pãrerea se pot schimba lucrurile Domneºti", a spus Vlad, menþionând cã Liderul APD a mai spus cã beneficiazã în Roxana Mihaela Vlad a declarat în fantastic de mult ºi de repede". "Am prioritãþile sale vor fi sãnãtatea, educaþia demersul sãu de susþinerea primarului exclusivitate pentru ziarul Obiectiv cã, preluat comuna în 2008, iar în doar opt ºi infrastructura. Comunei Peºtera, jud. Constanþa, Valentin dacã ar fi locuit în municipiul Cãlãraºi, în ani de zile, ceva care nu însemna nimic 
Vrabie, prezent la conferinþã.prezent, ºi-ar fi dorit sã aibã aceeaºi Ea a precizat cã formaþiunea politicã a pentru jud. Constanþa, înseamnã acum 

iniþiativã, prioritãþile sale axându-se pe fost înregistratã la Tribunalul Bucureºti pe foarte mult pentru întreaga þarã", a spus „Am pornit în acest demers cu exemplul infrastructurã, educaþie ºi sãnãtate. 15 decembrie 2015, adãugând cã motivul Vrabie.unui om care a devenit o legendã în pentru care a înfiinþat partidul a fost 
Agerpres titreazã cã preºedintele România, domnul Valentin Vrabie, Potrivit liderului APD, bugetul local al dorinþa de a se implica ºi a da glas 
Partidului Alianþa pentru Domneºti, primarul Comunei Peºtera, jud. Constanþa, comunei Domneºti se ridicã la aproximativ nemulþumirilor locuitorilor comunei.
Roxana-Mihaela Vlad, formaþiune politicã comunã supranumitã mica Elveþie. Dacã 10 milioane de euro, localitatea fiind 
înscrisã la Tribunalul Bucureºti având „A venit momentul sã ne luãm soarta în dânsul a reuºit, asta ne determinã sã locuitã de aproximativ 10.000 de oameni.
cinci membri fondatori, ºi-a anunþat propriile mâini. Dacã stãm în casã ºi ne credem cã se poate. Un om care ºi-a dorit, 

Sursa:agerpres.roduminicã, într-o conferinþã de presã, exprimãm veºnic nemulþumirile ºi nu a avut curaj ºi a reuºit", a spus Vlad.

Fostã ziaristã cãlãrãºeancã vrea sã devinã 
primar al comunei Domneºti, Ilfov



Mircea Brânduºã urma noastrã. Le mulþumesc 
colegilor mei din primãrie, 
pentru cã sunt profesioniºti. rimarii din Colegiul 

Prefectural nr. 3 s-au Rep: Omul ºi primarul 
reunit la sfârºitul lui P Laurenþiu Manole este 

ianuarie pentru stabilirea mulþumit pentru activitatea 
candidaþilor la alegerile din varã. desfãºuratã în fruntea 
Întâlnirea s-a consumat într-o primãriei Frãsinet?
locaþie din apropierea oraºului 

M.L. Nu eu trebuie sã fiu Lehliu, în prezenþa preºedintelui 
mulþumit. Vocea cetãþeanului, a Filipescu, senatorilor Tomoiagã ºi 
contribuabilului spune totul. Per Motreanu ºi a deputatului Iliuþã. 
ansamblu, în sinea mea sunt Mulþi dintre aceºtia au fost de 
extrem de mulþumit de ceea ce acord sã meargã mai departe, 
am fãcut în aceºti 4 ani ºi vreau însã au fost ºi câteva excepþii. 
ca la finele mandatului sã ies din Laurenþiu Manole primarul 
primãrie cu capul sus. comunei Frãsinet nu va mai 

candida pentru un nou mandat. 
Rep: Care sunt cele mai 

semnificative realizãri din Rep: D-le Manole, care sunt 
mandatul dvs.?motivele care v-au determinat 

sã renunþaþi la cariera politicã 
M.L.: Înfiinþarea cãminului 

ºi la funcþia de primar?
cultural din satul Luptãtori, 
proiect care a pornit de la niºte M.L.: Motivul este unul strict 
ziduri nãruite ale ºcolii vechi; personal, nicidecum politic. Nu 
Extindere ºi modernizare sediu pot sã merg mai departe. Îmi 
primãrie; Reabilitare ºi pare foarte rãu, dar asta e viaþa. 
modernizare iluminat public Întotdeauna mai presus de 

cariera politicã se aflã 
problemele familiei. 

Rep: Aceºti 4 ani petrecuþi 
Rep: Sincer vorbind, ca om în funcþia de primar al dvs.?

comunei Frãsinet, au ºi primar, aveþi ºi regrete în 
M.L.: Economic, bugetul local reprezentat un mandat dificil acest mandat?
stabilit pentru 2016 este unul pentru dvs.? 
mai bogat ca cel din 2015, iar M.L.: Îmi pare rãu cã nu am 

M.L.: Consider cã a fost un sumele vor fi direcþionate cãtre reuºit o atragere consistentã de 
mandat derulat într-un context fonduri europene, pe care sã le proiectele aflate în derulare. 
nu foarte favorabil, dar diferit de Administrativ, primãria Frãsinet investesc în infrastructura 
cele ale predecesorilor mei. Am are rezultate foarte bune. comunei. Regret cã nu am putut 
încercat sã conduc în alt mod crea mai multe locuri de muncã 
primãria, sã elimin sentimentul Rep: Pânã în varã, ce pentru locuitori. 
de inechitate în rândul proiecte consideraþi cã mai 
locuitorilor. Sunt convins cã am pot fi implementate? Rep: Care este mesajul dvs. 
realizat ceea ce trebuie, nu ceea pentru locuitorii comunei 

M.L.: Demararea lucrãrilor la ce dã bine. Frãsinet?
reþeaua de canalizare în satele 

Rep: Credeþi cã sunt  Luptãtori ºi Dãneºti, proiect M.L.: Sã susþinã candidatul PNL suficiente motive de pentru care în curând se va la funcþia de primar al comunei. satisfacþie în rândul echipei cu organiza licitaþia. Nu în ultimul Sã-l sprijine în continuarea care aþi lucrat în acest biserica din satul Curãteºti.stradal; Înfiinþare teren tenis sat rând, sper sã se poatã finaliza proiectelor iniþiate de mine. Le mandat? Luptãtori; Modernizare strãzi lucrãrile la reþeaua de alimentare Rep: Din punct de vedere mulþumesc tuturor cã au avut 
comunale prin lucrãri de cu apã potabilã în satele M.L.: Dupã un mandat în care economic ºi administrativ, încredere în mine ºi echipa cu 
pietruire; Finalizarea lucrãrilor am lucrat cu toþii, rãsplata cum veþi lãsa primãria Curãteºti, Luptãtori, Dãneºti ºi care am lucrat în aceºti 4 ani. Le 
de reabilitare ºi modernizare la primitã este ceea ce vom lãsa în Frãsinet la finele mandatului Frãsinet. doresc multã sãnãtate! 
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Este vorba despre familia casei, nu mai poate munci. (inspiraþi de filmul „Pay it cât de cât decent. 
familia Haidãu. Casa în De curând a fost operat a forward” – „Dã mai Mulþumim tuturor celor 
care locuieºte aceastã doua oarã de hernie de departe”, încercãm sã care au contribuit la acest 
familie – pãrinþii, cei trei disc. Comunitatea „infectãm” lumea sã facã proiect! Donatorii au 
copii ºi bunica este o casã româneascã din Emirate a fapte bune). preferat sã-ºi þinã numele 
foarte modestã ºi veche, reuºit sã achiziþioneze o în anonimat. Vãcuþa a costat 2.600 lei ºi 
facutã din chirpici ºi care vãcuþã pentru aceastã mai sunt bani rãmaºi din Cu stimã, Carmen Paiu”
nici mãcar nu este a lor, familie. Numele vãcuþei care dorim sã cumpãrãm Cei care doresc sã ajute, 
este a bunicii. Bunica stã este „Dubãiþa” ºi se pare materiale de construcþii pot lua legãtura cu 
doar în pat, nu poate sã cã este deja gestantã. Am pentru a-i ajuta pe aceºti doamna Carmen Paiu, pe 
vorbeasca ºi trebuie cãzut de acord ca primul oameni gospodari sã-ºi adresa sa de facebook, sau 
schimbatã de pamperºi ºi viþel sã fie donat de dânºii repare acoperiºul casei la pe pagina de facebook 
haine de douã ori pe zi. altei familii sãrace primavarã ºi sã poatã trãi Ortodoxia Tinerilor.
Unul dintre cei trei copii, 
Andrei, s-a nãscut sãnãtos, 
dar la vârsta de 6 luni a 
fãcut febrã mare, apoi a ecazurile oamenilor facebook a ziarului 
intrat în convulsie. Deºi au depãºesc de cele Obiectiv, am primit un 
mers la spital cu el, mai multe ori mesaj de la doamna N
doctoriþa care l-a consultat graniþele prin Carmen Paiu care ne-a 
nu i-a acordat în timp util dramatismul lor. Aºa s-a rugat sã facem publicã 
primul ajutor. A fãcut întâmplat ºi cu povestea povestea acestor oameni 
parezã pe partea stângã, unei familii din Vasilaþi, amãrâþi în speranþa cã vor 
fiindu-i afectat ºi creierul. Judeþul Cãlãraºi, care a mai fi ºi alþi români care 
Acum are 18 ani, dar ajuns în atenþia sã îi ajute. 
mintea de atunci. comunitãþii române din „Mã numesc Carmen Paiu 

Dubai, Emiratele Arabe Diagnostic: microcefalee, ºi vã scriu în numele 
Unite prin intermediul parezã partea stângã ºi comunitãþii de români din 
unui blogger român. epilepsie. Medicul de la Emiratele Arabe Unite. 
Impresionaþi de situaþia în acea vreme, domnul Doresc sã vã relatez 
care trãieºte familia doctor Ciurea de la despre povestea unei 
Haidãu, românii din Spitalul nr. 9 (cel mai familii din satul Vasilaþi – 
Emirate au pus mânã de renumit din þarã la acea Cãlãraºi, care ne-a adusã 
la mânã ºi au strâns banii vreme) le-a spus pãrinþilor la cunoºtinþã de cãtre 
necesari pentru lui Andrei cã nu mai este bloggerul Florin Panait ºi 
cumpãrarea unei vãcuþe nimic de fãcut (creier pagina de facebook: 
dar ºi pentru unele stagnat). Andrei are Ortodoxia Tinerilor- 
materiale de construcþii nevoie de haine de mãsura https://www.facebook.com
necesare reparãrii unui baiat de 10 ani ºi /ortodoxia.tinerilor/
acoperiºului casei.   pamperºi nr 5. Tatãl lui https://andreihaidau.word
Recent, pe adresa de Andrei, care a fost stâlpul press.com

w Îmbunãtãþirea infrastructurii ostel Boitan nãscut în din 2015, însã Costel Boitan 
rutiere prin lucrãri de pietruire localitatea Valea Argovei considerã cã raportul venituri-
a strãzilor comunale cu 200 tone la 18.09.1964, lucreazã în C cheltuieli este suficient pentru 
piatrã cubicã; administraþia publicã de la desfãºurarea activitãþii primãriei 

01.01.1989. De-a lungul timpului în condiþii optime. Îmbunãtãþirea infrastructurii 
a ocupat funcþii importante în ºcolare prin reabilitarea ºcolilor Costel Boitan este hotãrât sã organigrama primãriei Valea din satele comunei; candideze pentru încã un nou Argovei, fiind asimilat ca un bun 

mandat ºi promite tuturor Construirea unui teren de funcþionar. În politicã a intrat în 
susþinãtorilor cã va fi acelaºi om sport multifunctional dotat cu anul 1992, reuºind de-a lungul 
aºa cum l-au cunoscut în acest covor sintetic; timpului sã deþinã 3 mandate de 
prim mandat în calitate de viceprimar ('92-'96 ºi 2004-2012), Reabilitarea ºi modernizarea 
primar, considerând cã percepþia actualmente fiind primarul în cãminului cultural din satul 
dumnealui în rândul exerciþiu al comunei. Cu câteva Siliºtea; 
electoratului comunei Valea luni înainte de alegerile din 

Înfiinþarea unui parc verde cu Argovei se va vedea la varã, Costel Boitan considerã cã 
locuri de joacã pentru copii în numãrarea voturilor. Primarul încleºtarea de forþe care existã 
satul Siliºtea; Costel Boitan promite acestui actualmente împotriva domniei 

electorat cã intenþioneazã sã dea sale ºi care este o coaliþie Îngrãdirea terenului de fotbal 
o semnificaþie aparte unor alcãtuitã din adversarii sãi din satul Valea Argovei cu gard 
proiecte care sã îmbunãtãþeascã politici (cãrora le vine greu sã de beton armat; 
calitatea vieþii locuitorilor înþeleagã cã timpul lor a trecut), având ca scop integrarea centrul comunei în care Îngrãdirea cimitirului nou din nu are cum sã-i ºtirbeascã comunei Valea Argovei, acestora în comunitate; producãtorii de legume ºi nu satul Valea Argovei cu gard de prioritare fiind urmãtoarele: reputaþia, întrucât rezultatele numai sã-ºi comercializeze beton armat; Dotarea în cadrul primãriei a dumnealui în funcþia de primar produsele. Proiect înfiinþare birourilor cu logisticã nouã Reabilitarea blocului de din acest prim mandat sunt 
microcentralã fotovoltaicã 7,5 ºtiindu-se cã la preluarea Din punct de vedere economic specialiºti în care funcþioneazã semnificative ºi îl recomandã în 
mega-waþi;mandatului era depãºitã; anul 2015 a fost unul bun pentru Oficiul Poºtal ºi Dispensarul continuare. „Imediat dupã 

primãria Valea Argovei. Astfel, s- Proiect înfiinþare reþea Uman; - Reabilitarea instalarea în funcþia de primar, Aducerea funcþionarilor din 
a reuºit alocarea a 146.000 lei canalizare în satele Valea iluminatului public stradal cu am încercat sã eficientizez primãrie la un nivel ridicat de 
cãtre cadrele didactice, sumã Argovei ºi Vlãdiceasca;becuri economice instalate din activitatea personalului perfecþionare din punct de 
câºtigatã în instanþã ca drepturi stâlp în stâlp în satul Valea primãriei. Ideile mele au fost vedere profesional; Reabilitare drumuri comunale salariale; S-au repartizat 21.000 Argovei ºi din doi în doi stâlpi în orientate, în special, cãtre în satul Ostrov;Realizarea prin PUG a lei cu titlu de ajutor de încãlzire celelalte sate; îndeplinirea obiectivelor stabilite 

Strategiei de dezvoltare durabilã persoanelor defavorizate, iar în Proiect asfaltare strãzi de administraþia localã a Înfiinþarea primei asociaþii a comunei; perioada 15 noiembrie – 31 comunale în satele Valea comunei Valea Argovei ºi intercomunitare cu care am decembrie tot din bugetul local a Argovei, Vlãdiceasca, Siliºtea;aplicarea hotãrârilor Consiliului Acoperirea „gãurilor” din participat la bursã pentru fost direcþionatã suma de 35.000 Local, respectând obligaþiile ºi bugetul primãriei lãsate de Proiect construire cãmin achiziþionarea energiei electrice lei ca îndemnizaþie cãtre atribuþiile stabilite de legi ºi alte vechea conducere; cultural în satul Valea Argovei;mai ieftinã decât cea captivã cu persoanele cu dizabilitãþi ºi acte normative”. Principalele Reabilitarea vechiului 17 %; Proiect reabilitare sistem nevoi speciale. De remarcat este realizãri cu care Costel Boitan monument al comunei; alimentare apã potabilã în satul Acordarea a 50 locuri de casã cã bugetul local stabilit pentru îºi poate contracara adversarii 
Înfiinþarea unei micro-pieþe în Valea Argovei. potrivit legii 15/2003 tinerilor anul 2016 este mai mic ca cel politici sunt urmãtoarele: 
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Primarul comunei Frãsinet, Laurenþiu Manole, 
considerã cã a fãcut ce trebuia pentru localitate

Costel Boitan: „Prin rezultatele obþinute pot 
contracara adversarii politici la scrutinul din varã”

Comunitatea de români din Emiratele Arabe 
a sãrit în ajutorul unei familii din Vasilaþi, Cãlãraºi

Comunitatea de români din Emiratele Arabe 
a sãrit în ajutorul unei familii din Vasilaþi, Cãlãraºi

Rodica Zaharia candidatura la alegerile locale, pentru facem nimic în acest sens ele nu vor 
Primãria Domneºti. dispãrea. Este clar cã trebuie sã ne 

ridicãm, sã avem acelaºi þel (...). Am ajuns oxana Mihaela Vlad este de origine Partidului Alianþa pentru Domneºti este o la concluzia cã avem nevoie de o platformã din municipiul Cãlãraºi, iar de ceva formaþiune politicã înfiinþatã la nivel de politicã, în care sã credem cu toþii, o 
comunã.Rvreme este cetãþean al comunei platformã curatã cu oameni curaþi, care sã 

Domneºti din Ilfov. A cochetat mult timp promoveze interesele cetãþenilor ºi ale „Discursul meu nu este unul politic. Nu m-
cu postul de Radio Voces Campi Cãlãraºi comunitãþii", a susþinut preºedintele APD.am gândit niciodatã cã voi ajunge sã 
ºi Mix Fm Constanþa, respectiv Constanþa fondez un partid. Sunt doar un cetãþean 

Vlad a adãugat cã niciunul dintre cei cinci care a avut curajul sã se implice. Mi-am TV. Are carismã ºi mai nou, ºi-a descoperit 
membri fondatori nu este un om politic, anunþat intenþia de a candida la postul de o nouã vocaþie, aceea de politician. A iar partidul este independent cu o primar al comunei Domneºti. Este clar cã hotãrât cã doreºte sã se implice în orientare de centru dreapta, de tradiþie nu am pornit în acest demers fãrã studii, comunitatea din care face parte ºi creºtin-democratã, cu accent pe protecþia fãrã oameni pregãtiþi. Suntem conºtienþi 

intenþioneazã sã candideze la funcþia de mediului, dezvoltare localã ºi încurajarea La rândul sãu, primarul Comunei Peºtera cã va fi o luptã durã, foarte grea, ne dorim 
iniþiativei private. a spus cã "dacã nu stãm pe margine ºi ne primar al localitãþii Domneºti. sã mai gãsim ceva în vistieria Primãriei 

dãm cu pãrerea se pot schimba lucrurile Domneºti", a spus Vlad, menþionând cã Liderul APD a mai spus cã beneficiazã în Roxana Mihaela Vlad a declarat în fantastic de mult ºi de repede". "Am prioritãþile sale vor fi sãnãtatea, educaþia demersul sãu de susþinerea primarului exclusivitate pentru ziarul Obiectiv cã, preluat comuna în 2008, iar în doar opt ºi infrastructura. Comunei Peºtera, jud. Constanþa, Valentin dacã ar fi locuit în municipiul Cãlãraºi, în ani de zile, ceva care nu însemna nimic 
Vrabie, prezent la conferinþã.prezent, ºi-ar fi dorit sã aibã aceeaºi Ea a precizat cã formaþiunea politicã a pentru jud. Constanþa, înseamnã acum 

iniþiativã, prioritãþile sale axându-se pe fost înregistratã la Tribunalul Bucureºti pe foarte mult pentru întreaga þarã", a spus „Am pornit în acest demers cu exemplul infrastructurã, educaþie ºi sãnãtate. 15 decembrie 2015, adãugând cã motivul Vrabie.unui om care a devenit o legendã în pentru care a înfiinþat partidul a fost 
Agerpres titreazã cã preºedintele România, domnul Valentin Vrabie, Potrivit liderului APD, bugetul local al dorinþa de a se implica ºi a da glas 
Partidului Alianþa pentru Domneºti, primarul Comunei Peºtera, jud. Constanþa, comunei Domneºti se ridicã la aproximativ nemulþumirilor locuitorilor comunei.
Roxana-Mihaela Vlad, formaþiune politicã comunã supranumitã mica Elveþie. Dacã 10 milioane de euro, localitatea fiind 
înscrisã la Tribunalul Bucureºti având „A venit momentul sã ne luãm soarta în dânsul a reuºit, asta ne determinã sã locuitã de aproximativ 10.000 de oameni.
cinci membri fondatori, ºi-a anunþat propriile mâini. Dacã stãm în casã ºi ne credem cã se poate. Un om care ºi-a dorit, 

Sursa:agerpres.roduminicã, într-o conferinþã de presã, exprimãm veºnic nemulþumirile ºi nu a avut curaj ºi a reuºit", a spus Vlad.

Fostã ziaristã cãlãrãºeancã vrea sã devinã 
primar al comunei Domneºti, Ilfov
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realitatea, sunt mai cunoscute: Scurtu, Termeni de înrudire în 
bastard ( la Comãneºti am avut un limba românã, Ed Academiei, 
prieten, Dan Lascãr, neam de Bucureºti, 1966, pp 68 – 73 ), din 
rãzeºi, care nici pe patul de moarte care am citat în aceastã poveste.
nu s-a împãcat cu sora sa, *
Dimitriana, noi îi ziceam Doina, pripas, / Dar îndrãzneþ cu ochii, / încercãm?” Am tras fermoarul de Era spre miezul nopþii. La pentru cã îl fãcuse „bastard” într-Cu obrãjei ca doi bujori...”la geantã ºi am scos sticla de juma coborâre m-am auzit chemat ºoptit: un proces de împãrþirea averii de kil cu dop de tablã. Aºa, pârnaie Poate poetul s-a gândit sã exprime „Domnul Rãzvan? Sunt fata lui... ” dupã 1990), bitang, fochi (u) º.a.cum era, am bãut-o în trei pânã la ideea de „copil rãmas fãrã pãrinþi Era frumoasã. Târa un geamantan Bucureºti. Din creaþiile autohtone, pe lângã la curtea împãratului” (Vasile ºi o geantã cândva „sport”. „Mã 
copil din flori, destul de Scurtu). Altminteri, de pripas = Când am scos sticla am dat de ajutaþi ?”rãspândit, avem încã: fãcut din fãrã stãpân, rãtãcind de colo pânã scrisoarea primitã dimineaþa. Am 

M-am pupat cu Caramitru ºi flori; prin flori; de (din) frunzã; colo, al nimãnui. Termenul este în deschis plicul. De atâtea ori am 
din dudãi, de pe lângã garduri; Dragomiroiu ºi ne-am urat noapte legãturã cu superstiþia rãspânditã citit-o cã o ºtiu ca pe o poezie: „ Mi-
adunat de pe câmp sau de sub bunã ºi la grabnicã revedere.altãdatã în popor cã aceºti copii se a mers bine ºi la minã ºi la fotbal. n dimineaþa Zilei lui Eminescu 
salcã.transformã dupã moarte în Am dat cu mingea-n plopi cu cei de Am dus-o pe fata prietenului meu am primit o scrisoare. N-am 

vârcolaci (Gh. F. Ceauºianu, la Textila Buhuºi ºi m-am ales cu desfãcut-o, am pus-o în geanta Î din copilãrie ºi din scrisoare la Pentru un copil de la umbra Superstiþiile poporului român, douã cupoane de stofã. Am fãcut ºi de teren alãturi de buletin ºi câþiva acceleratul de Braºov. Era spre gardului (atestãri din texte) s-o fi Bucureºti, 1915, p. 100). Copiii de un calendar la Editura „Litera” ºi lei de drum. creat ºi cântecul de leagãn: „ Are miezul nopþii, fulguia printre vocile neleaptcã se urcã în lunã ºi o mi-am cumpãrat un ceas de la un mama un odor, / ªi l-a gãsit prin care anunþau întârzierea trenurilor Seara a fost spectacolul omagial la mînâncã. (Rãspunsurile la instalator polonez. Ah, mitul mohor, / ªi mai are o floricicã, / ªi- la sosire. Am trecut peste linii, sã Casa de Culturã a Sindicatelor. Ion Chestionarul lingvistic trimis de B.P. instalatorului polonez! (...). Þii i gãsitã pe vâlcicã, / Nani, nani prindem trenul. Nu ne-am vorbit Caramitru a recitat, Maria Haºdeu, Academia R.S.R., H.II minte, la Lãloaia (cartier al puiule!” (ªezãtoarea, Revistã pentru Dragomiroiu a cântat. Sala a nimic. De pe scara ultimului vagon 246).Comãneºtiului, n.n.) aveam în faþa literaturã ºi tradiþiuni populare, aplaudat, unii chiar au plâns. Pe mi-a strigat: „Mulþumesc!”casei o grãdinã cu gherghine, Se credea cã aceºti copii, în Fãlticeni, I (1892 ºi urm.). Sau în Ion Caramitru, Pino, îl ºtiam de margarete pentru tãieturi ºi *genere, sunt isteþi, inteligenþi ºi decãdere: urzicar, adicã „l-a fãcut ani buni, eram apropiaþi, sã nu scãldãturi, ºi crizanteme, de-alea pe posedã calitãþi pe care nu le au prin urzici”. Scria Elena D.O. Sevastos, pe la spun chiar prieteni. Îi mulþumesc care le pun mai mult þãranii. Sora alþii: „M-a fãcut mama pe gheaþã, / 1892: „...pe când o fatã îndatã ce ºi-acum pentru ce mi-a dat. Pe Se pare cã cea mai veche denumire mea, Z., pe care o ºtii de când era Duminicã dimineaþã, / Sã fiu iute ºi 
Maria Dragomiroiu o vãzusem doar ajunge mamã este lipsitã de orice pentru noþiunea de „copil micã, îngrijea de ele. A fãcut un isteaþã./M-a fãcut mama pe vânt,/Sã 
la televizor. (Ca ºi Caramitru). ajutor, o vorbã bunã nu vine sã-i nelegitim” este însã copil fiu iute la cuvânt./M-a fãcut mama-copil din flori. Lãsa seara poarta 
Umplea scena cu glasul ºi un pãr îndulceascã starea. Ea-ºi poartã (accentuat pe o ), înregistrat de ntre vãi/ Sã fiu dragã la flãcãi. deschisã (...). S-a încurcat cu un 
lin i se aºeza pe veºminte. toate dicþionarele noastre începând sarcina cu fricã, cu pazã, cu ruºine (S.Fl. Marian, Naºterea la români, brad de românaº, ca cel din basmul 

cu Mardarie Cozianul ºi Anonimus Îs (...) de mii de ori i-ai spune cã-i Bucureºti, 1892, NA. 60 ). Sau: „Voinicul cel fãrã tatã al lui Cu ei, dupã spectacol, am cinat la 
Caransebesienis / Dictionarium fatã din flori vestitã / Sã nu mã Ispirescu. La botez au cãzut înºelatã, ea tot nu crede (...) cantina partidului, în oficiul de 

bagi în ispitã (Lungianu, M., valachico – latinum /, Bucureºti, lumânãrile pe jos, lumânãrile protocol, o chichineaþã cât sã nu socoate cã el s-a întruna, l-a iubit 
Basme, Bucureºti, 1961, B. 109). 1883 ), precum ºi de majoritatea gãtite cu crijmã ºi ºtergare, le-au irite proletarii: votcã, piftie, atâta, nu i-a greºit cu nimic, nu se 
Copilul primeºte numai numele culegerilor româneºti dialectele, cãlcat proºtii, i-au cãlcat norocul fripturã de porc cu cartofi prãjiþi, poate s-o pãrãseascã, socoate cã el 
mamei ºi aºa se explicã unele din fiind cunoscute ºi în douã din copilului în picioare. A furat vin Jidvei. Ceilalþi invitaþi au s-ar înturna, îl aºteaptã, îl viseazã, 
metronimice ca: Aioanei, Ailenii, dialectele sud –  dunãrene. Facem ghivece cu muºcate ºi le-a vândut primit doar rãsplata în numerar, pânã când face copilul fãrã nici un 
Amãriei, Aciocoiþei (prietenul meu, o precizare: sãrãcia de terminologii în piaþã, la Tg Ocna. A fãcut au semnat statele de colaborare ºi ajutor, ruºinatã...” (Literatura Marcel, când îi spun se supãrã). în aromânã este explicatã prin puºcãrie la Slobozia, de ziua lui au plecat acasã. popularã, 2, Ed. Minerva, Cazuri similare în limba francezã: moralitatea deosebitã a acestei Eminescu îi dã drumul. Ajut-o, eºti Se întâmpla în veacul trecut, prin Bucureºti, 1990, p. 190 ).Lamartine, Ladoucette, Lacomblez comunitãþi de vlahi – a se vedea ºi în stare, am auzit cã la Slobozia ai anii 80 (1987?), 15 Ianuarie. (i-am botezat fata în Normandia, e spusele savantului Gustav *ajuns cineva. Am încredere în tine 
cumãtrul meu...). Sunt ºi cazuri în Weigand.Maºina partidului ne-a dus la ca într-un cui de tei”. Într-un singur judeþ din România, 
care mama devine centrul familiei Ciulniþa, de unde ne-am urcat în 

* 250 de adolescente au nãscut anul Alþi termeni care denotã atitudinea ºi atunci copiii primesc personalul de Bucureºti. Pufãia 
compromiþãtoare sau fals trecut.Se înnoptase bine ºi nu se mai matronimicul sau porecla acesteia, locomotiva, se vedeau în noapte 
umilitoare: copil de strânsurã, vedea nicio luminiþã. Probabil, Avãdanei, Atomulesei Rãzvan Ciucãca : etc luminiþele de la felinarele 
bãiat de pomanã, copil de trenul se oprise în câmp când l-am (frecvenþã mare în Moldova!).impegaþilor, trenul se oprea ºi-n Slobozia, ianuarie 2016,
cãpãtat.rugat pe Caramitru sã-mi spunã câmp, apoi la Dor Mãrunt, la Înainte de Duminica a 16-a dupã „Copil din flori”: din împrumuturi 

din Luceafãrul câteva versuri cu Lehliu, iar în câmp, Dâlga... Pentru întreaga problematicã a se Rusaliide cuvinte din alte limbi cu scopul 
Cãtãlin, „ Bãiet din flori ºi de vedea o carte excepþionalã : Vasile  (Pilda talanþilor )de a atenua ºi  ascunde oarecum „ – Pino, am o sticlã de coniac, 

Mike Goldwing, un puºti Filmul este ecranizarea 12-14 februarie 2016 Nicolae Licã - voce (versiune sãu). Acestea vin, însã, ºi cu trebuie sã treacã testul 
curajos de 12 ani, e fiu ºi bestseller-ului cu acelasi Vineri: orele 12.30 românã) Gordy, Nicolae Licã unele inconveniente: curajului ºi sacrificiului dacã 
nepot de astronauþi NASA. nume, al lui Seth Grahame-- voce (versiune românã) Ed, instabilitatea psihicã ºi un vor sã câºtige confruntarea Sâmbãtã, duminicã: orele 
Bunicul sãu, venerat pe Smith, o comedie in care Coca Zibilianu - voce fizic desfigurat. finalã.10.30 ºi 12.30
vremuri, acum e uitat de povestea binecunoscuta din (versiune românã) Edna

Nãzdrãvanii din toatã lumea ºi trãieºte izolat Pride and Prejudice este Gen film: Animaþie 19-21 februarie 2016 4-10 martie 
de familie dupã ce ºi-a ratat combinata cu elemente pãdure. Rating: AG Vineri: orele 12.30 Orele: 17.00; 20.00
ºansa de a participa la contemporane... ºi mulþi Premierã în România: Sâmbãtã, duminicã: orele Luni: orele 17.00 nu este Speriosul misiunea Apollo XI cu Neil zombi.05.02.2016 10.30 ºi 12.30 proiecþieArmstrong ºi Buzz Aldrin. sperioºilor - 2D Boog, Elliot, ºi toatã gaºca 26-28 februarie 2016 Dar, când un miliardar The Brothers 26 februarie-3 martie Regia: David Feiss lor veselã se întorc pentru Vineri: orele 12.30 excentric pune la cale un 

noi aventuri... de speriat!Cu: Mircea Drâmbãreanu - Orele: 17.00; 20.00 Grimsby - 2Dplan diabolic de a zbura pe Sâmbãtã, duminicã: orele voce (versiune românã) Regia: Louis LeterrierLuni: orele 17.00 nu este Lunã pentru a distruge 10.30 ºi 12.30Boog, Ernest Fazekas - voce 12-18 februarie proiecþie Cu: Sacha Baron Cohen, Isla steagul american pus acolo 
(versiune românã) Elliott, Furã steagul, Orele: 17.00; 20.00 Fisher, Mark Strongde echipajul de pe Apollo XI, Zeii Egiptului - Mike se îmbarcã clandestin Luni: orele 17.00 nu este Gen film: Comediesalveazã Luna - 

într-o navetã spaþialã, 3Dproiecþie Durata: 82 minute3D pornind spre o aventurã Premiera in Romania: Regia: Alex ProyasDeadpool - 2D Regia: Enrique Gato magnificã. Însoþit de bunicul 04.03.2016Cu: Gerard ButlerRegia: Tim Miller sãu, dar ºi de Amy ºi Marty, Cu: Dan Lupu - voce O nouã misiune forþeazã un Gen film: Aventuri, Cu: Ryan Reynolds, Gina cei mai buni prieteni ai sãi, (versiune românã) Marty, spion de top sã facã echipã Fantastic Carano ºi de un cameleon isteþ, Andrei-Cristian Geavela - cu fratele lui, un microbist 
Gen film: Acþiune, Fantastic, Mike e hotãrât sã fure Durata: 100 minutevoce (versiune românã) huligan.
SF steagul, sã salveze Luna, dar Mike, Alexandra Ionescu - Rating: AP12

ºi sã-ºi reuneascã familia.Durata: 106 minute voce (versiune românã) Premierã în România: 
Amy, Cristian Neacºu - voce Centrul Cultural Rating: N15 26.02.2016
(versiune românã) Ray, 19-25 februarie Premierã în România: Judeþean CãlãraºiSet, nemilosul Lord al Silvia Gâscã - voce (versiune 12.02.2016 Orele: 17.00; 20.00 întunericului, a uzurpat Cinema 3D/2Dromânã) Samantha, Ernest Acest film va fi un "reboot" Luni: orele 17.00 nu este tronul Egiptului ºi a aruncat Fazekas - voce (versiune � Parcul central, Str. total al personajului din X- proiecþie cândva paºnicul ºi prosperul românã) Scott, Virginia Independenþei, nr. 20Men Origins: Wolverine. imperiu într-un haos. Cu ªarga - voce (versiune Mândrie, 

Supranumit "mercenarul cu Preþul biletelor (acelaºi pt. doar o mânã de rebeli eroici românã) Tess, Ferkin ªerban Copot - voce prejudecatã ºi gurã mare", Deadpool filme 3D ºi 2D): 8 lei – copii care se opun domniei sale Musuret- voce (versiune (versiune românã) Dl obþine, în urma unui cu vârste de maxim 14 ani; sãlbatice, Bek, un muritor zombi - 2Dromânã) Armstrong, Daniel Winnie, Silvia Gâscã - voce experiment militar care 12 lei – persoane cu vârste îndrãzneþ ºi sfidãtor, obþine Stanciu - voce (versiune Regia: Burr Steers(versiune românã) Giselle, dorea sã redea abilitatea de peste 14 aniajutorul puternicului zeu românã) Lemmon, Ionuþ Cu: Matt Smith, Lily James, Gabriel Rãuþã - voce regenerare rapidã a lui Horus ºi formeazã o alianþã Nu se efectueazã rezervãri.Ionescu - voce (versiune Lena Headey(versiune românã) Wolverine, puteri incredibile neobiºnuitã împotriva românã) Carson Gen film: Horror, Romantic, Biletele pot fi cumpãrate McSquizzy, Coca Zibilianu - (invulnerabilitatea la puteri neîndurãtorului zeu al 
Gen film: Animaþie Thriller cu o sãptãmânã înainte de voce (versiune românã) telepatice ºi telekinezice, întunericului. Pe mãsurã ce 

data spectacolului.Durata: 97 minuteRosie, Ernest Fazekas - voce Durata: 108 minuterezistenþa la droguri ºi bãtãlia lor împotriva lui Set 
(versiune românã) Ian, toxine, dar ºi prelungirea Rating: AG Rating: N15 Informaþii: tel: 0242-ºi a oamenilor sãi îi conduc 
Gabriel Rãuþã - voce vieþii graþie puterilor de 312800; site:  Premierã în România: Premierã în România: în lumea de apoi ºi în rai, 
(versiune românã) Shaw, refacere ale organismului www.culturalcl.ro19.02.201619.02.2016 atât zeii cat ºi muritorii 

� 

� 

� 

� 

COPIL DIN FLORI

Program Cinema:  perioada 12 februarie - 10 martie 2016

Cãlãraºi. Prefectul a emis rândul pesediºtilor, în salã în considerare. Sunt 
Ordinul ºi l-a trimis la aflându-se ºi preºedintele multe neclaritãþi cu 

factorul poºtal, tot ceea Consiliul Judeþean Cãlãraºi Organizaþiei PSD Cãlãraºi, 
ce sesizeazã domnul Ion în urma cãruia s-a iniþiat Dan Cristodor.
ªtefan, acolo este o proiectul de hotãrâre 

Vizavi de aceastã situaþie 
problemã de cauzã privind punerea în aplicare 

din ºedinþa Consiliului 
penalã, lucrurile vor fi a Ordinului Prefectului. În 

Judeþean, preºedintele aceeaºi zi cu ºedinþa, foarte complicate dupã 
PSD Cãlãraºi, Dan ªtefan Ion a trimis o pãrerea mea. În ceea ce 
Cristodor, a fãcut câteva adresã la Consiliul priveºte Bibilioteca 
prezizãri presei locale Judeþean Cãlãraºi la care a Judeþeanã, eu propun sã legate de modul de lucru al ataºat, conform se constitue o comisie de anumitor  consilieri declaraþiilor numãrare a etajelor judeþeni, vizând ºi câteva vicepreºedintelui CJ, bibliotecii, comisie care aspecte cu privire la starea Marian Dinulescu, dovezi sã aibã drept preºedinte lucrãrilor de la Bibilioteca cã el nu a fost înºtiinþat de pe domnul Filipescu, Judeþeanã.PSD Cãlãraºi privind dânsul va numãra patru 

excluderea sa ºi, împlicit, „Tot ce s-a întâmplat la etaje, dar va spune cã 
nu s-a putut apãra. Mai ºedinþã a fost ilegal ºi se sunt cinci. ªi aici, 
mult decât atât, a ataºat continuã cu ilegalitãþile sistarea lucrãrilor este 
adresei o declaraþie a în CJ. Politica ilegalã, are un proiect 
factorului poºtal prin care dictatorialã ºi contra aceastã bibliotecã, iar 
acesta recunoºtea cã a progresului pe care construirea trebuia 
semnat recipisa de primire, domnul Filipescu o are fãcutã numai în urma 
asta în contextul în care de trei mandate proiectului aprobat ºi în 
ªtefan Ion spune cã nici continuã ºi în zilele urma finanþãrilor 
nu se afla în þarã la noastre. Vom face aprobate de-a lungul În fapt, lucrurile s-au 
momentul acestor fapte. În plângere penalã ºi sper timpului de consilierii întâmplat astfel: PSD 
acest sens, executivul CJ ca organele abilitate sã judeþeni. Dar, sper cã Cãlãraºi l-a exclus din 
Cãlãraºi a propus se sesizeze pentru dânsul, ca ºi preºedinte rândurile sale pe ªtefan 
retragerea proiectelor în abuzurile care se fac. de comisie care se va Ion ºi a trimis o adresã 
cauzã ºi analizarea situaþiei Mai mult decât atât, înfãptui, de numãrare a Instituþiei Prefectului 
de cãtre prefectul George cred cã prefectul se va etajelor, sã numere ºi sã pentru a emite ordinul de 
Iacob, fapt ce a stârnit un sesiza cã ordinul care a vadã totuºi cã sunt patru vacantare a locului în 
val de nemulþumiri în fost emis nu a fost luat etaje în loc de cinci.”Consiliul Judeþean 

Suprafaþa terenului era de 26.999 Ionescu la Departamentul ºcoalelor ºi suprafaþã de 2517,63 m.p., clãdirea a administraþie. ªi prin atragerea de esajul pe care îl transmit, 
m.p. al bisericilor, C. Olãnescu la adãpostit în decursul timpului fonduri s-a reuºit restaurarea unei astãzi, este unul alarmant! 

departamentul lucrãrilor publice ºi principalele instituþii ale judeþului M În anul 1894, Ministerul de Interne jumãtãþi din clãdire. Cu cealaltã El se adreseazã nu doar 
General C. Poenaru la departamentul Ialomiþa în perioada 1898-1952, ale nu se pronunþase încã asupra þinerii jumãtate, însã, lucrurile au devenit iubitorilor valorilor de patrimoniu 
de râzboi. raionului Cãlãraºi în perioada 1952-licitaþiei pentru darea în antreprizã a extrem de dificile. Pe de o parte naþional, ci tuturor celor care ºtiu 

1968, municipiului Cãlãraºi 1968-construcþiei. Delegatul Ministerului de Interne, M. pentru cã în urma neînþelegerilor cã lipsa de intervenþie, ori 
1981, instituþiile de partid ºi DeºliuProiectul construcþiei a fost întocmit politice, între Prefecturã ºi Consiliul intervenþia greoaie în cazul unor 
administrative ale judeþului Cãlãraºi de inginerul Socolescu iar lucrarea, în Prefectul judeþului Ialomiþa, Al. Varlam Judeþean nu a mai existat clãdiri importante poate duce la 
din 1981 pânã în 1989, revenind care intra ºi locuinþa prefectului cooperare, pe de altã parte nici nu distrugerea acestora! Iar cazul care Membrii Consiliului Judeþean dupã revoluþia din Decembrie 1989 la (fostul sediu al Institutului FORDOC- au mai fost bani! Aºa cã s-a ajuns în poate fi considerat unul emblematic, Preºedinte, Al. Fochide rostul pentru care a fost construit: actual ADR Sud Muntenia situaþia de astãzi.în multe situaþii, nu mai poate fi Vicepreºedinte, N. Bratu Palatul Prefecturii.POSDRU) a costat 488.825 lei. acceptat, în acest moment, în Din nefericire, dincolo de aceste Directorul Prefecturei, D.M. Sideri „Intrarea în Cãlãraºi pare sã arate ca Construcþia va fi executatã de România! momente frumoase care þin, deja, planurile lui ªtirbei, n-au fost tocmai Secretarul Consiliului Judeþean, G. arhitectul italian (devenit cãlãrãºean 

de trecut, în acest moment clãdirea Este vorba despre clãdirea care bine atinse. O ºosea se întinde printre prin cãsãtorie), G.D. Ciconi – acelaºi Nicolescu
Prefecturii din Cãlãraºi, una dintre adãposteºte sediul Prefecturii case mici, printre magazii de lemn, care va mai dãrui urbei cãlãrãºene Constructorul clãdirei, Al. Sãvulescu, clãdirile etalon din sud-estul judeþului Cãlãraºi. o clãdire unde se drãmãluiesc grânele de þãrani douã podoabe: Casarma pompierilor Arhitectul clãdirei G.D. Ciconi României, o adevãratã bijuterie emblematicã, o clãdire inauguratã în ºi ªcoala 2 de fete (azi ªcoala nr. 4) 
arhitecturalã se gãseºte într-o finalul secolului al XIX-lea, un ºi supravegheatã de arhitectul Al. 
situaþie extrem de gravã: dupã ce a adevãrat castel, o bijuterie Sãvulescu. Piatra fundamentalã a a 
început restaurarea acesteia, lucrãri arhitectonicã pe care, dacã o fost pusã în ziua de 11 iunie 1895 în 

prezenþa lui M. Deºliu -secretar care s-au încheiat pe jumãtate din priveºti în imagini fãrã sã ºtii unde 
general al Ministerului de Interne. La suprafaþã (practic, jumãtatea se aflã, ai putea crede cã poate fi 
festivitate au participat toate dreaptã a clãdirii) cealaltã parte a localizatã în Franþa... 
oficialitãþile judeþului ºi oraºului. fost, efectiv, abandonatã! Germania...Austria... ºi mult mai 
Semnat de oficialitãþile prezente, scris Consecinþa? Pe zi ce trece greu de crezut chiar în România! 
pe piele de viþel, închis în sul de degradarea este tot mai accentuatã, Iatã ce consemneazã cronicarii 
sticlã, s-a aºezat în temelia clãdirii iar ceea ce trebuia sã fie o acþiune timpului, în legãturã cu momentul 
urmãtorul document: de restaurare, salvare ºi punere în în care a început construcþia, pânã 

valoare a tuturor elementelor de la inaugurarea acestei clãdiri REGATUL ROMÂNIEI 
care strigã numnãrul bãnuþilor pe interes nu reprezintã altceva decât reprezentative: Desigur, în funcþie de evoluþia (Marea þârei) JUDEÞUL care hambarele le primeºte sau le calea sigurã cãtre distrugere!vremurilor ºi cazul clãdirii La 19 iulie 1891 prin actul IALOMIÞA restituie. În dreapta, pleacã o autentificat la Tribunalul Ialomiþa Prefecturii de la Cãlãraºi a Au existat, în ultimul timp, intenþii 

ulicioarã de sat sãrac. Dar iatã în Astãzi 11 Iunie, al o mie opt sute sub nr. 389, primarul oraºului reprezentat un punct de mare ale Consiliului Judeþean, ale 
sfârºit o clãdire mare, pe faþada nouãzeci ºi cincilea an de la Cristos, Cãlãraºi, Gh. Dumitrescu, în baza atracþie, pentru vizitatori ºi nu Primãriei municipiului Cãlãraºi de a cãreia stã scrisã o devizã de ºi al treizecilea de Domnie a MS. deciziei Consiliului local nr. 195 din 6 numai. Existã consemnãri de nivel prelua aceastã clãdire de la învãþãturã. E gimnasiul (azi, Carol I Rege al României, ºi a M.S. iunie 1891, era autorizat de a vinde istoric, existã elemente extrem de Ministerul Dezvoltãrii. Deºi, de-a Gimnaziul Carol I). Apoi ceva mai Elisabeta, Regina României, a Casei judeþului Ialomiþa locul din interesante pe care le readuc în lungul timpului, prim-miniºti ºi departe, într-un parc, o alta deosebit Moºtenitorului Tronului þârei, Piaþa Carol I notat pe planul prezent, tocmai pentru a consemna miniºtri au venit ºi au vãzut situaþia de frumoasã: Palatul Administrativ, Ferdinand cu Augusta sa Soþie Maria oraºului, întocmit de inginerul valoarea excepþionalã a acestui în care se gãseºte clãdirea ºi, de care reproduce liniile, micºurate, ale ºi cu fiii lor Principele Carol ºi Scarlat Popovici în anul 1852, în monument: fiecare datã, s-au fãcut propuneri unuia din marile spitale bucureºtene."Principesa Elisabeta, pusu-sa temelia schimbul sumei de 20 000 lei, cu atractive, a doua zi totul s-a uitat ºi Clãdirea, construitã în stil neoclasic, Nicolae Iorga, Românii cum erau marelui palat al dregãtorielor obligaþia pentru judeþ ca pe locul 

cu fundaþii de beton, ziduri de degradarea a continuat!pânã la 1918, I, România administrative ºi judecãtoreºti, ce se respectiv " sã construiascã Palatul 
cãrãmidã presatã în grosime de 42-50 „Munteanã", Bucureºti, 1939, p. 404-clãdeºte de judeþul Ialomiþa, cu Este motivul pentru care, domnule Administrativ ºi Judecãtoresc, a face 
cm, soclu placat cu piatrã fasonatã cu 405îngrijirea ºi cheltuiala lui, în vremea prim-ministru, domnule ministru al grãdinã publicã pe locul ce ar rãmâne 
profilaturã foarte bogatã, compus din ocârmuirii lui Alexandru Varlam, iar Dezvoltãrii, mã adresez neocupat cu facerea palatului. In Momentul în care a început subsol parþial, parter ºi etaj, pod Miniºtrii ai þârei fiind: Lascâr dumneavoastrã cu solicitarea ca, jurul terenului judeþul va lãsa restaurarea a fost bine ales, chiar înãlþat, planºee ºi ºarpantã din lemn Catargiu, preºedintele Consiliului de neocupat cu grãdina un spaþiu de indiferent de problemele grave necesar deoarece clãdirea necesita o ºi învelitoare din tablã galvanizatâ, Miniºtrii ºi Ministru la patru metri care sã serveascã ca existente în plan financiar, la nivel restaurare generalã. Desigur, atunci în pofida deteriorãrilor suferite de-a departamentul dinãuntru, P.P. Carp, Bulevard ºi alee înconjurãtoare la naþional, sã gãsiþi posibilitatea de a s-a pus problema cã acolo ar fi lungul vremii, a impresionat în epocã, la departamentul industriei, aceste construcþiuni.". rãspunde solicitãrilor celor care vor trebuit instalat Muzeul Dunãrii de impresioneazã ºi azi ºi va impresiona agriculturei ºi domeniilor, Al. Reprezentantul judeþului, preºedintele sã salveze aceastã clãdire! Cât nu Jos, un muzeu reprezentativ ºi care atâta timp cât va exista prin mãreþia Lahovari la departamentul din afarã, Comitetului Permanent, Gh. este prea târziu!...ºi arhitectura sa. ar fi constituit un punct de interes Al. Marghiloman la departamentul Nicolescu, accepta vânzarea- ºi de atracþie turisticã. S-a hotãrât, DEPUTAT P.S.R.O. Cãlãraºi, Având la data recepþionãrii- 21 dreptãþei, Manelas Ghermani la cumpãrarea la preþul ºi condiþiunile pânã la urmã, sã rãmânã în ianuarie 1898- 58 camere ºi o MARIA DRAGOMIRdepartamentul financelor, Tache din act, pe care se obliga a le executa. 

n CJ Cãlãraºi

Ion ªtefan contestã excluderea sa din PSD, 
Dan Cristodor acuzã ilegalitãþi în Consiliul Judeþean

n Deputat Maria Dragomir / Interpelare pentru Palatul Prefecturii Cãlãraºi

INTERPELARE CÃTRE DOMNUL DACIAN CIOLOª, PRIM-MINISTRU AL GUVERNULUI ROMÂNIEI,
DOMNUL VASILE DÂNCU,VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL DEZVOLTÃRII REGIONALE ªI ADMINISTRAÞIEI PUBLICE

SALVAÞI O CLÃDIRE ETALON DIN SUD-ESTUL ROMÂNIEI!
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realitatea, sunt mai cunoscute: Scurtu, Termeni de înrudire în 
bastard ( la Comãneºti am avut un limba românã, Ed Academiei, 
prieten, Dan Lascãr, neam de Bucureºti, 1966, pp 68 – 73 ), din 
rãzeºi, care nici pe patul de moarte care am citat în aceastã poveste.
nu s-a împãcat cu sora sa, *
Dimitriana, noi îi ziceam Doina, pripas, / Dar îndrãzneþ cu ochii, / încercãm?” Am tras fermoarul de Era spre miezul nopþii. La pentru cã îl fãcuse „bastard” într-Cu obrãjei ca doi bujori...”la geantã ºi am scos sticla de juma coborâre m-am auzit chemat ºoptit: un proces de împãrþirea averii de kil cu dop de tablã. Aºa, pârnaie Poate poetul s-a gândit sã exprime „Domnul Rãzvan? Sunt fata lui... ” dupã 1990), bitang, fochi (u) º.a.cum era, am bãut-o în trei pânã la ideea de „copil rãmas fãrã pãrinþi Era frumoasã. Târa un geamantan Bucureºti. Din creaþiile autohtone, pe lângã la curtea împãratului” (Vasile ºi o geantã cândva „sport”. „Mã 
copil din flori, destul de Scurtu). Altminteri, de pripas = Când am scos sticla am dat de ajutaþi ?”rãspândit, avem încã: fãcut din fãrã stãpân, rãtãcind de colo pânã scrisoarea primitã dimineaþa. Am 

M-am pupat cu Caramitru ºi flori; prin flori; de (din) frunzã; colo, al nimãnui. Termenul este în deschis plicul. De atâtea ori am 
din dudãi, de pe lângã garduri; Dragomiroiu ºi ne-am urat noapte legãturã cu superstiþia rãspânditã citit-o cã o ºtiu ca pe o poezie: „ Mi-
adunat de pe câmp sau de sub bunã ºi la grabnicã revedere.altãdatã în popor cã aceºti copii se a mers bine ºi la minã ºi la fotbal. n dimineaþa Zilei lui Eminescu 
salcã.transformã dupã moarte în Am dat cu mingea-n plopi cu cei de Am dus-o pe fata prietenului meu am primit o scrisoare. N-am 

vârcolaci (Gh. F. Ceauºianu, la Textila Buhuºi ºi m-am ales cu desfãcut-o, am pus-o în geanta Î din copilãrie ºi din scrisoare la Pentru un copil de la umbra Superstiþiile poporului român, douã cupoane de stofã. Am fãcut ºi de teren alãturi de buletin ºi câþiva acceleratul de Braºov. Era spre gardului (atestãri din texte) s-o fi Bucureºti, 1915, p. 100). Copiii de un calendar la Editura „Litera” ºi lei de drum. creat ºi cântecul de leagãn: „ Are miezul nopþii, fulguia printre vocile neleaptcã se urcã în lunã ºi o mi-am cumpãrat un ceas de la un mama un odor, / ªi l-a gãsit prin care anunþau întârzierea trenurilor Seara a fost spectacolul omagial la mînâncã. (Rãspunsurile la instalator polonez. Ah, mitul mohor, / ªi mai are o floricicã, / ªi- la sosire. Am trecut peste linii, sã Casa de Culturã a Sindicatelor. Ion Chestionarul lingvistic trimis de B.P. instalatorului polonez! (...). Þii i gãsitã pe vâlcicã, / Nani, nani prindem trenul. Nu ne-am vorbit Caramitru a recitat, Maria Haºdeu, Academia R.S.R., H.II minte, la Lãloaia (cartier al puiule!” (ªezãtoarea, Revistã pentru Dragomiroiu a cântat. Sala a nimic. De pe scara ultimului vagon 246).Comãneºtiului, n.n.) aveam în faþa literaturã ºi tradiþiuni populare, aplaudat, unii chiar au plâns. Pe mi-a strigat: „Mulþumesc!”casei o grãdinã cu gherghine, Se credea cã aceºti copii, în Fãlticeni, I (1892 ºi urm.). Sau în Ion Caramitru, Pino, îl ºtiam de margarete pentru tãieturi ºi *genere, sunt isteþi, inteligenþi ºi decãdere: urzicar, adicã „l-a fãcut ani buni, eram apropiaþi, sã nu scãldãturi, ºi crizanteme, de-alea pe posedã calitãþi pe care nu le au prin urzici”. Scria Elena D.O. Sevastos, pe la spun chiar prieteni. Îi mulþumesc care le pun mai mult þãranii. Sora alþii: „M-a fãcut mama pe gheaþã, / 1892: „...pe când o fatã îndatã ce ºi-acum pentru ce mi-a dat. Pe Se pare cã cea mai veche denumire mea, Z., pe care o ºtii de când era Duminicã dimineaþã, / Sã fiu iute ºi 
Maria Dragomiroiu o vãzusem doar ajunge mamã este lipsitã de orice pentru noþiunea de „copil micã, îngrijea de ele. A fãcut un isteaþã./M-a fãcut mama pe vânt,/Sã 
la televizor. (Ca ºi Caramitru). ajutor, o vorbã bunã nu vine sã-i nelegitim” este însã copil fiu iute la cuvânt./M-a fãcut mama-copil din flori. Lãsa seara poarta 
Umplea scena cu glasul ºi un pãr îndulceascã starea. Ea-ºi poartã (accentuat pe o ), înregistrat de ntre vãi/ Sã fiu dragã la flãcãi. deschisã (...). S-a încurcat cu un 
lin i se aºeza pe veºminte. toate dicþionarele noastre începând sarcina cu fricã, cu pazã, cu ruºine (S.Fl. Marian, Naºterea la români, brad de românaº, ca cel din basmul 

cu Mardarie Cozianul ºi Anonimus Îs (...) de mii de ori i-ai spune cã-i Bucureºti, 1892, NA. 60 ). Sau: „Voinicul cel fãrã tatã al lui Cu ei, dupã spectacol, am cinat la 
Caransebesienis / Dictionarium fatã din flori vestitã / Sã nu mã Ispirescu. La botez au cãzut înºelatã, ea tot nu crede (...) cantina partidului, în oficiul de 

bagi în ispitã (Lungianu, M., valachico – latinum /, Bucureºti, lumânãrile pe jos, lumânãrile protocol, o chichineaþã cât sã nu socoate cã el s-a întruna, l-a iubit 
Basme, Bucureºti, 1961, B. 109). 1883 ), precum ºi de majoritatea gãtite cu crijmã ºi ºtergare, le-au irite proletarii: votcã, piftie, atâta, nu i-a greºit cu nimic, nu se 
Copilul primeºte numai numele culegerilor româneºti dialectele, cãlcat proºtii, i-au cãlcat norocul fripturã de porc cu cartofi prãjiþi, poate s-o pãrãseascã, socoate cã el 
mamei ºi aºa se explicã unele din fiind cunoscute ºi în douã din copilului în picioare. A furat vin Jidvei. Ceilalþi invitaþi au s-ar înturna, îl aºteaptã, îl viseazã, 
metronimice ca: Aioanei, Ailenii, dialectele sud –  dunãrene. Facem ghivece cu muºcate ºi le-a vândut primit doar rãsplata în numerar, pânã când face copilul fãrã nici un 
Amãriei, Aciocoiþei (prietenul meu, o precizare: sãrãcia de terminologii în piaþã, la Tg Ocna. A fãcut au semnat statele de colaborare ºi ajutor, ruºinatã...” (Literatura Marcel, când îi spun se supãrã). în aromânã este explicatã prin puºcãrie la Slobozia, de ziua lui au plecat acasã. popularã, 2, Ed. Minerva, Cazuri similare în limba francezã: moralitatea deosebitã a acestei Eminescu îi dã drumul. Ajut-o, eºti Se întâmpla în veacul trecut, prin Bucureºti, 1990, p. 190 ).Lamartine, Ladoucette, Lacomblez comunitãþi de vlahi – a se vedea ºi în stare, am auzit cã la Slobozia ai anii 80 (1987?), 15 Ianuarie. (i-am botezat fata în Normandia, e spusele savantului Gustav *ajuns cineva. Am încredere în tine 
cumãtrul meu...). Sunt ºi cazuri în Weigand.Maºina partidului ne-a dus la ca într-un cui de tei”. Într-un singur judeþ din România, 
care mama devine centrul familiei Ciulniþa, de unde ne-am urcat în 

* 250 de adolescente au nãscut anul Alþi termeni care denotã atitudinea ºi atunci copiii primesc personalul de Bucureºti. Pufãia 
compromiþãtoare sau fals trecut.Se înnoptase bine ºi nu se mai matronimicul sau porecla acesteia, locomotiva, se vedeau în noapte 
umilitoare: copil de strânsurã, vedea nicio luminiþã. Probabil, Avãdanei, Atomulesei Rãzvan Ciucãca : etc luminiþele de la felinarele 
bãiat de pomanã, copil de trenul se oprise în câmp când l-am (frecvenþã mare în Moldova!).impegaþilor, trenul se oprea ºi-n Slobozia, ianuarie 2016,
cãpãtat.rugat pe Caramitru sã-mi spunã câmp, apoi la Dor Mãrunt, la Înainte de Duminica a 16-a dupã „Copil din flori”: din împrumuturi 

din Luceafãrul câteva versuri cu Lehliu, iar în câmp, Dâlga... Pentru întreaga problematicã a se Rusaliide cuvinte din alte limbi cu scopul 
Cãtãlin, „ Bãiet din flori ºi de vedea o carte excepþionalã : Vasile  (Pilda talanþilor )de a atenua ºi  ascunde oarecum „ – Pino, am o sticlã de coniac, 

Mike Goldwing, un puºti Filmul este ecranizarea 12-14 februarie 2016 Nicolae Licã - voce (versiune sãu). Acestea vin, însã, ºi cu trebuie sã treacã testul 
curajos de 12 ani, e fiu ºi bestseller-ului cu acelasi Vineri: orele 12.30 românã) Gordy, Nicolae Licã unele inconveniente: curajului ºi sacrificiului dacã 
nepot de astronauþi NASA. nume, al lui Seth Grahame-- voce (versiune românã) Ed, instabilitatea psihicã ºi un vor sã câºtige confruntarea Sâmbãtã, duminicã: orele 
Bunicul sãu, venerat pe Smith, o comedie in care Coca Zibilianu - voce fizic desfigurat. finalã.10.30 ºi 12.30
vremuri, acum e uitat de povestea binecunoscuta din (versiune românã) Edna

Nãzdrãvanii din toatã lumea ºi trãieºte izolat Pride and Prejudice este Gen film: Animaþie 19-21 februarie 2016 4-10 martie 
de familie dupã ce ºi-a ratat combinata cu elemente pãdure. Rating: AG Vineri: orele 12.30 Orele: 17.00; 20.00
ºansa de a participa la contemporane... ºi mulþi Premierã în România: Sâmbãtã, duminicã: orele Luni: orele 17.00 nu este Speriosul misiunea Apollo XI cu Neil zombi.05.02.2016 10.30 ºi 12.30 proiecþieArmstrong ºi Buzz Aldrin. sperioºilor - 2D Boog, Elliot, ºi toatã gaºca 26-28 februarie 2016 Dar, când un miliardar The Brothers 26 februarie-3 martie Regia: David Feiss lor veselã se întorc pentru Vineri: orele 12.30 excentric pune la cale un 

noi aventuri... de speriat!Cu: Mircea Drâmbãreanu - Orele: 17.00; 20.00 Grimsby - 2Dplan diabolic de a zbura pe Sâmbãtã, duminicã: orele voce (versiune românã) Regia: Louis LeterrierLuni: orele 17.00 nu este Lunã pentru a distruge 10.30 ºi 12.30Boog, Ernest Fazekas - voce 12-18 februarie proiecþie Cu: Sacha Baron Cohen, Isla steagul american pus acolo 
(versiune românã) Elliott, Furã steagul, Orele: 17.00; 20.00 Fisher, Mark Strongde echipajul de pe Apollo XI, Zeii Egiptului - Mike se îmbarcã clandestin Luni: orele 17.00 nu este Gen film: Comediesalveazã Luna - 

într-o navetã spaþialã, 3Dproiecþie Durata: 82 minute3D pornind spre o aventurã Premiera in Romania: Regia: Alex ProyasDeadpool - 2D Regia: Enrique Gato magnificã. Însoþit de bunicul 04.03.2016Cu: Gerard ButlerRegia: Tim Miller sãu, dar ºi de Amy ºi Marty, Cu: Dan Lupu - voce O nouã misiune forþeazã un Gen film: Aventuri, Cu: Ryan Reynolds, Gina cei mai buni prieteni ai sãi, (versiune românã) Marty, spion de top sã facã echipã Fantastic Carano ºi de un cameleon isteþ, Andrei-Cristian Geavela - cu fratele lui, un microbist 
Gen film: Acþiune, Fantastic, Mike e hotãrât sã fure Durata: 100 minutevoce (versiune românã) huligan.
SF steagul, sã salveze Luna, dar Mike, Alexandra Ionescu - Rating: AP12

ºi sã-ºi reuneascã familia.Durata: 106 minute voce (versiune românã) Premierã în România: 
Amy, Cristian Neacºu - voce Centrul Cultural Rating: N15 26.02.2016
(versiune românã) Ray, 19-25 februarie Premierã în România: Judeþean CãlãraºiSet, nemilosul Lord al Silvia Gâscã - voce (versiune 12.02.2016 Orele: 17.00; 20.00 întunericului, a uzurpat Cinema 3D/2Dromânã) Samantha, Ernest Acest film va fi un "reboot" Luni: orele 17.00 nu este tronul Egiptului ºi a aruncat Fazekas - voce (versiune � Parcul central, Str. total al personajului din X- proiecþie cândva paºnicul ºi prosperul românã) Scott, Virginia Independenþei, nr. 20Men Origins: Wolverine. imperiu într-un haos. Cu ªarga - voce (versiune Mândrie, 

Supranumit "mercenarul cu Preþul biletelor (acelaºi pt. doar o mânã de rebeli eroici românã) Tess, Ferkin ªerban Copot - voce prejudecatã ºi gurã mare", Deadpool filme 3D ºi 2D): 8 lei – copii care se opun domniei sale Musuret- voce (versiune (versiune românã) Dl obþine, în urma unui cu vârste de maxim 14 ani; sãlbatice, Bek, un muritor zombi - 2Dromânã) Armstrong, Daniel Winnie, Silvia Gâscã - voce experiment militar care 12 lei – persoane cu vârste îndrãzneþ ºi sfidãtor, obþine Stanciu - voce (versiune Regia: Burr Steers(versiune românã) Giselle, dorea sã redea abilitatea de peste 14 aniajutorul puternicului zeu românã) Lemmon, Ionuþ Cu: Matt Smith, Lily James, Gabriel Rãuþã - voce regenerare rapidã a lui Horus ºi formeazã o alianþã Nu se efectueazã rezervãri.Ionescu - voce (versiune Lena Headey(versiune românã) Wolverine, puteri incredibile neobiºnuitã împotriva românã) Carson Gen film: Horror, Romantic, Biletele pot fi cumpãrate McSquizzy, Coca Zibilianu - (invulnerabilitatea la puteri neîndurãtorului zeu al 
Gen film: Animaþie Thriller cu o sãptãmânã înainte de voce (versiune românã) telepatice ºi telekinezice, întunericului. Pe mãsurã ce 

data spectacolului.Durata: 97 minuteRosie, Ernest Fazekas - voce Durata: 108 minuterezistenþa la droguri ºi bãtãlia lor împotriva lui Set 
(versiune românã) Ian, toxine, dar ºi prelungirea Rating: AG Rating: N15 Informaþii: tel: 0242-ºi a oamenilor sãi îi conduc 
Gabriel Rãuþã - voce vieþii graþie puterilor de 312800; site:  Premierã în România: Premierã în România: în lumea de apoi ºi în rai, 
(versiune românã) Shaw, refacere ale organismului www.culturalcl.ro19.02.201619.02.2016 atât zeii cat ºi muritorii 
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COPIL DIN FLORI

Program Cinema:  perioada 12 februarie - 10 martie 2016

Cãlãraºi. Prefectul a emis rândul pesediºtilor, în salã în considerare. Sunt 
Ordinul ºi l-a trimis la aflându-se ºi preºedintele multe neclaritãþi cu 

factorul poºtal, tot ceea Consiliul Judeþean Cãlãraºi Organizaþiei PSD Cãlãraºi, 
ce sesizeazã domnul Ion în urma cãruia s-a iniþiat Dan Cristodor.
ªtefan, acolo este o proiectul de hotãrâre 

Vizavi de aceastã situaþie 
problemã de cauzã privind punerea în aplicare 

din ºedinþa Consiliului 
penalã, lucrurile vor fi a Ordinului Prefectului. În 

Judeþean, preºedintele aceeaºi zi cu ºedinþa, foarte complicate dupã 
PSD Cãlãraºi, Dan ªtefan Ion a trimis o pãrerea mea. În ceea ce 
Cristodor, a fãcut câteva adresã la Consiliul priveºte Bibilioteca 
prezizãri presei locale Judeþean Cãlãraºi la care a Judeþeanã, eu propun sã legate de modul de lucru al ataºat, conform se constitue o comisie de anumitor  consilieri declaraþiilor numãrare a etajelor judeþeni, vizând ºi câteva vicepreºedintelui CJ, bibliotecii, comisie care aspecte cu privire la starea Marian Dinulescu, dovezi sã aibã drept preºedinte lucrãrilor de la Bibilioteca cã el nu a fost înºtiinþat de pe domnul Filipescu, Judeþeanã.PSD Cãlãraºi privind dânsul va numãra patru 

excluderea sa ºi, împlicit, „Tot ce s-a întâmplat la etaje, dar va spune cã 
nu s-a putut apãra. Mai ºedinþã a fost ilegal ºi se sunt cinci. ªi aici, 
mult decât atât, a ataºat continuã cu ilegalitãþile sistarea lucrãrilor este 
adresei o declaraþie a în CJ. Politica ilegalã, are un proiect 
factorului poºtal prin care dictatorialã ºi contra aceastã bibliotecã, iar 
acesta recunoºtea cã a progresului pe care construirea trebuia 
semnat recipisa de primire, domnul Filipescu o are fãcutã numai în urma 
asta în contextul în care de trei mandate proiectului aprobat ºi în 
ªtefan Ion spune cã nici continuã ºi în zilele urma finanþãrilor 
nu se afla în þarã la noastre. Vom face aprobate de-a lungul În fapt, lucrurile s-au 
momentul acestor fapte. În plângere penalã ºi sper timpului de consilierii întâmplat astfel: PSD 
acest sens, executivul CJ ca organele abilitate sã judeþeni. Dar, sper cã Cãlãraºi l-a exclus din 
Cãlãraºi a propus se sesizeze pentru dânsul, ca ºi preºedinte rândurile sale pe ªtefan 
retragerea proiectelor în abuzurile care se fac. de comisie care se va Ion ºi a trimis o adresã 
cauzã ºi analizarea situaþiei Mai mult decât atât, înfãptui, de numãrare a Instituþiei Prefectului 
de cãtre prefectul George cred cã prefectul se va etajelor, sã numere ºi sã pentru a emite ordinul de 
Iacob, fapt ce a stârnit un sesiza cã ordinul care a vadã totuºi cã sunt patru vacantare a locului în 
val de nemulþumiri în fost emis nu a fost luat etaje în loc de cinci.”Consiliul Judeþean 

Suprafaþa terenului era de 26.999 Ionescu la Departamentul ºcoalelor ºi suprafaþã de 2517,63 m.p., clãdirea a administraþie. ªi prin atragerea de esajul pe care îl transmit, 
m.p. al bisericilor, C. Olãnescu la adãpostit în decursul timpului fonduri s-a reuºit restaurarea unei astãzi, este unul alarmant! 

departamentul lucrãrilor publice ºi principalele instituþii ale judeþului M În anul 1894, Ministerul de Interne jumãtãþi din clãdire. Cu cealaltã El se adreseazã nu doar 
General C. Poenaru la departamentul Ialomiþa în perioada 1898-1952, ale nu se pronunþase încã asupra þinerii jumãtate, însã, lucrurile au devenit iubitorilor valorilor de patrimoniu 
de râzboi. raionului Cãlãraºi în perioada 1952-licitaþiei pentru darea în antreprizã a extrem de dificile. Pe de o parte naþional, ci tuturor celor care ºtiu 

1968, municipiului Cãlãraºi 1968-construcþiei. Delegatul Ministerului de Interne, M. pentru cã în urma neînþelegerilor cã lipsa de intervenþie, ori 
1981, instituþiile de partid ºi DeºliuProiectul construcþiei a fost întocmit politice, între Prefecturã ºi Consiliul intervenþia greoaie în cazul unor 
administrative ale judeþului Cãlãraºi de inginerul Socolescu iar lucrarea, în Prefectul judeþului Ialomiþa, Al. Varlam Judeþean nu a mai existat clãdiri importante poate duce la 
din 1981 pânã în 1989, revenind care intra ºi locuinþa prefectului cooperare, pe de altã parte nici nu distrugerea acestora! Iar cazul care Membrii Consiliului Judeþean dupã revoluþia din Decembrie 1989 la (fostul sediu al Institutului FORDOC- au mai fost bani! Aºa cã s-a ajuns în poate fi considerat unul emblematic, Preºedinte, Al. Fochide rostul pentru care a fost construit: actual ADR Sud Muntenia situaþia de astãzi.în multe situaþii, nu mai poate fi Vicepreºedinte, N. Bratu Palatul Prefecturii.POSDRU) a costat 488.825 lei. acceptat, în acest moment, în Din nefericire, dincolo de aceste Directorul Prefecturei, D.M. Sideri „Intrarea în Cãlãraºi pare sã arate ca Construcþia va fi executatã de România! momente frumoase care þin, deja, planurile lui ªtirbei, n-au fost tocmai Secretarul Consiliului Judeþean, G. arhitectul italian (devenit cãlãrãºean 

de trecut, în acest moment clãdirea Este vorba despre clãdirea care bine atinse. O ºosea se întinde printre prin cãsãtorie), G.D. Ciconi – acelaºi Nicolescu
Prefecturii din Cãlãraºi, una dintre adãposteºte sediul Prefecturii case mici, printre magazii de lemn, care va mai dãrui urbei cãlãrãºene Constructorul clãdirei, Al. Sãvulescu, clãdirile etalon din sud-estul judeþului Cãlãraºi. o clãdire unde se drãmãluiesc grânele de þãrani douã podoabe: Casarma pompierilor Arhitectul clãdirei G.D. Ciconi României, o adevãratã bijuterie emblematicã, o clãdire inauguratã în ºi ªcoala 2 de fete (azi ªcoala nr. 4) 
arhitecturalã se gãseºte într-o finalul secolului al XIX-lea, un ºi supravegheatã de arhitectul Al. 
situaþie extrem de gravã: dupã ce a adevãrat castel, o bijuterie Sãvulescu. Piatra fundamentalã a a 
început restaurarea acesteia, lucrãri arhitectonicã pe care, dacã o fost pusã în ziua de 11 iunie 1895 în 

prezenþa lui M. Deºliu -secretar care s-au încheiat pe jumãtate din priveºti în imagini fãrã sã ºtii unde 
general al Ministerului de Interne. La suprafaþã (practic, jumãtatea se aflã, ai putea crede cã poate fi 
festivitate au participat toate dreaptã a clãdirii) cealaltã parte a localizatã în Franþa... 
oficialitãþile judeþului ºi oraºului. fost, efectiv, abandonatã! Germania...Austria... ºi mult mai 
Semnat de oficialitãþile prezente, scris Consecinþa? Pe zi ce trece greu de crezut chiar în România! 
pe piele de viþel, închis în sul de degradarea este tot mai accentuatã, Iatã ce consemneazã cronicarii 
sticlã, s-a aºezat în temelia clãdirii iar ceea ce trebuia sã fie o acþiune timpului, în legãturã cu momentul 
urmãtorul document: de restaurare, salvare ºi punere în în care a început construcþia, pânã 

valoare a tuturor elementelor de la inaugurarea acestei clãdiri REGATUL ROMÂNIEI 
care strigã numnãrul bãnuþilor pe interes nu reprezintã altceva decât reprezentative: Desigur, în funcþie de evoluþia (Marea þârei) JUDEÞUL care hambarele le primeºte sau le calea sigurã cãtre distrugere!vremurilor ºi cazul clãdirii La 19 iulie 1891 prin actul IALOMIÞA restituie. În dreapta, pleacã o autentificat la Tribunalul Ialomiþa Prefecturii de la Cãlãraºi a Au existat, în ultimul timp, intenþii 

ulicioarã de sat sãrac. Dar iatã în Astãzi 11 Iunie, al o mie opt sute sub nr. 389, primarul oraºului reprezentat un punct de mare ale Consiliului Judeþean, ale 
sfârºit o clãdire mare, pe faþada nouãzeci ºi cincilea an de la Cristos, Cãlãraºi, Gh. Dumitrescu, în baza atracþie, pentru vizitatori ºi nu Primãriei municipiului Cãlãraºi de a cãreia stã scrisã o devizã de ºi al treizecilea de Domnie a MS. deciziei Consiliului local nr. 195 din 6 numai. Existã consemnãri de nivel prelua aceastã clãdire de la învãþãturã. E gimnasiul (azi, Carol I Rege al României, ºi a M.S. iunie 1891, era autorizat de a vinde istoric, existã elemente extrem de Ministerul Dezvoltãrii. Deºi, de-a Gimnaziul Carol I). Apoi ceva mai Elisabeta, Regina României, a Casei judeþului Ialomiþa locul din interesante pe care le readuc în lungul timpului, prim-miniºti ºi departe, într-un parc, o alta deosebit Moºtenitorului Tronului þârei, Piaþa Carol I notat pe planul prezent, tocmai pentru a consemna miniºtri au venit ºi au vãzut situaþia de frumoasã: Palatul Administrativ, Ferdinand cu Augusta sa Soþie Maria oraºului, întocmit de inginerul valoarea excepþionalã a acestui în care se gãseºte clãdirea ºi, de care reproduce liniile, micºurate, ale ºi cu fiii lor Principele Carol ºi Scarlat Popovici în anul 1852, în monument: fiecare datã, s-au fãcut propuneri unuia din marile spitale bucureºtene."Principesa Elisabeta, pusu-sa temelia schimbul sumei de 20 000 lei, cu atractive, a doua zi totul s-a uitat ºi Clãdirea, construitã în stil neoclasic, Nicolae Iorga, Românii cum erau marelui palat al dregãtorielor obligaþia pentru judeþ ca pe locul 

cu fundaþii de beton, ziduri de degradarea a continuat!pânã la 1918, I, România administrative ºi judecãtoreºti, ce se respectiv " sã construiascã Palatul 
cãrãmidã presatã în grosime de 42-50 „Munteanã", Bucureºti, 1939, p. 404-clãdeºte de judeþul Ialomiþa, cu Este motivul pentru care, domnule Administrativ ºi Judecãtoresc, a face 
cm, soclu placat cu piatrã fasonatã cu 405îngrijirea ºi cheltuiala lui, în vremea prim-ministru, domnule ministru al grãdinã publicã pe locul ce ar rãmâne 
profilaturã foarte bogatã, compus din ocârmuirii lui Alexandru Varlam, iar Dezvoltãrii, mã adresez neocupat cu facerea palatului. In Momentul în care a început subsol parþial, parter ºi etaj, pod Miniºtrii ai þârei fiind: Lascâr dumneavoastrã cu solicitarea ca, jurul terenului judeþul va lãsa restaurarea a fost bine ales, chiar înãlþat, planºee ºi ºarpantã din lemn Catargiu, preºedintele Consiliului de neocupat cu grãdina un spaþiu de indiferent de problemele grave necesar deoarece clãdirea necesita o ºi învelitoare din tablã galvanizatâ, Miniºtrii ºi Ministru la patru metri care sã serveascã ca existente în plan financiar, la nivel restaurare generalã. Desigur, atunci în pofida deteriorãrilor suferite de-a departamentul dinãuntru, P.P. Carp, Bulevard ºi alee înconjurãtoare la naþional, sã gãsiþi posibilitatea de a s-a pus problema cã acolo ar fi lungul vremii, a impresionat în epocã, la departamentul industriei, aceste construcþiuni.". rãspunde solicitãrilor celor care vor trebuit instalat Muzeul Dunãrii de impresioneazã ºi azi ºi va impresiona agriculturei ºi domeniilor, Al. Reprezentantul judeþului, preºedintele sã salveze aceastã clãdire! Cât nu Jos, un muzeu reprezentativ ºi care atâta timp cât va exista prin mãreþia Lahovari la departamentul din afarã, Comitetului Permanent, Gh. este prea târziu!...ºi arhitectura sa. ar fi constituit un punct de interes Al. Marghiloman la departamentul Nicolescu, accepta vânzarea- ºi de atracþie turisticã. S-a hotãrât, DEPUTAT P.S.R.O. Cãlãraºi, Având la data recepþionãrii- 21 dreptãþei, Manelas Ghermani la cumpãrarea la preþul ºi condiþiunile pânã la urmã, sã rãmânã în ianuarie 1898- 58 camere ºi o MARIA DRAGOMIRdepartamentul financelor, Tache din act, pe care se obliga a le executa. 

n CJ Cãlãraºi

Ion ªtefan contestã excluderea sa din PSD, 
Dan Cristodor acuzã ilegalitãþi în Consiliul Judeþean

n Deputat Maria Dragomir / Interpelare pentru Palatul Prefecturii Cãlãraºi

INTERPELARE CÃTRE DOMNUL DACIAN CIOLOª, PRIM-MINISTRU AL GUVERNULUI ROMÂNIEI,
DOMNUL VASILE DÂNCU,VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL DEZVOLTÃRII REGIONALE ªI ADMINISTRAÞIEI PUBLICE

SALVAÞI O CLÃDIRE ETALON DIN SUD-ESTUL ROMÂNIEI!



unde sã dea mai mulþi bani, dar motiv? Hai sã nu-i mai votãm! 
ãsta e adevãrul. La Cãlãraºi, Hai sã gãsim pe alþii mai buni! E 

bine sã mai mergem pe la sportul reprezintã o prioritate, 
bisericã, sã ne mai spovedim, sã însã sport înseamnã, printre 
mai ascultãm ºi cuvântul unui altele, ºi armonie. Aºa cã nu se 
preot. Nu sunt profet, dar m-am cade sã tai de prin alte pãrþi 
spovedit de curând. Preotul mi-a doar ca sã faci performanþã 
cerut sã nu mai fiu furios, iar în sportivã. În plus, se poate 
zile de sãrbãtoare sã încerc sã întâmpla oricând ca pãlãria ce o 
duc mai departe Cuvântul porþi sã fie prea mare ºi sã-þi 
Domnului. cadã atât de rãu pe faþã încât sã 

te loveºti ºi sã nu te mai poþi În aceastã iarnã, au fost jucãtori 
ridica niciodatã. de la echipa de fotbal care au 

avut oferte din prima ligã. Aceeaºi discuþie este ºi la 
Conducãtorii s-au opus. Nimeni Consiliul Judeþean. Bugetul 
n-a îndrãznit sã aprobe vreo instituþiei încã nu a fost aprobat. 
plecare de teamã cã i se va S-au tot amânat ºedinþele. E 
reproºa mai târziu cã a încasat treaba lor din ce motiv. Nu þine 
bani negri de pe urma vânzãrii de sport. Suma totalã pe care o 
de jucãtori. E o prostie. Ãsta nu are de cheltuit CJ Cãlãraºi este 
e comportament specific unui de aproape 20 de milioane de 
om de fotbal. Însã trebuie sã euro. Pentru sport, sunt 
þinem cont de faptul cã cei care prevãzute urmãtoare sume: 1,05 
dirijeazã banul public cãtre milioane de lei la fotbal, 1,05 
sportul cãlãrãºean sunt ºi cei milioane de lei la handbal ºi 2,1 
care iau deciziile. Ei nu sunt milioane de lei pentru proiecte. 
oameni de sport, sunt oameni În total, 4,2 milioane de lei. Asta 
politici. Nu ne convine? Atunci înseamnã cã pentru sport se 
sã nu mai dea bani pentru sport aloca undeva pe la 4,7% din nu ne facem cã nu ºtim cã avem Primãrie dacã are adresã „din 
ºi la Cãlãraºi sã avem din nou bugetul Consiliului Judeþean. În buletin” la Cãlãraºi. În total, ºi baseball sau futsal, sporturi cu 
meciuri cu Modelu, Olteniþa ºi procente, suma nu diferã cu mai puþinã popularitate, dar cu pentru sport este disponibilã tirile iernii în sportul Lehliu Garã. mult de cea pusã de Consiliul rezultate. suma de 6,6 milioane lei, ceea ce cãlãrãºean: Ionel Ganea a ª Judeþean. Filipescu dã mai puþin înseamnã aproximativ 5% din lãsat echipa de fotbal La nivel naþional, sportul În clipa de faþã, Cãlãraºiul îºi decât Drãgulin, dar tot dã mai bugetul total al municipalitãþii. pentru a antrena pe FC primeºte 0,48% din PIB. La scrie singur istoria. Banii veniþi mult nu doar decât suma alocatã Suma nu cã e mare, ci imensã, Voluntari. În locul sãu a fost Cãlãraºi, bugetul Primãriei se de la bugetul local sunt foarte la nivel naþional. El depãºeºte în condiþiile în care la nivel numit Adrian Mihalcea. Echipa mulþi, însã nu suficienþi pentru învârte pe la 30 de milioane de 

chiar ºi idealul. Ca urmare, naþional se aloca 0,48 din de handbal a scos-o pe Dinamo euro. Din aceºti bani, sportul performanþã. Mai mult nu se reproºurile nu se pot îndrepta produsul intern brut, iar ideal ar din Cupa României, dupã care, poate, chiar dacã unii afirmã primeºte 5%, adicã aproximativ nici cãtre aceastã instituþie. fi, potrivit oamenilor din MTS, în campionat, ºi-au luat rãu de contrariul. Sportul mai trebuie 1,5 milioane de „euroi”. Defalcat, 
sã se ofere 1%. Cãlãraºiul are de tot. Pe seama acestor subiecte se sã ºi producã. În lumea asta se Politicienii sunt niºte hoþi, de lucrurile stau cam aºa: 1,05 
10 ori mai mult decât nivelul pot încinge dezbateri infinite. cheltuie bani, însã efectele se acord, n-am cum sã neg asta. milioane de lei la fotbal, 1,05 
naþional actual ºi de cinci ori vãd mai târziu. Se spune cã un Meritã înjuraþi în fiecare zi! milioane de lei la handbal, În clipa de faþã, toatã lumea de 
mai mult decât bugetul ideal. În leu bãgat în sport îþi scuteºte 3 Foarte bine! Aºa sã facem. Dar 500.000 de lei la CSM Cãlãraºi ºi la Cãlãraºi vrea performanþã, 
aceste condiþii, înjurãturile la lei bãgaþi în sistemul sanitar. atâta vreme cât la Cãlãraºi se 300.000 de lei la CSS Cãlãraºi. însã la ea nu se poate ajunge 
adresa lui Drãgulin, oricât de Autoritãþile locale trebuie sã dau bani pentru sport ºi sunt Pânã acum, avem 2,9 milioane decât cu bani. Microbiºtii vor ca 
fricos ar fi el, nu îºi au rostul. E aloce în continuare aceleaºi rezultate istorice, e bine sã-i de lei. La aceºti bani, se adaugã autoritãþile locale sã aloce 
drept cã a avut o discuþie cu fonduri pentru cã nu a crescut înjurãm pe Filipescu ºi Drãgulin încã 3,7 milioane de lei pe fonduri cât mai multe pentru 
Ionel Ganea înainte ca acesta sã doar calitatea, ci ºi cantitatea. din cu totul alte motive, dar nu fotbal ºi handbal. Dar sã nu proiecte finanþate din fonduri 

Avem cât mai mulþi copii care plece cu Dunãrea în „din cauza de sport”. Vreþi sã-i Phare. Adicã orice structurã uitãm cã în acest oraº se mai 
fac sport, iar acest lucru este de-cantonamentul de la Ciuta ºi i-a înjurãm pe cei care conduc sportivã cu responsabilitate face ºi canotaj sau box, unde 

destinele cãlãrãºenilor pentru un spus antrenorului cã nu are de a dreptul îmbucurãtor. sportivii sunt chiar localnici. Sã juridicã poate încasa bani de la 
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Sorin Anghel

Filipescu, a vorbit presei despre 
reîntoarcea „acasã" a lui Dan Drãgulin.

„La un moment dat, orice copil se 
mai rãtãceºte. Dar pãrinþii fiind calmi 
ºi având grijã ca ei sã nu greºeascã, îi 
aduc acasã. Fiecare, la rândul nostru, 
poate cã avem, aºa, niºte perioade 
mai ciudate în viaþã. Eu vreau sã vã 
aduc aminte un singur lucru: nu-mi 
aduc aminte, eu, în vreo conferinþã 
de presã, sã fi blamat, activitatea 
primarului în vreun fel. Poate cã au 
fost situaþii în care puteam s-o fac, 
dar n-am fãcut-o. Aºa cum n-am spus 
niciodatã un cuvânt urât despre 
Dragu, nu am spus nimic nici despre 
Dan Drãgulin, ºi nici Dan Drãgulin n-
a fãcut-o pentru cã am fost colegi ºi 
mi se prea cã trebuie sã ai suficient 
de mult bun simþ sã nu blamezi pe cel 
cu care ai fost la um moment dat. Eu 
cu Dan Drãgulin nu am fost într-o 
relaþie de prietenie ºi colegi de colaborat ºi sunt convins cã relaþiile Rodica Zaharia 
muncã politicã un an, doi, trei, ci 10 nostre vor rãmâne la fel ca ºi pânã 
ani de zile. De ce Dan Drãgulin? acum. De asemenea, vreau sã vã nformaþia cã primarul Drãgulin se Pentru cã el ºi-a exprimat dorinþa de spun cã am apreciat deschiderea ºi reîntoarce la PNL Cãlãraºi a fost aveni înapoi în PNL, a considerat cã modul în care s-au purtat discuþiile Iconfirmatã oficial, în conferinþa de a luat, la mometul acela o decizie, de conducerea localã a PNL cât ºi de presã din 3 februarie 2016, prin prezenþa poate pripitã sau nepotrivitã, dar a conducerea naþionalã, factori edilului cãlãrãºean, alãturi de care s-au avut un moment al nemulþumirilor ºi determinanþi în decizia pe care am aflat ºi co-preºedinþii PNL, Filipescu, a luat aceastã decizie crezând cã, la luat-o de a candida pe listele PNL", a Iliuþã, dar ºi vicele Dinulescu. guvernare fiind PSD ºi UNPR, va spus Drãgulin.
putea sã facã pentru Cãlãraºi mai „Ca sã terminãm orice fel de Drãgulin a venit cu menþiuni ºi cu privire mult decât ar fi putut fiind în PNL, speculaþie vizavi de candidatura mea la alegerile fãcute, explicând de ce a ales partid de opoziþie. Poate cã a judecat ºi partidul pe care o sã îl reprezint la sã plece la UNPR ºi apoi sã revinã în în folosul cãlãrãºenilor ºi poate cã a viitoarele alegeri locale, ne-am PNL Cãlãraºi: „Putem spune cã judecat bine. Vreau sã vã mai spun cã întâlnit astãzi, aici, ca sã elucidãm întotdeauna am þinut cont de la ora actualã Dan Drãgulin are un acest caz. Dar vreau sã fac o condiþiile socio-politice din procent mai mare decât are UNPR ºi precizare ºi anume cã activitatea pe momentele respective ºi ca atare, nu nu poþi sã cari de unul singur un care am desfãºurat-o pânã acum ºi tot pot sã spun cã cei zeci ani nu ºi-au partid în cârcã ºi sã mai ºi câºtigi ceea ce am realizat nu a þinut cont de lãsat amprenta asupra mea, când tu, practic, eºti de patru ori mai culoarea politicã, ci efectiv de modul indiferent de poziþia pe care eu am puternic. Eu am apreciat, cu toate cã în care am colaborat, la timpul avut-o în calitate de adversar politic avea ºi opþiunea PSD, el a ales PNL, efectiv cu toþi factorii de rãspundere. al actualilor mei colegi. Dar politica a vrut sã se întoarcã în partidul care Decizia pe care am luat-o ºi faptul cã este fãcutã de oameni, de politicieni, l-a consacrat. A avut activitate PNL, sunt prezent aici aratã cã, într- fie ei locali care în anumite momente a ieºit primar pe PNL ºi a zis... m-am adevãr, la alegerile locale doresc ºi discutã ºi iau poziþii þinând cont de rãtãcit eu, dar mã întorc acasã. Zic voi candida pe listele Partidului ceea ce se întâmplã în momentele eu cã a fãcut un gest onorabil cã n-a Naþional Liberal. Acest lucru mã respective." plecat spre PSD ºi s-a întors la onoreazã dar mã ºi obligã ca în 
partidul lui, drept pentru care am Întrebat de ce a les sã vinã sã cadideze calitatea pe care o am de candidat la 
discutat între noi. Nu vreau sã vã pe listele PNL, Drãgulin a opinat:primãrie sã depun toate eforturile 
ascund cã am discutat acest subiect ºi „Sã ºtiþi cã din sondajele pe care atât pentru ca Partidul Naþional Liberal, 
la nivel naþional ºi ca atare, în eu, cât ºi alte partide le-au fãcut îmi din care am fãcut parte peste 10 ani 
momentul de faþã, ne aflãm în dãdeau un anumit avantaj, o primã ºi în care am revenit cu mare plãcere, 
aceastã situaþie.poziþie. Faptul cã am venit în PNL nu sã câºtige atât alegerile locale, atât la 

face altceva decât sã îmi consolideze nivel de municipiu cât ºi la nivel de Nu zic cã noi nu ne-am organizat în 
ºi sã întãreascã ceea ce am pornit judeþ, cât ºi, bineînþeles, alegerile acest timp, dar Dan Drãgulin are ºi el 
odatã într-un proiect ºi se continuã cu parlamentare. Pe aceastã cale vreau în spate o echipã ºi unite ambele 
alegerea mea în al doilea mandat."sã vã spun cã le mulþumesc foºtilor tabere sunt o forþã electoralã dublã", 

mei colegi pentru modul în care am a punctat liberalul Filipescu.ªi co-preºedintele PNL Cãlãraºi, Rãducu 

Rodica Zaharia UNPR Cãlãraºi prin care ne venit în partid, tot decizia 
informeazã cã renunþã la dânsului a fost, nu sunt 
toate funcþiile deþinute în avocatul ºi impresarul n cursul zilei de joi, 4 

nimãnui, eu pot sã spun ce cadrul UNPR, exprimându-ºi februarie, la numai o zi dupã 
putem face noi în partid, ce dorinþa sã rãmânã un simplu Îce Drãgulin ºi-a anunþat 
face fiecare e problema membru de partid. Aceastã oficial candidatura pentru încã 
respectivului. Cu siguranþã dorinþã îi este respectatã în un mandat de primar al 
dânsul ºi-a fãcut socotelile în municipiului Cãlãraºi, din partea momentul ãsta de conducerea 
urma sondajelor, eu am vorbit partidului nostru pentru cã PNL, la sediul UNPR Cãlãraºi a 
ieri cu dânsul, mi-a mulþumit avut loc o conferinþã de presã. este adresatã domnului 
pentru modul cum am Subiectul principal a fost axat pe preºedinte Gabriel Oprea. Pot 
colaborat. De asemenea îi decizia primarului Drãgulin de a sã spun cã decizia va fi luatã 
transmit ºi pe acestã cale candida pe listele Partidului zilele urmãtoare de 
mulþumirile noastre, ale Naþional Liberal Cãlãraºi. conducerea Consiliului 
Organizaþiei Judeþene, pentru 

Deputatul Aurel Nicolae, Naþional al UNPR, decizia în cã venirea dânsului a fost 
preºedintele interimar al UNPR sensul de acceptare. Spun mult mai vizibilã pentru 
Cãlãraºi, a precizat cã decizia lui asta pentru cã domnul Daniel organizaþia Cãlãraºi, chiar 
Drãgulin este respectatã în Drãgulin nu este un simplu Întrebat dacã a fost surprins de voi câºtiga indiferent de Regiunea Sud Muntenia cu 
totalitate, chiar dacã nu este pe membru al Organizaþiei decizia lui Drãgulin, deputatul situaþie. ªi a mai avut o care avea o relaþie foarte 
placul progresiºtilor. UNPR Cãlãraºi. Acum solicitã Nicolae a menþionat: declaraþie: - câºtig fie cu PNL, bunã. Oricum, a fost o 

acest statut, dar conducerea „Noi am primit pe 3 februarie fie cu PSD, fie cu UNPR”. Îi „Da ºi nu. Dacã vã uitaþi la surprizã neplãcutã pentru toþi 
2016 o solicitare din partea va decide”, a declarat respect 100% decizia ºi eu ºi ultimele declaraþii, chiar aici, colegii, dar asta nu înseamnã 
domnului Daniel ªtefan preºedintele interimar al colegii mei, eu personal nu în conferinþa de presã, cã am avut vreunul dintre noi 
Drãgulin, membru în cadrul Organizaþiei UNPR Cãlãraºi, sunt de acord cu ea, dar este domnul Drãgulin spunea: - nu reacþii de a nu fi de acord cu 

decizia dânsului, aºa ºi când a Organizaþiei Judeþene a mi-e fricã, candidez singur ºi decizia dânsului.”deputatul Aurel Nicolae.

Rodica Zaharia 

n cursul sãptãmânii trecute, Biroul 
permanent judeþean al PNL Prahova ºi-a Îdesemnat oficial candidatul la ºefia 

Consiliul Judeþean. Astfel cã proaspãtul co-
preºedinte, senatorul de Cãlãraºi, Iulian 
Dumitrescu, a fost ales sã intre în cursa 
electoralã pentru ºefia Consiliului Judeþean.
De altfel, era de aºteptat ca plecarea 
senatorului Dumitrescu la Prahova sã 
genereze o astfel de candidaturã, chiar dacã, 
în urmã cu doar trei luni, Dumitrescu a fost 
prezent în cadrul unei conferinþe de presã 
susþinutã la sediul PNL Cãlãraºi ºi a 
menþionat cã vizeazã încã un mandat de 
senator într-un colegiu cãlãrãºean.

„Le mulþumesc colegilor mei de la PNL 
Prahova pentru încredere ºi am 
convingerea cã prahovenii ne vor susþine 
ºi ne vor vota” - a menþionat pe pagina sa 
de Facebook, senatorul Dumitrescu.

Ce spune Filipescu despre 
plecarea lui Dumitrescu la 
Prahova

Despre plecarea senatorului Iulian 
Dumitrescu, în fruntea organizaþiei PNL 
Prahova a vorbit în cadrul unei conferinþe de 
presã co-preºedintele PNL Cãlãraºi, Rãducu 
Filipescu, care a apreciat cã plecarea 
parlamentarului cãlãrãºean ar rezolva situaþii 
mai complexe la Prahova decât la Cãlãraºi. 

„Iulian Dumitrescu a plecat co-preºedinte al 
Organizaþiei PNL Prahova ºi va fi candidat la 
Consiliul Judeþean. El putea fi candidat al 
PNL ºi la Cãlãraºi, dar s-a considerat cã este 
mai potrivit pentru Prahova fiind ºi un judeþ 
mai mare. El este din Prahova, are ºi 7-8 
primari, colegi de liceu, acolo el pleacã de la 
un punct, nu pleacã de la zero, numai cã 
acolo este mult mai greu decât la Cãlãraºi, 
un judeþ extrem de complex. Deci, râmãn 
pentru Cãlãraºi ca ºi potenþiali candidaþi, eu, 
Iliuþã ºi cu Motreanu. Acum... mai mult de 
trei nu ºtiu dacã luãm, bine, acum avem 
dreptul sã visãm”, este de pãrere co-
preºedintele PNL Cãlãraºi, Rãducu Filipescu.

Dan Drãgulin: „La alegerile locale doresc ºi voi 
candida pe listele Partidului Naþional Liberal"

Filipescu ºi Drãgulin, 
înjuraþi degeaba

Senatorul Dumitrescu 
a intrat oficial în cursa 

electoralã pentru 
ºefia CJ Prahova

Aurel Nicolae, preºedinte UNPR: „A fost o surprizã 
neplãcutã pentru toþi colegii plecarea lui Drãgulin la PNL”



unde sã dea mai mulþi bani, dar motiv? Hai sã nu-i mai votãm! 
ãsta e adevãrul. La Cãlãraºi, Hai sã gãsim pe alþii mai buni! E 

bine sã mai mergem pe la sportul reprezintã o prioritate, 
bisericã, sã ne mai spovedim, sã însã sport înseamnã, printre 
mai ascultãm ºi cuvântul unui altele, ºi armonie. Aºa cã nu se 
preot. Nu sunt profet, dar m-am cade sã tai de prin alte pãrþi 
spovedit de curând. Preotul mi-a doar ca sã faci performanþã 
cerut sã nu mai fiu furios, iar în sportivã. În plus, se poate 
zile de sãrbãtoare sã încerc sã întâmpla oricând ca pãlãria ce o 
duc mai departe Cuvântul porþi sã fie prea mare ºi sã-þi 
Domnului. cadã atât de rãu pe faþã încât sã 

te loveºti ºi sã nu te mai poþi În aceastã iarnã, au fost jucãtori 
ridica niciodatã. de la echipa de fotbal care au 

avut oferte din prima ligã. Aceeaºi discuþie este ºi la 
Conducãtorii s-au opus. Nimeni Consiliul Judeþean. Bugetul 
n-a îndrãznit sã aprobe vreo instituþiei încã nu a fost aprobat. 
plecare de teamã cã i se va S-au tot amânat ºedinþele. E 
reproºa mai târziu cã a încasat treaba lor din ce motiv. Nu þine 
bani negri de pe urma vânzãrii de sport. Suma totalã pe care o 
de jucãtori. E o prostie. Ãsta nu are de cheltuit CJ Cãlãraºi este 
e comportament specific unui de aproape 20 de milioane de 
om de fotbal. Însã trebuie sã euro. Pentru sport, sunt 
þinem cont de faptul cã cei care prevãzute urmãtoare sume: 1,05 
dirijeazã banul public cãtre milioane de lei la fotbal, 1,05 
sportul cãlãrãºean sunt ºi cei milioane de lei la handbal ºi 2,1 
care iau deciziile. Ei nu sunt milioane de lei pentru proiecte. 
oameni de sport, sunt oameni În total, 4,2 milioane de lei. Asta 
politici. Nu ne convine? Atunci înseamnã cã pentru sport se 
sã nu mai dea bani pentru sport aloca undeva pe la 4,7% din nu ne facem cã nu ºtim cã avem Primãrie dacã are adresã „din 
ºi la Cãlãraºi sã avem din nou bugetul Consiliului Judeþean. În buletin” la Cãlãraºi. În total, ºi baseball sau futsal, sporturi cu 
meciuri cu Modelu, Olteniþa ºi procente, suma nu diferã cu mai puþinã popularitate, dar cu pentru sport este disponibilã tirile iernii în sportul Lehliu Garã. mult de cea pusã de Consiliul rezultate. suma de 6,6 milioane lei, ceea ce cãlãrãºean: Ionel Ganea a ª Judeþean. Filipescu dã mai puþin înseamnã aproximativ 5% din lãsat echipa de fotbal La nivel naþional, sportul În clipa de faþã, Cãlãraºiul îºi decât Drãgulin, dar tot dã mai bugetul total al municipalitãþii. pentru a antrena pe FC primeºte 0,48% din PIB. La scrie singur istoria. Banii veniþi mult nu doar decât suma alocatã Suma nu cã e mare, ci imensã, Voluntari. În locul sãu a fost Cãlãraºi, bugetul Primãriei se de la bugetul local sunt foarte la nivel naþional. El depãºeºte în condiþiile în care la nivel numit Adrian Mihalcea. Echipa mulþi, însã nu suficienþi pentru învârte pe la 30 de milioane de 

chiar ºi idealul. Ca urmare, naþional se aloca 0,48 din de handbal a scos-o pe Dinamo euro. Din aceºti bani, sportul performanþã. Mai mult nu se reproºurile nu se pot îndrepta produsul intern brut, iar ideal ar din Cupa României, dupã care, poate, chiar dacã unii afirmã primeºte 5%, adicã aproximativ nici cãtre aceastã instituþie. fi, potrivit oamenilor din MTS, în campionat, ºi-au luat rãu de contrariul. Sportul mai trebuie 1,5 milioane de „euroi”. Defalcat, 
sã se ofere 1%. Cãlãraºiul are de tot. Pe seama acestor subiecte se sã ºi producã. În lumea asta se Politicienii sunt niºte hoþi, de lucrurile stau cam aºa: 1,05 
10 ori mai mult decât nivelul pot încinge dezbateri infinite. cheltuie bani, însã efectele se acord, n-am cum sã neg asta. milioane de lei la fotbal, 1,05 
naþional actual ºi de cinci ori vãd mai târziu. Se spune cã un Meritã înjuraþi în fiecare zi! milioane de lei la handbal, În clipa de faþã, toatã lumea de 
mai mult decât bugetul ideal. În leu bãgat în sport îþi scuteºte 3 Foarte bine! Aºa sã facem. Dar 500.000 de lei la CSM Cãlãraºi ºi la Cãlãraºi vrea performanþã, 
aceste condiþii, înjurãturile la lei bãgaþi în sistemul sanitar. atâta vreme cât la Cãlãraºi se 300.000 de lei la CSS Cãlãraºi. însã la ea nu se poate ajunge 
adresa lui Drãgulin, oricât de Autoritãþile locale trebuie sã dau bani pentru sport ºi sunt Pânã acum, avem 2,9 milioane decât cu bani. Microbiºtii vor ca 
fricos ar fi el, nu îºi au rostul. E aloce în continuare aceleaºi rezultate istorice, e bine sã-i de lei. La aceºti bani, se adaugã autoritãþile locale sã aloce 
drept cã a avut o discuþie cu fonduri pentru cã nu a crescut înjurãm pe Filipescu ºi Drãgulin încã 3,7 milioane de lei pe fonduri cât mai multe pentru 
Ionel Ganea înainte ca acesta sã doar calitatea, ci ºi cantitatea. din cu totul alte motive, dar nu fotbal ºi handbal. Dar sã nu proiecte finanþate din fonduri 

Avem cât mai mulþi copii care plece cu Dunãrea în „din cauza de sport”. Vreþi sã-i Phare. Adicã orice structurã uitãm cã în acest oraº se mai 
fac sport, iar acest lucru este de-cantonamentul de la Ciuta ºi i-a înjurãm pe cei care conduc sportivã cu responsabilitate face ºi canotaj sau box, unde 

destinele cãlãrãºenilor pentru un spus antrenorului cã nu are de a dreptul îmbucurãtor. sportivii sunt chiar localnici. Sã juridicã poate încasa bani de la 
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Sorin Anghel

Filipescu, a vorbit presei despre 
reîntoarcea „acasã" a lui Dan Drãgulin.

„La un moment dat, orice copil se 
mai rãtãceºte. Dar pãrinþii fiind calmi 
ºi având grijã ca ei sã nu greºeascã, îi 
aduc acasã. Fiecare, la rândul nostru, 
poate cã avem, aºa, niºte perioade 
mai ciudate în viaþã. Eu vreau sã vã 
aduc aminte un singur lucru: nu-mi 
aduc aminte, eu, în vreo conferinþã 
de presã, sã fi blamat, activitatea 
primarului în vreun fel. Poate cã au 
fost situaþii în care puteam s-o fac, 
dar n-am fãcut-o. Aºa cum n-am spus 
niciodatã un cuvânt urât despre 
Dragu, nu am spus nimic nici despre 
Dan Drãgulin, ºi nici Dan Drãgulin n-
a fãcut-o pentru cã am fost colegi ºi 
mi se prea cã trebuie sã ai suficient 
de mult bun simþ sã nu blamezi pe cel 
cu care ai fost la um moment dat. Eu 
cu Dan Drãgulin nu am fost într-o 
relaþie de prietenie ºi colegi de colaborat ºi sunt convins cã relaþiile Rodica Zaharia 
muncã politicã un an, doi, trei, ci 10 nostre vor rãmâne la fel ca ºi pânã 
ani de zile. De ce Dan Drãgulin? acum. De asemenea, vreau sã vã nformaþia cã primarul Drãgulin se Pentru cã el ºi-a exprimat dorinþa de spun cã am apreciat deschiderea ºi reîntoarce la PNL Cãlãraºi a fost aveni înapoi în PNL, a considerat cã modul în care s-au purtat discuþiile Iconfirmatã oficial, în conferinþa de a luat, la mometul acela o decizie, de conducerea localã a PNL cât ºi de presã din 3 februarie 2016, prin prezenþa poate pripitã sau nepotrivitã, dar a conducerea naþionalã, factori edilului cãlãrãºean, alãturi de care s-au avut un moment al nemulþumirilor ºi determinanþi în decizia pe care am aflat ºi co-preºedinþii PNL, Filipescu, a luat aceastã decizie crezând cã, la luat-o de a candida pe listele PNL", a Iliuþã, dar ºi vicele Dinulescu. guvernare fiind PSD ºi UNPR, va spus Drãgulin.
putea sã facã pentru Cãlãraºi mai „Ca sã terminãm orice fel de Drãgulin a venit cu menþiuni ºi cu privire mult decât ar fi putut fiind în PNL, speculaþie vizavi de candidatura mea la alegerile fãcute, explicând de ce a ales partid de opoziþie. Poate cã a judecat ºi partidul pe care o sã îl reprezint la sã plece la UNPR ºi apoi sã revinã în în folosul cãlãrãºenilor ºi poate cã a viitoarele alegeri locale, ne-am PNL Cãlãraºi: „Putem spune cã judecat bine. Vreau sã vã mai spun cã întâlnit astãzi, aici, ca sã elucidãm întotdeauna am þinut cont de la ora actualã Dan Drãgulin are un acest caz. Dar vreau sã fac o condiþiile socio-politice din procent mai mare decât are UNPR ºi precizare ºi anume cã activitatea pe momentele respective ºi ca atare, nu nu poþi sã cari de unul singur un care am desfãºurat-o pânã acum ºi tot pot sã spun cã cei zeci ani nu ºi-au partid în cârcã ºi sã mai ºi câºtigi ceea ce am realizat nu a þinut cont de lãsat amprenta asupra mea, când tu, practic, eºti de patru ori mai culoarea politicã, ci efectiv de modul indiferent de poziþia pe care eu am puternic. Eu am apreciat, cu toate cã în care am colaborat, la timpul avut-o în calitate de adversar politic avea ºi opþiunea PSD, el a ales PNL, efectiv cu toþi factorii de rãspundere. al actualilor mei colegi. Dar politica a vrut sã se întoarcã în partidul care Decizia pe care am luat-o ºi faptul cã este fãcutã de oameni, de politicieni, l-a consacrat. A avut activitate PNL, sunt prezent aici aratã cã, într- fie ei locali care în anumite momente a ieºit primar pe PNL ºi a zis... m-am adevãr, la alegerile locale doresc ºi discutã ºi iau poziþii þinând cont de rãtãcit eu, dar mã întorc acasã. Zic voi candida pe listele Partidului ceea ce se întâmplã în momentele eu cã a fãcut un gest onorabil cã n-a Naþional Liberal. Acest lucru mã respective." plecat spre PSD ºi s-a întors la onoreazã dar mã ºi obligã ca în 
partidul lui, drept pentru care am Întrebat de ce a les sã vinã sã cadideze calitatea pe care o am de candidat la 
discutat între noi. Nu vreau sã vã pe listele PNL, Drãgulin a opinat:primãrie sã depun toate eforturile 
ascund cã am discutat acest subiect ºi „Sã ºtiþi cã din sondajele pe care atât pentru ca Partidul Naþional Liberal, 
la nivel naþional ºi ca atare, în eu, cât ºi alte partide le-au fãcut îmi din care am fãcut parte peste 10 ani 
momentul de faþã, ne aflãm în dãdeau un anumit avantaj, o primã ºi în care am revenit cu mare plãcere, 
aceastã situaþie.poziþie. Faptul cã am venit în PNL nu sã câºtige atât alegerile locale, atât la 

face altceva decât sã îmi consolideze nivel de municipiu cât ºi la nivel de Nu zic cã noi nu ne-am organizat în 
ºi sã întãreascã ceea ce am pornit judeþ, cât ºi, bineînþeles, alegerile acest timp, dar Dan Drãgulin are ºi el 
odatã într-un proiect ºi se continuã cu parlamentare. Pe aceastã cale vreau în spate o echipã ºi unite ambele 
alegerea mea în al doilea mandat."sã vã spun cã le mulþumesc foºtilor tabere sunt o forþã electoralã dublã", 

mei colegi pentru modul în care am a punctat liberalul Filipescu.ªi co-preºedintele PNL Cãlãraºi, Rãducu 

Rodica Zaharia UNPR Cãlãraºi prin care ne venit în partid, tot decizia 
informeazã cã renunþã la dânsului a fost, nu sunt 
toate funcþiile deþinute în avocatul ºi impresarul n cursul zilei de joi, 4 

nimãnui, eu pot sã spun ce cadrul UNPR, exprimându-ºi februarie, la numai o zi dupã 
putem face noi în partid, ce dorinþa sã rãmânã un simplu Îce Drãgulin ºi-a anunþat 
face fiecare e problema membru de partid. Aceastã oficial candidatura pentru încã 
respectivului. Cu siguranþã dorinþã îi este respectatã în un mandat de primar al 
dânsul ºi-a fãcut socotelile în municipiului Cãlãraºi, din partea momentul ãsta de conducerea 
urma sondajelor, eu am vorbit partidului nostru pentru cã PNL, la sediul UNPR Cãlãraºi a 
ieri cu dânsul, mi-a mulþumit avut loc o conferinþã de presã. este adresatã domnului 
pentru modul cum am Subiectul principal a fost axat pe preºedinte Gabriel Oprea. Pot 
colaborat. De asemenea îi decizia primarului Drãgulin de a sã spun cã decizia va fi luatã 
transmit ºi pe acestã cale candida pe listele Partidului zilele urmãtoare de 
mulþumirile noastre, ale Naþional Liberal Cãlãraºi. conducerea Consiliului 
Organizaþiei Judeþene, pentru 

Deputatul Aurel Nicolae, Naþional al UNPR, decizia în cã venirea dânsului a fost 
preºedintele interimar al UNPR sensul de acceptare. Spun mult mai vizibilã pentru 
Cãlãraºi, a precizat cã decizia lui asta pentru cã domnul Daniel organizaþia Cãlãraºi, chiar 
Drãgulin este respectatã în Drãgulin nu este un simplu Întrebat dacã a fost surprins de voi câºtiga indiferent de Regiunea Sud Muntenia cu 
totalitate, chiar dacã nu este pe membru al Organizaþiei decizia lui Drãgulin, deputatul situaþie. ªi a mai avut o care avea o relaþie foarte 
placul progresiºtilor. UNPR Cãlãraºi. Acum solicitã Nicolae a menþionat: declaraþie: - câºtig fie cu PNL, bunã. Oricum, a fost o 

acest statut, dar conducerea „Noi am primit pe 3 februarie fie cu PSD, fie cu UNPR”. Îi „Da ºi nu. Dacã vã uitaþi la surprizã neplãcutã pentru toþi 
2016 o solicitare din partea va decide”, a declarat respect 100% decizia ºi eu ºi ultimele declaraþii, chiar aici, colegii, dar asta nu înseamnã 
domnului Daniel ªtefan preºedintele interimar al colegii mei, eu personal nu în conferinþa de presã, cã am avut vreunul dintre noi 
Drãgulin, membru în cadrul Organizaþiei UNPR Cãlãraºi, sunt de acord cu ea, dar este domnul Drãgulin spunea: - nu reacþii de a nu fi de acord cu 

decizia dânsului, aºa ºi când a Organizaþiei Judeþene a mi-e fricã, candidez singur ºi decizia dânsului.”deputatul Aurel Nicolae.

Rodica Zaharia 

n cursul sãptãmânii trecute, Biroul 
permanent judeþean al PNL Prahova ºi-a Îdesemnat oficial candidatul la ºefia 

Consiliul Judeþean. Astfel cã proaspãtul co-
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bine intretinut, 100 mp, complet 
mobilat si dotat, situat langa BCR Big, 
intr-un bloc linistit. Merita vazut! Tel.: 
0723152752

Ofer spre închiriere garsonierã în 
Vând tractor chinezesc mic, cãsuþã în Piaþa Romanã, Bucureºti. Preþ 200 de 
Parcul Dumbrava ºi cãruþã. Telefon euro pe lunã. Telefon 0721/785.864
0731/597.777

Vând sau schimb aparatament 3 
camere situat în str. Muºeþelului, nr.6, 
Bl.J17, sc.A, et.4, ap.8. Preþ 
negociabil. Telefon 0729.423.973

VAND TEREN ARABIL 1502 

MP MAL LAC, MATARAUA / 

BELCIUGATELE. TEL. 

0741969069

Vând teren intravilan în zona 

rezidenþialã (sere), 6300 mp. Poate fi 

parcelat pe minim 500 mp. Relaþii la 

telefon 0721.197.377
Inchiriez apartament 3 camere foarte 

(are toate utilitatile), acte in regula, an 
constructie 2011, 500 mp, pret 28 000 
euro negociabil. Telefon: 0724.457.194

------------------------------------------------------ Vând casã zonã centralã (biserica 
Volna). Preþ negociabil 130.000 lei. 
Telefon 0741.356.724

------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
------------------------------------------------------Ofer spre închiriere garsonierã lângã 

Vând sau schimb casã sat Tonea, 
parcul Speranþa (str. Muºeþelului, cu Dezmembrez Opel Vectra din 1998, com Modelu cu apartament în vedere spre stradã), etajul 3, gaze, cu motor de 2.0, la un preþ foarte 

Cãlãraºi. Casa are 4 camere, 2 holuri, convector, apometru, termopan, bun. INFO: 0731.861.331.
bucatarie, baie, anexe gospodaresti. parchet, etc. Garsoniera este foarte ------------------------------------------------------Este construita din BCA si învelitã cu cãlduroasã! MERITÃ VÃZUTÃ ! INFO: ------------------------------------------------------
tablã. Suprafaþa totalã teren 1000 mp, 0726.865.073.
din care 210 mp suprafaþa utilã a ------------------------------------------------------

Ofer spre închiriere garsonierã, zona casei. Are urmãtoarele dotãri ºi 
Parc, Cãlãraºi. INFO: 0721.356.126. îmbunãtãþiri: parchet, gresie, faianþã, 
------------------------------------------------------ Ofer locuri de muncã în strãinãtate în sobe teracota noi, apã curentã. ------------------------------------------------------

construcþii, contract de muncã pânã în Gospodãria este prevãzutã ºi cu un 
decembrie. Este vorba de placãri cu spaþiu destinat vânzãrii (magazin). 
polestyren. Telefon 0734/85.11.51Telefon 0724439121
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caut persoanã internã pentru îngrijire Vând apartament 2 camere B2, izolat De vânzare apartament 4 camere, bãtrânã, comuna Cuza Vodã, judeþul termic, geamuri termopan, centralã zona 10 Nivele, et.5 (lift Cãlãraºi. Ofer cazare, masã, salariu proprie, zona centrul vechi. Preþ nefuncþionabil), complet mobilat ºi atractiv. Rog seriozitate. Telefon de 30.000 de euro. Telefon 0740/43.43.94 utilat (frigider, aragaz, maºinã spãlat, contact 0734/71.45.17sau 0732/36.39.33 CT, etc.), renovat, gresie, parchet, 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ faiantã, tâmplãrie interior si exterior 
Societate oferã locuri de muncã în noi, usã metalicã, 2 bãi, 2 balcoane 
domeniul confecþiilor. Se cautã spaþioase, 2 holuri distribuþie camere. 
persoane cu experienþã sau dornice INFO: 0729.429.415.
sã înveþe. Oferim salariu atractiv, ------------------------------------------------------
bonuri de masã ºi bonus financiar în 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ funcþie de realizãri. Asigurãm transport 
ºi decontãm abonamente de transport 
persoanelor din vecinãtatea 
municipiului Cãlãraºi. Telefon de 

Vand casa in comuna Roseti (zona contact 0733/84.98.76
centrala a Bisericii din Deal), locuibila 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Închiriez apartament - spaþiu comercial 
situat în zona liceului Danubius, la 
parter, compus din zona de desfacere, 
spaþiu de depozitare, birou, la parter, 
complet mobilat, suprafaþa 70 mp, cu 
toate îmbunãtãþirile: gresie, termopan, 
centralã termicã, sistem de alarmã. 
Telefon 0733.061.649

Vând apartament 2 camere, complet 
utilat ºi mobilat, recent renovat, etaj 3, 
zona centrul vechi  select. Accept 
credit prima casã. Relaþii la telefon 
0722.31.71.17

------------------------------------------------------
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ECOAQUA SA

Clienþi restanþieri strada Griviþa

Clienþi restanþieri strada Plevna

ECOAQUA SA
DIVERSE

2 CAMERE

CASE

GARSONIERE

3 CAMERE

4-5 CAMERE

TERENURI

LOCURI DE MUNCÃ

ECOAQUA SA Sucursala Calarasi anunta locatarii din apartamentele la care se emite factura cu coeficient 
de repartitie a consumului de apa inregistrat de apometrul de bransament, Planificarea citirilor in aceeasi 

zi pentru apometrul de bransament si apometrele din apartamente aferente lunii FEBRUARIE 2016.

ANUNÞ CÃTRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE  
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI ªI ORAªUL LEHLIU GARÃ

30Nota: Rugam insistent ca locatarii sa fie prezenti la domiciliu incepand cu ora 16 ,sa permita accesul 
in vederea efectuarii citirii repartitoarelor (apometrelor) din apartamente si sa-si delege un 

reprezentant pentru fiecare scara de bloc, pentru a participa la citirea apometrului de scara.

28 FEBRUARIE - Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6 , Bloc 7, Bloc 40 sc A si  Bloc 40 sc B 

29 FEBRUARIE -Bloc1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 8, Bloc 9, Bloc 10, Bloc 11, Bloc 12 ; Bloc 12 AS, Bloc 12MI; Bloc 16; Bloc 20   Bloc 32 Sc A, Bloc 32 Sc B, si  Bl 75 GARS

ORAªUL LEHLIU GARÃ

MUNICIPIUL CÃLÃRAªI 
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UAT MUNICIPIUL CÃLÃRAªI

Anunþ de presã

www.inforegio.ro

Notã: Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziþia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

...afli ce se-ntâmplã12 5 - 11 februarie 2016Publicitate

www.cbcromaniabulgaria.eu

Investim în viitorul tãu!

Programul de Cooperare Transfrontalierã România-Bulgaria 2007-2013 este cofinanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã

Anunþ de presã privind finalizarea proiectului cu titlul
„Reabilitarea termicã a blocurilor A9, A20, A21 ºi A23 din Municipiul Cãlãraºi"

Siguranþã, confort, rapiditate, punctualitate

Pasagerii ºi bicicliºtii au gratuitate!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi

Trecere Chiciu - Ostrov
Ferry-boat-urile  ºi „5 Cãlãraºi” „Sãlcuþa”

Relaþii la telefon 0734.99.00.11

u  d  O c rsã us:

 12
!minute

Zilnic între orele 05.00-24.00, din 30 în 
30 de minute “la fix” ºi “la ºi jumãtate”

Tarif autoturisme: 18 lei
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