
Mircea Brânduºã treaba atunci nu sunt probleme. 
Nu aparatul administrativ este 
problema, ci comanda politicã din les de cetãþeni în 2012 
fruntea lui", pentru a rezolva 
precizeazã edilul. Aproblemele comunei, Mihai 
Acesta nu ezitã sã Gurlui, primarul comunei 
spunã cã: „Poate Belciugatele, spune cã s-a þinut de 
nu am fãcut ceea ce cuvânt. „Când am preluat 
dã bine, însã cu primãria am gãsit multe 
siguranþã am fãcut minusuri. Acestea au fost 
ceea ce trebuia - eliminate rând pe rând, iar astãzi 
ordine în primãrie avem o primãrie eficientã". La 
ºi multe proiecte final de mandat, primarul 
pentru comunitate. comunei Belciugatele trage linie 
Dupã un mandat în ºi spune cã rezultatul îi dã cu 
care am lucrat plus. „A fost un mandat cu mai 
destul de mult cu multe realizãri decât oricare din 
toþii, rãsplata este ceea ce lãsãm cele precedente", afirmã Mihai 
în urma noastrã. Nu totul e Gurlui. Dupã 4 ani, Mihai Gurlui 
perfect, nu totul e bine, dar se spune cã administraþia localã are 
vede ceva", zice liberalul, care are profesioniºti care ºtiu a munci ºi 
pe lista de realizãri obiective fãrã sã calce strâmb. „Dacã 
importante.  oamenii sunt lãsaþi sã-ºi facã 
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Mircea Brânduºã Stoica, candidatul PNL pentru înseamnã slujba în folosul 
Primãria Dorobanþu la scrutinul cetãþeanului, cunoºteam cã nu e 
din 5 iunie 2016. o misiune uºoarã. ªi încã un omuna Dorobanþu are în 

lucru: puteam fi primar de acum componenþã trei sate: 
20 de ani, dar am considerat mai Vãrãºti, Dorobanþu ºi C Rep: Domnule primar, vã 
important la vremea aceea Boºneagu ºi numãra 2.982 de aflaþi la final de prim mandat. 
realizarea în plan profesional ºi locuitori la ultimul recensãmânt Þinând cont cã veniþi din 
familial. Am ales sã candidez din 2011. Pentru a afla mai mediu privat, vã rog sã ne 
pentru cã nu mai puteam multe despre administraþia spuneþi de ce aþi ales sã 
rãmâne nepãsãtor la localã, de realizãrile din ultimii candidati în 2012?
managementul dezastruos al patru ani, dar ºi care sunt V.S.: În primul rând vreau sã fac 
fostului primar Nae Petre, care proiectele care vor duce la cunoscut faptul cã în anii 1990-
conducea primãria mai mult în dezvoltarea localitãþii pe viitor, 1994 am lucrat ca agent agricol 
interes personal. Nu puteam am stat de vorbã cu  actualul în primãrie. Deci, când am 
accepta sã vãd...primar al localitãþii, Vasile candidat în 2012, ºtiam ce 

î 
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În aºteptarea Iepuraºului 
la Grãdiniþa Amicii

Comerþul cu produse 
alimentare, premergãtor 
Sãrbãtorilor Pascale, 
verificat de poliþiºti

Mihai Gurlui: 
„A fost un mandat 

cu mai multe 
realizãri decât 

oricare din cele 
precedente“

Vasile Stoica: „Ca ºi în acest mandat, ºi în 
cel urmãtor le promit cetãþenilor cã voi fi 
un sprijin garantat pentru ei ºi voi încerca 

sã gãsesc rezolvare la toate solicitãrile lor"

„Candidez pentru un nou mandat 
întrucât primãria Nana are proiecte în 
derulare, în diferite stadii de execuþie 

iar altele aºteaptã pe lista de prioritãþi"

„Le propun locuitorilor din satele 
Progresu ºi Sohatu sã fim împreunã 

mai departe pentru a realiza ceea ce 
ne dorim ºi considerãm cã este bine 

pentru comunitate"

„Am o echipã de 
consilieri de 

încredere cu care 
vom câºtiga 

alegerile”

IPJ Cãlãraºi recruteazã 
candidaþi pentru 
instituþiile de învãþãmânt 
ale ministerului 
afacerilor interne

AJOFM  Cãlãraºi  
organizeazã, în luna mai, 
5 programe de formare 
profesionalã

3500 de vizitatori au 
vizitat 

prin programul 
„ªcoala Altfel”

Muzeul Dunãrii 
de Jos 
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a în fiecare primãvarã, 
Muzeul Dunãrii de Jos a 
fost implicat, ºi de aceastã C

datã, în organizarea programului 
naþional "ªcoala altfel - Sã ºtii mai 
multe, sã fii mai bun!”, aflat la a 
cincea ediþie.

Sãptãmâna consacratã activitãþilor 
de educaþie nonformalã a 
reprezentat o provocare pentru 
noi în organizarea unui program 
atractiv ºi diversificat de activitãþi, 
focalizat pe „învãþarea altfel” decât 
în timpul programului ºcolar 
tradiþional. 

Astfel, timp de cinci zile pragul 
Muzeului Dunãrii de Jos a fost 
trecut de un numãr de peste 3500 
de vizitatori, majoritatea fiind 

atracþiile care au stârnit cel mai Aurica ºi Marinela Aneci, au fost elevi de la unitãþi de învãþãmânt 
mult curiozitatea ºi interesul, au foarte apreciate de toþi din Cãlãraºi ºi satele învecinate, 
fost cele interactive. participanþii care au avut ocazia dar ºi din Judeþele Ialomiþa, 

sã-ºi realizeze propriile lucrãri.Constanþa sau municipiul Atelierul de modelaj în lut, 
Bucureºti. Pe lângã expoziþiile de coordonat de Victor Grigore, Prin activitãþile realizate ºi prin 
bazã Evoluþia comunitãþilor umane Elena Paraschiv ºi Sorina Nedelcu, numãrul mare de participanþi, 
la Dunãrea de Jos sau Gospodãria atelierul Sã confecþionãm, sã ne credem cã Muzeul Dunãrii de Jos 
?ãrãneascã în Valea Dunãrii, au jucãm, coordonat de Aniºoara a constituit un punct de atracþie 
fost deschise cu aceastã ocazie Topârceanu, Andreea Parnic ºi important pe harta acestui 
douã expoziþii temporare Clipe - Roberta Gãbudeanu, sau atelierul program. Pentru aceasta vã 
ceasuri si pendule ºi Omul - lutul - de încondeiat ouã, coordonat de mulþumim ºi vã asigurãm cã 
lemnul expoziþie de recipiente Virginia Oanã cu participarea porþile noastre vor fi întotdeauna 
tradiþionale pentru bãut, dar meºterilor populari din Bucovina: deschise!

Lista de consileri PNL
1.Daniel ªtefan Drãgulin
2.Viorel Ivanciu 
3.Dragoº Florin Coman 
4.Camelia Croitoru 
5.Alina Jipa 
6.Ionel Oprea 
7.Daniel Purcãrea 
8.Andrei Romilã 
9.Sandra Teodora Bratu 
10.Florentina Toneanu
11.Cãtãlin Kosztelnik 
12.Valentin Buciumean 
13.Cãtãlin Dumitrescu
14.Angelica Pãun
15.Elena Constantin 
16.Mihãiþã Dumitrache
17.Ion ªerban 
18.Vasile Selea 
19.Florin Enache
20.Adrian Nica
21.Adrian Butã 

Supleanþi 
1.Adriana Butoi
2.Cornelia Toma 
3.Cristian Cristache 
4.Rãzvan Mitea 
5.Lucica Barbu 
6.Nicolae Miºaca

nspectoratul de Poliþie Judeþean Cãlãraºi 
selecþioneazã candidaþi pentru 
concursurile din instituþiile de învãþmânt I

ale Ministerului Afacerilor Interne, precum ºi 
în instituþiile de învãþãmânt ale Ministerului 
Apãrãrii Naþionale ºi Serviciului Român de 
Informaþii care pregãtesc specialiºti pentru 
nevoile Ministerului Afacerilor Interne, 
sesiunea 2016.

 Cifrele de ºcolarizare:

* Academia de Poliþie „Alexandru Ioan Cuza” 
Bucureºti:

- specializarea ordine ºi siguranþã publicã – 
205 locuri, 

Resurse Umane al Inspectoratul de Poliþie 
- specializarea drept - 70 locuri Judeþean Cãlãraºi, situat în municipiul 
* ªcoala de Agenþi de Poliþie „Vasile Lascãr” Cãlãraºi, Bulevardul Republicii, nr. 44, judeþul 
Câmpina – 670 locuri, Cãlãraºi.

* ªcoala de Agenþi de Poliþie „Septimiu Datele limitã pânã la care candidaþii vor 
Mureºan” Cluj-Napoca – 150 locuri, depune dosarul de recrutare în volum complet 

sunt:* ªcoala de Subofiþeri de Pompieri ºi 
Protecþie Civilã „Pavel Zãgãnescu” -24.06.2016, ora 12:00, pentru Academia de 
Boldeºti - 1 loc Poliþie ,,Alexandru Ioan Cuza''- Bucureºti 
* Academia Naþionalã de Informaþii „Mihai 

-10.06.2016, ora 12:00 pentru instituþiile de Viteazul” -ªtiinþe militare, informaþii ºi ordine 
învãþãmânt superior ale M.Ap.N. ºi S.R.I., publicã – „Psihologie - informaþii” – 4 locuri 
precum ºi pentru unitãþile de învãþãmânt 

Locurile la instituþiile de învãþãmânt ale postliceal ale M.Ap.N.;
Ministerului Afacerilor Interne sunt aprobate 

-19.08.2016, ora 12:00 pentru unitãþile de pentru bãrbaþi ºi femei, fãrã discriminare, cu 
învãþãmânt postliceal ale M.A.I.excepþia ªcolii de Subofiþeri de Pompieri ºi 

Protecþie Civilã „Pavel Zãgãnescu” Boldeºti, Relaþii suplimentare se pot obþine zilnic la 
pentru care sunt recrutaþi exclusiv bãrbaþi. Serviciul Resurse Umane al I.P.J. 

Cãlãraºi, la telefon 0242/312131 interior Înscrierea ºi depunerea dosarelor în volum 
20114 sau la adresa de internet complet se fac de luni pânã joi între orele 
http://www.cl.politiaromana.ro- secþiunea 09.00 – 11.00 ºi 13.00 – 15.00, iar vineri 
Carierã.  între orele 09.00 – 12.00  la Serviciul 

genþia Judeþeanã gratuit pe mijloacele de 
transport pentru traseul de la pentru Ocuparea A domiciliu la unitatea de Forþei de Muncã - 
pregãtire, consultaþii Cãlãraºi organizeazã, în luna 

mai 2016,  5 programe de medicale, analize medicale ºi 
formare profesionalã teste necesare frecventãrii 
gratuite pentru persoanele cursului.  
care nu realizeazã venituri. 

Cele 70 de persoane 
participante la programele de 
formare organizate luna 
viitoare vor fi pregãtite în 
meseriile de: comerciant 

Persoanele care participã la (vânzãtor) mãrfuri 
cursurile de formare alimentare, frizer-coafor-
profesionalã gratuite, dacã  se manichiurist-pedichiurist, 
încadreazã în muncã în ospãtar, patiser  sau stilist 
perioada desfãºurãrii protezist de unghii.
cursului, pot beneficia în Persoanele aflate în cãutarea 
continuare, pânã la unui loc de muncã, pe lângã 
finalizarea programului de faptul cã beneficiazã în mod 
formare profesionalã început, gratuit de aceste cursuri, au 
de servicii de formare ºi alte facilitãþi, precum: 
profesionalã gratuite.rechizite ºi materiale de 
Relaþii suplimentare se pot instruire, manuale, 
obþine la telefon 0242.318.376 echipament de protecþie pe 
interior 105 - compartiment timpul instruirii practice, 
formare profesionalã.dacã este cazul, abonament 

entrul Cultural Judeþean Cãlãraºi vã aºteaptã, vineri, 
20 mai 2016 - ora 18:00, la concertul caritabil Csusþinut de Nicu Alifantis ºi trupa sa, „Zan”.

Evenimentul se va desfãºura în Sala de spectacole „Barbu 
ªtirbei”, existând douã categorii de bilete: 50 de lei (în salã) 
ºi 25 de lei (la balcon). Vã aºteptãm vineri, 20 mai 2016, sã 
ne fiþi parteneri în cadrul acestui eveniment caritabil. 
Suma integralã strânsã din vânzarea biletelor precum 
ºi din donaþiile suplimentare va fi donatã Secþiei de 
Pediatrie a Spitalului Judeþean Cãlãraºi.

opiii de la G.P.P. „AMICII”, 
grupa mare „Curioºii”, Cîndrumaþi de doamnele 

educatoare Chiru Mariana ºi Popa 
Valeria, au surprins cu dorinþa de a 
picta ouã pentru sãrbãtorile pe 
care le aºteaptã cu atâta nerãbdare, 
cu atâta drag, bucurie pentru cã 
minunatul iepuraº va veni încãrcat 
cu daruri. 

Cu o deosebitã plãcere ºi 
îndemânare au încondeiat ouã, Fiecare copil ºi-a prezentat oul au demonstrat cât sunt de 
fiecare copil întrecându-se pe sine, pictat atunci când pãrinþii au minunaþi. Iatã pânã unde poate 
dovedind talent, pricepere, vizitat sala de grupã unde erau ajunge imaginaþia lor! Ea este fãrã 
creativitate ºi dibãcie. expuse. A nu ºtiu câta oarã, copiii graniþe.

entrul Cultural Judeþean Cãlãraºi îºi cere scuze 
publicului cãlãrãºean pentru toate neplãcerile Ccauzate de suprapunerile biletelor, vândute pentru 

spectacolele din cadrul stagiunii „Primãvara Culturalã”. 
Din dorinþa de a le veni mai uºor doritorilor de bilete, 
Centrul Cultural a hotãrât împãrþirea diagramei aferente 
sãlii de spectacole în douã pãrþi egale, o parte din locuri 
fiind vândute la cãsuþa de bilete iar cealaltã parte la 
secretariatul Centrului Cultural. Principalul motiv al 
suprapunerilor este vinderea aceluiaºi loc de douã ori, pe 
diagramã nefiind bifat decât a doua oarã. 
Îi asigurãm pe cei care au deja cumpãrate bilete la 
spectacolele viitoare, ºi se vor regãsi în situaþia 
regretabilã menþionatã mai sus, cã le vom asigura alte 
locuri în cadrul spectacolelor respective. 
Încã o datã Centrul Cultural Judeþean Cãlãraºi, îºi cere 
scuze tuturor celor cãrora le-a cauzat neplãceri.

entrul Cultural Judeþean de 11 Mai 2016, în sala de 
Cãlãraºi anunþã cã spectacole „Barbu ªtirbei”. CAsociaþia „Reclãdim 

Valoarea biletelor achiziþionate România” a decis anularea 
va fi restituitã la secretariatul spectacolului „De la dragoste la 
Centrului Cultural Judeþean iubirea creºtinã” ce urma sã fie 
Cãlãraºi. susþinut de Dan Puric în data 

entrul Cultural Judeþean Cãlãraºi vã aºteaptã în 
data de 12 mai 2016, orele 18:00, la spectacolul 
de teatru „Dragoste în patru tablouri”,  de Lukas C

Bärfuss pus în scenã de actorii „Teatrului în culise” 
din Bucureºti. 

O montare îndrãzneaþã ºi plinã de senzualitate, în 
regia lui Cristian Bajora, „Dragoste în patru tablouri” 
este un thriller psihologic despre libertate sau lipsa ei 
– în sex, dragoste ºi judecatã. 

Sunt douã cupluri ºi experienþa vieþii lor, un cerc 
vicios în care protagoniºtii intrã doar din dorinþa de 
diversitate sexualã… sau poate spiritualã. Ispita de a te 
dãrui altcuiva ºi adrenalina adevãrului ascuns aduc o 
dozã considerabilã de erotism ºi umor acid 
spectacolului, care pune în discuþie cea mai 
controversatã problemã a iubirilor din toate timpurile 
– infidelitatea.

„Copilul prodigios” al dramaturgiei elveþiene, Lukas 
Bärfuss se numãrã printre tinerii dramaturgi cu succes 
internaþional – peste 14 titluri de spectacole, toate 
abordând subiecte contemporane delicate, care vizeazã 
relaþiile existente între oameni într-o  societate 
modernã, dar alienatã, în care ordinea reperelor 
moralitãþii s-a schimbat radical. Pentru Bärfuss, 
vindecarea personajelor sale survine din pedepsele pe 
care le primesc în finalul pieselor ºi din umorul cinic 
prin care sunt tratate situaþiile. Spectacolul „Dragoste 
în patru tablouri” se va desfãºura în Sala de spectacole 
„Barbu ªtirbei”, preþurile biletelor fiind de 25 ºi 30 de 
lei. Spectacolul este interzis persoanelor sub 18 ani!

Spectacolul susþinut de 
Dan Puric „De la 

dragoste la iubirea 
creºtinã” a fost anulat

Invitaþie la teatru - „Dragoste în patru tablouri” 

Eveniment umanitar - 
concert „Alifantis & Zan”

Centrul Cultural Judeþean Cãlãraºi 
regretã neplãcerile legate de 

suprapunerile locurilor de pe bilete În aºteptarea Iepuraºului la Grãdiniþa Amicii

3500 de vizitatori au vizitat 
Muzeul Dunãrii de Jos prin 
programul „ªcoala Altfel”

Drãgulin: „Am o echipã de consilieri de 
încredere cu care vom câºtiga alegerile”

âmbãtã, 23 aprilie, primarul Municipal. Drãgulin i-a 
Daniel ªtefan Drãgulin ºi-a nominalizat ºi pe cei doi 
depus candidatura pentru viceprimari cu care doreºte sã S

un nou mandat alãturi de echipa lucreze în urmãtorul mandat, 
de consilieri pe care îi propune aceºtia sunt Dragoº Coman ºi 
cãlãrãºenilor pentru 2016-2020. Viorel Ivanciu. Despre propunerile 
Drãgulin a depus ºi cele peste de consilieri, Drãgulin a spus cã 
6700 de semnãturi pentru este „o echipã în care am mare 
candidatura sa la Biroul Electoral încredere”.

AJOFM  Cãlãraºi  
organizeazã, în luna mai, 
5 programe de formare 

profesionalã

IPJ Cãlãraºi recruteazã candidaþi 
pentru instituþiile de învãþãmânt 

ale ministerului afacerilor interne
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a în fiecare primãvarã, 
Muzeul Dunãrii de Jos a 
fost implicat, ºi de aceastã C

datã, în organizarea programului 
naþional "ªcoala altfel - Sã ºtii mai 
multe, sã fii mai bun!”, aflat la a 
cincea ediþie.

Sãptãmâna consacratã activitãþilor 
de educaþie nonformalã a 
reprezentat o provocare pentru 
noi în organizarea unui program 
atractiv ºi diversificat de activitãþi, 
focalizat pe „învãþarea altfel” decât 
în timpul programului ºcolar 
tradiþional. 

Astfel, timp de cinci zile pragul 
Muzeului Dunãrii de Jos a fost 
trecut de un numãr de peste 3500 
de vizitatori, majoritatea fiind 

atracþiile care au stârnit cel mai Aurica ºi Marinela Aneci, au fost elevi de la unitãþi de învãþãmânt 
mult curiozitatea ºi interesul, au foarte apreciate de toþi din Cãlãraºi ºi satele învecinate, 
fost cele interactive. participanþii care au avut ocazia dar ºi din Judeþele Ialomiþa, 

sã-ºi realizeze propriile lucrãri.Constanþa sau municipiul Atelierul de modelaj în lut, 
Bucureºti. Pe lângã expoziþiile de coordonat de Victor Grigore, Prin activitãþile realizate ºi prin 
bazã Evoluþia comunitãþilor umane Elena Paraschiv ºi Sorina Nedelcu, numãrul mare de participanþi, 
la Dunãrea de Jos sau Gospodãria atelierul Sã confecþionãm, sã ne credem cã Muzeul Dunãrii de Jos 
?ãrãneascã în Valea Dunãrii, au jucãm, coordonat de Aniºoara a constituit un punct de atracþie 
fost deschise cu aceastã ocazie Topârceanu, Andreea Parnic ºi important pe harta acestui 
douã expoziþii temporare Clipe - Roberta Gãbudeanu, sau atelierul program. Pentru aceasta vã 
ceasuri si pendule ºi Omul - lutul - de încondeiat ouã, coordonat de mulþumim ºi vã asigurãm cã 
lemnul expoziþie de recipiente Virginia Oanã cu participarea porþile noastre vor fi întotdeauna 
tradiþionale pentru bãut, dar meºterilor populari din Bucovina: deschise!

Lista de consileri PNL
1.Daniel ªtefan Drãgulin
2.Viorel Ivanciu 
3.Dragoº Florin Coman 
4.Camelia Croitoru 
5.Alina Jipa 
6.Ionel Oprea 
7.Daniel Purcãrea 
8.Andrei Romilã 
9.Sandra Teodora Bratu 
10.Florentina Toneanu
11.Cãtãlin Kosztelnik 
12.Valentin Buciumean 
13.Cãtãlin Dumitrescu
14.Angelica Pãun
15.Elena Constantin 
16.Mihãiþã Dumitrache
17.Ion ªerban 
18.Vasile Selea 
19.Florin Enache
20.Adrian Nica
21.Adrian Butã 

Supleanþi 
1.Adriana Butoi
2.Cornelia Toma 
3.Cristian Cristache 
4.Rãzvan Mitea 
5.Lucica Barbu 
6.Nicolae Miºaca

nspectoratul de Poliþie Judeþean Cãlãraºi 
selecþioneazã candidaþi pentru 
concursurile din instituþiile de învãþmânt I

ale Ministerului Afacerilor Interne, precum ºi 
în instituþiile de învãþãmânt ale Ministerului 
Apãrãrii Naþionale ºi Serviciului Român de 
Informaþii care pregãtesc specialiºti pentru 
nevoile Ministerului Afacerilor Interne, 
sesiunea 2016.

 Cifrele de ºcolarizare:

* Academia de Poliþie „Alexandru Ioan Cuza” 
Bucureºti:

- specializarea ordine ºi siguranþã publicã – 
205 locuri, 

Resurse Umane al Inspectoratul de Poliþie 
- specializarea drept - 70 locuri Judeþean Cãlãraºi, situat în municipiul 
* ªcoala de Agenþi de Poliþie „Vasile Lascãr” Cãlãraºi, Bulevardul Republicii, nr. 44, judeþul 
Câmpina – 670 locuri, Cãlãraºi.

* ªcoala de Agenþi de Poliþie „Septimiu Datele limitã pânã la care candidaþii vor 
Mureºan” Cluj-Napoca – 150 locuri, depune dosarul de recrutare în volum complet 

sunt:* ªcoala de Subofiþeri de Pompieri ºi 
Protecþie Civilã „Pavel Zãgãnescu” -24.06.2016, ora 12:00, pentru Academia de 
Boldeºti - 1 loc Poliþie ,,Alexandru Ioan Cuza''- Bucureºti 
* Academia Naþionalã de Informaþii „Mihai 

-10.06.2016, ora 12:00 pentru instituþiile de Viteazul” -ªtiinþe militare, informaþii ºi ordine 
învãþãmânt superior ale M.Ap.N. ºi S.R.I., publicã – „Psihologie - informaþii” – 4 locuri 
precum ºi pentru unitãþile de învãþãmânt 

Locurile la instituþiile de învãþãmânt ale postliceal ale M.Ap.N.;
Ministerului Afacerilor Interne sunt aprobate 

-19.08.2016, ora 12:00 pentru unitãþile de pentru bãrbaþi ºi femei, fãrã discriminare, cu 
învãþãmânt postliceal ale M.A.I.excepþia ªcolii de Subofiþeri de Pompieri ºi 

Protecþie Civilã „Pavel Zãgãnescu” Boldeºti, Relaþii suplimentare se pot obþine zilnic la 
pentru care sunt recrutaþi exclusiv bãrbaþi. Serviciul Resurse Umane al I.P.J. 

Cãlãraºi, la telefon 0242/312131 interior Înscrierea ºi depunerea dosarelor în volum 
20114 sau la adresa de internet complet se fac de luni pânã joi între orele 
http://www.cl.politiaromana.ro- secþiunea 09.00 – 11.00 ºi 13.00 – 15.00, iar vineri 
Carierã.  între orele 09.00 – 12.00  la Serviciul 

genþia Judeþeanã gratuit pe mijloacele de 
transport pentru traseul de la pentru Ocuparea A domiciliu la unitatea de Forþei de Muncã - 
pregãtire, consultaþii Cãlãraºi organizeazã, în luna 

mai 2016,  5 programe de medicale, analize medicale ºi 
formare profesionalã teste necesare frecventãrii 
gratuite pentru persoanele cursului.  
care nu realizeazã venituri. 

Cele 70 de persoane 
participante la programele de 
formare organizate luna 
viitoare vor fi pregãtite în 
meseriile de: comerciant 

Persoanele care participã la (vânzãtor) mãrfuri 
cursurile de formare alimentare, frizer-coafor-
profesionalã gratuite, dacã  se manichiurist-pedichiurist, 
încadreazã în muncã în ospãtar, patiser  sau stilist 
perioada desfãºurãrii protezist de unghii.
cursului, pot beneficia în Persoanele aflate în cãutarea 
continuare, pânã la unui loc de muncã, pe lângã 
finalizarea programului de faptul cã beneficiazã în mod 
formare profesionalã început, gratuit de aceste cursuri, au 
de servicii de formare ºi alte facilitãþi, precum: 
profesionalã gratuite.rechizite ºi materiale de 
Relaþii suplimentare se pot instruire, manuale, 
obþine la telefon 0242.318.376 echipament de protecþie pe 
interior 105 - compartiment timpul instruirii practice, 
formare profesionalã.dacã este cazul, abonament 

entrul Cultural Judeþean Cãlãraºi vã aºteaptã, vineri, 
20 mai 2016 - ora 18:00, la concertul caritabil Csusþinut de Nicu Alifantis ºi trupa sa, „Zan”.

Evenimentul se va desfãºura în Sala de spectacole „Barbu 
ªtirbei”, existând douã categorii de bilete: 50 de lei (în salã) 
ºi 25 de lei (la balcon). Vã aºteptãm vineri, 20 mai 2016, sã 
ne fiþi parteneri în cadrul acestui eveniment caritabil. 
Suma integralã strânsã din vânzarea biletelor precum 
ºi din donaþiile suplimentare va fi donatã Secþiei de 
Pediatrie a Spitalului Judeþean Cãlãraºi.

opiii de la G.P.P. „AMICII”, 
grupa mare „Curioºii”, Cîndrumaþi de doamnele 

educatoare Chiru Mariana ºi Popa 
Valeria, au surprins cu dorinþa de a 
picta ouã pentru sãrbãtorile pe 
care le aºteaptã cu atâta nerãbdare, 
cu atâta drag, bucurie pentru cã 
minunatul iepuraº va veni încãrcat 
cu daruri. 

Cu o deosebitã plãcere ºi 
îndemânare au încondeiat ouã, Fiecare copil ºi-a prezentat oul au demonstrat cât sunt de 
fiecare copil întrecându-se pe sine, pictat atunci când pãrinþii au minunaþi. Iatã pânã unde poate 
dovedind talent, pricepere, vizitat sala de grupã unde erau ajunge imaginaþia lor! Ea este fãrã 
creativitate ºi dibãcie. expuse. A nu ºtiu câta oarã, copiii graniþe.

entrul Cultural Judeþean Cãlãraºi îºi cere scuze 
publicului cãlãrãºean pentru toate neplãcerile Ccauzate de suprapunerile biletelor, vândute pentru 

spectacolele din cadrul stagiunii „Primãvara Culturalã”. 
Din dorinþa de a le veni mai uºor doritorilor de bilete, 
Centrul Cultural a hotãrât împãrþirea diagramei aferente 
sãlii de spectacole în douã pãrþi egale, o parte din locuri 
fiind vândute la cãsuþa de bilete iar cealaltã parte la 
secretariatul Centrului Cultural. Principalul motiv al 
suprapunerilor este vinderea aceluiaºi loc de douã ori, pe 
diagramã nefiind bifat decât a doua oarã. 
Îi asigurãm pe cei care au deja cumpãrate bilete la 
spectacolele viitoare, ºi se vor regãsi în situaþia 
regretabilã menþionatã mai sus, cã le vom asigura alte 
locuri în cadrul spectacolelor respective. 
Încã o datã Centrul Cultural Judeþean Cãlãraºi, îºi cere 
scuze tuturor celor cãrora le-a cauzat neplãceri.

entrul Cultural Judeþean de 11 Mai 2016, în sala de 
Cãlãraºi anunþã cã spectacole „Barbu ªtirbei”. CAsociaþia „Reclãdim 

Valoarea biletelor achiziþionate România” a decis anularea 
va fi restituitã la secretariatul spectacolului „De la dragoste la 
Centrului Cultural Judeþean iubirea creºtinã” ce urma sã fie 
Cãlãraºi. susþinut de Dan Puric în data 

entrul Cultural Judeþean Cãlãraºi vã aºteaptã în 
data de 12 mai 2016, orele 18:00, la spectacolul 
de teatru „Dragoste în patru tablouri”,  de Lukas C

Bärfuss pus în scenã de actorii „Teatrului în culise” 
din Bucureºti. 

O montare îndrãzneaþã ºi plinã de senzualitate, în 
regia lui Cristian Bajora, „Dragoste în patru tablouri” 
este un thriller psihologic despre libertate sau lipsa ei 
– în sex, dragoste ºi judecatã. 

Sunt douã cupluri ºi experienþa vieþii lor, un cerc 
vicios în care protagoniºtii intrã doar din dorinþa de 
diversitate sexualã… sau poate spiritualã. Ispita de a te 
dãrui altcuiva ºi adrenalina adevãrului ascuns aduc o 
dozã considerabilã de erotism ºi umor acid 
spectacolului, care pune în discuþie cea mai 
controversatã problemã a iubirilor din toate timpurile 
– infidelitatea.

„Copilul prodigios” al dramaturgiei elveþiene, Lukas 
Bärfuss se numãrã printre tinerii dramaturgi cu succes 
internaþional – peste 14 titluri de spectacole, toate 
abordând subiecte contemporane delicate, care vizeazã 
relaþiile existente între oameni într-o  societate 
modernã, dar alienatã, în care ordinea reperelor 
moralitãþii s-a schimbat radical. Pentru Bärfuss, 
vindecarea personajelor sale survine din pedepsele pe 
care le primesc în finalul pieselor ºi din umorul cinic 
prin care sunt tratate situaþiile. Spectacolul „Dragoste 
în patru tablouri” se va desfãºura în Sala de spectacole 
„Barbu ªtirbei”, preþurile biletelor fiind de 25 ºi 30 de 
lei. Spectacolul este interzis persoanelor sub 18 ani!

Spectacolul susþinut de 
Dan Puric „De la 

dragoste la iubirea 
creºtinã” a fost anulat

Invitaþie la teatru - „Dragoste în patru tablouri” 

Eveniment umanitar - 
concert „Alifantis & Zan”

Centrul Cultural Judeþean Cãlãraºi 
regretã neplãcerile legate de 

suprapunerile locurilor de pe bilete În aºteptarea Iepuraºului la Grãdiniþa Amicii

3500 de vizitatori au vizitat 
Muzeul Dunãrii de Jos prin 
programul „ªcoala Altfel”

Drãgulin: „Am o echipã de consilieri de 
încredere cu care vom câºtiga alegerile”

âmbãtã, 23 aprilie, primarul Municipal. Drãgulin i-a 
Daniel ªtefan Drãgulin ºi-a nominalizat ºi pe cei doi 
depus candidatura pentru viceprimari cu care doreºte sã S

un nou mandat alãturi de echipa lucreze în urmãtorul mandat, 
de consilieri pe care îi propune aceºtia sunt Dragoº Coman ºi 
cãlãrãºenilor pentru 2016-2020. Viorel Ivanciu. Despre propunerile 
Drãgulin a depus ºi cele peste de consilieri, Drãgulin a spus cã 
6700 de semnãturi pentru este „o echipã în care am mare 
candidatura sa la Biroul Electoral încredere”.

AJOFM  Cãlãraºi  
organizeazã, în luna mai, 
5 programe de formare 

profesionalã

IPJ Cãlãraºi recruteazã candidaþi 
pentru instituþiile de învãþãmânt 

ale ministerului afacerilor interne
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2. Investiþii cu finanþare - „Reparaþii clãdire fost sediu integralã din bugetul local:
europeanã: CAP din satul Mãriuþa, - „Modernizare iluminat 

comuna Belciugatele, judeþul - „Reparaþie generalã ºi public în comuna 
Cãlãraºi" prin care acoperiºul modernizare ªcoala Belciugatele, judeþul Cãlãraºi" 
clãdirii a fost înlocuit, spaþiul Gimnazialã nr. 1 Belciugatele, prin montarea a 430 lãmpi cu 

judeþul Cãlãraºi", proiect 
finanþat prin fonduri 
europene, prin care corpul de 
clãdire cunoscut sub 
denumirea „ªcoala Veche", 
edificiu ridicat în 1894, a 
beneficiat de o reabilitare ce 
permite în prezent elevilor ºi 
cadrelor didactice 
desfãºurarea activitãþilor 
ºcolare în condiþii similare cu 
cei de la oraºe;
- „Modernizare infrastructurã 
rutierã în comuna 
Belciugatele, judeþul 
Cãlãraºi", proiect cu finanþare 
europeanã, iniþiat prin G.A.L. 
– „Cãlãraºi Vest", prin care 
drumul ce leagã satul 
Mataraua de DJ 402 a fost 
asfaltat; 

LED ce asigurã un iluminat de la parter a fost renovat ºi - „Întreprindere socialã 
calitativ ºi totodatã economic; modernizat prin crearea unui mandat în care am lucrat Mircea Brânduºã pentru administrarea 

grup sanitar de interior, - „Sistem de destul de mult cu toþii, domeniului public", este cel 
ferestrele ºi uºile de balcon au videomonitorizare în comuna rãsplata este ceea ce lãsãm în de-al treilea proiect les de cetãþeni în 2012 fost înlocuite cu  uºi ºi Belciugatele, judeþul Cãlãraºi" urma noastrã. Nu totul e implementat cu finanþare pentru a rezolva ferestre din pvc cu termopan;prin care satele Belciugatele, perfect, nu totul e bine, dar europeanã prin POSDRU, problemele comunei, A

Mãriuþa ºi Cândeasca, - „Sistem de încãlzire cu se vede ceva", zice liberalul, proiect al cãrui rezultat final Mihai Gurlui, primarul 
beneficiazã de monitorizare centralã termicã ºi calorifere care are pe lista de realizãri a condus la înfiinþarea unei comunei Belciugatele, spune 
video a principalelor cãi de la ªcoala Primarã nr. 1 din obiective importante.  societãþi orientatã spre cã s-a þinut de cuvânt. „Când 
acces – drumuri ºi intersecþii; sat Mãriuþa, comuna angajarea de persoane din 1. Investiþii cu finanþare prin am preluat primãria am gãsit 

Belciugatele, judeþul Cãlãraºi" - „Lucrãri de pietruire a mediile sociale vulnerabile - Programul Naþional de multe minusuri. Acestea au 
– investiþie realizatã urmare Dezvoltare Localã – PNDL:fost eliminate rând pe rând, 
a unei donaþii realizate de o - „Modernizare drumuri ºi iar astãzi avem o primãrie 
societate localã;strãzi comunale în comuna eficientã". La final de mandat, 
- Racordarea la reþeaua de Belciugatele, judeþul primarul comunei 
energie electricã a Cãlãraºi", proiect de Belciugatele trage linie ºi 
Gospodãriei de apã din satul importanþã majorã pentru spune cã rezultatul îi dã cu 
Mãriuþa, comuna locuitorii comunei, privind plus. „A fost un mandat cu 
Belciugatele, judeþul Cãlãraºi;reabilitarea ºi modernizarea mai multe realizãri decât 
- Dotarea cu echipament de infrastructurii de bazã - cãile oricare din cele precedente", 
clorinare a Gospodãriei de de comunicaþii, ce asigurã nu afirmã Mihai Gurlui. Dupã 4 
apã din satul Mãriuþa, numai ridicarea nivelului de ani, Mihai Gurlui spune cã 
comuna Belciugatele, judeþul viaþã ci ºi dezvoltarea administraþia localã are 
Cãlãraºi;durabilã a localitãþii. profesioniºti care ºtiu a 
- „Branºamente la sistemul de Proiectul vizeazã asfaltarea a munci ºi fãrã sã calce strâmb. 
alimentare cu apã în sat 10,992 Km de drumuri ºi „Dacã oamenii sunt lãsaþi sã-
Mãriuþa, comuna strãzi comunale, ºi a fost ºi facã treaba atunci nu sunt 
Belciugatele, judeþul Cãlãraºi"- iniþiat în anul 2013;probleme. Nu aparatul 
prin care un numãr de peste - „Alimentare cu apã în sat administrativ este problema, 
90 gospodãrii au fost Mãriuþa, comuna ci comanda politicã din 
racordate la reþeaua de apã;Belciugatele, judeþul fruntea lui", precizeazã edilul. 
- Lucrãri de reamenajare ºi Cãlãraºi", proiect  prin care Acesta nu ezitã sã spunã cã: 
înfiinþare grup sanitar de locuitorii satului Mãriuþa „Poate nu am fãcut ceea ce dã 

drumurilor ºi strãzilor ºomeri, persoane cu interior la ªcoala veche din beneficiazã de unul dintre bine, însã cu siguranþã am 
comunale"- prin care au fost handicap, persoane din satul Belciugatale;cele mai moderne sisteme de fãcut ceea ce trebuia - ordine 
ameliorate condiþiile de trafic comunitatea romã, etc.;alimentare cu apã din judeþul în primãrie ºi multe proiecte - „Împrejmuire teren sport ºi 
rutier;3.Investiþii cu finanþare Cãlãraºi;pentru comunitate. Dupã un utilitãþi în comuna 

unui centru de olãrit;

16. Atragerea investitorilor 
prin adoptarea unor politic 
publice de încurajare a 
acestora în crearea de noi 
locuri de muncã;

17. Dezvoltarea unor 
parteneriate public-private în 
vederea impulsionãrii 
desfãºurãrii de noi activitãþi 

Belciugatele, judeþul Cãlãraºi" din comuna Belciugatele, economice ºi crearea de noi 
prin care terenul de sport din judeþul Cãlãraºi" – prin care 

locuri de muncã;
satul Belciugatele a fost toate cele trei clãdiri de ºcoli  

18. Continuarea demersurilor împrejmuit cu gard din plasã din comuna Belciugatele - 
borduratã; ºcoala nouã, ºcoala veche ºi pe lângã Consiliul Judeþean 

Cãlãraºi în vederea ºcoala de la Mãriuþa, - „Achiziþionare 
beneficiazã de monitorizare buldoexcavator ºi anexe" – implementãrii proiectului de 
video atât în interiorul modernizare (asfaltare) a DJ proiect prin care a fost 
claselor cât ºi în perimetrul achiziþionat un 302 ce leagã satul de 
exterior al clãdirilor.buldoexcavator nou ºi reºedinþã Belciugatele de 

urmãtoarele anexe: tocãtoare 4. Investiþii indirecte prin: satul Mãriuþa;
vegetaþie, talpã vibratoare, - Acordarea de sprijin 

19. Finalizarea procedurilor burghiu, cupã taluzare, cupã financiar Parohiei 
de reconstituire a dreptului trapeziodalã, cupã excavare Belciugatele, în urma cãruia, 
de proprietate, punere în 30 cm, anexe la care se acoperiºul Bisericii din satul 
posesie ºi eliberare titluri de adaugã cele ce intrã în Belciugatele a fost reabilitat;
proprietate;dotarea standard a utilajului: -  Acordarea de sprijin 

cupã frontalã ºi cupã excavare 20. Aducþiune gaze în comunã financiar Parohiei Mãriuþa, în 
spate; urma cãruia, a fost din punctul de racordare 
- Amplasarea a 10 adãposturi achiziþionat un nou clopot Staþiunea Didacticã 
pentru staþii de pentru Biserica din satul Belciugatele.  

prelungit ºi after school; cablu în toate satele îmbarcare/debarcare maxi- Mataraua.
Întrebat care este mesajul componente ale comunei taxi; 4 în sat Belciugatele, 3 Conform propriilor declaraþii, 6. Extinderea reþelei electrice 
domniei sale pentru locuitorii Belciugatele;în sat Mãriuþa, 2 în sat în zonele neelectrificate, cu singurul regret cu care îºi 
comunei Belciugatele, Mihai Cojeºti ºi 1 în sat Cândeasca; încheie mandatul primarul prioritate în zonele în care 12. Realizarea unui parc 
Gurlui le cere sã aibã - Amplasarea a 80 de coºuri Mihai Gurlui e faptul cã nu a primãria a acordat locuri de fotovoltaic cu finanþare 
încredere ca ºi pânã acum în de gunoi pe spaþiile publice; reuºit sã finalizeze tot ce ºi-a casã în folosinþã gratuitã europeanã, care sã asigure 
primarul ales întrucât - „Renovare spaþiu Dispensar propus la investirea sa. Dar potrivit Legii nr.15/2003; independenþa energeticã a 
comuna Belciugatele se aflã uman din sat Belciugatele" nu este prea târziu, pentru cã localitãþii;7. Extinderea iluminatului pe drumul cel bun. prin care spaþiul a fost placat Mihai Gurlui va candida 

public pe lãmpi LED în toate 13. Amenajarea de parcuri ºi Contracandidaþilor sãi la cu rigips, turnatã sapã ºi pentru un nou mandat, iar pe 
zonele care se vor electrifica; locuri de joacã în fiecare sat scrutinul din 5 iunie le aplicat PVC special pentru lista sa de prioritãþi se 

component al comunei 7. Înfiinþare transport în reaminteºte cã electoratul spaþii medicale; regãsesc proiecte extreme de 
Belciugatele;comun interjudeþean importante care cu siguranþã apreciazã primarul prin - Renovare spaþiu în fosta 

Belciugatele – Bucureºti, 14. Reabilitarea fostului consistenþa investiþiilor vor îmbunãtãþi considerabil ºcoalã de la Cojeºti;
gestionat direct de cãtre Dispensar uman din satul viaþa locuitorilor comunei realizate în mandatul sãu. Nu - Achiziþionarea unui sistem 

Belciugatele. primãria Belciugatele sau cel Mãriuþa prin atragerea de în ultimul rând, cu prilejul de parazãpezi în lungime de 
puþin sub autoritatea fonduri europene  ºi crearea 1. Asfaltarea tuturor strãzilor 3.000 ml; sãrbãtorilor Pascale, Mihai 
primãriei; unui Centru de permanenþã ºi realizarea de trotuare Gurlui le doreºte tuturor - Renovare ºi dotare spaþiu 

medicalã;pietonale;Biblioteca Comunalã; concetãþenilor sãi un Paºte 8. Înfiinþarea unui centru 
2. Asfaltarea unor drumuri de fericit alãturi de cei dragi! - Renovare ºi dotare spaþiu multifuncþional care sã 15. Reabilitarea fostei ºcoli 
exploatare agricolã prin care arhivã primãrie; Hristos a Înviat!cuprindã spaþii pentru din satul Mataraua ºi crearea 
se creazã centuri ale satelor administraþia localã, (arhivã, - Lucrãri de reamenajare ºi 
care vor prelua traficul înfiinþare grup sanitar de spaþii pentru situaþii de 
utilajelor agricole ºi a celor interior la ªcoala primarã urgenþã, spaþii de depozitare 
grele;nr.1 sat Mãriuþa, comuna produse ajutoare UE, sala de 
3. Modernizarea ºi extinderea Belciugatele, judeþul Cãlãraºi; consiliu), salã pentru diverse 
sistemului de alimentare cu - Reabilitare acoperiº la evenimente, dispensar uman, 
apã din satul Belciugatele, în ªcoala primarã nr.1 sat farmacie, etc.;
satele Cândeasca ºi Cojeºti, Mãriuþa, comuna 9. Construirea unui centru precum ºi înfiinþarea unui Belciugatele, judeþul Cãlãraºi social pentru persoanele din sistem de canalizare comun – lucrare de reabilitare ºi 

categoriile defavorizate;pentru cele trei sate;înlocuire a învelitorii tip 
10. Înfiinþarea unui post de 4. Extinderea sistemului de carton asfaltat cu tablã 

alimentare cu apã în satul radio local prin care cetãþenii cutatã;
Mãriuþa ºi continuarea sã fie informaþi cu - Reabilitare acoperiº la 
executãrii de noi branºamente promptitudine cu privire la ªcoala Veche din satul 
la gospodãrii; hotãrârile adoptate, a Belciugatele, judeþul Cãlãraºi 
5. Edificarea unei construcþii mãsurilor luate, precum ºi cu – lucrare de reînvelire cu 
în parcul central al satului privire la diferite evenimente;tablã cutatã;
Belciugatele, având destinaþia - „Sistem de 11. Introducerea de net de 
de grãdiniþã cu program videomonitorizare în ºcolile mare vitezã ºi televiziune prin 

un mandat cu mai multe
din cele precedente“

Mihai Gurlui: „A fost 
realizãri decât oricare
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2. Investiþii cu finanþare - „Reparaþii clãdire fost sediu integralã din bugetul local:
europeanã: CAP din satul Mãriuþa, - „Modernizare iluminat 

comuna Belciugatele, judeþul - „Reparaþie generalã ºi public în comuna 
Cãlãraºi" prin care acoperiºul modernizare ªcoala Belciugatele, judeþul Cãlãraºi" 
clãdirii a fost înlocuit, spaþiul Gimnazialã nr. 1 Belciugatele, prin montarea a 430 lãmpi cu 

judeþul Cãlãraºi", proiect 
finanþat prin fonduri 
europene, prin care corpul de 
clãdire cunoscut sub 
denumirea „ªcoala Veche", 
edificiu ridicat în 1894, a 
beneficiat de o reabilitare ce 
permite în prezent elevilor ºi 
cadrelor didactice 
desfãºurarea activitãþilor 
ºcolare în condiþii similare cu 
cei de la oraºe;
- „Modernizare infrastructurã 
rutierã în comuna 
Belciugatele, judeþul 
Cãlãraºi", proiect cu finanþare 
europeanã, iniþiat prin G.A.L. 
– „Cãlãraºi Vest", prin care 
drumul ce leagã satul 
Mataraua de DJ 402 a fost 
asfaltat; 

LED ce asigurã un iluminat de la parter a fost renovat ºi - „Întreprindere socialã 
calitativ ºi totodatã economic; modernizat prin crearea unui mandat în care am lucrat Mircea Brânduºã pentru administrarea 

grup sanitar de interior, - „Sistem de destul de mult cu toþii, domeniului public", este cel 
ferestrele ºi uºile de balcon au videomonitorizare în comuna rãsplata este ceea ce lãsãm în de-al treilea proiect les de cetãþeni în 2012 fost înlocuite cu  uºi ºi Belciugatele, judeþul Cãlãraºi" urma noastrã. Nu totul e implementat cu finanþare pentru a rezolva ferestre din pvc cu termopan;prin care satele Belciugatele, perfect, nu totul e bine, dar europeanã prin POSDRU, problemele comunei, A

Mãriuþa ºi Cândeasca, - „Sistem de încãlzire cu se vede ceva", zice liberalul, proiect al cãrui rezultat final Mihai Gurlui, primarul 
beneficiazã de monitorizare centralã termicã ºi calorifere care are pe lista de realizãri a condus la înfiinþarea unei comunei Belciugatele, spune 
video a principalelor cãi de la ªcoala Primarã nr. 1 din obiective importante.  societãþi orientatã spre cã s-a þinut de cuvânt. „Când 
acces – drumuri ºi intersecþii; sat Mãriuþa, comuna angajarea de persoane din 1. Investiþii cu finanþare prin am preluat primãria am gãsit 

Belciugatele, judeþul Cãlãraºi" - „Lucrãri de pietruire a mediile sociale vulnerabile - Programul Naþional de multe minusuri. Acestea au 
– investiþie realizatã urmare Dezvoltare Localã – PNDL:fost eliminate rând pe rând, 
a unei donaþii realizate de o - „Modernizare drumuri ºi iar astãzi avem o primãrie 
societate localã;strãzi comunale în comuna eficientã". La final de mandat, 
- Racordarea la reþeaua de Belciugatele, judeþul primarul comunei 
energie electricã a Cãlãraºi", proiect de Belciugatele trage linie ºi 
Gospodãriei de apã din satul importanþã majorã pentru spune cã rezultatul îi dã cu 
Mãriuþa, comuna locuitorii comunei, privind plus. „A fost un mandat cu 
Belciugatele, judeþul Cãlãraºi;reabilitarea ºi modernizarea mai multe realizãri decât 
- Dotarea cu echipament de infrastructurii de bazã - cãile oricare din cele precedente", 
clorinare a Gospodãriei de de comunicaþii, ce asigurã nu afirmã Mihai Gurlui. Dupã 4 
apã din satul Mãriuþa, numai ridicarea nivelului de ani, Mihai Gurlui spune cã 
comuna Belciugatele, judeþul viaþã ci ºi dezvoltarea administraþia localã are 
Cãlãraºi;durabilã a localitãþii. profesioniºti care ºtiu a 
- „Branºamente la sistemul de Proiectul vizeazã asfaltarea a munci ºi fãrã sã calce strâmb. 
alimentare cu apã în sat 10,992 Km de drumuri ºi „Dacã oamenii sunt lãsaþi sã-
Mãriuþa, comuna strãzi comunale, ºi a fost ºi facã treaba atunci nu sunt 
Belciugatele, judeþul Cãlãraºi"- iniþiat în anul 2013;probleme. Nu aparatul 
prin care un numãr de peste - „Alimentare cu apã în sat administrativ este problema, 
90 gospodãrii au fost Mãriuþa, comuna ci comanda politicã din 
racordate la reþeaua de apã;Belciugatele, judeþul fruntea lui", precizeazã edilul. 
- Lucrãri de reamenajare ºi Cãlãraºi", proiect  prin care Acesta nu ezitã sã spunã cã: 
înfiinþare grup sanitar de locuitorii satului Mãriuþa „Poate nu am fãcut ceea ce dã 

drumurilor ºi strãzilor ºomeri, persoane cu interior la ªcoala veche din beneficiazã de unul dintre bine, însã cu siguranþã am 
comunale"- prin care au fost handicap, persoane din satul Belciugatale;cele mai moderne sisteme de fãcut ceea ce trebuia - ordine 
ameliorate condiþiile de trafic comunitatea romã, etc.;alimentare cu apã din judeþul în primãrie ºi multe proiecte - „Împrejmuire teren sport ºi 
rutier;3.Investiþii cu finanþare Cãlãraºi;pentru comunitate. Dupã un utilitãþi în comuna 

unui centru de olãrit;

16. Atragerea investitorilor 
prin adoptarea unor politic 
publice de încurajare a 
acestora în crearea de noi 
locuri de muncã;

17. Dezvoltarea unor 
parteneriate public-private în 
vederea impulsionãrii 
desfãºurãrii de noi activitãþi 

Belciugatele, judeþul Cãlãraºi" din comuna Belciugatele, economice ºi crearea de noi 
prin care terenul de sport din judeþul Cãlãraºi" – prin care 

locuri de muncã;
satul Belciugatele a fost toate cele trei clãdiri de ºcoli  

18. Continuarea demersurilor împrejmuit cu gard din plasã din comuna Belciugatele - 
borduratã; ºcoala nouã, ºcoala veche ºi pe lângã Consiliul Judeþean 

Cãlãraºi în vederea ºcoala de la Mãriuþa, - „Achiziþionare 
beneficiazã de monitorizare buldoexcavator ºi anexe" – implementãrii proiectului de 
video atât în interiorul modernizare (asfaltare) a DJ proiect prin care a fost 
claselor cât ºi în perimetrul achiziþionat un 302 ce leagã satul de 
exterior al clãdirilor.buldoexcavator nou ºi reºedinþã Belciugatele de 

urmãtoarele anexe: tocãtoare 4. Investiþii indirecte prin: satul Mãriuþa;
vegetaþie, talpã vibratoare, - Acordarea de sprijin 

19. Finalizarea procedurilor burghiu, cupã taluzare, cupã financiar Parohiei 
de reconstituire a dreptului trapeziodalã, cupã excavare Belciugatele, în urma cãruia, 
de proprietate, punere în 30 cm, anexe la care se acoperiºul Bisericii din satul 
posesie ºi eliberare titluri de adaugã cele ce intrã în Belciugatele a fost reabilitat;
proprietate;dotarea standard a utilajului: -  Acordarea de sprijin 

cupã frontalã ºi cupã excavare 20. Aducþiune gaze în comunã financiar Parohiei Mãriuþa, în 
spate; urma cãruia, a fost din punctul de racordare 
- Amplasarea a 10 adãposturi achiziþionat un nou clopot Staþiunea Didacticã 
pentru staþii de pentru Biserica din satul Belciugatele.  

prelungit ºi after school; cablu în toate satele îmbarcare/debarcare maxi- Mataraua.
Întrebat care este mesajul componente ale comunei taxi; 4 în sat Belciugatele, 3 Conform propriilor declaraþii, 6. Extinderea reþelei electrice 
domniei sale pentru locuitorii Belciugatele;în sat Mãriuþa, 2 în sat în zonele neelectrificate, cu singurul regret cu care îºi 
comunei Belciugatele, Mihai Cojeºti ºi 1 în sat Cândeasca; încheie mandatul primarul prioritate în zonele în care 12. Realizarea unui parc 
Gurlui le cere sã aibã - Amplasarea a 80 de coºuri Mihai Gurlui e faptul cã nu a primãria a acordat locuri de fotovoltaic cu finanþare 
încredere ca ºi pânã acum în de gunoi pe spaþiile publice; reuºit sã finalizeze tot ce ºi-a casã în folosinþã gratuitã europeanã, care sã asigure 
primarul ales întrucât - „Renovare spaþiu Dispensar propus la investirea sa. Dar potrivit Legii nr.15/2003; independenþa energeticã a 
comuna Belciugatele se aflã uman din sat Belciugatele" nu este prea târziu, pentru cã localitãþii;7. Extinderea iluminatului pe drumul cel bun. prin care spaþiul a fost placat Mihai Gurlui va candida 

public pe lãmpi LED în toate 13. Amenajarea de parcuri ºi Contracandidaþilor sãi la cu rigips, turnatã sapã ºi pentru un nou mandat, iar pe 
zonele care se vor electrifica; locuri de joacã în fiecare sat scrutinul din 5 iunie le aplicat PVC special pentru lista sa de prioritãþi se 

component al comunei 7. Înfiinþare transport în reaminteºte cã electoratul spaþii medicale; regãsesc proiecte extreme de 
Belciugatele;comun interjudeþean importante care cu siguranþã apreciazã primarul prin - Renovare spaþiu în fosta 

Belciugatele – Bucureºti, 14. Reabilitarea fostului consistenþa investiþiilor vor îmbunãtãþi considerabil ºcoalã de la Cojeºti;
gestionat direct de cãtre Dispensar uman din satul viaþa locuitorilor comunei realizate în mandatul sãu. Nu - Achiziþionarea unui sistem 

Belciugatele. primãria Belciugatele sau cel Mãriuþa prin atragerea de în ultimul rând, cu prilejul de parazãpezi în lungime de 
puþin sub autoritatea fonduri europene  ºi crearea 1. Asfaltarea tuturor strãzilor 3.000 ml; sãrbãtorilor Pascale, Mihai 
primãriei; unui Centru de permanenþã ºi realizarea de trotuare Gurlui le doreºte tuturor - Renovare ºi dotare spaþiu 

medicalã;pietonale;Biblioteca Comunalã; concetãþenilor sãi un Paºte 8. Înfiinþarea unui centru 
2. Asfaltarea unor drumuri de fericit alãturi de cei dragi! - Renovare ºi dotare spaþiu multifuncþional care sã 15. Reabilitarea fostei ºcoli 
exploatare agricolã prin care arhivã primãrie; Hristos a Înviat!cuprindã spaþii pentru din satul Mataraua ºi crearea 
se creazã centuri ale satelor administraþia localã, (arhivã, - Lucrãri de reamenajare ºi 
care vor prelua traficul înfiinþare grup sanitar de spaþii pentru situaþii de 
utilajelor agricole ºi a celor interior la ªcoala primarã urgenþã, spaþii de depozitare 
grele;nr.1 sat Mãriuþa, comuna produse ajutoare UE, sala de 
3. Modernizarea ºi extinderea Belciugatele, judeþul Cãlãraºi; consiliu), salã pentru diverse 
sistemului de alimentare cu - Reabilitare acoperiº la evenimente, dispensar uman, 
apã din satul Belciugatele, în ªcoala primarã nr.1 sat farmacie, etc.;
satele Cândeasca ºi Cojeºti, Mãriuþa, comuna 9. Construirea unui centru precum ºi înfiinþarea unui Belciugatele, judeþul Cãlãraºi social pentru persoanele din sistem de canalizare comun – lucrare de reabilitare ºi 

categoriile defavorizate;pentru cele trei sate;înlocuire a învelitorii tip 
10. Înfiinþarea unui post de 4. Extinderea sistemului de carton asfaltat cu tablã 

alimentare cu apã în satul radio local prin care cetãþenii cutatã;
Mãriuþa ºi continuarea sã fie informaþi cu - Reabilitare acoperiº la 
executãrii de noi branºamente promptitudine cu privire la ªcoala Veche din satul 
la gospodãrii; hotãrârile adoptate, a Belciugatele, judeþul Cãlãraºi 
5. Edificarea unei construcþii mãsurilor luate, precum ºi cu – lucrare de reînvelire cu 
în parcul central al satului privire la diferite evenimente;tablã cutatã;
Belciugatele, având destinaþia - „Sistem de 11. Introducerea de net de 
de grãdiniþã cu program videomonitorizare în ºcolile mare vitezã ºi televiziune prin 

un mandat cu mai multe
din cele precedente“

Mihai Gurlui: „A fost 
realizãri decât oricare
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pe PNDR Mãsura 7.2 iar celãlalt la dezvoltare localã 2014-2020 a 
Ministerul Dezvoltãrii pe PNDL; comunei Dorobanþu;
8.Inventarierea tuturor terenurilor 20.Asigurarea serviciului de pazã ºi 
agricole din extravilanul comunei; protecþie în comunã de cãtre o firmã 

specializatã;9. Finalizarea lucrãrilor la ªcoala 
Gimnazialã nr.1 Dorobanþu; 21.Realizarea de lucrãri de igienizare 

permanentã a spaþiului public din 10. Introducerea sistemului de 
comunã ºi executarea de lucrãri de încãlzire centralizatã la ºcoala 
întreþinere ºi înfrumuseþare spaþii Dorobanþu, ºcoala Vãrãºti, primãria 
verzi;Dorobanþu ºi dispensarul uman;
22.Realizarea unui proiect de 11. Amenajarea de grupuri sanitare 
construire cãmin cultural;de interior în incinta ºcolilor 

Dorobanþu,Vãrãºti ºi primãria 23. Realizarea nomenclatorului 
Dorobanþu; stradal al comunei;
12. Realizarea de lucrãri de 24.Aºternerea de material de 
întreþinere ºi igienizare la cimitirele împãnare (split) pe strãzile interioare 
din satele Dorobanþu,Vãrãºti ºi din comunã;
Boºneagu; 25. Editarea unei Monografii a 
13. Realizarea împrejmuirii cu gard comunei Dorobanþu;
la cimitirul Boºneagu; 26. Proiectarea unui sistem de 
14.Îmbunãtãþirea serviciului voluntar monitorizare video la nivel de 
pentru situaþii de urgenþã al comunei comunã;
prin achiziþia unui Buldoexcavator; 27.Reparaþii la acoperiºul ºcolii 
15.Plantarea de arbori ºi arbuºti în Vãrãºti;dar am considerat mai important la Mircea Brânduºã
zonele din comunã aferente DN 31 în 28.Realizarea unui teren de sport cu vremea aceea realizarea în plan 
scopul stopãrii depunerilor de troiene gazon sintetic în incinta ºcolii profesional ºi familial. Am ales sã omuna Dorobanþu are în 
de zãpadã; Dorobanþu;candidez pentru cã nu mai puteam componenþã trei sate: Vãrãºti, 
16.Înfiinþarea Ansamblului Folcloric rãmâne nepãsãtor la managementul 29.Sprijinirea realizãrii unui loc de CDorobanþu ºi Boºneagu ºi 
Spicul Dorobanþu ºi facilitarea dezastruos al fostului primar Nae joacã pentru copii în zona Romilor numãra 2.982 de locuitori la ultimul 
participãrii la concursuri Petre, care conducea primãria mai prin dezvoltarea conceptului de recensãmânt din 2011. Pentru a afla 
intercomunale, judeþene, naþionale ºi mult în interes personal. Nu puteam voluntariat ºi a conceptului de mai multe despre administraþia localã, 
internationale;accepta sã vãd cum comuna se afla sponsorizare;de realizãrile din ultimii patru ani, dar 

pe ultimile locori în ierarhia judeþului 17. Facilitarea construirii unui 30.Reluarea dupã foarte mulþi ani a ºi care sunt proiectele care vor duce la 
privind implementarea proiectelor. camping pe malul lacului Mostiºtea tradiþiilor locale – Boboteazã, Ziua dezvoltarea localitãþii pe viitor, am stat 
Nu puteam rãmâne nepãsãtor faþã de în scopul dezvoltãrii turismului în Femeii, Ziua Copilului, Ziua de vorbã cu  actualul primar al 
problemele locuitorilor. Venise zonã; Comunei;localitãþii, Vasile Stoica, candidatul 
vremea sã fac ceva pentu comuna în 18.Modernizarea Dispensarului 31.Sprijin financiar ºi asigurare PNL pentru Primãria Dorobanþu la 
care trãiesc. Uman ºi înfiinþarea unui cabinet mijloc de transport echipei de fotbal. scrutinul din 5 iunie 2016.
î Rep: Ce realizãri au fost stomatologic; î Rep: Ca primar al comunei 
posibile în mandatul primarului 19.Elaborarea strategiei de Dorobanþu, ce mãsuri aþi luat 
Stoica Vasile?
V.S.: Am dus la bun sfârºit cam tot 
ceea ce mi-am propus în 2012 ºi, în 
principiu, sunt mulþumit de ceea ce 
am reuºit sã realizez pânã în acest 
moment:
1.Finalizarea lucrãrilor de alimentare 
cu apã în satele Dorobanþu ºi Vãrãºti;
2.Finalizarea lucrãrilor de alimentare 
cu apã în satul Boºneagu;
3.Extindere alimentare cu apã în î Rep: Domnule primar, vã aflaþi 
satul Vãrãºti;la final de prim mandat. Þinând 
4. Pietruire strãzi în comuna cont cã veniþi din mediu privat, vã 
Dorobanþu, în lungime de 5,890km;rog sã ne spuneþi de ce aþi ales sã 

candidati în 2012? 5.Modernizarea strãzilor interioare 
din comuna Dorobanþu, în lungime V.S.: În primul rând vreau sã fac 
de 30,4km;cunoscut faptul cã în anii 1990-1994 

am lucrat ca agent agricol în 6.Înfiinþarea serviciului de 
primãrie. Deci, când am candidat în alimentare cu apã ºi delegarea lui 
2012, ºtiam ce înseamnã slujba în cãtre operatorul regional ECOAQUA;
folosul cetãþeanului, cunoºteam cã nu 7.Realizarea a douã documentaþii de 
e o misiune uºoarã. ªi încã un lucru: asfaltare strãzi ºi depunerea lor spre 
puteam fi primar de acum 20 de ani, finanþare, unul pe Fonduri Europene 

din cei 2360 de locuitori cu drept de Vãrãºti cu o lungime totalã de 4119 
vot au fãcut diferenþa dintre mine ºi m.l.;
ceilalþi contracandidaþi, Nae Petre ºi 3. Înfiinþare reþea canalizare ºi 
Jan Apostol. Consider cã deþin un construire staþie epurare prin 
avantaj faþã de aceºtia pentru cã sunt Mãsura 7.2.;
deja familiarizat cu problemele 4. Construire cãmin cultural prin 
comunitãþii pe care o conduc. Pentru MDR ºi Administraþiei Publice;
aceastã campanie sloganul electoral 5. Construire teren sport sintetic, 
al echipei mele va fi: „Dintre oameni, multifunctional, cu nocturnã.
pentru oameni, pãºim spre viitor 

î Rep: D-le Stoica, în opinia dvs. 
împreunã!"

ce înseamnã, un primar bun 
î Rep: Ce motive aveþi pentru pentru comunitate?
care doriþi sã candidaþi pentru un 

V.S.: În primul rând, primarul are nou mandat? Ce proiecte de viitor 
datoria sã vinã întotdeauna în 

aveþi pentru Comuna Dorobanþu?
sprijinul locuitorilor. Odatã ce aceºtia 

V.S.: Candidez pentru cã locuitorii i-au dat votul de încredere, primarul 
comunei Dorobanþu au nevoie în 
continuare de un primar interesat sã 
punã în aplicare noi proiecte. Un alt 
motiv este cã doresc sã finalizez 
proiectele pe care le-am demarat. 
Accesarea de fonduri europene intrã 
în preocuparea mea ºi a consilierilor 
locali. Sunt multe programe 

pentru atragerea oamenilor de aceastã campanie? europene, începând cu acest an, 
foarte importante, pe care trebuie sã afaceri, implicit crearea de noi V.S.: Din punctul meu de vedere sper 
le accesãm: pe infrastructurã rutierã locuri de muncã? sã fie o campanie liniºtitã. Personal 
ºi apã uzatã, pe domeniul cultural. voi merge împreunã cu echipa mea V.S.: La o societate agricolã care îºi 
Prioritãþile mele pentru viitorul de consilieri - Vasile Cãlin desfãºoarã activitatea pe raza 
mandat sunt urmãtoarele:(viceprimar), Alexandru Chiþu (ex comunei am asigurat 45 locuri de trebuie sã gãseascã soluþii legale 

primar), Ancuþa Abele, Marin - 1.Modernizare strãzi prin asfaltare în muncã. Am înfiinþat un serviciu de pentru a le rezolva problemele. 
Turcãreasa George, Alexandru satul Dorobanþu, proiect ce va pazã localã în care lucreazã 9 Sinceritatea, punctualitatea ºi 
Pantelimon, Marin Dragomir, implementat prin PNDL. Proiectul oameni. Prin fonduri europene am seriozitatea sunt de asemenea foarte 
Gheorghe Niculae, Benoni include asfaltarea a 6 strãzi cu o înfiinþat o societate care are ca importante. Eu sunt un om deschis 
Suslãnescu, Costin Dincã, Valentin lungime totalã de 4536 m.l.;obiect de activitate turismul ºi care ºtie sã comunice cu oamenii 
Radu, Petricã Nan, Lilian Marin, pescuitul sportiv. Aici îºi desfãºoarã 2. Modernizare strãzi prin asfaltare pentru a încerca sã le rezolve 
Gheorghe Dobre la fiecare activitatea 8 muncitori care au reuºit în comuna Dorobanþu, proiect ce va problemele cu care se confruntã. 
gospodãrie pentru a sta de vorbã cu sã readucã în prim plan meseriile fi implementat prin PNDR. Proiectul Toate acestea sunt factori importanþi 
oamenii. În acest mandat cred cã am vechi de împletitori de rãchitã a include asfaltarea a 5 strãzi în satul pentru un primar bun, care sã lupte 
demonstrat ce calitãþi am ºi ceea ce coºurilor, mãturilor ºi rogojinilor. Dorobanþu, o stradã în satul pentru binele cetãþenilor ºi sã lucreze 
pot sã fac. Într-un sondaj recent, 70% î Boºneagu ºi douã strãzi în satul  Rep: D-le Stoica, v-aþi depus în favoarea comunitãþii.

candidatura pentru un nou 
î Rep: Ce mesaj le transmiteþi 

mandat. Cât de mult conteazã 
locuitorilor comunei Dorobanþu 

apartenenþa la un partid politic 
înaintea alegerior locale ºi în 

din punctul dvs. de vedere?
preajma sãrbãtorilor Pascale?

V.S.: Da, voi candida ºi pentru 
V.S.: Le cer concetãþenilor mei sã urmãtorul mandat. Mi-am depus 
aibã încredere în mine. Ca ºi în acest candidatura la funcþia de primar tot 
mandat, ºi în cel urmãtor le promit din partea PNL. Toatã lumea ºtie cã 
cã voi fi un sprijin garantat pentru ei am fost penelist dintotdeauna. Este 
ºi voi încerca sã gãsesc rezolvare la foarte important sã ai în spate un 
toate solicitãrile lor.Vreau sã le partid puternic, te ajutã foarte mult. 
demonstrez în continuare ceea ce pot Tot ceea ce s-a realizat pânã acum la 
sã fac pentru comunitate. Sper ca nivel de comunã este în mare mãsurã 
împreunã sã finalizãm toate ºi datoritã partidului. Dar mai 
proiectele pe care mi le-am propus pe depinde ºi de primar. Dacã tu ca 
viitor ºi care cu siguranþã vor primar vrei sã faci ceva pentru binele 
conduce la creºterea nivelului de trai oamenilor, poþi face acest lucru 
ºi vor îmbunãtãþi imaginea comunei indiferent de culoarea politicã.
Dorobanþu.

î Rep: Se apropie cu paºi repezi 
În preajma sãrbãtorilor Pascale le campania electoralã. În ce mod o 
transmit un gând de bine ºi fericire veþi face? Contracandidaþilor 
personalã. Sã fie sãnãtoºi, cã dvs.pentru funcþia de primar ce le 
sãnãtatea este cea mai importantã transmiteþi? Care va fi sloganul 
decât toate. Hristos a Înviat!electoral cu care veþi merge în 

cel urmãtor le promit cetãþenilor cã voi fi 
sã gãsesc rezolvare la toate solicitãrile lor"

Vasile Stoica: „Ca ºi în acest mandat, ºi în 
un sprijin garantat pentru ei ºi voi încerca 

Arãtând galeria foto cu evenimentele culturale din mandat

Baza sportivã Biserica Drum pietruitGrãdini aþ

Împreunã cu Stelicã Culcea

Parcul comunal

ªcoala

Troiþa

Vasile Stoica în faþa primãriei

Vasile Stoica ºi titlurile din acest mandat
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pe PNDR Mãsura 7.2 iar celãlalt la dezvoltare localã 2014-2020 a 
Ministerul Dezvoltãrii pe PNDL; comunei Dorobanþu;
8.Inventarierea tuturor terenurilor 20.Asigurarea serviciului de pazã ºi 
agricole din extravilanul comunei; protecþie în comunã de cãtre o firmã 

specializatã;9. Finalizarea lucrãrilor la ªcoala 
Gimnazialã nr.1 Dorobanþu; 21.Realizarea de lucrãri de igienizare 

permanentã a spaþiului public din 10. Introducerea sistemului de 
comunã ºi executarea de lucrãri de încãlzire centralizatã la ºcoala 
întreþinere ºi înfrumuseþare spaþii Dorobanþu, ºcoala Vãrãºti, primãria 
verzi;Dorobanþu ºi dispensarul uman;
22.Realizarea unui proiect de 11. Amenajarea de grupuri sanitare 
construire cãmin cultural;de interior în incinta ºcolilor 

Dorobanþu,Vãrãºti ºi primãria 23. Realizarea nomenclatorului 
Dorobanþu; stradal al comunei;
12. Realizarea de lucrãri de 24.Aºternerea de material de 
întreþinere ºi igienizare la cimitirele împãnare (split) pe strãzile interioare 
din satele Dorobanþu,Vãrãºti ºi din comunã;
Boºneagu; 25. Editarea unei Monografii a 
13. Realizarea împrejmuirii cu gard comunei Dorobanþu;
la cimitirul Boºneagu; 26. Proiectarea unui sistem de 
14.Îmbunãtãþirea serviciului voluntar monitorizare video la nivel de 
pentru situaþii de urgenþã al comunei comunã;
prin achiziþia unui Buldoexcavator; 27.Reparaþii la acoperiºul ºcolii 
15.Plantarea de arbori ºi arbuºti în Vãrãºti;dar am considerat mai important la Mircea Brânduºã
zonele din comunã aferente DN 31 în 28.Realizarea unui teren de sport cu vremea aceea realizarea în plan 
scopul stopãrii depunerilor de troiene gazon sintetic în incinta ºcolii profesional ºi familial. Am ales sã omuna Dorobanþu are în 
de zãpadã; Dorobanþu;candidez pentru cã nu mai puteam componenþã trei sate: Vãrãºti, 
16.Înfiinþarea Ansamblului Folcloric rãmâne nepãsãtor la managementul 29.Sprijinirea realizãrii unui loc de CDorobanþu ºi Boºneagu ºi 
Spicul Dorobanþu ºi facilitarea dezastruos al fostului primar Nae joacã pentru copii în zona Romilor numãra 2.982 de locuitori la ultimul 
participãrii la concursuri Petre, care conducea primãria mai prin dezvoltarea conceptului de recensãmânt din 2011. Pentru a afla 
intercomunale, judeþene, naþionale ºi mult în interes personal. Nu puteam voluntariat ºi a conceptului de mai multe despre administraþia localã, 
internationale;accepta sã vãd cum comuna se afla sponsorizare;de realizãrile din ultimii patru ani, dar 

pe ultimile locori în ierarhia judeþului 17. Facilitarea construirii unui 30.Reluarea dupã foarte mulþi ani a ºi care sunt proiectele care vor duce la 
privind implementarea proiectelor. camping pe malul lacului Mostiºtea tradiþiilor locale – Boboteazã, Ziua dezvoltarea localitãþii pe viitor, am stat 
Nu puteam rãmâne nepãsãtor faþã de în scopul dezvoltãrii turismului în Femeii, Ziua Copilului, Ziua de vorbã cu  actualul primar al 
problemele locuitorilor. Venise zonã; Comunei;localitãþii, Vasile Stoica, candidatul 
vremea sã fac ceva pentu comuna în 18.Modernizarea Dispensarului 31.Sprijin financiar ºi asigurare PNL pentru Primãria Dorobanþu la 
care trãiesc. Uman ºi înfiinþarea unui cabinet mijloc de transport echipei de fotbal. scrutinul din 5 iunie 2016.
î Rep: Ce realizãri au fost stomatologic; î Rep: Ca primar al comunei 
posibile în mandatul primarului 19.Elaborarea strategiei de Dorobanþu, ce mãsuri aþi luat 
Stoica Vasile?
V.S.: Am dus la bun sfârºit cam tot 
ceea ce mi-am propus în 2012 ºi, în 
principiu, sunt mulþumit de ceea ce 
am reuºit sã realizez pânã în acest 
moment:
1.Finalizarea lucrãrilor de alimentare 
cu apã în satele Dorobanþu ºi Vãrãºti;
2.Finalizarea lucrãrilor de alimentare 
cu apã în satul Boºneagu;
3.Extindere alimentare cu apã în î Rep: Domnule primar, vã aflaþi 
satul Vãrãºti;la final de prim mandat. Þinând 
4. Pietruire strãzi în comuna cont cã veniþi din mediu privat, vã 
Dorobanþu, în lungime de 5,890km;rog sã ne spuneþi de ce aþi ales sã 

candidati în 2012? 5.Modernizarea strãzilor interioare 
din comuna Dorobanþu, în lungime V.S.: În primul rând vreau sã fac 
de 30,4km;cunoscut faptul cã în anii 1990-1994 

am lucrat ca agent agricol în 6.Înfiinþarea serviciului de 
primãrie. Deci, când am candidat în alimentare cu apã ºi delegarea lui 
2012, ºtiam ce înseamnã slujba în cãtre operatorul regional ECOAQUA;
folosul cetãþeanului, cunoºteam cã nu 7.Realizarea a douã documentaþii de 
e o misiune uºoarã. ªi încã un lucru: asfaltare strãzi ºi depunerea lor spre 
puteam fi primar de acum 20 de ani, finanþare, unul pe Fonduri Europene 

din cei 2360 de locuitori cu drept de Vãrãºti cu o lungime totalã de 4119 
vot au fãcut diferenþa dintre mine ºi m.l.;
ceilalþi contracandidaþi, Nae Petre ºi 3. Înfiinþare reþea canalizare ºi 
Jan Apostol. Consider cã deþin un construire staþie epurare prin 
avantaj faþã de aceºtia pentru cã sunt Mãsura 7.2.;
deja familiarizat cu problemele 4. Construire cãmin cultural prin 
comunitãþii pe care o conduc. Pentru MDR ºi Administraþiei Publice;
aceastã campanie sloganul electoral 5. Construire teren sport sintetic, 
al echipei mele va fi: „Dintre oameni, multifunctional, cu nocturnã.
pentru oameni, pãºim spre viitor 

î Rep: D-le Stoica, în opinia dvs. 
împreunã!"

ce înseamnã, un primar bun 
î Rep: Ce motive aveþi pentru pentru comunitate?
care doriþi sã candidaþi pentru un 

V.S.: În primul rând, primarul are nou mandat? Ce proiecte de viitor 
datoria sã vinã întotdeauna în 

aveþi pentru Comuna Dorobanþu?
sprijinul locuitorilor. Odatã ce aceºtia 

V.S.: Candidez pentru cã locuitorii i-au dat votul de încredere, primarul 
comunei Dorobanþu au nevoie în 
continuare de un primar interesat sã 
punã în aplicare noi proiecte. Un alt 
motiv este cã doresc sã finalizez 
proiectele pe care le-am demarat. 
Accesarea de fonduri europene intrã 
în preocuparea mea ºi a consilierilor 
locali. Sunt multe programe 

pentru atragerea oamenilor de aceastã campanie? europene, începând cu acest an, 
foarte importante, pe care trebuie sã afaceri, implicit crearea de noi V.S.: Din punctul meu de vedere sper 
le accesãm: pe infrastructurã rutierã locuri de muncã? sã fie o campanie liniºtitã. Personal 
ºi apã uzatã, pe domeniul cultural. voi merge împreunã cu echipa mea V.S.: La o societate agricolã care îºi 
Prioritãþile mele pentru viitorul de consilieri - Vasile Cãlin desfãºoarã activitatea pe raza 
mandat sunt urmãtoarele:(viceprimar), Alexandru Chiþu (ex comunei am asigurat 45 locuri de trebuie sã gãseascã soluþii legale 

primar), Ancuþa Abele, Marin - 1.Modernizare strãzi prin asfaltare în muncã. Am înfiinþat un serviciu de pentru a le rezolva problemele. 
Turcãreasa George, Alexandru satul Dorobanþu, proiect ce va pazã localã în care lucreazã 9 Sinceritatea, punctualitatea ºi 
Pantelimon, Marin Dragomir, implementat prin PNDL. Proiectul oameni. Prin fonduri europene am seriozitatea sunt de asemenea foarte 
Gheorghe Niculae, Benoni include asfaltarea a 6 strãzi cu o înfiinþat o societate care are ca importante. Eu sunt un om deschis 
Suslãnescu, Costin Dincã, Valentin lungime totalã de 4536 m.l.;obiect de activitate turismul ºi care ºtie sã comunice cu oamenii 
Radu, Petricã Nan, Lilian Marin, pescuitul sportiv. Aici îºi desfãºoarã 2. Modernizare strãzi prin asfaltare pentru a încerca sã le rezolve 
Gheorghe Dobre la fiecare activitatea 8 muncitori care au reuºit în comuna Dorobanþu, proiect ce va problemele cu care se confruntã. 
gospodãrie pentru a sta de vorbã cu sã readucã în prim plan meseriile fi implementat prin PNDR. Proiectul Toate acestea sunt factori importanþi 
oamenii. În acest mandat cred cã am vechi de împletitori de rãchitã a include asfaltarea a 5 strãzi în satul pentru un primar bun, care sã lupte 
demonstrat ce calitãþi am ºi ceea ce coºurilor, mãturilor ºi rogojinilor. Dorobanþu, o stradã în satul pentru binele cetãþenilor ºi sã lucreze 
pot sã fac. Într-un sondaj recent, 70% î Boºneagu ºi douã strãzi în satul  Rep: D-le Stoica, v-aþi depus în favoarea comunitãþii.

candidatura pentru un nou 
î Rep: Ce mesaj le transmiteþi 

mandat. Cât de mult conteazã 
locuitorilor comunei Dorobanþu 

apartenenþa la un partid politic 
înaintea alegerior locale ºi în 

din punctul dvs. de vedere?
preajma sãrbãtorilor Pascale?

V.S.: Da, voi candida ºi pentru 
V.S.: Le cer concetãþenilor mei sã urmãtorul mandat. Mi-am depus 
aibã încredere în mine. Ca ºi în acest candidatura la funcþia de primar tot 
mandat, ºi în cel urmãtor le promit din partea PNL. Toatã lumea ºtie cã 
cã voi fi un sprijin garantat pentru ei am fost penelist dintotdeauna. Este 
ºi voi încerca sã gãsesc rezolvare la foarte important sã ai în spate un 
toate solicitãrile lor.Vreau sã le partid puternic, te ajutã foarte mult. 
demonstrez în continuare ceea ce pot Tot ceea ce s-a realizat pânã acum la 
sã fac pentru comunitate. Sper ca nivel de comunã este în mare mãsurã 
împreunã sã finalizãm toate ºi datoritã partidului. Dar mai 
proiectele pe care mi le-am propus pe depinde ºi de primar. Dacã tu ca 
viitor ºi care cu siguranþã vor primar vrei sã faci ceva pentru binele 
conduce la creºterea nivelului de trai oamenilor, poþi face acest lucru 
ºi vor îmbunãtãþi imaginea comunei indiferent de culoarea politicã.
Dorobanþu.

î Rep: Se apropie cu paºi repezi 
În preajma sãrbãtorilor Pascale le campania electoralã. În ce mod o 
transmit un gând de bine ºi fericire veþi face? Contracandidaþilor 
personalã. Sã fie sãnãtoºi, cã dvs.pentru funcþia de primar ce le 
sãnãtatea este cea mai importantã transmiteþi? Care va fi sloganul 
decât toate. Hristos a Înviat!electoral cu care veþi merge în 

cel urmãtor le promit cetãþenilor cã voi fi 
sã gãsesc rezolvare la toate solicitãrile lor"

Vasile Stoica: „Ca ºi în acest mandat, ºi în 
un sprijin garantat pentru ei ºi voi încerca 
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î 

î 

î 

pentru perioada 2016-
2020?

Mircea Brânduºã D.G.: Am ales sã candidez 
pentru cã, într-un singur 

n acest sens mandat, oricare primar nu 
administraþia localã a ar putea sã-ºi ducã la bun Îimplementat în satul sfârºit programul cu care a 

Progresu un proiect de venit la primãrie. Sunt 
amenajare a zonei din proiecte în curs de execuþie 
centrul localitãþii care a pe care trebuie sã le 
îmbrãcat un aspect estetic finalizez. Printre prioritãþile 
aºteptat de mult de mele de viitor se aflã 
locuitori. A fost o modernizarea strãzilor 
transformare totalã, care a comunale prin asfaltare pe o 
fãcut din satul Progresu o lungime de 7 km; Înfiinþare 
localitate curatã ºi îngrijitã. reþea drumuri de exploatare 
Printre obiectivele finalizate agricolã în parteneriat cu 
în cadrul acestui proiect pot UAT Plãtãreºti care va face 
enumera asfaltarea legãtura între DJ 301, 
principalelor strãzi de Cernica – Budeºti ºi DJ 402, 
interes local, înfiinþare parc Nana – Fundulea cu acces la 
ºi amenajarea unui loc de Autostrada Soarelui ºi 
joacã pentru copii.      „Bretele” la satele Progresu 
Printre proiectele mari s-au ºi Sohatu; Înfiinþare reþea 
strecurat ºi micile investiþii, apã potabilã în satul 
cele mai importante fiind Progresu; Extindere reþea 
urmãtoarele: Reabilitarea ºi apã potabilã în satul Sohatu; 

Reabilitarea cãminului satul Progresu; Lucrãri de ecologicã pentru depozitarea dotarea primãriei – lucrãri Modernizarea ºcolii din 
cultural din satul Sohatu; pietruire a strãzilor gunoiului de grajd; care erau strict necesare satul Progresu prin 
Repararea drumului de mãrginaºe din cele douã Extindere reþea apã potabilã pentru funcþionarea înfiinþare grupuri sanitare 
acces cãtre cimitirul din sate; Modernizarea în satul Sohatu; Punere în serviciilor în condiþii interioare; Reabilitare ºi 
satul Sohatu ºi împrejmuirea iluminatului public stradal funcþiune a unei centrale optime; Modernizarea prin modernizare cãmin cultural 
acestuia cu gard din plasã prin înlocuirea lãmpilor termice la ºcoala din asfaltare a drumurilor de sat Progresu. 
metalicã; Înlocuirea vechi cu tehnologie led; Sohatu. interes public local pe o 
acoperiºului la ºcoala din Înfiinþare platformã lungime de 6,5 km; Rep: Ce fel de 

î Rep: Care sunt campanie veþi face? Care 
regretele dvs. din acest va fi sloganul dvs.?
mandat? Ce nu aþi putut D.G.: Eu, viceprimarul 
realiza? Claudia Odorog ºi echipa de 
D.G.: Din pãcate nu am consilieri, ne dorim o 
putut, oricât m-am zbãtut, campanie decentã în care 
sã pot finaliza proiectul care fiecare candidat sã-ºi 
avea ca obiectiv emiterea promoveze agenda 
titlurilor de proprietate. A electoralã. Sloganul meu 
fost o cauzã independentã pentru aceastã campanie 
voinþei mele ºi asta datoritã este: „Fapte, nu vorbe!” Prin 
legii nr. 165/2014 privind aceste cuvinte le propun 
înfiinþarea terenurilor. Un locuitorilor din satele 

Progresu ºi Sohatu sã fim alt obiectiv pe care nu am 
reuºit sã-l finalizez a fost împreunã mai departe 

pentru a realiza ceea ce ne cãminul cultural din satul 
dorim ºi considerãm cã este Progresu, proiect care deºi a 
bine pentru comunitate.fost declarat eligibil nu a 

fost prins în programul de 
Rep: Care este mesajul reabilitare al CNI, neputând 

dvs. adresat locuitorilor fi astfel finanþat. 
în preajma sãrbãtorilor 
Pascale?Rep: Se cunoaºte faptul 
D.G.: Le urez tuturor multã cã veþi candida pentru un 
cãldurã în suflete alãturi de nou mandat. Care sunt 
cei dragi lor. Un Paºte motivele pentru care o 
Fericit! Hristos a Înviat!faceþi? Ce prioritãþi aveþi 

Grigore Dumitru: „Le propun locuitorilor din satele Progresu 
ºi Sohatu sã fim împreunã mai departe pentru a realiza ceea 
ce ne dorim ºi considerãm cã este bine pentru comunitate”

8 continuare in pagina 8

î 

î 

secretar, contabil, asistent 
social, bibliotecar; Atragerea 

Mircea Brânduºã unor societãþi comerciale care 
sã creeze locuri de muncã 
locuitorilor din comunã; nlocuirea reþelei electrice 
Înfiinþare serviciu de cu cablu torsadat; 
salubrizare; Înfiinþare rampã ÎÎnfiinþarea unui cãmin de 
gunoi pentru deºeuri bãtrâni cu 20 de locuri într-o 
menajere; Înfiinþare sistem clãdire abandonatã pânã în 
pompare apã potabilã de anul 2008. Sediul pe care 
mare presiune; Înfiinþare primãria l-a reabilitat, 
piaþã agroalimentarã.    modernizat ºi dotat; 
î Rep: Veþi candida pentu Înfiinþare zone verzi de 
un nou mandat. De ce? agrement ºi joacã pentru 
Cum va decurge campania copii pe fostele gropi de 
electoralã din punctul dvs. gunoi ale localitãþii; 
de vedere? Dar, din partea Reabilitare ºi modernizare 
adversarilor? Ce le grãdiniþã prin construire 
transmiteþi acestora? Care grupuri sanitare moderne, 
este sloganul echipei  branºare la reþeaua de apã, 
dumneavoastrã?înlocuirea linoleumului uzat 

cu parchet melaminat ºi Ghe.D: Candidez pentru un 
montare jaluzele ferestre; nou mandat întrucât 
Reabilitare ºi modernizare primãria Nana are proiecte în 

derulare, în diferite stadii de 
execuþie iar altele aºteaptã pe 
lista de prioritãþi. Ca în orice 
gospodãrie în care lucrurile 
nu se pot face toate deodatã, 
am nevoie de timp pentru a 
finaliza toate proiectele 
implementate. O sã port o 
campanie decentã, fãrã 
promisiuni, fãrã minciuni, pe 
durata cãreia voi sta de vorbã 

ºcoalã veche prin înfiinþare cu fiecare locuitor în parte, 
grupuri sanitare interioare, ca în fiecare zi. Din partea 
lucrãri de zugrãvire interior- contracandidaþilor mei mã 
exterior, înlocuire acoperiº cu aºtept la o campanie murdarã 
tablã lindab; Reabilitare ºi promisiuni deºarte. Sloganul comunale. Asfaltarea europene guvernamentale ºi ca ºi cele precedente în care 
modernizare ºcoalã nouã prin meu în aceastã campanie drumurilor comunale în judeþene pentru nu au demonstrat nimic, 
înfiinþare grupuri sanitare este: „Respect, demnitate ºi totalitate în douã etape: modernizarea DJ 402 care niciodatã. Mesajul meu 
inferioare, alimentare cu apã continuitate în primãria prima în 2016-2017 – 5,6 km, face legãtura între localitãþile 
potabilã, montare centralã Nana!”     a doua în 2018-2020 – 3,8 Nana ºi Fundulea; extindere 
termicã ºi construire salã km; înfiinþare cabinet reþea alimentare cu apã Rep: Dacã veþi fi reales 
festivitãþi; Reabilitarea ºi stomatologic – în fosta casa potabilã.   la alegerile din 5 iunie, 
modernizarea cãminului agronomului unde a care sunt prioritãþile Rep: În prag de 
cultural în parteneriat cu funcþionat poºta, clãdire care mandatului 2016 - 2020 sãrbãtori pascale, ce mesaj 
societatea care îl deþine în va fi reabilitatã ºi care vin sã continue ceea transmiteþi locuitorilor din 
concesiune; Înfiinþare staþii modernizatã; modernizarea ce s-a realizat în ultimii 8 Nana?
autobuz; ªcolarizarea a 32 bãlþii din localitate prin ani? Ghe.D: Fie ca sãrbãtoarea 
tineri care au obþinut drenare ºi taluzare, cãreia i Ghe.D: Achiziþia unei maºini Paºtelui  sã le umple casele 
certificate de calificare în se va da o nouã destinaþie, de intervenþie pentru cu bucurie ºi sufletul cu 

pentru ei este urmãtorul: sã domeniul agrozootehnic; zonã turisticã, agrement ºi stingerea incendiilor ºi a unui luminã! Le doresc tuturor 
înþeleagã cã locuitorii Angajarea în instituþia pesuit sportiv; reabilitarea buldoexcavator pentru lucrãri Sãrbãtori Fericite, cu 
comunei Nana nu mai pot fi primãriei a unor tineri în tuturor drumurilor agricole; de întreþinere, reparaþii ºi sãnãtate, dragoste, cãldurã ºi 
prostiþi sau amãgiþi cu funcþii de rãspundere – atragerea de fonduri deszãpezire a drumurilor armonie! Hristos a Înviat! 

Gheorghe Dobre: „Candidez pentru un nou mandat întrucât 
primãria Nana are proiecte în derulare, în diferite stadii de 

execuþie iar altele aºteaptã pe lista de prioritãþi”
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î 

pentru perioada 2016-
2020?

Mircea Brânduºã D.G.: Am ales sã candidez 
pentru cã, într-un singur 

n acest sens mandat, oricare primar nu 
administraþia localã a ar putea sã-ºi ducã la bun Îimplementat în satul sfârºit programul cu care a 

Progresu un proiect de venit la primãrie. Sunt 
amenajare a zonei din proiecte în curs de execuþie 
centrul localitãþii care a pe care trebuie sã le 
îmbrãcat un aspect estetic finalizez. Printre prioritãþile 
aºteptat de mult de mele de viitor se aflã 
locuitori. A fost o modernizarea strãzilor 
transformare totalã, care a comunale prin asfaltare pe o 
fãcut din satul Progresu o lungime de 7 km; Înfiinþare 
localitate curatã ºi îngrijitã. reþea drumuri de exploatare 
Printre obiectivele finalizate agricolã în parteneriat cu 
în cadrul acestui proiect pot UAT Plãtãreºti care va face 
enumera asfaltarea legãtura între DJ 301, 
principalelor strãzi de Cernica – Budeºti ºi DJ 402, 
interes local, înfiinþare parc Nana – Fundulea cu acces la 
ºi amenajarea unui loc de Autostrada Soarelui ºi 
joacã pentru copii.      „Bretele” la satele Progresu 
Printre proiectele mari s-au ºi Sohatu; Înfiinþare reþea 
strecurat ºi micile investiþii, apã potabilã în satul 
cele mai importante fiind Progresu; Extindere reþea 
urmãtoarele: Reabilitarea ºi apã potabilã în satul Sohatu; 

Reabilitarea cãminului satul Progresu; Lucrãri de ecologicã pentru depozitarea dotarea primãriei – lucrãri Modernizarea ºcolii din 
cultural din satul Sohatu; pietruire a strãzilor gunoiului de grajd; care erau strict necesare satul Progresu prin 
Repararea drumului de mãrginaºe din cele douã Extindere reþea apã potabilã pentru funcþionarea înfiinþare grupuri sanitare 
acces cãtre cimitirul din sate; Modernizarea în satul Sohatu; Punere în serviciilor în condiþii interioare; Reabilitare ºi 
satul Sohatu ºi împrejmuirea iluminatului public stradal funcþiune a unei centrale optime; Modernizarea prin modernizare cãmin cultural 
acestuia cu gard din plasã prin înlocuirea lãmpilor termice la ºcoala din asfaltare a drumurilor de sat Progresu. 
metalicã; Înlocuirea vechi cu tehnologie led; Sohatu. interes public local pe o 
acoperiºului la ºcoala din Înfiinþare platformã lungime de 6,5 km; Rep: Ce fel de 

î Rep: Care sunt campanie veþi face? Care 
regretele dvs. din acest va fi sloganul dvs.?
mandat? Ce nu aþi putut D.G.: Eu, viceprimarul 
realiza? Claudia Odorog ºi echipa de 
D.G.: Din pãcate nu am consilieri, ne dorim o 
putut, oricât m-am zbãtut, campanie decentã în care 
sã pot finaliza proiectul care fiecare candidat sã-ºi 
avea ca obiectiv emiterea promoveze agenda 
titlurilor de proprietate. A electoralã. Sloganul meu 
fost o cauzã independentã pentru aceastã campanie 
voinþei mele ºi asta datoritã este: „Fapte, nu vorbe!” Prin 
legii nr. 165/2014 privind aceste cuvinte le propun 
înfiinþarea terenurilor. Un locuitorilor din satele 

Progresu ºi Sohatu sã fim alt obiectiv pe care nu am 
reuºit sã-l finalizez a fost împreunã mai departe 

pentru a realiza ceea ce ne cãminul cultural din satul 
dorim ºi considerãm cã este Progresu, proiect care deºi a 
bine pentru comunitate.fost declarat eligibil nu a 

fost prins în programul de 
Rep: Care este mesajul reabilitare al CNI, neputând 

dvs. adresat locuitorilor fi astfel finanþat. 
în preajma sãrbãtorilor 
Pascale?Rep: Se cunoaºte faptul 
D.G.: Le urez tuturor multã cã veþi candida pentru un 
cãldurã în suflete alãturi de nou mandat. Care sunt 
cei dragi lor. Un Paºte motivele pentru care o 
Fericit! Hristos a Înviat!faceþi? Ce prioritãþi aveþi 

Grigore Dumitru: „Le propun locuitorilor din satele Progresu 
ºi Sohatu sã fim împreunã mai departe pentru a realiza ceea 
ce ne dorim ºi considerãm cã este bine pentru comunitate”

8 continuare in pagina 8

î 

î 

secretar, contabil, asistent 
social, bibliotecar; Atragerea 

Mircea Brânduºã unor societãþi comerciale care 
sã creeze locuri de muncã 
locuitorilor din comunã; nlocuirea reþelei electrice 
Înfiinþare serviciu de cu cablu torsadat; 
salubrizare; Înfiinþare rampã ÎÎnfiinþarea unui cãmin de 
gunoi pentru deºeuri bãtrâni cu 20 de locuri într-o 
menajere; Înfiinþare sistem clãdire abandonatã pânã în 
pompare apã potabilã de anul 2008. Sediul pe care 
mare presiune; Înfiinþare primãria l-a reabilitat, 
piaþã agroalimentarã.    modernizat ºi dotat; 
î Rep: Veþi candida pentu Înfiinþare zone verzi de 
un nou mandat. De ce? agrement ºi joacã pentru 
Cum va decurge campania copii pe fostele gropi de 
electoralã din punctul dvs. gunoi ale localitãþii; 
de vedere? Dar, din partea Reabilitare ºi modernizare 
adversarilor? Ce le grãdiniþã prin construire 
transmiteþi acestora? Care grupuri sanitare moderne, 
este sloganul echipei  branºare la reþeaua de apã, 
dumneavoastrã?înlocuirea linoleumului uzat 

cu parchet melaminat ºi Ghe.D: Candidez pentru un 
montare jaluzele ferestre; nou mandat întrucât 
Reabilitare ºi modernizare primãria Nana are proiecte în 

derulare, în diferite stadii de 
execuþie iar altele aºteaptã pe 
lista de prioritãþi. Ca în orice 
gospodãrie în care lucrurile 
nu se pot face toate deodatã, 
am nevoie de timp pentru a 
finaliza toate proiectele 
implementate. O sã port o 
campanie decentã, fãrã 
promisiuni, fãrã minciuni, pe 
durata cãreia voi sta de vorbã 

ºcoalã veche prin înfiinþare cu fiecare locuitor în parte, 
grupuri sanitare interioare, ca în fiecare zi. Din partea 
lucrãri de zugrãvire interior- contracandidaþilor mei mã 
exterior, înlocuire acoperiº cu aºtept la o campanie murdarã 
tablã lindab; Reabilitare ºi promisiuni deºarte. Sloganul comunale. Asfaltarea europene guvernamentale ºi ca ºi cele precedente în care 
modernizare ºcoalã nouã prin meu în aceastã campanie drumurilor comunale în judeþene pentru nu au demonstrat nimic, 
înfiinþare grupuri sanitare este: „Respect, demnitate ºi totalitate în douã etape: modernizarea DJ 402 care niciodatã. Mesajul meu 
inferioare, alimentare cu apã continuitate în primãria prima în 2016-2017 – 5,6 km, face legãtura între localitãþile 
potabilã, montare centralã Nana!”     a doua în 2018-2020 – 3,8 Nana ºi Fundulea; extindere 
termicã ºi construire salã km; înfiinþare cabinet reþea alimentare cu apã Rep: Dacã veþi fi reales 
festivitãþi; Reabilitarea ºi stomatologic – în fosta casa potabilã.   la alegerile din 5 iunie, 
modernizarea cãminului agronomului unde a care sunt prioritãþile Rep: În prag de 
cultural în parteneriat cu funcþionat poºta, clãdire care mandatului 2016 - 2020 sãrbãtori pascale, ce mesaj 
societatea care îl deþine în va fi reabilitatã ºi care vin sã continue ceea transmiteþi locuitorilor din 
concesiune; Înfiinþare staþii modernizatã; modernizarea ce s-a realizat în ultimii 8 Nana?
autobuz; ªcolarizarea a 32 bãlþii din localitate prin ani? Ghe.D: Fie ca sãrbãtoarea 
tineri care au obþinut drenare ºi taluzare, cãreia i Ghe.D: Achiziþia unei maºini Paºtelui  sã le umple casele 
certificate de calificare în se va da o nouã destinaþie, de intervenþie pentru cu bucurie ºi sufletul cu 

pentru ei este urmãtorul: sã domeniul agrozootehnic; zonã turisticã, agrement ºi stingerea incendiilor ºi a unui luminã! Le doresc tuturor 
înþeleagã cã locuitorii Angajarea în instituþia pesuit sportiv; reabilitarea buldoexcavator pentru lucrãri Sãrbãtori Fericite, cu 
comunei Nana nu mai pot fi primãriei a unor tineri în tuturor drumurilor agricole; de întreþinere, reparaþii ºi sãnãtate, dragoste, cãldurã ºi 
prostiþi sau amãgiþi cu funcþii de rãspundere – atragerea de fonduri deszãpezire a drumurilor armonie! Hristos a Înviat! 

Gheorghe Dobre: „Candidez pentru un nou mandat întrucât 
primãria Nana are proiecte în derulare, în diferite stadii de 

execuþie iar altele aºteaptã pe lista de prioritãþi”
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o pâne întreagã". (Laura Pop, secolului al XVII-lea o 
op.cit., p. 228 ). cãlãtorie în Þara Româneascã 

ºi Moldova, aminteºte faptul 
Asemãnãrile, de multe ori 

cã românii dau pomeni 
structurale, pânã la 

bogate, coc pâini nenumãrate, 
identitate, între obiceiurile 

jimble, fiecãruia i se înmâna 
din Dobrogea sau Bãrãgan ºi 

câte trei jimble, fac colivã ºi o 
cele din Transilvania se Intranz. unipers.  A-i fi cuiva „refugiindu-se la adãpostul duc la mormânt, împart pâini 
explicã istoric. Nu e prielnic, favorabil, a-i fi de legendelor ºi miracolelor dupã înmormântare 
momentul ºi nici nu folos; a-i tihni; din sl. prijati fiinþând în credinþele (Cãlãtori...,  pp. 471 – 474). 
dispunem de spaþiul / posibilã explicaþie pentru populare ºi pe care, de multe 
gazetãresc pentru a discuta La începutul secolului al XIX-priitoare ). ori, edificiul biblic înþelege sã 
pertinent acest fenomen, dar, lea, Vasilie Popp vorbeºte ºi el ºi le asume. Purtând cârja 

În Transilvania (la cu siguranþã, un factor evasta lui Raiu din de pomenile din Joia Mare, tãmãduitoare ºi având 
Dumbrãveni, la Iernut ) am determinant cu urmãri în Bugeac ºterge cu când se fãceau focuri pe puterea de a readuce morþii 
întâlnit un obicei asemãnãtor, limbã ºi obiceiuri a fost cârpa praful de pe morminte, mese în cimitir N la viaþã, Sfântul Simeon mai 
Toiagul. Acesta este tot o Inima lui Stalin. Aºa-i zice transhumanþa. pentru rude ºi strãini, mai pãstreazã o însuºire în care s-
lumânare de cearã, în formã lopeþii mari cât o roatã de ales pentru sãraci, obicei care a depus umbra divinitãþilor *
de spiralã, de lungimea plug, cu care ta-su a lucrat la la vremea respectivã era deja cãlãtoare între tãrâmuri. El 
mortului, cãruia i se pune pe Femeia din curtea Raiului are Baza de recepþie pe vremea pe cale de dispariþie (Laura poate transforma ºarpele de 
piept;  se aprinde la priveghi, morþii ei. Anul ãsta ne-am sovhozurilor. „Fir-ai al dracu, Pop, op.cit., pp. 227-228; cf. aur întru mântuirea sãrãciei. 
când se trag clopotele... întâlnit pe uliþã cu câteva zile Staline, / Cã ai înfiinþat sapa Vasilie Popp, De funeribus... Cãrþile de picturã ale înainte de Sâmbãta lui Lazãr ºi lopata, / Sã lucreze lumea Despre înmormântãrile comune De acest obicei vorbeºte ºi Bizanþului plaseazã fãptuirea ºi am întrebat-o dacã le-a la daco-români... Viena , 1817 duminica ºi noaptea". Ia Laura Pop (Interferenþe acestui miracol la poarta pregãtit pomana rãposaþilor. ). Acelaºi     tablou etnografic „inima" în douã palme, culturale în obiceiurile funerare casei, adicã acolo unde Se îndoia cã va ajunge la aveam sã-l vãd dincolo de priveºte roatã, apoi îi face din judeþul Mureº / sec.XIX- þãranul român ciopleºte bisericã, dar era sigurã cã va Prut în 1996, la Slobozia vânt pe un teanc de preºuri XX, Ed. Mega, Cluj-Napoca, adeseori chipul ºarpelui" ajunge în Joia Mare. Mare, de Paºtele Blajinilor.de iutã. „De ce sã þi-o dau 2013, pp. 174 – 175), care mai (Constantin Prut, Calea 

dom profesor, sã faci *scrie cã la Ruºii Munþi, rãtãcitã, Ed. Meridian, *
propagandã la muzeu? Gata, toiagul era fãcut de naºa de Bucureºti, 1991, pp. 114-119 ).  Dupã rãspunsurile la Joia din Sãptãmâna Mare este s-a isprãvit interviul, merg la botez sau de urmaºii acesteia. Chestionarele lui Haºdeu ºi închinatã amintirii Sfinþilor mort, pãcat, a fost un om de Era prin anii 70, pe când am Se aprinde când bate Densuºianu, la sfârºitul Apostoli, este ziua când Iisus treabã, moartea nu e bunã . . adus la Muzeul Judeþean din clopotul, la priveghi ºi la secolului al XIX-lea, „cea mai a luat cu Apostolii sãi ultima .". Femeia pare cã poartã Slobozia un stâlp de poartã prohod, dar ºi dupã importantã zi din cursul unui Cinã pascalã, Cina cea de spusele Sfântului Ioan Gurã sculptat în lemn: un ºarpe se înmormântare timp de trei an, pentru pomenirea morþilor, Tainã, a instituit Taina de Aur: „ ...dar este bine sã te nopþi, în pragul casei unde a înfãºura pe trupul unui era Joia Mare (s.n.), în care Sfintei Euharistii ºi a dat gãseºti cu Hristos dupã soldat; capul ºarpelui se stat mortul. Chiar dacã lumea vie a satului intra într- Apostolilor puterea ºi plecarea ta de aici". lungimea toiagului este mai odihnea pe inima soldatului... o relaþie specialã cu lumea porunca de a sãvârºi întru micã, menþioneazã autoarea, Din câte babe am cunoscut, A mai fost ºi un al doilea satului din cimitir (Ioan Toºa, pomenirea Sa. Sfinþii Apostoli se pãstreazã forma rotundã, stâlp, dar pe care nu l-am mai îmi amintesc de Maria Neagu Simona Munteanu, Calendarul au fost primii propovãduitori de ºarpe încolãcit. din Miloºeºti, Ialomiþa. Avea aflat. Voi reveni la poveste. þãranului român de la sfârºitul ai credinþei creºtine. Cu ei 
78 de ani ºi niciun dinte : „Pe secolului al XIX-lea, Ed.  „Priitoarea" ºi „toiagul" începe ºirul martirilor ºi La Borcea, pe malul cu sate, lumea cealaltã e Raiul ºi Meridian, Bucureºti, 2003, p. reprezintã acelaºi obiect ritual sfinþilor creºtini. Urmaºii pânã dincolo de coasta Iadul, dar Raiul începe de pe 180). funerar specific doar Apostolilor sunt Sfinþii Briciului, femeile fac în Joia pãmânt, cum faci aici, aºa vei comunitãþilor româneºti, Pãrinþi ai Bisericii creºtine; ei Cãlãtorii strãini din veacul al fi rãsplãtit dincolo". Mare crinte din lut umplute 

sunt pomeniþi tot Joi, ca ºi XII-lea, povestesc cã în zorii Întârziem cu o explicaþie. cu apã, „sã vinã morþii sã se-Femeia duce cu ea o priitoare. Sfinþii Apostoli.zilei de Joia Mare, la români Dicþionarele de Semne ºi ncãlzeascã ºi sã beie A mãsurat mortul cu o aþã, se fãcea „ofranda de pâine cu Simboluri (Clare Gibson ... apã".Obiceiul se regãseºte în VÃ DORESC SÃ PRÃZNUIÞI apoi a turnat cearã curatã în mâncarea mortului" (Cãlãtori Semnificaþii ºi origini, Ed. Transilvania, în toatã zona lungul aþei, „de sus în jos". A SFINTELE PAªTI CU strãini despre þãrile române, Aquilla, 93, p. 106 ) colinarã a Munþilor Cãlimani, învârtit apoi ceara cu aþa de SÃNÃTATE ªI BUCURIE!Ed. ªtiinþificã, Bucureºti, menþioneazã cã ºarpele se doar cã în satele de-acolo multe ori pânã a ieºit o vol.V, p.343 ). Rãzvan Ciucãconstituie într-un puternic focurile se aprindeau în spiralã. „Cu priitoarea te duci 
simbol de fertilitate. Domeniile Ostrov, Paul de Alep, cleric (secretar curtea gospodãriei ºi pentru la mormânt 6 sãptãmâni, 

aprilie 2016, morþi se puneau o cofã sau o al patriarhului de Antiohia), zilnic , o aprinzi, o stingi..., La români, o serie din 
înainte de cãlãtor ºi cronicar sirian, care gãleatã cu apã ºi o canã, „dar cât tãmâiezi mormântul". atributele mitice ale ºarpelui 

Învierea Domnuluia intreprins la mijlocul ºi un scãunaº pe care e pusã (Prii, pers. prieºte, vb.IV. cautã sã supravieþuiascã 

JOIA MARE
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Fie ca bucuria Învierii 
Domnului sã vã aducã 

în suflet liniºte ºi 
pace ºi fericirea de a 
petrece aceste clipe 
magice cu cei dragi.

HRISTOS 
A ÎNVIAT!

ECOAQUA SA

ECOAQUA SA, Sucursala Cãlãraºi, anunþã locatarii din apartamentele la care se emite facturã cu 
coeficient de repartiþie a consumului de apã înregistrat de apometrul de branºament, planificarea citirilor 

în aceeaºi zi pentru apometrul de branºament ºi apometrele din apartamente aferente lunii MAI 2016.

Anunþ cãtre locatarii din apartamentele 
municipiului Cãlãraºi ºi oraºul Lehliu Garã

Notã: Rugãm insistent ca locatarii sa fie prezenti la domiciliu 

incepand cu ora 1630 , 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.

ORAªUL LEHLIU GARÃ

l 30.05.2016- Bloc 4, Bloc5, Bloc 6, Bloc 7, Bloc 8, Bloc 11, Bloc 12 MI, Bloc 
16, Bloc 32 A, Bloc 32 B, Bloc 40 A, Bloc 40 B

l 31.05.2016-  Bloc 75G, Bloc 1, Bloc 12*, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 9, Bloc 10, Bloc 
12AS, Bloc 20

SP CTAFL Cãlãraºi cu sediul în Cãlãraºi str. 1 Decembrie l Imobil situat în Cãlãraºi str. Tudor Vladimirescu nr. 59, 
1918, nr. 1 bloc A24 sc. 4 parter, organizeazã la sediul sãu suprafaþa utilã 101,75 mp ºi 285 mp teren/curte.

00pe data de 17.05.2016  ora 10 , licitaþie directã privind l Spaþiu bloc Parc sc. B parter (partea de sud) situat în 
închirierea urmãtoarelor spaþii destinate unor activitãþi Cãlãraºi str. B-dul 1 Mai, cu suprafaþa utilã de 141,53 mp
economico – comerciale:

l Spaþiu bloc Parc sc. B parter (partea de vest) situat în 
l Punct termic nr. 16 situat în Cãlãraºi str. Flacãra cu Cãlãraºi str. B-dul 1 Mai, cu suprafaþa utilã de 141,62 mp.
suprafaþa de 327,96 mp.

Preþul de pornire a licitaþiei este de 1,25 euro/mp/lunã fãrã 
l Punct termic nr. 15 situat în Cãlãraºi str. Criºana cu TVA pentru suprafaþa comercialã ºi 0,25 euro/mp/lunã fãrã 
suprafaþa de 330,13 mp. TVA pentru teren/curte.

l Punct termic nr. 2 situat în Cãlãraºi str. Muºeþelului cu Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul SP CTAFL 
suprafaþa de 368,0 mp. Cãlãraºi ºi la telefon 0242/314186.

Director ªef birou fond locativl Punct termic nr. 10 situat în Cãlãraºi str. Aleea Centralei 
ing. Ciocîrlan Gheorghe cons. jr. Lefter Anicacu suprafaþa de 612,0 mp.
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o pâne întreagã". (Laura Pop, secolului al XVII-lea o 
op.cit., p. 228 ). cãlãtorie în Þara Româneascã 

ºi Moldova, aminteºte faptul 
Asemãnãrile, de multe ori 

cã românii dau pomeni 
structurale, pânã la 

bogate, coc pâini nenumãrate, 
identitate, între obiceiurile 

jimble, fiecãruia i se înmâna 
din Dobrogea sau Bãrãgan ºi 

câte trei jimble, fac colivã ºi o 
cele din Transilvania se Intranz. unipers.  A-i fi cuiva „refugiindu-se la adãpostul duc la mormânt, împart pâini 
explicã istoric. Nu e prielnic, favorabil, a-i fi de legendelor ºi miracolelor dupã înmormântare 
momentul ºi nici nu folos; a-i tihni; din sl. prijati fiinþând în credinþele (Cãlãtori...,  pp. 471 – 474). 
dispunem de spaþiul / posibilã explicaþie pentru populare ºi pe care, de multe 
gazetãresc pentru a discuta La începutul secolului al XIX-priitoare ). ori, edificiul biblic înþelege sã 
pertinent acest fenomen, dar, lea, Vasilie Popp vorbeºte ºi el ºi le asume. Purtând cârja 

În Transilvania (la cu siguranþã, un factor evasta lui Raiu din de pomenile din Joia Mare, tãmãduitoare ºi având 
Dumbrãveni, la Iernut ) am determinant cu urmãri în Bugeac ºterge cu când se fãceau focuri pe puterea de a readuce morþii 
întâlnit un obicei asemãnãtor, limbã ºi obiceiuri a fost cârpa praful de pe morminte, mese în cimitir N la viaþã, Sfântul Simeon mai 
Toiagul. Acesta este tot o Inima lui Stalin. Aºa-i zice transhumanþa. pentru rude ºi strãini, mai pãstreazã o însuºire în care s-
lumânare de cearã, în formã lopeþii mari cât o roatã de ales pentru sãraci, obicei care a depus umbra divinitãþilor *
de spiralã, de lungimea plug, cu care ta-su a lucrat la la vremea respectivã era deja cãlãtoare între tãrâmuri. El 
mortului, cãruia i se pune pe Femeia din curtea Raiului are Baza de recepþie pe vremea pe cale de dispariþie (Laura poate transforma ºarpele de 
piept;  se aprinde la priveghi, morþii ei. Anul ãsta ne-am sovhozurilor. „Fir-ai al dracu, Pop, op.cit., pp. 227-228; cf. aur întru mântuirea sãrãciei. 
când se trag clopotele... întâlnit pe uliþã cu câteva zile Staline, / Cã ai înfiinþat sapa Vasilie Popp, De funeribus... Cãrþile de picturã ale înainte de Sâmbãta lui Lazãr ºi lopata, / Sã lucreze lumea Despre înmormântãrile comune De acest obicei vorbeºte ºi Bizanþului plaseazã fãptuirea ºi am întrebat-o dacã le-a la daco-români... Viena , 1817 duminica ºi noaptea". Ia Laura Pop (Interferenþe acestui miracol la poarta pregãtit pomana rãposaþilor. ). Acelaºi     tablou etnografic „inima" în douã palme, culturale în obiceiurile funerare casei, adicã acolo unde Se îndoia cã va ajunge la aveam sã-l vãd dincolo de priveºte roatã, apoi îi face din judeþul Mureº / sec.XIX- þãranul român ciopleºte bisericã, dar era sigurã cã va Prut în 1996, la Slobozia vânt pe un teanc de preºuri XX, Ed. Mega, Cluj-Napoca, adeseori chipul ºarpelui" ajunge în Joia Mare. Mare, de Paºtele Blajinilor.de iutã. „De ce sã þi-o dau 2013, pp. 174 – 175), care mai (Constantin Prut, Calea 

dom profesor, sã faci *scrie cã la Ruºii Munþi, rãtãcitã, Ed. Meridian, *
propagandã la muzeu? Gata, toiagul era fãcut de naºa de Bucureºti, 1991, pp. 114-119 ).  Dupã rãspunsurile la Joia din Sãptãmâna Mare este s-a isprãvit interviul, merg la botez sau de urmaºii acesteia. Chestionarele lui Haºdeu ºi închinatã amintirii Sfinþilor mort, pãcat, a fost un om de Era prin anii 70, pe când am Se aprinde când bate Densuºianu, la sfârºitul Apostoli, este ziua când Iisus treabã, moartea nu e bunã . . adus la Muzeul Judeþean din clopotul, la priveghi ºi la secolului al XIX-lea, „cea mai a luat cu Apostolii sãi ultima .". Femeia pare cã poartã Slobozia un stâlp de poartã prohod, dar ºi dupã importantã zi din cursul unui Cinã pascalã, Cina cea de spusele Sfântului Ioan Gurã sculptat în lemn: un ºarpe se înmormântare timp de trei an, pentru pomenirea morþilor, Tainã, a instituit Taina de Aur: „ ...dar este bine sã te nopþi, în pragul casei unde a înfãºura pe trupul unui era Joia Mare (s.n.), în care Sfintei Euharistii ºi a dat gãseºti cu Hristos dupã soldat; capul ºarpelui se stat mortul. Chiar dacã lumea vie a satului intra într- Apostolilor puterea ºi plecarea ta de aici". lungimea toiagului este mai odihnea pe inima soldatului... o relaþie specialã cu lumea porunca de a sãvârºi întru micã, menþioneazã autoarea, Din câte babe am cunoscut, A mai fost ºi un al doilea satului din cimitir (Ioan Toºa, pomenirea Sa. Sfinþii Apostoli se pãstreazã forma rotundã, stâlp, dar pe care nu l-am mai îmi amintesc de Maria Neagu Simona Munteanu, Calendarul au fost primii propovãduitori de ºarpe încolãcit. din Miloºeºti, Ialomiþa. Avea aflat. Voi reveni la poveste. þãranului român de la sfârºitul ai credinþei creºtine. Cu ei 
78 de ani ºi niciun dinte : „Pe secolului al XIX-lea, Ed.  „Priitoarea" ºi „toiagul" începe ºirul martirilor ºi La Borcea, pe malul cu sate, lumea cealaltã e Raiul ºi Meridian, Bucureºti, 2003, p. reprezintã acelaºi obiect ritual sfinþilor creºtini. Urmaºii pânã dincolo de coasta Iadul, dar Raiul începe de pe 180). funerar specific doar Apostolilor sunt Sfinþii Briciului, femeile fac în Joia pãmânt, cum faci aici, aºa vei comunitãþilor româneºti, Pãrinþi ai Bisericii creºtine; ei Cãlãtorii strãini din veacul al fi rãsplãtit dincolo". Mare crinte din lut umplute 

sunt pomeniþi tot Joi, ca ºi XII-lea, povestesc cã în zorii Întârziem cu o explicaþie. cu apã, „sã vinã morþii sã se-Femeia duce cu ea o priitoare. Sfinþii Apostoli.zilei de Joia Mare, la români Dicþionarele de Semne ºi ncãlzeascã ºi sã beie A mãsurat mortul cu o aþã, se fãcea „ofranda de pâine cu Simboluri (Clare Gibson ... apã".Obiceiul se regãseºte în VÃ DORESC SÃ PRÃZNUIÞI apoi a turnat cearã curatã în mâncarea mortului" (Cãlãtori Semnificaþii ºi origini, Ed. Transilvania, în toatã zona lungul aþei, „de sus în jos". A SFINTELE PAªTI CU strãini despre þãrile române, Aquilla, 93, p. 106 ) colinarã a Munþilor Cãlimani, învârtit apoi ceara cu aþa de SÃNÃTATE ªI BUCURIE!Ed. ªtiinþificã, Bucureºti, menþioneazã cã ºarpele se doar cã în satele de-acolo multe ori pânã a ieºit o vol.V, p.343 ). Rãzvan Ciucãconstituie într-un puternic focurile se aprindeau în spiralã. „Cu priitoarea te duci 
simbol de fertilitate. Domeniile Ostrov, Paul de Alep, cleric (secretar curtea gospodãriei ºi pentru la mormânt 6 sãptãmâni, 

aprilie 2016, morþi se puneau o cofã sau o al patriarhului de Antiohia), zilnic , o aprinzi, o stingi..., La români, o serie din 
înainte de cãlãtor ºi cronicar sirian, care gãleatã cu apã ºi o canã, „dar cât tãmâiezi mormântul". atributele mitice ale ºarpelui 

Învierea Domnuluia intreprins la mijlocul ºi un scãunaº pe care e pusã (Prii, pers. prieºte, vb.IV. cautã sã supravieþuiascã 

JOIA MARE
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Fie ca bucuria Învierii 
Domnului sã vã aducã 

în suflet liniºte ºi 
pace ºi fericirea de a 
petrece aceste clipe 
magice cu cei dragi.

HRISTOS 
A ÎNVIAT!

ECOAQUA SA

ECOAQUA SA, Sucursala Cãlãraºi, anunþã locatarii din apartamentele la care se emite facturã cu 
coeficient de repartiþie a consumului de apã înregistrat de apometrul de branºament, planificarea citirilor 

în aceeaºi zi pentru apometrul de branºament ºi apometrele din apartamente aferente lunii MAI 2016.

Anunþ cãtre locatarii din apartamentele 
municipiului Cãlãraºi ºi oraºul Lehliu Garã

Notã: Rugãm insistent ca locatarii sa fie prezenti la domiciliu 

incepand cu ora 1630 , 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.

ORAªUL LEHLIU GARÃ

l 30.05.2016- Bloc 4, Bloc5, Bloc 6, Bloc 7, Bloc 8, Bloc 11, Bloc 12 MI, Bloc 
16, Bloc 32 A, Bloc 32 B, Bloc 40 A, Bloc 40 B

l 31.05.2016-  Bloc 75G, Bloc 1, Bloc 12*, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 9, Bloc 10, Bloc 
12AS, Bloc 20

SP CTAFL Cãlãraºi cu sediul în Cãlãraºi str. 1 Decembrie l Imobil situat în Cãlãraºi str. Tudor Vladimirescu nr. 59, 
1918, nr. 1 bloc A24 sc. 4 parter, organizeazã la sediul sãu suprafaþa utilã 101,75 mp ºi 285 mp teren/curte.

00pe data de 17.05.2016  ora 10 , licitaþie directã privind l Spaþiu bloc Parc sc. B parter (partea de sud) situat în 
închirierea urmãtoarelor spaþii destinate unor activitãþi Cãlãraºi str. B-dul 1 Mai, cu suprafaþa utilã de 141,53 mp
economico – comerciale:

l Spaþiu bloc Parc sc. B parter (partea de vest) situat în 
l Punct termic nr. 16 situat în Cãlãraºi str. Flacãra cu Cãlãraºi str. B-dul 1 Mai, cu suprafaþa utilã de 141,62 mp.
suprafaþa de 327,96 mp.

Preþul de pornire a licitaþiei este de 1,25 euro/mp/lunã fãrã 
l Punct termic nr. 15 situat în Cãlãraºi str. Criºana cu TVA pentru suprafaþa comercialã ºi 0,25 euro/mp/lunã fãrã 
suprafaþa de 330,13 mp. TVA pentru teren/curte.

l Punct termic nr. 2 situat în Cãlãraºi str. Muºeþelului cu Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul SP CTAFL 
suprafaþa de 368,0 mp. Cãlãraºi ºi la telefon 0242/314186.

Director ªef birou fond locativl Punct termic nr. 10 situat în Cãlãraºi str. Aleea Centralei 
ing. Ciocîrlan Gheorghe cons. jr. Lefter Anicacu suprafaþa de 612,0 mp.
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SERVICIUL PUBLIC „CENTRALE TERMICE ªI ADMINISTRARE FOND LOCATIV”

adresa: str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, bloc A24, tronson 4, parter,  tel./fax : 0242 314186

Alexandru Drãgulin, 
director SP GCFS
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Taina învierii… ce nu am da sã o primim,

Doar prin iertare ºi iubire o gãsim,

Un gând curat ºi luminat, afarã clopotele bat,

HRISTOS A ÎNVIAT!
Primar Nicolae Râjnoveanu, Comuna Roseþi

Ou înroºit, miel rumenit, cozonac parfumat, Paºte 

fericit. Fie ca aceastã sãrbãtoare sã vã aducã multã 

nãdejde ºi pace în viaþã!
Primar Iulian Radu, Comuna Dichiseni

Dumnezeu sã vã binecuvânteze ºi sã vã apere de 
toate relele ºtiute ºi neºtiute.

Sã aveþi parte de sãnãtate ºi de mult bine!
Primar Anghel Olteanu, Comuna Unirea

Fie ca sfânta sãrbãtoare a învierii Domnului sã 
vã aducã cele 4 taine divine: încredere, luminã, 
iubire, speranþã. Clipe de neuitat alãturi de cei 

dragi ºi numai realizãri!

Primar Aurel Vasile, Comuna Jegãlia

Fie ca lumina Învierii Mântuitorului sã vã 
inunde casa ºi sã vã aducã numai armonie, 

fericire ºi multã iubire. 

Paºte fericit!
Primar Aniel Nedelcu, Comuna Borcea

Aduceþi-vã aminte de sãrbãtoarea Învierii 
Domnului ºi cinstiþi ziua cum se cuvine. 

Paºte Fericit!
Primar George Avram, Comuna ªtefan Vodã

Sãrbãtoarea Sfântã a Învierii Domnului sã 
reverse asupra voastrã sãnãtate, belºug ºi 

bucurii, iar Lumina din Noaptea Sfântã sã vã 
ridice sufletele spre noi trepte spirituale ºi sã vã 

însoþeascã paºii pe drumul vieþii.
Primar Constantin Corbu, Comuna Grãdiºtea

Sã aveþi aceste sãrbãtori pline de luminã ºi bucurie! 
Vã doresc din toata inima sã aveþi un 

Paºte fericit!
Primar Mihail Penu, Comuna Chiselet

Pentru cã Învierea Domnului este sãrbãtoarea 
renaºterii vã urãm, alãturi de acest cadou un 

Paºte fericit!
Primar Niki Gheorghescu, Comuna Spanþov

Sãrbãtoarea Sfântã a Învierii Domnului sã reverse 
asupra voastrã sãnãtate, belºug ºi bucurii, iar Lumina 

din Noaptea Sfântã sã vã ridice sufletele spre noi 
trepte spirituale ºi sã vã cãlãuzeascã paºii pe drumul 

vieþii. Sãrbãtori fericite!
Primar Gheorghe Uleia, Comuna Ulmeni

Mireasma Sãrbãtorilor Pascale sã fie un moment 
unic de întoarcere spre pietate, armonie, 

speranþã, toleranþã, evlavie... 

HRISTOS A ÎNVIAT!
Primar Irinel Roman, Comuna Chirnogi

Învierea este un act divin ce dã o nouã existenþã 
firii noastre. Ne este datã sã o acceptãm ºi s-o 

înþelegem. Fie ca astfel sã devenim mai curaþi ºi 
mai buni. 

Hristos a Înviat!
Primar Tudorel Minciunã, Comuna Mitreni

În noaptea de înviere când clopotele bat, sã 
spunem cu tãrie... 

HRISTOS A ÎNVIAT!
Primar Aurel Gazu, Comuna Curcani

Hristos a înviat! 
Cãldura în suflet, familie reunitã, 

sentimente împãrtãºite, satisfacþie maximã 
ºi baftã la ciocnit… ouã!

Primar Ion Robu, Comuna Crivãþ

Fie ca Sfintele Paºti sã vã lumineze sufletul ºi 

casa, sã vã aducã numai bucurie ºi sãnãtate, iar 

Dumnezeu sã vã aibã în pazã!
Primar Grigore Dumitru, Comuna Sohatu
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Aºa cum soarele mângâie fiecare floare, dându-i 
prospeþime ºi vitalitate, aºa ºi Dumnezeu sãdeºte în 
sufletul fiecãrui om iubire ºi bunãtate. Sã aveþi parte 
de un Paºte Fericit alãturi de cei dragi, de o viaþã mai 

frumoasã ºi de un an mai bun!
Director Titu Ana, Romsilva Direcþia Silvicã Cãlãraºi

Cu fericitul prilej al Sfintelor Sãrbãtori, doresc ca 
bucuria ºi pacea adusã lumii de învierea Fiului lui 
Dumnezeu sã se reverse din belºug în viaþã ºi în 

sufletul Domniilor Voastre. Paºte fericit!
Primar Gabriel Stanciu, Comuna Dragalina

Hristos a înviat! Un înger alb va trece azi prin 
casa ta ºi îþi va spune blând, ºoptit: 

PAªTE FERICIT!
Primar Ion Negoiþã, Comuna Ulmu

Dumnezeu sã vã dea un curcubeu la fiecare furtunã, un 
zâmbet la fiecare lacrimã, o promisiune la fiecare grijã, o 
binecuvântare la fiecare pas. Fie Ca Sãrbãtoarea Învierii 

Domnului sã vã aducã în case Luminã, Dragoste, Înþelegere ºi 
Sãnãtate! 

HRISTOS A ÎNVIAT!
Primar Aurel Stan, Comuna Cuza Vodã

ªi de va fi sã vinã Iisus din ceruri înapoi la noi, e 
semn cã a înviat credinþa, cã a înviat ce-i bun în 

noi. 

Hristos a înviat!
Preºedinte OFSD Cãlãraºi, 
Roxana Natalia Paþurcã

Iubeºte, iartã, cum EL te-a învãþat, crede ºi uitã tot 
ce-ai îndurat. EL þi-e luminã, cãci EL te-a creat. Sã 

nu uitãm, numai EL ne-a salvat, HRISTOS A ÎNVIAT!
Camelia Croitoru, 

Director Casa Corpului Didactic Cãlãraºi

Lumina rãsãritã din mormântul Mântuitorului 
Iisus Hristos, în noaptea Sfântã a Învierii Sale sã vã 

aducã bucurie duhovniceascã, multã credinþã, 
nãdejde, dragoste ºi pace în suflet. 

Hristos a înviat!
Camelia Ghiveciu, Preºedinte OFL Cãlãraºi

Paºtele e sãrbãtoarea ce ne lumineazã, ne 
binecuvânteazã, ne dã putere sã iubim ºi sã 
iertãm, sã fim mai buni, sã fim mai drepþi. 

Hristos a Înviat!
Marius Sbârcea, Preºedinte TSD Cãlãraºi

Sfintele Sãrbãtori ale Învierii Domnului nostru Iisus 
Hristos sã vã aducã în suflet lumina ºi bucuria unei 

vieþi împlinite cu tot ce vã doriþi. 

Hristos a Înviat! 
Virgil Dumbravã, candidat ALDE Primãria Cãlãraºi

Sunt zile când trebuie sã ne reamintim sã fim mai 
buni, mai plini de dragoste cu inima caldã ºi mai 

deschisã, când lumina sfântã coboarã în casele ºi în 
inimile noastre. 

Primar Gabriel Oroianu, Comuna Vâlcelele

Sfânta Sãrbãtoare Pascalã sã vã aducã numai 
Luminã în suflet ºi în jurul dumneavoastrã! 

Hristos a înviat!
Deputat PSRO Maria Dragomir

Dumnezeu ne-a dat suflet ºi conºtiinþa pentru a iubi, 
pentru a ne bucura, pentru a împãrtãºi bucuria cu cei 

asemenea nouã, pentru a sluji luminii ºi binelui. Vã 
doresc sã vã regãsiþi sufletul dumnezeiesc, sã gãsiþi 

calea spre fericire ºi sã pãºiþi în lumina Binelui. 
Ion ªtefan, PSRO

Sfintele Sãrbãtori sã vã inunde sufletul de pace si 
credinþã, sã vã umple casa de luminã ºi sã vã aducã 

mai aproape de cei dragi! 

Vã dorim un Paºte Fericit!
Director CSM Cãlãraºi, Dumitru Chirilã

Lumina ºi cãldura Paºtelui sã vã încalzeascã 
sufletele, sã vã deschidã inimile spre iubire, 

credinþã ºi iertare. 

Hristos a Înviat!
Alina Jipa, Director CCJ Cãlãraºi

Un î ger lând di  ce  coboarã, n b  n r

e roag -n tain , apoi zboarã.S ã ã   

D -acolo sus e ne trimite:e l 

Un mbet blând, o r z  caldã,zâ  a ã

i trei cu inte:ª v

H i tos a nviar s  Î t!
Dep ta  PNL, an Mo r anuu t D  t e

Paºte Fericit!

Hristos a Înviat!
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Taina învierii… ce nu am da sã o primim,

Doar prin iertare ºi iubire o gãsim,

Un gând curat ºi luminat, afarã clopotele bat,

HRISTOS A ÎNVIAT!
Primar Nicolae Râjnoveanu, Comuna Roseþi

Ou înroºit, miel rumenit, cozonac parfumat, Paºte 

fericit. Fie ca aceastã sãrbãtoare sã vã aducã multã 

nãdejde ºi pace în viaþã!
Primar Iulian Radu, Comuna Dichiseni

Dumnezeu sã vã binecuvânteze ºi sã vã apere de 
toate relele ºtiute ºi neºtiute.

Sã aveþi parte de sãnãtate ºi de mult bine!
Primar Anghel Olteanu, Comuna Unirea

Fie ca sfânta sãrbãtoare a învierii Domnului sã 
vã aducã cele 4 taine divine: încredere, luminã, 
iubire, speranþã. Clipe de neuitat alãturi de cei 

dragi ºi numai realizãri!

Primar Aurel Vasile, Comuna Jegãlia

Fie ca lumina Învierii Mântuitorului sã vã 
inunde casa ºi sã vã aducã numai armonie, 

fericire ºi multã iubire. 

Paºte fericit!
Primar Aniel Nedelcu, Comuna Borcea

Aduceþi-vã aminte de sãrbãtoarea Învierii 
Domnului ºi cinstiþi ziua cum se cuvine. 

Paºte Fericit!
Primar George Avram, Comuna ªtefan Vodã

Sãrbãtoarea Sfântã a Învierii Domnului sã 
reverse asupra voastrã sãnãtate, belºug ºi 

bucurii, iar Lumina din Noaptea Sfântã sã vã 
ridice sufletele spre noi trepte spirituale ºi sã vã 

însoþeascã paºii pe drumul vieþii.
Primar Constantin Corbu, Comuna Grãdiºtea

Sã aveþi aceste sãrbãtori pline de luminã ºi bucurie! 
Vã doresc din toata inima sã aveþi un 

Paºte fericit!
Primar Mihail Penu, Comuna Chiselet

Pentru cã Învierea Domnului este sãrbãtoarea 
renaºterii vã urãm, alãturi de acest cadou un 

Paºte fericit!
Primar Niki Gheorghescu, Comuna Spanþov

Sãrbãtoarea Sfântã a Învierii Domnului sã reverse 
asupra voastrã sãnãtate, belºug ºi bucurii, iar Lumina 

din Noaptea Sfântã sã vã ridice sufletele spre noi 
trepte spirituale ºi sã vã cãlãuzeascã paºii pe drumul 

vieþii. Sãrbãtori fericite!
Primar Gheorghe Uleia, Comuna Ulmeni

Mireasma Sãrbãtorilor Pascale sã fie un moment 
unic de întoarcere spre pietate, armonie, 

speranþã, toleranþã, evlavie... 

HRISTOS A ÎNVIAT!
Primar Irinel Roman, Comuna Chirnogi

Învierea este un act divin ce dã o nouã existenþã 
firii noastre. Ne este datã sã o acceptãm ºi s-o 

înþelegem. Fie ca astfel sã devenim mai curaþi ºi 
mai buni. 

Hristos a Înviat!
Primar Tudorel Minciunã, Comuna Mitreni

În noaptea de înviere când clopotele bat, sã 
spunem cu tãrie... 

HRISTOS A ÎNVIAT!
Primar Aurel Gazu, Comuna Curcani

Hristos a înviat! 
Cãldura în suflet, familie reunitã, 

sentimente împãrtãºite, satisfacþie maximã 
ºi baftã la ciocnit… ouã!

Primar Ion Robu, Comuna Crivãþ

Fie ca Sfintele Paºti sã vã lumineze sufletul ºi 

casa, sã vã aducã numai bucurie ºi sãnãtate, iar 

Dumnezeu sã vã aibã în pazã!
Primar Grigore Dumitru, Comuna Sohatu
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Aºa cum soarele mângâie fiecare floare, dându-i 
prospeþime ºi vitalitate, aºa ºi Dumnezeu sãdeºte în 
sufletul fiecãrui om iubire ºi bunãtate. Sã aveþi parte 
de un Paºte Fericit alãturi de cei dragi, de o viaþã mai 

frumoasã ºi de un an mai bun!
Director Titu Ana, Romsilva Direcþia Silvicã Cãlãraºi

Cu fericitul prilej al Sfintelor Sãrbãtori, doresc ca 
bucuria ºi pacea adusã lumii de învierea Fiului lui 
Dumnezeu sã se reverse din belºug în viaþã ºi în 

sufletul Domniilor Voastre. Paºte fericit!
Primar Gabriel Stanciu, Comuna Dragalina

Hristos a înviat! Un înger alb va trece azi prin 
casa ta ºi îþi va spune blând, ºoptit: 

PAªTE FERICIT!
Primar Ion Negoiþã, Comuna Ulmu

Dumnezeu sã vã dea un curcubeu la fiecare furtunã, un 
zâmbet la fiecare lacrimã, o promisiune la fiecare grijã, o 
binecuvântare la fiecare pas. Fie Ca Sãrbãtoarea Învierii 

Domnului sã vã aducã în case Luminã, Dragoste, Înþelegere ºi 
Sãnãtate! 

HRISTOS A ÎNVIAT!
Primar Aurel Stan, Comuna Cuza Vodã

ªi de va fi sã vinã Iisus din ceruri înapoi la noi, e 
semn cã a înviat credinþa, cã a înviat ce-i bun în 

noi. 

Hristos a înviat!
Preºedinte OFSD Cãlãraºi, 
Roxana Natalia Paþurcã

Iubeºte, iartã, cum EL te-a învãþat, crede ºi uitã tot 
ce-ai îndurat. EL þi-e luminã, cãci EL te-a creat. Sã 

nu uitãm, numai EL ne-a salvat, HRISTOS A ÎNVIAT!
Camelia Croitoru, 

Director Casa Corpului Didactic Cãlãraºi

Lumina rãsãritã din mormântul Mântuitorului 
Iisus Hristos, în noaptea Sfântã a Învierii Sale sã vã 

aducã bucurie duhovniceascã, multã credinþã, 
nãdejde, dragoste ºi pace în suflet. 

Hristos a înviat!
Camelia Ghiveciu, Preºedinte OFL Cãlãraºi

Paºtele e sãrbãtoarea ce ne lumineazã, ne 
binecuvânteazã, ne dã putere sã iubim ºi sã 
iertãm, sã fim mai buni, sã fim mai drepþi. 

Hristos a Înviat!
Marius Sbârcea, Preºedinte TSD Cãlãraºi

Sfintele Sãrbãtori ale Învierii Domnului nostru Iisus 
Hristos sã vã aducã în suflet lumina ºi bucuria unei 

vieþi împlinite cu tot ce vã doriþi. 

Hristos a Înviat! 
Virgil Dumbravã, candidat ALDE Primãria Cãlãraºi

Sunt zile când trebuie sã ne reamintim sã fim mai 
buni, mai plini de dragoste cu inima caldã ºi mai 

deschisã, când lumina sfântã coboarã în casele ºi în 
inimile noastre. 

Primar Gabriel Oroianu, Comuna Vâlcelele

Sfânta Sãrbãtoare Pascalã sã vã aducã numai 
Luminã în suflet ºi în jurul dumneavoastrã! 

Hristos a înviat!
Deputat PSRO Maria Dragomir

Dumnezeu ne-a dat suflet ºi conºtiinþa pentru a iubi, 
pentru a ne bucura, pentru a împãrtãºi bucuria cu cei 

asemenea nouã, pentru a sluji luminii ºi binelui. Vã 
doresc sã vã regãsiþi sufletul dumnezeiesc, sã gãsiþi 

calea spre fericire ºi sã pãºiþi în lumina Binelui. 
Ion ªtefan, PSRO

Sfintele Sãrbãtori sã vã inunde sufletul de pace si 
credinþã, sã vã umple casa de luminã ºi sã vã aducã 

mai aproape de cei dragi! 

Vã dorim un Paºte Fericit!
Director CSM Cãlãraºi, Dumitru Chirilã

Lumina ºi cãldura Paºtelui sã vã încalzeascã 
sufletele, sã vã deschidã inimile spre iubire, 

credinþã ºi iertare. 

Hristos a Înviat!
Alina Jipa, Director CCJ Cãlãraºi

U î ger lân d  e c boarã,n n b d in c r o

 ag -n tain , apoi zb arãSe ro ã  ã   o .

D -a o  us e n  trimi ee c lo s l e t :

Un mbet b â d,  z  aldãzâ  l n o ra ã c ,

 tre  cu i t :ªi i v n e

H i tos a nvir s  Î at!
Dep a PNL, Mo r anuut t Dan t e

Paºte Fericit!

Hristos a Înviat!
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Cu ocazia Sfintelor Sãrbãtori ale Paºtelui vã 
dorim multã sãnãtate ºi o primãvarã frumoasã, 

cu multe bucurii. 

Hristos a înviat!
Primar Ninel Mihalache, Comuna Vlad Þepeº

Întreaga creºtinãtate îºi primeneºte, în aceastã 
sãptãmânã a Patimilor, trupul ºi sufletul pentru a 

primi în curãþenie Învierea Domnului. Vã doresc cu 
ocazia acestor sfinte sãrbãtori sã vã gãsiþi calea spre 
fericire ºi sã pãºiþi în lumina Binelui. Hristos a înviat!

Primar Nicolae Matei, Comuna Lehliu Sat

Acum, când Harul e iar cu noi... ªi îngeri 
peste fiecare casã... Iisuse Te Rugãm Sã Vii... 

Sã Stai cu noi la masã. 
Primar Marian Mugurel Iancu, 

Comuna Mânãstirea

Pe sãlcii verzi ºi flori de mãr... Iisus Sã-þi intre-n casã... 

Sã-þi lase-n inimã ºi-n gând... LUMINA PREÞIOASÃ!
Primar Constantin Chiricã, Comuna Tãmãdãu

E timpul sã fim împreunã de Învierea Domnului! Fie 
ca binecuvântarea cereascã sã se rãsfrângã asupra 

noastrã a tuturor ºi sã ne facã mai buni, mai darnici ºi 
mai înþelepþi!

Primar Corneliu Alexandru, Comuna Ileana

Vã dorim lumina din zâmbetul soarelui, taina din 
sclipitul stelelor, armonia din acordurile îngereºti, 
iubirea ce a pus-o Dumnezeu în întreaga creaþie ºi 

bucuria întâlnirii cu Iisus Hristos.
Primar Petre Pavel, Comuna Ciocãneºti

Mireasma Sãrbãtorilor Pascale sa fie un moment unic 
de întoarcere spre pietate, armonie, speranþã, 

toleranþã, evlavie. 

Paºte Fericit!
Primar Vasile Stoica, Comuna Dorobanþu

Lumina ºi cãldura Sfintelor Paºti sã vã 
încãlzeascã sufletele, sã vã lumineze calea ºi sã 
vã bucuraþi din plin de frumuseþea lucrurilor 
care vã înconjoarã. Sãrbãtori Fericite pline de 

iubire ºi sãnãtate alãturi de cei dragi!
Primar Gheorghe Dobre, Comuna Nana

Din lumina lui Hristos, sã aveþi suflet frumos ºi 
acum în zi de Paºte, când domnul nostru renaºte, 

ºtim cã dupã noi pe lume, rãmân doar faptele bune!
Primar Lucian Vasile, Comuna Vasilaþi

Fie ca acest Paºte sã fie un moment de bucurie, liniºte 
sufleteascã ºi armonie universalã. Farmecul lui sã ne 
aducã aminte cã întotdeauna mai existã o ºansã de 

mântuire. 

Hristos a înviat! 
Primar Gheorghe Dobre, Comuna Modelu

Învierea Domnului sã vã aducã în suflet liniºte, pace ºi 
fericirea de a petrece aceste clipe magice alãturi de cei 

dragi.
Rãducu George Filipescu

Preºedinte Consiliul Judeþean Cãlãraºi
Marian Dinulescu

Vicepreºedinte Consiliul Judeþean Cãlãraºi

Sfânta Noapte a Învierii sã vã aducã credinþã ºi 
binecuvântãri la fiecare pas, putere de a învinge 
toate obstacolele vieþii, iar Lumina Sfântã sã vã 

deschidã sufletul spre armonie ºi speranþã! 

SÃRBÃTORI FERICITE ªI PACE ÎN SUFLET!
Liviu MUªAT, Director ADR Sud Muntenia

Sunt zile când trebuie sã ne reamintim sã fim mai 
buni, mai plini de dragoste cu inima caldã ºi mai 

deschisã, când lumina sfântã coboarã în casele ºi în 
inimile noastre

PAªTE FERICIT!
Deputat PNL Vasile Iliuþã

Sãrbãtoarea Sfintelor Paºti sã coboare liniºtea ºi pacea, 
minunea Învierii lui Isus sã dãinuie în inimile tuturor, 

sã vã lumineze viaþa ºi sã vã aducã renaºterea credinþei, 
a speranþei a bucuriei, cu bunãtate ºi cãldurã în suflete. 

Director Gheorghe Dragomir, 
Drumuri ºi Poduri SA Cãlãraºi

Fie ca Sfânta Sãrbãtoare de Paºti sã vã coboare în 
suflet minunea Învierii. Multã cãldurã, pace ºi liniºte 

în suflet. 

Hristos a Înviat!
Primar Florin Dumitrescu, Comuna Plãtãreºti

Fie ca prin miracolul Învierii sã 

primiþi partea de duhovnicie 

care sã creascã pacea 

interioarã, puterea faptei întru 

adevãr ºi desãvârºire.

Sunt zile când trebuie sã ne reamintim sã fim 
mai buni, mai plini de dragoste cu inima caldã ºi 

mai deschisã, când lumina sfântã coboarã în 
casele ºi în inimile noastre... PAªTE FERICIT!
Primar Mihai Gurlui, Comuna Belciugatele

Fie ca bucuria Învierii Domnului sã vã aducã în suflet 
liniºte, pace ºi fericirea de a petrece aceste clipe 

magice cu cei dragi. 

Hristos a Înviat!
Primar Licã Voicu, Comuna Independenþa

Dumnezeu sã vã dea un curcubeu la fiecare furtunã, 
un zâmbet la fiecare lacrimã, o binecuvântare la 

fiecare pas ºi un rãspuns la fiecare întrebare. 

Primar Nicolae Eremia, 

Comuna Alexandru Odobescu

Dincolo de petreceri, de cadouri ºi zile libere se 
aflã adevãrata semnificaþie a Paºtelui. Vã doresc 

liniºte, dragoste, bucurie... de sãrbãtori ºi tot 
restul anului!

Primar Victor Manea, Comuna Lupºanu

De Sfintele Sãrbãtori vã transmitem cele 
mai alese gânduri de sãnãtate, liniºte 

sufleteascã ºi împliniri!
Primar Costel Boitan, 
Comuna Valea Argovei

De Paºti, când zorile se aprind ºi la biserici clopotele 
bat, din inimã vã zic 

Hristos a ÎNVIAT!
Primar Laurenþiu Manole, Comuna Frãsinet

Bucuria vine din lucruri mãrunte, liniºtea vine 
din suflet, cãldura sufleteascã vine din inimile 

voastre. 

Sãrbãtori Fericite!
Primar Sandu Manea, Comuna Gurbãneºti

A venit timpul ca speranþa, credinþa ºi iubirea sã 
învie în sufletele noastre, aduse de Cel care este 

Calea, Adevãrul ºi Viaþã! 

Hristos a înviat!
Primar Ion Iacomi, Comuna Dor Mãrunt

A sosit clipa mult aºteptatã a liniºtii, împãcãrii, 
bucuriei ºi binecuvântãrii sufletului... sã lãsãm 
o clipã totul ºi sã mulþumim Domnului pentru 

tot ce ne-a dãruit!
Primar Ion Radu Aurel, Comuna Dragoº Vodã

Fie ca Lumina Divinã a Sfintelor Paºte sã vã aducã 
tot ceea ce poate fi mai bun pe lume, Bunul Iisus, 
prin jertfa lui, sã vã fie alãturi toatã viaþa, mereu 
viu în sufletul fiecãruia ºi astfel vom trãi veºnic! 

Primar Paul Radu, Comuna Gãlbinaºi

Lumea cea cereascã ºi nespusa bucurie a Sfintei 
Învieri sã sãlãºluiascã între noi, iar Hristos cel ce a 

biruit moartea, sã reverse asupra noastrã pace... 
sãnãtate ºi belºug de bucurii! Paºte Fericit!
Primar Iulian Geambaºu, Comuna ªoldanu

Sã aveþi liniºte-n casã ºi un an îmbelºugat, 

Paºte Fericit ºi Hristos a Înviat!
Primar Iulian Iacomi, Oraº Lehliu Garã

Lacrimile lumânãrilor ce vegheazã la purificarea 
sufletelor sã se transforme în felinare eterne 
menite sã vã cãlãuzeascã pe un drum drept. 

Un Paºte Fericit!
Primar Dorel Dorobanþu, Oraº Fundulea

Primar 
Gheorghiþã 
Cãrtuºanu, 

Comuna Fundeni

Paºte fericit!

Hristos a Înviat!

Hristos a Înviat! 

Paºte Fericit!

Hristos A Înviat!

Hristos a înviat!

HRISTOS A ÎNVIAT!
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Cu ocazia Sfintelor Sãrbãtori ale Paºtelui vã 
dorim multã sãnãtate ºi o primãvarã frumoasã, 

cu multe bucurii. 

Hristos a înviat!
Primar Ninel Mihalache, Comuna Vlad Þepeº

Întreaga creºtinãtate îºi primeneºte, în aceastã 
sãptãmânã a Patimilor, trupul ºi sufletul pentru a 

primi în curãþenie Învierea Domnului. Vã doresc cu 
ocazia acestor sfinte sãrbãtori sã vã gãsiþi calea spre 
fericire ºi sã pãºiþi în lumina Binelui. Hristos a înviat!

Primar Nicolae Matei, Comuna Lehliu Sat

Acum, când Harul e iar cu noi... ªi îngeri 
peste fiecare casã... Iisuse Te Rugãm Sã Vii... 

Sã Stai cu noi la masã. 
Primar Marian Mugurel Iancu, 

Comuna Mânãstirea

Pe sãlcii verzi ºi flori de mãr... Iisus Sã-þi intre-n casã... 

Sã-þi lase-n inimã ºi-n gând... LUMINA PREÞIOASÃ!
Primar Constantin Chiricã, Comuna Tãmãdãu

E timpul sã fim împreunã de Învierea Domnului! Fie 
ca binecuvântarea cereascã sã se rãsfrângã asupra 

noastrã a tuturor ºi sã ne facã mai buni, mai darnici ºi 
mai înþelepþi!

Primar Corneliu Alexandru, Comuna Ileana

Vã dorim lumina din zâmbetul soarelui, taina din 
sclipitul stelelor, armonia din acordurile îngereºti, 
iubirea ce a pus-o Dumnezeu în întreaga creaþie ºi 

bucuria întâlnirii cu Iisus Hristos.
Primar Petre Pavel, Comuna Ciocãneºti

Mireasma Sãrbãtorilor Pascale sa fie un moment unic 
de întoarcere spre pietate, armonie, speranþã, 

toleranþã, evlavie. 

Paºte Fericit!
Primar Vasile Stoica, Comuna Dorobanþu

Lumina ºi cãldura Sfintelor Paºti sã vã 
încãlzeascã sufletele, sã vã lumineze calea ºi sã 
vã bucuraþi din plin de frumuseþea lucrurilor 
care vã înconjoarã. Sãrbãtori Fericite pline de 

iubire ºi sãnãtate alãturi de cei dragi!
Primar Gheorghe Dobre, Comuna Nana

Din lumina lui Hristos, sã aveþi suflet frumos ºi 
acum în zi de Paºte, când domnul nostru renaºte, 

ºtim cã dupã noi pe lume, rãmân doar faptele bune!
Primar Lucian Vasile, Comuna Vasilaþi

Fie ca acest Paºte sã fie un moment de bucurie, liniºte 
sufleteascã ºi armonie universalã. Farmecul lui sã ne 
aducã aminte cã întotdeauna mai existã o ºansã de 

mântuire. 

Hristos a înviat! 
Primar Gheorghe Dobre, Comuna Modelu

Învierea Domnului sã vã aducã în suflet liniºte, pace ºi 
fericirea de a petrece aceste clipe magice alãturi de cei 

dragi.
Rãducu George Filipescu

Preºedinte Consiliul Judeþean Cãlãraºi
Marian Dinulescu

Vicepreºedinte Consiliul Judeþean Cãlãraºi

Sfânta Noapte a Învierii sã vã aducã credinþã ºi 
binecuvântãri la fiecare pas, putere de a învinge 
toate obstacolele vieþii, iar Lumina Sfântã sã vã 

deschidã sufletul spre armonie ºi speranþã! 

SÃRBÃTORI FERICITE ªI PACE ÎN SUFLET!
Liviu MUªAT, Director ADR Sud Muntenia

Sunt zile când trebuie sã ne reamintim sã fim mai 
buni, mai plini de dragoste cu inima caldã ºi mai 

deschisã, când lumina sfântã coboarã în casele ºi în 
inimile noastre

PAªTE FERICIT!
Deputat PNL Vasile Iliuþã

Sãrbãtoarea Sfintelor Paºti sã coboare liniºtea ºi pacea, 
minunea Învierii lui Isus sã dãinuie în inimile tuturor, 

sã vã lumineze viaþa ºi sã vã aducã renaºterea credinþei, 
a speranþei a bucuriei, cu bunãtate ºi cãldurã în suflete. 

Director Gheorghe Dragomir, 
Drumuri ºi Poduri SA Cãlãraºi

Fie ca Sfânta Sãrbãtoare de Paºti sã vã coboare în 
suflet minunea Învierii. Multã cãldurã, pace ºi liniºte 

în suflet. 

Hristos a Înviat!
Primar Florin Dumitrescu, Comuna Plãtãreºti

Fie ca prin miracolul Învierii sã 

primiþi partea de duhovnicie 

care sã creascã pacea 

interioarã, puterea faptei întru 

adevãr ºi desãvârºire.

Sunt zile când trebuie sã ne reamintim sã fim 
mai buni, mai plini de dragoste cu inima caldã ºi 

mai deschisã, când lumina sfântã coboarã în 
casele ºi în inimile noastre... PAªTE FERICIT!
Primar Mihai Gurlui, Comuna Belciugatele

Fie ca bucuria Învierii Domnului sã vã aducã în suflet 
liniºte, pace ºi fericirea de a petrece aceste clipe 

magice cu cei dragi. 

Hristos a Înviat!
Primar Licã Voicu, Comuna Independenþa

Dumnezeu sã vã dea un curcubeu la fiecare furtunã, 
un zâmbet la fiecare lacrimã, o binecuvântare la 

fiecare pas ºi un rãspuns la fiecare întrebare. 

Primar Nicolae Eremia, 

Comuna Alexandru Odobescu

Dincolo de petreceri, de cadouri ºi zile libere se 
aflã adevãrata semnificaþie a Paºtelui. Vã doresc 

liniºte, dragoste, bucurie... de sãrbãtori ºi tot 
restul anului!

Primar Victor Manea, Comuna Lupºanu

De Sfintele Sãrbãtori vã transmitem cele 
mai alese gânduri de sãnãtate, liniºte 

sufleteascã ºi împliniri!
Primar Costel Boitan, 
Comuna Valea Argovei

De Paºti, când zorile se aprind ºi la biserici clopotele 
bat, din inimã vã zic 

Hristos a ÎNVIAT!
Primar Laurenþiu Manole, Comuna Frãsinet

Bucuria vine din lucruri mãrunte, liniºtea vine 
din suflet, cãldura sufleteascã vine din inimile 

voastre. 

Sãrbãtori Fericite!
Primar Sandu Manea, Comuna Gurbãneºti

A venit timpul ca speranþa, credinþa ºi iubirea sã 
învie în sufletele noastre, aduse de Cel care este 

Calea, Adevãrul ºi Viaþã! 

Hristos a înviat!
Primar Ion Iacomi, Comuna Dor Mãrunt

A sosit clipa mult aºteptatã a liniºtii, împãcãrii, 
bucuriei ºi binecuvântãrii sufletului... sã lãsãm 
o clipã totul ºi sã mulþumim Domnului pentru 

tot ce ne-a dãruit!
Primar Ion Radu Aurel, Comuna Dragoº Vodã

Fie ca Lumina Divinã a Sfintelor Paºte sã vã aducã 
tot ceea ce poate fi mai bun pe lume, Bunul Iisus, 
prin jertfa lui, sã vã fie alãturi toatã viaþa, mereu 
viu în sufletul fiecãruia ºi astfel vom trãi veºnic! 

Primar Paul Radu, Comuna Gãlbinaºi

Lumea cea cereascã ºi nespusa bucurie a Sfintei 
Învieri sã sãlãºluiascã între noi, iar Hristos cel ce a 

biruit moartea, sã reverse asupra noastrã pace... 
sãnãtate ºi belºug de bucurii! Paºte Fericit!
Primar Iulian Geambaºu, Comuna ªoldanu

Sã aveþi liniºte-n casã ºi un an îmbelºugat, 

Paºte Fericit ºi Hristos a Înviat!
Primar Iulian Iacomi, Oraº Lehliu Garã

Lacrimile lumânãrilor ce vegheazã la purificarea 
sufletelor sã se transforme în felinare eterne 
menite sã vã cãlãuzeascã pe un drum drept. 

Un Paºte Fericit!
Primar Dorel Dorobanþu, Oraº Fundulea

Primar 
Gheorghiþã 
Cãrtuºanu, 

Comuna Fundeni

Paºte fericit!

Hristos a Înviat!

Hristos a Înviat! 

Paºte Fericit!

Hristos A Înviat!

Hristos a înviat!

HRISTOS A ÎNVIAT!
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9 apr lie, 2 i
orele 1 008:

localitãþile pe care le 
gospodãreau. În toþi aceºti 
patru ani m-am implicat în 
problemele curente ale 
locuitorilor, dar m-am zbãtut 
ºi pentru atragerea 
fondurilor financiare 
necesare implementãrii unor 
proiecte deosebit de 
importante. Îmi place sã 

Mircea Brânduºã cred cã am ºi învãþat 
administraþie, dar nu din 

rigore Dumitru a reuºit cãrþi, ci din situaþiile pe care 
sã bifeze în programul le-am întâmpinat zi de zi, la 

primãrie.Gsãu electoral, cu care s-
a prezentat în 2012 în faþa 

Rep: Vã rog sã electoratului, aproximativ 
enumeraþi investiþiile 90% din investiþiile necesare 
implementate ºi finalizate pentru localnici. Dupã primul 
de primãria Sohatu în mandat, aºa cum este tradiþia, 
mandatul dvs. de primar.primarul le prezintã 
D.G.: Înainte sã fac localnicilor în materialul de 
cunoscute proiectele 

mai jos realizãrile, proiectele finalizate, vreau sã amintesc 
în derulare ºi planurile sale faptul cã în anul 2012, când 
pentru viitor, îmbrãcate cu am obþinut mandatul de 
imagini doveditoare. primar, infrastructura 

rutierã a comunei Sohatu 
Rep: Dle Grigore, ce ne era sub aºteptãri. Mi-am dat 

puteþi spune despre acest seama cã numai accesarea 
prim mandat care se va proiectelor europene ºi 
încheia în scurt timp? A fondurile guvernamentale 
fost un mandat aºa cum v- pot scoate comuna din impas 
aþi propus la investire? la acest capitol. Pentru a bifa 

cât mai multe investiþii într-o D.G.: A fost un mandat 
comunã în care nu se fãcuse solicitant, pentru cã aºa mi l-
pânã atunci aproape nimic, am dorit, ºi asta pentru cã, 
în cei patru ani de mandat, venind din mediul privat, am 
au existat perioade când cele ºtiut ce mã aºteaptã. Am 
douã sate – Progresu ºi preluat ideile bune de la 
Sohatu deveniserã adevãrate primari despre care am 
ºantiere.considerat cã au fãcut 

lucruri bune pentru  continuare in pagina 9
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î 
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Mircea Brânduºã de 29 de ani, cel mai tânãr 
edil al unei localitãþi din 

andidatul PNL pentru judeþ. Sã lucrezi în folosul 
primãria Nana, actualul cetãþenilor este o mare Cedil în funcþie, onoare. De altfel, cel mai 

Gheorghe Dobre, a oferit important lucru în aceºti 
detalii în materialul de mai jos opt ani a fost faptul cã am 
privind programul electoral fost alãturi de oameni la 
cu care vrea sã câºtige un nou bine ºi la rãu. ªi dacã au 
mandat. La alegerile din 5 avut nevoie de primar, EI l-
iunie, Gheorghe Dobre va au gãsit tot timpul la 
candida pentru cel de-al primãrie.
treilea mandat. Primarul 

Rep: Printre subliniazã faptul cã lucrul cel 
realizãrile din primele mai important pentru 
douã mandate ale comuna Nana este viitorul, 
primarului Gheorghe precizând cã programul sãu 
Dobre, care sunt cele include investiþii în toate 

domeniile. Nu în ultimul rând, mai importante?
domnia sa face conoscute ºi 

Ghe.D: Racordarea la aspecte interesamte despre 
reþeaua de apã potabilã a administraþia pe care o 
localitãþii; Pietruirea în conduce din anul 2008.
totalitate a reþelei de strãzi 
comunale; Lucrãri de Rep: Domnule primar, 
pietruire la drumul care consideraþi cã a fost 
comunal care face legãtura cel mai important lucru 
între localitãþile Valea pentru dvs în mandatele 
Stânii (comuna Luica) ºi deþinute?
Nana; Asfaltarea strãzilor 

Ghe.D: Pentru mine, 
de interes public local pe o funcþia de primar nu a fost 
lungime de 3 km; o noutate, întrucât în anii 

90-91 am fost ales la vârsta  continuare in pagina 8
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Grigore Dumitru: „Le propun locuitorilor din 
satele Progresu ºi Sohatu sã fim împreunã mai 

departe pentru a realiza ceea ce ne dorim ºi 
considerãm cã este bine pentru comunitate”

Gheorghe Dobre: „Candidez pentru un nou mandat întrucât 
primãria Nana are proiecte în derulare, în diferite stadii 

de execuþie iar altele aºteaptã pe lista de prioritãþi”
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