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Rep: Au trecut deja douã lucrãrile care s-au executat 
sãptãmâni din campania la nivelul municipiului.
electoralã, cum vi se pare 
reacþia oamenilor la R: Cât la sutã din 
întâlnirile pe care le-aþi teritoriul municipiului aþi 
avut cu ei? reuºit sã parcurgeþi în 
Daniel Drãgulin: În marea primele douã sãptãmâni 
lor majoritate, în proporþie de campanie?
de 70-80%, rãspund pozitiv Daniel Drãgulin: Cam 60% 
la dialogul pe care noi îl din total municipiu. Am fost 
solicitãm, unii nici nu în Mircea Vodã, o parte, am 
aºteaptã sã le punem câte o fost în Cãrãmidari, 
întrebare, spun cã sunt 

Mãgureni, Micro 6, urmeazã 
alãturi de noi. Ne spun cã 

sã merg acum în 2 Cocoºi ºi este bine sã continuãm ceea 
Livada. Nu-mi este deloc ce am început. Poate cã 
incomod în acele zone, sunt singurul primar, în 
întrucât mi se pare corect ultima perioadã, care ºi-a 
ca oamenii sã ºtie ce am fãcut simþite prezenþa ºi 
fãcut, dacã...viziunea lui managerialã în >> pag. 2 si 11 

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

Nica a avut loc miercuri, 18 mai, iar la ei este pe primul loc. Candidaþii provin din  comunã europeanã, este mesajul 
eveniment a participat Liviu Dragnea ºi toate categoriile sociale, pentru cã vrem social-democratului Daniel Nica O întreaga echipã de conducere a PSD sã îi reprezentãm pe toþi locuitorii. Sunt prin care vrea sã câºtige Primãria 
Cãlãraºi. „În echipa pentru Consiliul Local convins cã lucrurile bune pe care vrem sã Unirea ºi 7 din cele 11 mandate în 
sunt cei mai buni dintre social-democraþii le facem se vor întâmpla”, a declarat Consiliul Local.
din Unirea, iar pentru mine, fiecare dintre Daniel Nica.Lansarea oficialã a candidatului Daniel 

Elevii de clasa a IV-a 
vor intra în febra 
evaluãrilor 

Daniel Nica Primãria 
Comunei Unirea:

, candidat PSD la 
 „Eu îmi doresc sã fac 

lucruri bune CU OAMENI, PENTRU OAMENI”

Daniel Drãgulin: „Peste 90% din proiectele 
propuse în mandatul 2012-2016 au fost realizate”

Primãria Cãlãraºi organizeazã 
Ziua Internaþionalã 
a Copilului 

Ziua Porþilor Deschise la 
Inspectoratul de Poliþie 
Judeþean Cãlãraºi >> pagina 4
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î Rep: Au trecut deja douã unitãþi de învãþãmânt care 
sãptãmâni din campania erau lãsate în paraginã de 
electoralã, cum vi se pare foarte mult timp, ºi a treia 
reacþia oamenilor la este aproape gata. Este vorba 
întâlnirile pe care le-aþi de ªcoala numãrul 12 ºi 
avut cu ei? Grupul ªcolar Dan Mateescu, 
Daniel Drãgulin: În marea lor iar a treia, Grãdiniþa cu 
majoritate, în proporþie de 70- program prelungit, care este 
80%, rãspund pozitiv la în incinta ªcolii 11, era 
dialogul pe care noi îl abandonatã. De asemenea, pot 
solicitãm, unii nici nu aºteaptã sã vã spun cã o stradã care nu 
sã le punem câte o întrebare, mai era în atenþia autoritãþilor 
spun cã sunt alãturi de noi. de 8 ani, noi am venit ºi am 
Ne spun cã este bine sã finalizat-o, strada I.L. 
continuãm ceea ce am început. Caragiale. În zona adiacentã 
Poate cã sunt singurul primar, I.L. Caragiale – Ceremag, am 
în ultima perioadã, care ºi-a fãcut canalizare menajerã ºi 
fãcut simþite prezenþa ºi am executat tratament pe 
viziunea lui managerialã în drumurile din zonã. De 
lucrãrile care s-au executat la asemenea, am deschis zona 
nivelul municipiului. Orizont, am terminat ºi Piaþa 

Cuza Vodã din primele luni ale 
mandatului meu. Belºugului î R: Cât la sutã din 
este aproape gata, zona Penny teritoriul municipiului aþi 
2 Moldoveni cu trotuarele reuºit sã parcurgeþi în 
cãtre Orizont sunt aproape primele douã sãptãmâni de 
gata. La ora actualã se campanie?

intervinã. Aceºtia spun cã oamenii din poartã în poartã, unor persoane de la care nu lucreazã pe Corniºei ºi Daniel Drãgulin: Cam 60% din 
dacã tot nu s-a fãcut sunt pentru cã este normal sã auzi m-am aºteptat, dar asta este urmeazã Progresul, pentru total municipiu. Am fost în 
dispuºi sã mai aºtepte. Pentru opinia lor. Chiar din mers sã campania electoralã ºi trebuie defluirea circulaþiei pe mai Mircea Vodã, o parte, am fost 
asta eu le mulþumesc foarte te adaptezi ºi sã-þi organizezi sã ne asumãm ºi pãrþile bune multe artere de drum. Vom în Cãrãmidari, Mãgureni, 
mult. Nu a trebuit sã mã programele în funcþie de ºi pãrþile rele. Eu nu am avea niºte inele rutiere care sã Micro 6, urmeazã sã merg 
justific în faþa oamenilor, sã nevoile lor. Este mult mai altceva de fãcut decât sã spun vinã în avantajul cetãþenilor, acum în 2 Cocoºi ºi Livada. 
spun care au fost cauzele odihnitoare, mult mai corectã, ce am fãcut ºi ce urmeazã sã ale ºoferilor pentru fluidizarea Nu-mi este deloc incomod în 
pentru care nu am realizat nu este atât de opulentã ºi îi fac în viitor. Eu nu am timp sã traficului. Nu trebuie sã uitãm acele zone, întrucât mi se pare 
ceva acolo. Nu sunt scuze, avantajeazã pe toþi în aceeaºi arãt cu degetul cãtre alþii, nici Parcul Dumbrava pentru corect ca oamenii sã ºtie ce 
dupã cum afirmã unii, ci sunt mãsurã cu afiºajul. Lucrul numai oamenii de nimic fac care am accesat fonduri am fãcut, dacã am fãcut ceva 
discuþii de la om la om pe acesta este fair-play, cã unii acest lucru. europene pe POP, iar în în zona lor sau dacã nu am 
problema strictã a doleanþelor nu vor sã-l respecte, am vãzut Grãdina Zoologicã vom avea fãcut, cauzele fiind obiective ºi 
lor pe zona respectivã. foarte clar. Culmea, cei care ar un parc tematic cu florã ºi î R: Pe o scarã de la 1 la nu subiective.

trebui sã respecte legea, nu faunã autohtonã. Concomitent 10, cum apreciaþi acest 
vreau sã dau nume, de la un cu acest lucru vom moderniza mandat pe care îl încheiaþi?î R: Au înþeles oamenii 

î R: Ce vã solicitã partid mare, îºi pun câte douã- ºi aleile din Grãdina acest proiect CL8? Aþi Daniel Drãgulin: Nu pot sã oamenii? trei afiºe. Alþii, mai micuþi, la Zoologicã, încercând astfel sã discutat cu ei despre apreciez eu, pentru cã dupã Daniel Drãgulin: Marea lor fel. Altul îºi pune afiºele peste dãm posibilitatea tuturor disconfortul care a fost aceea devin subiectiv. Pot sã majoritate, ºi pe bunã ceilalþii ºi tot aºa. Din puctul cãlãrãºenilor sã se relaxeze în creat în toatã perioada vã punctez câteva lucruri din dreptate, solicitã meu de vedere, aceastã timpul liber. Nu am uitat nici aceasta? mandatul pe care l-am avut infrastructurã rutierã, campanie electoralã ar trebui zona de lângã Grãdina Daniel Drãgulin: În marea lor din 2012, peste 90% din acel trotuare, lucruri de care sã se desfãºoare într-un climat Zoologicã, unde doi majoritate au înþeles, unii au program este realizat. Þinând oamenii se lovesc zi de zi. Dar întreprinzãtori privaþi au spus cã deja se vede diferenþa totodatã trebuie sã înþelegem realizat douã obiective de între apa pe care au bãut-o ºi cã aceste solicitãri nu pot fi interes pentru cei care fac apa pe care o beau acum. De realizate decât dupã ce sport. În mare mãsurã tot asemenea, în unele zone terminãm odatã cu lucrãrile ceea ce mi-am propus, am ºi aºteptau de peste 30 de ani sã subterane, canalizare ºi apã, ºi realizat.aibã canalizare, iatã, acum au dupã aceea ne apucãm de 
canalizare. Nu aveau gaze în modernizarea propriu zisã în 
anumite zone. Oamenii sunt î R: Care ar fi cel mai municipiul Cãlãraºi, drumurile 
mulþumiþi. Aºa cum s-a important proiect pe care l-ºi trotuarele.
realizat pânã acum, oamenii aþi realizat în mandatul 
sunt convinºi cã se va realiza acesta?î R: Oamenii dau dovadã ºi în viitor. Daniel Drãgulin: Toate pe care de înþelegere, de rãbdare?

le-am enumerat sunt Daniel Drãgulin: Sã ºtiþi cã 
importante ºi nu pot sã le î R: Aveþi experienþã peste 80% din oamenii cu care 
ierarhizez. Dacã ar fi sã mã destul de mare în am discutat, din zonele în care 

campaniile electorale, gândesc la un lucru este faptul nu s-a intervenit cu 
campania de anul acesta cã la ora actualã noi lucrãm modernizarea, au înþeles 
este una total diferitã, dupã o strategie de dezvoltare, de normalitate, în care nimeni necesitatea ºi oportunitatea cont cã nu a fost o perioadã de 
lipsesc bannerele, lipsesc un lucru extraordinar de sã nu copieze. Spre exemplu acestei investiþii pentru accesare de fonduri europene, 

important. Nu dupã ureche acele maºini cu goarnã. pe site-ul de socializare canalizare ºi apã, înþeleg noi am accesat fonduri 
cum s-a lucrat pânã acum, nu Lumea apreciazã mai mult facebook, unii au fãcut faptul cã nu avem ce sã facem europene ºi am adus 4 
în baza unei strategii copy-acest tip de campanie? ªtiu anumite activitãþi, iar alþii au cu drumurile ºi trotuarele milioane de euro, în contextul 
paste dintr-un alt municipiu. cine sunt candidaþii, au fãcut la fel pentru cã nu au pentru cã trebuie sã treacã în care nu am avut niciun 
În afarã de aceastã strategie, aflat? idei. Pot sã vã spun cã perioada de garanþie. De proiect lãsat ca „zestre”, depus 
pot sã spun cã un proiect pe Daniel Drãgulin: Eu fac denigrãrile m-au durut, mai asemenea, unde nu s-a fãcut, pentru accesare. De asemenea, 
care mi l-am propus, ºi în campanie, eu am discutat cu ales cã au venit din partea oamenii ºtiu cã urmeazã sã se am reuºit sã terminãm douã 

Daniel Drãgulin: „Peste 90% din proiectele propuse în mandatul 2012-2016 au fost realizate”
mare parte l-am ºi realizat, 
este acela cã în Primãrie 
existã transparenþã, 
recunoscutã ºi pe plan 
naþional ºi pe plan 
internaþional. De asemenea, 
avem agrementare ISO 9001, 
lucru cu care nu toate 
municipiile se pot lãuda. Prin 
prezenþa mea ºi a colegilor 
mei în diferite întâlniri 
naþionale ºi internaþionale, 
municipiul Cãlãraºi este deja 
cunoscut ca o administraþie în 
plinã dezvoltare ºi 

ierarhizez, pentru mine împrumut bancar pe care l-am termina aceste parcãri. Dacã î R: Când va avea modernizare.
fãcut, dar nu numai pentru avem rãbdare, toate aceste înseamnã ca cetãþenii sã vadã municipiul Cãlãraºi un 
strada Bucureºti, ºosea ºi lucruri vor fi rezolvate. schimbarea din ce în ce mai centru demn de un oraº î R: Aþi reuºit sã creºteþi trotuare, cât ºi pentru strada Trebuie sã gândim când luãm accentuat. Asta înseamnã cã reºedinþã de judeþ?încasãrile la buget cu Griviþa. Pentru cã ele au fost o hotãrâre ºi nu cu sufletul, ci trebuie sã umblãm la partea Daniel Drãgulin: Dacã va aproape 63% în ultimii 4 cele mai afectate de acest cu mintea.de trotuare ºi de strãzi. exista posibilitatea finanþãrii ani, aveþi un target stabilit proiect. În primãvara anului Trebuie sã continuãm în aceastã perioadã, noi vom pentru urmãtorii 4 ani? viitor, dupã ce va trece depune aceste documente, canalizarea ºi apa curentã, î R: Aþi avea ceva sã vã Daniel Drãgulin: Sunt termenul de garanþie, noi vom trebuie sã continuãm relaþia pentru cã ºtiþi foarte clar reproºaþi din acest mandat?societãþi pentru care nu a trece imediat la lucrãrile de depunerea unor documente cu ºcolile prin proiectele care Daniel Drãgulin: În primul existat decizia de impunere. modernizare. Termenul de nu înseamnã cã proiectul va fi pot fi accesate ºi prin care pot rând am crezut foarte mult în Acest lucru s-a datorat garanþie va expira în aprile-ºi finanþat. Acesta trebuie fi modernizate aceste unitãþi echipã, unii au demonstrat cã faptului cã predecesorul meu mai 2017. Pãmântul lucreazã evaluat, pus în discuþie ºi de învãþãmânt. Nu trebuie sã nu meritau sã facã parte din nu a fãcut paºii legali la cel puþin 2 ani, dar noi avem poate dupã 2-3 ani acest echipa mea. Faptul cã am uitãm de o problemã foarte vremea respectivã. Sunt în joc convingerea cã, dupã ce au proiect sã înceapã. Eu spun crezut în oamenii politici a importantã pentru marea vreo 200 de miliarde de lei compactat de atâtea ori, vor aºa cã în aceastã perioadã de arãtat faptul cã nu se meritã majoritate a cãlãrãºenilor care vechi, noi am recuperat vreo mai fi pe ici pe colo unele 4 ani sã depunem proiectele ºi sã ai încredere în cei care se au copiii la after-school. 60 de miliarde. Faptul cã noi tasãri, dar într-an an de zile dacã spre sfârºitul mandatului considerã, la un moment dat, Trebuie sã ne uitãm ºi în am adus ºi bani europeni, ºi ele se vor elimina. Pânã începem proiectul, este foarte apropiaþi de tine.bani de la diferite ministere a zonele limitrofe, sã le atunci noi avem alte strãzi bine. La ora actualã deja am fãcut ca procentul nostru sã modernizãm, avem în grijã care vor fi realizate, este dat ordin de începerea creascã. În acelaºi timp, þin sã î R: Actuala echipã de acest lucru. Trebuie sã vorba de strada Panduri, lucrãrilor la Varianta Nord, de consilieri cu care vã le mulþumesc cãlãrãºenillor modernizãm Parcul Central, Victoriei, Muºeþelului, la ªoseaua Sloboziei cãtre prezentaþi în faþa Nãvodari. Aceste lucrãri de CCH, a cãror valoare se ridicã alegãtorilor, o consideraþi modernizare fac parte din la peste 50 de miliarde de lei una demnã de încredere?acel inel pe care noi vrem sã-l vechi.

Daniel Drãgulin: Media de facem, întretãiat pe mai multe 
vârstã a consilierilor este de artere pentru fluidizarea 

î R: Ce presupune aceastã 43 de ani. Din primii 10, 6 circulaþiei.
reabilitare? sunt tineri. Dacã îi luãm la 
Daniel Drãgulin: Modernizare evaluat sunt tineri de 

î R: Câte locuri de efectivã. Spart tot ce este perspectivã care doresc sã 
parcare aþi creat în acolo ºi turnat covor asfaltic facã ceva în Cãlãraºi. Pot fi 
mandatul 2012-2016?pe toatã lungimea ºi pe toatã reprezentanþii tinerilor din 

suprafaþa. Daniel Drãgulin: Peste 500 de Cãlãraºi. Eu mã laud cu 
locuri de parcare. aceastã echipã pentru cã sã 

î R: Cine finanþeazã ºtiþi cã sunt un bun evaluator 
aceastã lucrare? ºi recunosc meritele, 

î R: Pânã la finalul competenþele ºi aptitudinile. Daniel Drãgulin: Noi avem un 
mandatului 2016-2020, Timpul va demonstra acest contract cu Ministerul 
câte locuri de parcare lucru, iar dorinþa lor de Dezvoltãrii, am realizat la ora 
doriþi sã realizaþi? afirmare ºi de muncã este actualã toate cele necesare.aºteptãm avizul de la care ºi-au dat seama cã dacã Daniel Drãgulin: Deja am completatã de experienþa îºi plãtesc la timp taxele ºi Ministerul Culturii pentru a început sã lucrãm mai repede managerialã ºi administrativã î R: Strada Bucureºti, ca impozitele putem dezvolta depune proiectul pentru Poºta pentru cã ne-am dotat cu a celor 5 seniori. Doar unul ºi alte strãzi, cum ar fi ºi municipiul Cãlãraºi. Este o Veche. Vom moderniza Piaþa utilaj modern pentru dintre ei are vârsta de Griviþa ºi Republicii, unde cotã parte, nu este Centralã, care va avea într-un asfaltare. Avem un repartitor aproape de 60 de ani, dar extraordinar de mare în s-a lucrat pe acest proiect an jumãtate o altã faþã. nou, vrem sã mai luãm încã vreau sã vã spun cã are o comparaþie cu veniturile pe CL8, nu pot intra Vom continua modernizarea unul anul viitor. Eu sper ca în energie fantasticã.care noi le-am adus, dar sunt deocamdatã în reparaþii maxim 3 ani toate problemele spaþiilor verzi ºi vom dezvolta 

necesare ºi sunt benefice. capitale, dar în ceea ce parcãrilor, în zonele din pe diferite zone acest lucru. priveºte trotuarele de pe î R: Un mesaj pentru curþiile interioare ale Nu vom uita nici de tineri ºi strada Bucureºti, aveþi voie cãlãrãºeniî R: Pentru urmãtorul blocurilor unde se pot vom încerca sã realizãm 4 sã interveniþi pe ele?mandat care sunt Daniel Drãgulin: Dragi amenaja, sã fie rezolvate. Deja terenuri pentru activitãþi prioritãþile cãlãrãºeni, de fiecare datã vã Daniel Drãgulin: Nu, pentru aþi vãzut foarte clar în zona 
sportive. Pentru sfârºiturile dumneavoastrã? spun sã veniþi la vot ºi sã cã noi avem un proiect foarte 10 Nivele suntem aproape 
de sãptãmânã vom încerca sã alegeþi cu raþiunea nu cu clar de la 5 Cãlãraºi pânã la gata, în zona Micro 6 e Daniel Drãgulin: În programul 
mãrim numãrul de spectacole sufletul, punând în balanþã ce Petrache, atât trotuarele cât ºi aproape gata. Vom trece pe electoral pe care eu îl prezint 
în aer liber. Noi ne adaptãm s-a realizat în acest municipiu asfaltul vor fi schimbate. Noi strada Flacãra – Progresul ºi în aceastã perioadã 
pe parcurs ºi la solicitãrile pe parcursul celor 4 ani. avem finanþare, avem proiect. vom merge pânã în faþa cãlãºenilor sunt cuprinse 24 

Finanþarea o avem prin acel cetãþenilor. Toate cele bune vã doresc!Prefecturii, unde se vor de obiective. Nu vreau sã le 
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î Rep: Au trecut deja douã unitãþi de învãþãmânt care 
sãptãmâni din campania erau lãsate în paraginã de 
electoralã, cum vi se pare foarte mult timp, ºi a treia 
reacþia oamenilor la este aproape gata. Este vorba 
întâlnirile pe care le-aþi de ªcoala numãrul 12 ºi 
avut cu ei? Grupul ªcolar Dan Mateescu, 
Daniel Drãgulin: În marea lor iar a treia, Grãdiniþa cu 
majoritate, în proporþie de 70- program prelungit, care este 
80%, rãspund pozitiv la în incinta ªcolii 11, era 
dialogul pe care noi îl abandonatã. De asemenea, pot 
solicitãm, unii nici nu aºteaptã sã vã spun cã o stradã care nu 
sã le punem câte o întrebare, mai era în atenþia autoritãþilor 
spun cã sunt alãturi de noi. de 8 ani, noi am venit ºi am 
Ne spun cã este bine sã finalizat-o, strada I.L. 
continuãm ceea ce am început. Caragiale. În zona adiacentã 
Poate cã sunt singurul primar, I.L. Caragiale – Ceremag, am 
în ultima perioadã, care ºi-a fãcut canalizare menajerã ºi 
fãcut simþite prezenþa ºi am executat tratament pe 
viziunea lui managerialã în drumurile din zonã. De 
lucrãrile care s-au executat la asemenea, am deschis zona 
nivelul municipiului. Orizont, am terminat ºi Piaþa 

Cuza Vodã din primele luni ale 
mandatului meu. Belºugului î R: Cât la sutã din 
este aproape gata, zona Penny teritoriul municipiului aþi 
2 Moldoveni cu trotuarele reuºit sã parcurgeþi în 
cãtre Orizont sunt aproape primele douã sãptãmâni de 
gata. La ora actualã se campanie?

intervinã. Aceºtia spun cã oamenii din poartã în poartã, unor persoane de la care nu lucreazã pe Corniºei ºi Daniel Drãgulin: Cam 60% din 
dacã tot nu s-a fãcut sunt pentru cã este normal sã auzi m-am aºteptat, dar asta este urmeazã Progresul, pentru total municipiu. Am fost în 
dispuºi sã mai aºtepte. Pentru opinia lor. Chiar din mers sã campania electoralã ºi trebuie defluirea circulaþiei pe mai Mircea Vodã, o parte, am fost 
asta eu le mulþumesc foarte te adaptezi ºi sã-þi organizezi sã ne asumãm ºi pãrþile bune multe artere de drum. Vom în Cãrãmidari, Mãgureni, 
mult. Nu a trebuit sã mã programele în funcþie de ºi pãrþile rele. Eu nu am avea niºte inele rutiere care sã Micro 6, urmeazã sã merg 
justific în faþa oamenilor, sã nevoile lor. Este mult mai altceva de fãcut decât sã spun vinã în avantajul cetãþenilor, acum în 2 Cocoºi ºi Livada. 
spun care au fost cauzele odihnitoare, mult mai corectã, ce am fãcut ºi ce urmeazã sã ale ºoferilor pentru fluidizarea Nu-mi este deloc incomod în 
pentru care nu am realizat nu este atât de opulentã ºi îi fac în viitor. Eu nu am timp sã traficului. Nu trebuie sã uitãm acele zone, întrucât mi se pare 
ceva acolo. Nu sunt scuze, avantajeazã pe toþi în aceeaºi arãt cu degetul cãtre alþii, nici Parcul Dumbrava pentru corect ca oamenii sã ºtie ce 
dupã cum afirmã unii, ci sunt mãsurã cu afiºajul. Lucrul numai oamenii de nimic fac care am accesat fonduri am fãcut, dacã am fãcut ceva 
discuþii de la om la om pe acesta este fair-play, cã unii acest lucru. europene pe POP, iar în în zona lor sau dacã nu am 
problema strictã a doleanþelor nu vor sã-l respecte, am vãzut Grãdina Zoologicã vom avea fãcut, cauzele fiind obiective ºi 
lor pe zona respectivã. foarte clar. Culmea, cei care ar un parc tematic cu florã ºi î R: Pe o scarã de la 1 la nu subiective.

trebui sã respecte legea, nu faunã autohtonã. Concomitent 10, cum apreciaþi acest 
vreau sã dau nume, de la un cu acest lucru vom moderniza mandat pe care îl încheiaþi?î R: Au înþeles oamenii 

î R: Ce vã solicitã partid mare, îºi pun câte douã- ºi aleile din Grãdina acest proiect CL8? Aþi Daniel Drãgulin: Nu pot sã oamenii? trei afiºe. Alþii, mai micuþi, la Zoologicã, încercând astfel sã discutat cu ei despre apreciez eu, pentru cã dupã Daniel Drãgulin: Marea lor fel. Altul îºi pune afiºele peste dãm posibilitatea tuturor disconfortul care a fost aceea devin subiectiv. Pot sã majoritate, ºi pe bunã ceilalþii ºi tot aºa. Din puctul cãlãrãºenilor sã se relaxeze în creat în toatã perioada vã punctez câteva lucruri din dreptate, solicitã meu de vedere, aceastã timpul liber. Nu am uitat nici aceasta? mandatul pe care l-am avut infrastructurã rutierã, campanie electoralã ar trebui zona de lângã Grãdina Daniel Drãgulin: În marea lor din 2012, peste 90% din acel trotuare, lucruri de care sã se desfãºoare într-un climat Zoologicã, unde doi majoritate au înþeles, unii au program este realizat. Þinând oamenii se lovesc zi de zi. Dar întreprinzãtori privaþi au spus cã deja se vede diferenþa totodatã trebuie sã înþelegem realizat douã obiective de între apa pe care au bãut-o ºi cã aceste solicitãri nu pot fi interes pentru cei care fac apa pe care o beau acum. De realizate decât dupã ce sport. În mare mãsurã tot asemenea, în unele zone terminãm odatã cu lucrãrile ceea ce mi-am propus, am ºi aºteptau de peste 30 de ani sã subterane, canalizare ºi apã, ºi realizat.aibã canalizare, iatã, acum au dupã aceea ne apucãm de 
canalizare. Nu aveau gaze în modernizarea propriu zisã în 
anumite zone. Oamenii sunt î R: Care ar fi cel mai municipiul Cãlãraºi, drumurile 
mulþumiþi. Aºa cum s-a important proiect pe care l-ºi trotuarele.
realizat pânã acum, oamenii aþi realizat în mandatul 
sunt convinºi cã se va realiza acesta?î R: Oamenii dau dovadã ºi în viitor. Daniel Drãgulin: Toate pe care de înþelegere, de rãbdare?

le-am enumerat sunt Daniel Drãgulin: Sã ºtiþi cã 
importante ºi nu pot sã le î R: Aveþi experienþã peste 80% din oamenii cu care 
ierarhizez. Dacã ar fi sã mã destul de mare în am discutat, din zonele în care 

campaniile electorale, gândesc la un lucru este faptul nu s-a intervenit cu 
campania de anul acesta cã la ora actualã noi lucrãm modernizarea, au înþeles 
este una total diferitã, dupã o strategie de dezvoltare, de normalitate, în care nimeni necesitatea ºi oportunitatea cont cã nu a fost o perioadã de 
lipsesc bannerele, lipsesc un lucru extraordinar de sã nu copieze. Spre exemplu acestei investiþii pentru accesare de fonduri europene, 

important. Nu dupã ureche acele maºini cu goarnã. pe site-ul de socializare canalizare ºi apã, înþeleg noi am accesat fonduri 
cum s-a lucrat pânã acum, nu Lumea apreciazã mai mult facebook, unii au fãcut faptul cã nu avem ce sã facem europene ºi am adus 4 
în baza unei strategii copy-acest tip de campanie? ªtiu anumite activitãþi, iar alþii au cu drumurile ºi trotuarele milioane de euro, în contextul 
paste dintr-un alt municipiu. cine sunt candidaþii, au fãcut la fel pentru cã nu au pentru cã trebuie sã treacã în care nu am avut niciun 
În afarã de aceastã strategie, aflat? idei. Pot sã vã spun cã perioada de garanþie. De proiect lãsat ca „zestre”, depus 
pot sã spun cã un proiect pe Daniel Drãgulin: Eu fac denigrãrile m-au durut, mai asemenea, unde nu s-a fãcut, pentru accesare. De asemenea, 
care mi l-am propus, ºi în campanie, eu am discutat cu ales cã au venit din partea oamenii ºtiu cã urmeazã sã se am reuºit sã terminãm douã 

Daniel Drãgulin: „Peste 90% din proiectele propuse în mandatul 2012-2016 au fost realizate”
mare parte l-am ºi realizat, 
este acela cã în Primãrie 
existã transparenþã, 
recunoscutã ºi pe plan 
naþional ºi pe plan 
internaþional. De asemenea, 
avem agrementare ISO 9001, 
lucru cu care nu toate 
municipiile se pot lãuda. Prin 
prezenþa mea ºi a colegilor 
mei în diferite întâlniri 
naþionale ºi internaþionale, 
municipiul Cãlãraºi este deja 
cunoscut ca o administraþie în 
plinã dezvoltare ºi 

ierarhizez, pentru mine împrumut bancar pe care l-am termina aceste parcãri. Dacã î R: Când va avea modernizare.
fãcut, dar nu numai pentru avem rãbdare, toate aceste înseamnã ca cetãþenii sã vadã municipiul Cãlãraºi un 
strada Bucureºti, ºosea ºi lucruri vor fi rezolvate. schimbarea din ce în ce mai centru demn de un oraº î R: Aþi reuºit sã creºteþi trotuare, cât ºi pentru strada Trebuie sã gândim când luãm accentuat. Asta înseamnã cã reºedinþã de judeþ?încasãrile la buget cu Griviþa. Pentru cã ele au fost o hotãrâre ºi nu cu sufletul, ci trebuie sã umblãm la partea Daniel Drãgulin: Dacã va aproape 63% în ultimii 4 cele mai afectate de acest cu mintea.de trotuare ºi de strãzi. exista posibilitatea finanþãrii ani, aveþi un target stabilit proiect. În primãvara anului Trebuie sã continuãm în aceastã perioadã, noi vom pentru urmãtorii 4 ani? viitor, dupã ce va trece depune aceste documente, canalizarea ºi apa curentã, î R: Aþi avea ceva sã vã Daniel Drãgulin: Sunt termenul de garanþie, noi vom trebuie sã continuãm relaþia pentru cã ºtiþi foarte clar reproºaþi din acest mandat?societãþi pentru care nu a trece imediat la lucrãrile de depunerea unor documente cu ºcolile prin proiectele care Daniel Drãgulin: În primul existat decizia de impunere. modernizare. Termenul de nu înseamnã cã proiectul va fi pot fi accesate ºi prin care pot rând am crezut foarte mult în Acest lucru s-a datorat garanþie va expira în aprile-ºi finanþat. Acesta trebuie fi modernizate aceste unitãþi echipã, unii au demonstrat cã faptului cã predecesorul meu mai 2017. Pãmântul lucreazã evaluat, pus în discuþie ºi de învãþãmânt. Nu trebuie sã nu meritau sã facã parte din nu a fãcut paºii legali la cel puþin 2 ani, dar noi avem poate dupã 2-3 ani acest echipa mea. Faptul cã am uitãm de o problemã foarte vremea respectivã. Sunt în joc convingerea cã, dupã ce au proiect sã înceapã. Eu spun crezut în oamenii politici a importantã pentru marea vreo 200 de miliarde de lei compactat de atâtea ori, vor aºa cã în aceastã perioadã de arãtat faptul cã nu se meritã majoritate a cãlãrãºenilor care vechi, noi am recuperat vreo mai fi pe ici pe colo unele 4 ani sã depunem proiectele ºi sã ai încredere în cei care se au copiii la after-school. 60 de miliarde. Faptul cã noi tasãri, dar într-an an de zile dacã spre sfârºitul mandatului considerã, la un moment dat, Trebuie sã ne uitãm ºi în am adus ºi bani europeni, ºi ele se vor elimina. Pânã începem proiectul, este foarte apropiaþi de tine.bani de la diferite ministere a zonele limitrofe, sã le atunci noi avem alte strãzi bine. La ora actualã deja am fãcut ca procentul nostru sã modernizãm, avem în grijã care vor fi realizate, este dat ordin de începerea creascã. În acelaºi timp, þin sã î R: Actuala echipã de acest lucru. Trebuie sã vorba de strada Panduri, lucrãrilor la Varianta Nord, de consilieri cu care vã le mulþumesc cãlãrãºenillor modernizãm Parcul Central, Victoriei, Muºeþelului, la ªoseaua Sloboziei cãtre prezentaþi în faþa Nãvodari. Aceste lucrãri de CCH, a cãror valoare se ridicã alegãtorilor, o consideraþi modernizare fac parte din la peste 50 de miliarde de lei una demnã de încredere?acel inel pe care noi vrem sã-l vechi.

Daniel Drãgulin: Media de facem, întretãiat pe mai multe 
vârstã a consilierilor este de artere pentru fluidizarea 

î R: Ce presupune aceastã 43 de ani. Din primii 10, 6 circulaþiei.
reabilitare? sunt tineri. Dacã îi luãm la 
Daniel Drãgulin: Modernizare evaluat sunt tineri de 

î R: Câte locuri de efectivã. Spart tot ce este perspectivã care doresc sã 
parcare aþi creat în acolo ºi turnat covor asfaltic facã ceva în Cãlãraºi. Pot fi 
mandatul 2012-2016?pe toatã lungimea ºi pe toatã reprezentanþii tinerilor din 

suprafaþa. Daniel Drãgulin: Peste 500 de Cãlãraºi. Eu mã laud cu 
locuri de parcare. aceastã echipã pentru cã sã 

î R: Cine finanþeazã ºtiþi cã sunt un bun evaluator 
aceastã lucrare? ºi recunosc meritele, 

î R: Pânã la finalul competenþele ºi aptitudinile. Daniel Drãgulin: Noi avem un 
mandatului 2016-2020, Timpul va demonstra acest contract cu Ministerul 
câte locuri de parcare lucru, iar dorinþa lor de Dezvoltãrii, am realizat la ora 
doriþi sã realizaþi? afirmare ºi de muncã este actualã toate cele necesare.aºteptãm avizul de la care ºi-au dat seama cã dacã Daniel Drãgulin: Deja am completatã de experienþa îºi plãtesc la timp taxele ºi Ministerul Culturii pentru a început sã lucrãm mai repede managerialã ºi administrativã î R: Strada Bucureºti, ca impozitele putem dezvolta depune proiectul pentru Poºta pentru cã ne-am dotat cu a celor 5 seniori. Doar unul ºi alte strãzi, cum ar fi ºi municipiul Cãlãraºi. Este o Veche. Vom moderniza Piaþa utilaj modern pentru dintre ei are vârsta de Griviþa ºi Republicii, unde cotã parte, nu este Centralã, care va avea într-un asfaltare. Avem un repartitor aproape de 60 de ani, dar extraordinar de mare în s-a lucrat pe acest proiect an jumãtate o altã faþã. nou, vrem sã mai luãm încã vreau sã vã spun cã are o comparaþie cu veniturile pe CL8, nu pot intra Vom continua modernizarea unul anul viitor. Eu sper ca în energie fantasticã.care noi le-am adus, dar sunt deocamdatã în reparaþii maxim 3 ani toate problemele spaþiilor verzi ºi vom dezvolta 

necesare ºi sunt benefice. capitale, dar în ceea ce parcãrilor, în zonele din pe diferite zone acest lucru. priveºte trotuarele de pe î R: Un mesaj pentru curþiile interioare ale Nu vom uita nici de tineri ºi strada Bucureºti, aveþi voie cãlãrãºeniî R: Pentru urmãtorul blocurilor unde se pot vom încerca sã realizãm 4 sã interveniþi pe ele?mandat care sunt Daniel Drãgulin: Dragi amenaja, sã fie rezolvate. Deja terenuri pentru activitãþi prioritãþile cãlãrãºeni, de fiecare datã vã Daniel Drãgulin: Nu, pentru aþi vãzut foarte clar în zona 
sportive. Pentru sfârºiturile dumneavoastrã? spun sã veniþi la vot ºi sã cã noi avem un proiect foarte 10 Nivele suntem aproape 
de sãptãmânã vom încerca sã alegeþi cu raþiunea nu cu clar de la 5 Cãlãraºi pânã la gata, în zona Micro 6 e Daniel Drãgulin: În programul 
mãrim numãrul de spectacole sufletul, punând în balanþã ce Petrache, atât trotuarele cât ºi aproape gata. Vom trece pe electoral pe care eu îl prezint 
în aer liber. Noi ne adaptãm s-a realizat în acest municipiu asfaltul vor fi schimbate. Noi strada Flacãra – Progresul ºi în aceastã perioadã 
pe parcurs ºi la solicitãrile pe parcursul celor 4 ani. avem finanþare, avem proiect. vom merge pânã în faþa cãlãºenilor sunt cuprinse 24 

Finanþarea o avem prin acel cetãþenilor. Toate cele bune vã doresc!Prefecturii, unde se vor de obiective. Nu vreau sã le 
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e 26 mai a.c. a început Mai". În aceeaºi zi vor concerta premii:
Festivalul Naþional de Ami ºi Deepcentral. În ultima zi a - Trofeul „Floricele pe Câmpii" - 
Interpretare a Muzicii festivalului, pe 29 Mai, începând P 2.000 de lei+trofeu

Uºoare „Flori de Mai" care se va cu orele 19.00, are loc Festivitatea - Premiul I „Floricele pe Câmpii"-
desfãºura  pânã pe 29 mai 2016, la de premiere ºi Gala laureaþilor 1.500 de lei+trofeu+diplomã
Cãlãraºi, în sala de spectacole „Flori de Mai", urmate de - Premiul II „Floricele pe Câmpii" 
„Barbu ªtirbei". recitaluri live susþinute de Keo ºi – 1.000 de lei+trofeu+diplomã

Alexandra Ungureanu, Gabriel Programul va fi urmãtorul: 26 - Premiul III „Floricele pe Câmpii" 
Cotabiþã ºi Raluka.Mai, începând cu orele 18.00, – 500 de lei+trofeu+diplomã

secþiunea de concurs „Floricele pe Pe platoul din faþa Sãlii „Barbu - Menþiune – 300 de lei
câmpii", urmatã de recitaluri live ªtirbei" sunt programate concerte 

În cadrul secþiunii „Flori de Mai" susþinute de Andreea Antonescu, dupã terminarea activitãþii din 
se vor acorda:Marina Florea ºi Nicole Cherry. salã, conform urmãtorului 
- Marele trofeu „Flori de Mai" – program: 27 mai - Marina Florea Pe 27 Mai, începând cu orele 
autoturism+diplomãºi Trupa Zero, pe 28 mai va cânta 18.00, se desfãºoarã Gala 
- Premiul I „Flori de Mai" – 3.500 Grasu XXL, iar pe 29 mai, laureaþilor ºi festivitatea de 
de lei+trofeu+diplomãfestivalul va fi închis cu un premiere-Secþiunea „Floricele pe 
- Premiul II „Flori de Mai" – 3.000 concert susþinut de Trupa Voltaj. câmpii", urmate de concerte 
de lei+trofeu+diplomãsusþinute de Rucsy ºi Amna. Premiul cel mare este un 
- Premiul III „Flori de Mai" – autoturism.În data de 28 Mai, începând cu 
2.500 de lei+trofeu+diplomãorele 18.00, se desfãºoarã În cadrul secþiunii „Floricele pe 
- Menþiune – 2.000 de lei+diplomãsecþiunea de concurs „Flori de Câmpii" se vor acorda urmãtoarele 

S-a dat startul Concursului Naþional de Interpretare a 
Muzicii Uºoare „Flori de Mai" 2016

www.interregrobg.eu

Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod necesar poziþia oficialã a Uniunii Europene.

România este constituit în cadrul BRCT Cãlãraºi ºi În 26 martie 2015 se lansa la Belogradcik, 
pentru Bulgaria  în cadrul Autoritãþii Naþionale ºi Bulgaria Programul Interreg V-A RO-BG, un 
Comitetul de Monitorizare alcãtuit din program finanþat de Uniunea Europeanã prin 
reprezentanþi ai instituþiilor la nivel naþional, Fondul European de Dezvoltare Regionalã al cãrui 
regional ºi local din ambele state care este scop este dezvoltarea zonei de graniþã dintre cele 
responsabil de adaptarea strategicã a douã þãri prin finanþarea unor proiecte comune. 
Programului ºi de asigurarea calitãþii, 

Organismele care asigurã managementul acestui 
corectitudinii ºi eficacitãþii implementãrii 

program sunt reprezentate de urmãtoarele 
proiectelor.

enitãþi: Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi 
De la lansare ºi pânã la acest moment au avut loc Administraþiei Publice din România care 
3 renuniuni ale Comitetului de Monitorizare, îndeplineºte rolul de Autoritate de Management 
finalizate prin adoptarea unor decizii strategice ºi funcþia de certificare a cheltuielilor, Ministerul 
privind derularea Programului, au fost lansate 2 Dezvoltãrii Regionale ºi Lucrãrilor Publice din 
apeluri de proiecte ºi semnate 23 de contracte de Bulgaria care are rolul de Autoritate Nationalã, 

secundare/terþiare la infrastructura TEN- T, 
finanþare pentru implementarea proiectelor Secretariatul Comun, constituit în cadrul Biroului 

elaborarea unor studii, strategii, planuri de 
selectate. Regional pentru Cooperare Transfrontalierã 

acþiune pentru îmbunãtãþirea navigaþiei pe 
Cãlãraºi pentru graniþa România-Bulgaria care 

Prin implementarea proiectelor contractate se Dunãre ºi Marea Neagrã, planuri de management 
îndeplineºte atribuþiile delegate privind 

doreºte crearea unor mecanisme comune pentru comune de valorificare a patrimoniului cultural ºi 
derularea programului ºi acordã sprjin 

facilitarea conectãrii nodurilor natural. 
beneficiarilor în implementarea proiectelor, 
Autoritatea de Audit care efectueazã misiuni de Pentru informaþii suplimentare privind 
audit în vederea funcþionãrii eficiente a Programului Interreg V-A RO-BG, vã invitãm sã 
sistemului de management ºi control al 

accesaþi pagina de internet a Programului: 
programului, Control de Prim Nivel care asigurã 

www.interregrobg.eu verificarea eligibilitãþilor cheltuielilor, pentru 

Proiecte în implementare în cadrul Programului Interreg V-A România Bulgaria

uni 23.05.2016, la Colegiul cariera lor profesionalã. 
Economic din Cãlãraºi, a În perioada 2012- 2015, proiectul a 
fost organizatã expoziþia L fost implementat într-un numãr de 

JOBS, în care au fost prezentate 60 de ºcoli din cele 6 judeþe ale 
diferite produse, realizate de regiunii Centru. Începând cu anul 
elevii clasei a X a F, în urma ºcolar 2015 -2016 proiectul s-a 
vizitelor de explorare la diferiþi extins în regiunile Nord Est ºi Sud 
agenþi economici. – Muntenia, prin selectarea unui 
Expoziþia face parte din cadrul numãr total de 36 de unitãþi de 
Proiectului JOBS ºi are menirea învãþãmânt în regiunea NE ºi 42 în 
sã încununeze munca elevilor ºi regiunea Sud Muntenia. În anul 
profesorilor în cadrul proiectului, ºcolar 2015-2016, Colegiul 
punând în valoare realizãrile Economic din  Cãlãraºi a fost 

Centrul pentru proiecte internaþionale elevilor, în mod deosebit cele selectat sã participe la acest proiect 
în domeniul educaþiei (IPE) al dobândite cu ocazia vizitelor de alãturi de alte 5 ºcoli din judeþ.
Universitãþii Pedagogice Zurich explorare în întreprinderi. Cu aceastã Echipa de proiect  JOBS din cadrul (PHZH). Implementarea proiectului ocazie au fost prezentate postere, Colegiului Economic Cãlãraºi este este sprijinitã de Universitatea filmuleþe cu secvenþe din timpul formatã din profesorii: Toader Bucureºti.vizitelor, broºuri informative, Marioara, Necula Mirela ºi Anghel 

prezentãri Power Point, mostre Mãdãlina. Obiectivul JOBS este sã pregãteascã 
colectate in timpul vizitelor. elevii din România aflaþi în ultimii ani La eveniment au participat inspector 
Proiectul JOBS: "Orientare de gimnaziu ºi primii ani de ºcolar general adjunct, prof. Steluþa 
profesionalã - Instruire în învãþãmânt tehnic pentru dobândirea Caraion, inspector IPT, prof. Olimpiu 
întreprinderi ºi ºcoli" a fost dezvoltat unor competenþe ºi abilitãþi utile în Moisescu, directorul colegiului, prof. 
de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii viaþã, obþinerea unei percepþii realiste Daniel Cârjilã, directorul adjunct, prof. 
ªtiinþifice (MECS), Centrul Naþional privind oportunitãþile de pe piaþa Aurelia Ivanciu, cadre didactice, elevi, 
de Dezvoltare a Învãþãmântului muncii în regiunea lor, luarea unei pãrinþi, reprezentanþi ai agenþilor 
Profesional ºi Tehnic (CNDIPT) ºi decizii privind educaþia lor viitoare ºi economici cu care am colaborat.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind 
transparenþa decizionalã în administraþia publicã, 
republicatã, se aduce la cunoºtinþã publicã proiectul 
„CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE IMOBIL, 
RESTAURARE SI CONSERVARE FRESCA INTERIOARA, 
RESTAURARE MOBILIER LA BISERICA „SF. MARE MUCENIC 
DIMITRIE” (C1), AMENAJARE INCINTA, CONSTRUIRE CORP 
ANEXA (C2), REALIZARE INSTALATII ELECTRICE SI 
TERMICE, INSTALATIE DE ILUMINAT ARHITECTURAL SI 
AMBIENTAL, REFACERE IMPREJMUIRE” din comuna 
Minãstirea, str. Matei Basarab, nr. 185, judeþul Cãlãraºi 
pentru care se intentioneazã a se accesa fonduri 
nerambursabile în cadrul Programului Operational 
Regional Axa Prioritarã 5.1 „Conservarea , protejarea ºi 
dezvoltarea patrimoniului natural ºi cultural”:
Prin implementarea proiectului se vizeazã îndeplinirea 
urmãtoarelor obiective:
l Consolidarea, restaurarea ºi conservarea bisericii
l Restaurarea frescei interioare ºi a componentelor 
artistice din piatrã
l Refacerea tâmplãriilor în stilul original
l Amenajare incintã ºi împrejmuire
l Iluminat ambiental ºi architectural
l Refacere împrejmuire
l Restaurare mobilier al bisericii
l Realizare instalaþii electrice ºi termice
În conformitate cu prevederile art. 7. alin. (4) din Legea 
nr.52/2003, începând cu data publicarii 12/05/2016 ºi 
pânã la data de 25/05/2016, inclusiv, se pot trimite în scris 
propuneri, sugestii ºi opinii cu valoare de recomandare 
privind proiectul supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile ºi opiniile privind proiectul de 
hotãrâre, se vor transmite:
l prin scrisori transmise prin poºtã la adresa Primãriei 
Comunei Minastirea, str. Oltenitei nr. 70
l prin email la adresa: manastirea_primaria@yahoo.com
l prin fax la nr. 0242 520 018.
Persoana responsabilã cu primirea propunerilor, sugestiilor 
ºi opiniilor formulate ºi transmise în scris, cu privire la 
proiectul supus dezbaterii publice: Iancu Marian-Mugurel, 
Primar.
Aºteptãm cu interes poziþia dumneavoastrã referitoare la 
acest proiect, precum ºi propunerile ºi observaþiile, care 
vor purta menþiunea: „CONSOLIDARE, RESTAURARE, 
CONSERVARE IMOBIL, RESTAURARE ªI CONSERVARE 
FRESCÃ INTERIOARÃ, RESTAURARE MOBILIER LA BISERICA 
„SF. MARE MUCENIC DIMITRIE” (C1), AMENAJARE INCINTÃ, 
CONSTRUIRE CORP ANEXA (C2), REALIZARE INSTALAÞII 
ELECTRICE ªI TERMICE, INSTALAÞIE DE ILUMINAT 
ARHITECTURAL ªI AMBIENTAL, REFACERE IMPREJMUIRE.”

oliþiºtii din cadrul contrafacerii de produse, produse de îmbrãcãminte cercetãri sub aspectul 
fiind verificare societãþi care aparþin unor branduri sãvãrºirii infracþiunii Serviciului de 
comerciale din incinta de renume, fãrã a putea Investigare a P prevãzute de art. 90, alin. 1, 
complexului Big Bazar. prezenta documente de Criminalitãþii Economice lit. B din Legea 84/1998, 

provenienþã ºi certificate de Cãlãraºi au desfãºurat o privind mãrcile ºi indicaþiile Au fost aplicate 8 sancþiuni autenticitate de punere în acþiune pe linia prevenirii geografice, fiind luatã contravenþionale în valoare circulaþie.ilegalitãþilor economice pe de 30.000 lei. mãsura complementarã de 
raza municipiului Cãlãraºi. Existând suspiciuni cu confiscare a acestora.

De asemenea, a fost 
privire la faptul cã La data de 25 mai 2016, identificatã o societate Valoarea prejudiciului 
produsele sunt contrafacute, poliþiºtii au efectuat o comercialã, care avea estimat în cauzã este de 
urmeazã a se efectua acþiune în domeniul expuse pentru vânzare 4.050 euro.
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Poliþiºtii cãlãrãºeni au aplicat amenzi 
de 30.000 de lei în complexul Big Bazar
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e 26 mai a.c. a început Mai". În aceeaºi zi vor concerta premii:
Festivalul Naþional de Ami ºi Deepcentral. În ultima zi a - Trofeul „Floricele pe Câmpii" - 
Interpretare a Muzicii festivalului, pe 29 Mai, începând P 2.000 de lei+trofeu

Uºoare „Flori de Mai" care se va cu orele 19.00, are loc Festivitatea - Premiul I „Floricele pe Câmpii"-
desfãºura  pânã pe 29 mai 2016, la de premiere ºi Gala laureaþilor 1.500 de lei+trofeu+diplomã
Cãlãraºi, în sala de spectacole „Flori de Mai", urmate de - Premiul II „Floricele pe Câmpii" 
„Barbu ªtirbei". recitaluri live susþinute de Keo ºi – 1.000 de lei+trofeu+diplomã

Alexandra Ungureanu, Gabriel Programul va fi urmãtorul: 26 - Premiul III „Floricele pe Câmpii" 
Cotabiþã ºi Raluka.Mai, începând cu orele 18.00, – 500 de lei+trofeu+diplomã

secþiunea de concurs „Floricele pe Pe platoul din faþa Sãlii „Barbu - Menþiune – 300 de lei
câmpii", urmatã de recitaluri live ªtirbei" sunt programate concerte 

În cadrul secþiunii „Flori de Mai" susþinute de Andreea Antonescu, dupã terminarea activitãþii din 
se vor acorda:Marina Florea ºi Nicole Cherry. salã, conform urmãtorului 
- Marele trofeu „Flori de Mai" – program: 27 mai - Marina Florea Pe 27 Mai, începând cu orele 
autoturism+diplomãºi Trupa Zero, pe 28 mai va cânta 18.00, se desfãºoarã Gala 
- Premiul I „Flori de Mai" – 3.500 Grasu XXL, iar pe 29 mai, laureaþilor ºi festivitatea de 
de lei+trofeu+diplomãfestivalul va fi închis cu un premiere-Secþiunea „Floricele pe 
- Premiul II „Flori de Mai" – 3.000 concert susþinut de Trupa Voltaj. câmpii", urmate de concerte 
de lei+trofeu+diplomãsusþinute de Rucsy ºi Amna. Premiul cel mare este un 
- Premiul III „Flori de Mai" – autoturism.În data de 28 Mai, începând cu 
2.500 de lei+trofeu+diplomãorele 18.00, se desfãºoarã În cadrul secþiunii „Floricele pe 
- Menþiune – 2.000 de lei+diplomãsecþiunea de concurs „Flori de Câmpii" se vor acorda urmãtoarele 

S-a dat startul Concursului Naþional de Interpretare a 
Muzicii Uºoare „Flori de Mai" 2016

www.interregrobg.eu

Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod necesar poziþia oficialã a Uniunii Europene.

România este constituit în cadrul BRCT Cãlãraºi ºi În 26 martie 2015 se lansa la Belogradcik, 
pentru Bulgaria  în cadrul Autoritãþii Naþionale ºi Bulgaria Programul Interreg V-A RO-BG, un 
Comitetul de Monitorizare alcãtuit din program finanþat de Uniunea Europeanã prin 
reprezentanþi ai instituþiilor la nivel naþional, Fondul European de Dezvoltare Regionalã al cãrui 
regional ºi local din ambele state care este scop este dezvoltarea zonei de graniþã dintre cele 
responsabil de adaptarea strategicã a douã þãri prin finanþarea unor proiecte comune. 
Programului ºi de asigurarea calitãþii, 

Organismele care asigurã managementul acestui 
corectitudinii ºi eficacitãþii implementãrii 

program sunt reprezentate de urmãtoarele 
proiectelor.

enitãþi: Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi 
De la lansare ºi pânã la acest moment au avut loc Administraþiei Publice din România care 
3 renuniuni ale Comitetului de Monitorizare, îndeplineºte rolul de Autoritate de Management 
finalizate prin adoptarea unor decizii strategice ºi funcþia de certificare a cheltuielilor, Ministerul 
privind derularea Programului, au fost lansate 2 Dezvoltãrii Regionale ºi Lucrãrilor Publice din 
apeluri de proiecte ºi semnate 23 de contracte de Bulgaria care are rolul de Autoritate Nationalã, 

secundare/terþiare la infrastructura TEN- T, 
finanþare pentru implementarea proiectelor Secretariatul Comun, constituit în cadrul Biroului 

elaborarea unor studii, strategii, planuri de 
selectate. Regional pentru Cooperare Transfrontalierã 

acþiune pentru îmbunãtãþirea navigaþiei pe 
Cãlãraºi pentru graniþa România-Bulgaria care 

Prin implementarea proiectelor contractate se Dunãre ºi Marea Neagrã, planuri de management 
îndeplineºte atribuþiile delegate privind 

doreºte crearea unor mecanisme comune pentru comune de valorificare a patrimoniului cultural ºi 
derularea programului ºi acordã sprjin 

facilitarea conectãrii nodurilor natural. 
beneficiarilor în implementarea proiectelor, 
Autoritatea de Audit care efectueazã misiuni de Pentru informaþii suplimentare privind 
audit în vederea funcþionãrii eficiente a Programului Interreg V-A RO-BG, vã invitãm sã 
sistemului de management ºi control al 

accesaþi pagina de internet a Programului: 
programului, Control de Prim Nivel care asigurã 

www.interregrobg.eu verificarea eligibilitãþilor cheltuielilor, pentru 

Proiecte în implementare în cadrul Programului Interreg V-A România Bulgaria

uni 23.05.2016, la Colegiul cariera lor profesionalã. 
Economic din Cãlãraºi, a În perioada 2012- 2015, proiectul a 
fost organizatã expoziþia L fost implementat într-un numãr de 

JOBS, în care au fost prezentate 60 de ºcoli din cele 6 judeþe ale 
diferite produse, realizate de regiunii Centru. Începând cu anul 
elevii clasei a X a F, în urma ºcolar 2015 -2016 proiectul s-a 
vizitelor de explorare la diferiþi extins în regiunile Nord Est ºi Sud 
agenþi economici. – Muntenia, prin selectarea unui 
Expoziþia face parte din cadrul numãr total de 36 de unitãþi de 
Proiectului JOBS ºi are menirea învãþãmânt în regiunea NE ºi 42 în 
sã încununeze munca elevilor ºi regiunea Sud Muntenia. În anul 
profesorilor în cadrul proiectului, ºcolar 2015-2016, Colegiul 
punând în valoare realizãrile Economic din  Cãlãraºi a fost 

Centrul pentru proiecte internaþionale elevilor, în mod deosebit cele selectat sã participe la acest proiect 
în domeniul educaþiei (IPE) al dobândite cu ocazia vizitelor de alãturi de alte 5 ºcoli din judeþ.
Universitãþii Pedagogice Zurich explorare în întreprinderi. Cu aceastã Echipa de proiect  JOBS din cadrul (PHZH). Implementarea proiectului ocazie au fost prezentate postere, Colegiului Economic Cãlãraºi este este sprijinitã de Universitatea filmuleþe cu secvenþe din timpul formatã din profesorii: Toader Bucureºti.vizitelor, broºuri informative, Marioara, Necula Mirela ºi Anghel 

prezentãri Power Point, mostre Mãdãlina. Obiectivul JOBS este sã pregãteascã 
colectate in timpul vizitelor. elevii din România aflaþi în ultimii ani La eveniment au participat inspector 
Proiectul JOBS: "Orientare de gimnaziu ºi primii ani de ºcolar general adjunct, prof. Steluþa 
profesionalã - Instruire în învãþãmânt tehnic pentru dobândirea Caraion, inspector IPT, prof. Olimpiu 
întreprinderi ºi ºcoli" a fost dezvoltat unor competenþe ºi abilitãþi utile în Moisescu, directorul colegiului, prof. 
de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii viaþã, obþinerea unei percepþii realiste Daniel Cârjilã, directorul adjunct, prof. 
ªtiinþifice (MECS), Centrul Naþional privind oportunitãþile de pe piaþa Aurelia Ivanciu, cadre didactice, elevi, 
de Dezvoltare a Învãþãmântului muncii în regiunea lor, luarea unei pãrinþi, reprezentanþi ai agenþilor 
Profesional ºi Tehnic (CNDIPT) ºi decizii privind educaþia lor viitoare ºi economici cu care am colaborat.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind 
transparenþa decizionalã în administraþia publicã, 
republicatã, se aduce la cunoºtinþã publicã proiectul 
„CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE IMOBIL, 
RESTAURARE SI CONSERVARE FRESCA INTERIOARA, 
RESTAURARE MOBILIER LA BISERICA „SF. MARE MUCENIC 
DIMITRIE” (C1), AMENAJARE INCINTA, CONSTRUIRE CORP 
ANEXA (C2), REALIZARE INSTALATII ELECTRICE SI 
TERMICE, INSTALATIE DE ILUMINAT ARHITECTURAL SI 
AMBIENTAL, REFACERE IMPREJMUIRE” din comuna 
Minãstirea, str. Matei Basarab, nr. 185, judeþul Cãlãraºi 
pentru care se intentioneazã a se accesa fonduri 
nerambursabile în cadrul Programului Operational 
Regional Axa Prioritarã 5.1 „Conservarea , protejarea ºi 
dezvoltarea patrimoniului natural ºi cultural”:
Prin implementarea proiectului se vizeazã îndeplinirea 
urmãtoarelor obiective:
l Consolidarea, restaurarea ºi conservarea bisericii
l Restaurarea frescei interioare ºi a componentelor 
artistice din piatrã
l Refacerea tâmplãriilor în stilul original
l Amenajare incintã ºi împrejmuire
l Iluminat ambiental ºi architectural
l Refacere împrejmuire
l Restaurare mobilier al bisericii
l Realizare instalaþii electrice ºi termice
În conformitate cu prevederile art. 7. alin. (4) din Legea 
nr.52/2003, începând cu data publicarii 12/05/2016 ºi 
pânã la data de 25/05/2016, inclusiv, se pot trimite în scris 
propuneri, sugestii ºi opinii cu valoare de recomandare 
privind proiectul supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile ºi opiniile privind proiectul de 
hotãrâre, se vor transmite:
l prin scrisori transmise prin poºtã la adresa Primãriei 
Comunei Minastirea, str. Oltenitei nr. 70
l prin email la adresa: manastirea_primaria@yahoo.com
l prin fax la nr. 0242 520 018.
Persoana responsabilã cu primirea propunerilor, sugestiilor 
ºi opiniilor formulate ºi transmise în scris, cu privire la 
proiectul supus dezbaterii publice: Iancu Marian-Mugurel, 
Primar.
Aºteptãm cu interes poziþia dumneavoastrã referitoare la 
acest proiect, precum ºi propunerile ºi observaþiile, care 
vor purta menþiunea: „CONSOLIDARE, RESTAURARE, 
CONSERVARE IMOBIL, RESTAURARE ªI CONSERVARE 
FRESCÃ INTERIOARÃ, RESTAURARE MOBILIER LA BISERICA 
„SF. MARE MUCENIC DIMITRIE” (C1), AMENAJARE INCINTÃ, 
CONSTRUIRE CORP ANEXA (C2), REALIZARE INSTALAÞII 
ELECTRICE ªI TERMICE, INSTALAÞIE DE ILUMINAT 
ARHITECTURAL ªI AMBIENTAL, REFACERE IMPREJMUIRE.”

oliþiºtii din cadrul contrafacerii de produse, produse de îmbrãcãminte cercetãri sub aspectul 
fiind verificare societãþi care aparþin unor branduri sãvãrºirii infracþiunii Serviciului de 
comerciale din incinta de renume, fãrã a putea Investigare a P prevãzute de art. 90, alin. 1, 
complexului Big Bazar. prezenta documente de Criminalitãþii Economice lit. B din Legea 84/1998, 

provenienþã ºi certificate de Cãlãraºi au desfãºurat o privind mãrcile ºi indicaþiile Au fost aplicate 8 sancþiuni autenticitate de punere în acþiune pe linia prevenirii geografice, fiind luatã contravenþionale în valoare circulaþie.ilegalitãþilor economice pe de 30.000 lei. mãsura complementarã de 
raza municipiului Cãlãraºi. Existând suspiciuni cu confiscare a acestora.

De asemenea, a fost 
privire la faptul cã La data de 25 mai 2016, identificatã o societate Valoarea prejudiciului 
produsele sunt contrafacute, poliþiºtii au efectuat o comercialã, care avea estimat în cauzã este de 
urmeazã a se efectua acþiune în domeniul expuse pentru vânzare 4.050 euro.

ANUNÞ

Poliþiºtii cãlãrãºeni au aplicat amenzi 
de 30.000 de lei în complexul Big Bazar

Colegiul Economic Cãlãraºi 
a organizat Expoziþia Jobs
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Durata alocatã rezolvãrii 
subiectelor este de 30 de 
minute pentru fiecare test 
administrat la Evaluarea 
Naþionalã la clasa a II-a, de 60 
de minute pentru fiecare test 
administrat la Evaluarea 
Naþionalã la clasa a IV-a ºi tot levii de clasa a IV-a vor 
de 60 de minute pentru 

începe pe 30 mai 
fiecare test administrat la 

Evaluarea Naþionalã, cu E Evaluarea Naþionalã la clasa a 
proba la Limba românã. Pe 31 VI-a.
mai vor da examen la 

Fiecare test este evaluat de Matematicã, iar pe 2 iunie vor 
cãtre douã cadre didactice, avea proba de Limba maternã. 
pentru fiecare disciplinã în Potrivit declaraþiei 
parte, pe baza Caietului inspectorului general ºcolar, 
cadrului didactic. Baremele de Constantin Tudor, primele 
evaluare, precum ºi alte rezultate ale evaluãrilor vor fi 
informaþii referitoare la afiºate la sfârºitul sãptãmânii 
evaluare sunt cuprinse în viitoare. „Evaluãrile acestea 
Caietul cadrului didactic.conteazã foarte mult pentru 
Rezultatele obþinute la aceste elevi, în acest fel, la sfârºitul 
evaluãri nu se vor înregistra anului ºcolar, vedem ce 
în catalogul clasei ºi vor fi cunoºtinþe au dobândit elevii. 
valorificate la nivelul unitãþii Evaluãrile Naþionale de la naþionale scris/citit-7 iunie, strictã concordanþã cu 
de învãþãmânt prin elaborarea clasele a II-a, a IV-a ºi a VI-a îi Matematicã-8 iunie, Limba programele ºcolare în vigoare 
planurilor individualizate de vor ajuta pe elevi la examenul maternal-9 iunie (scris) ºi 10 pentru fiecare disciplinã de 
învãþare, consemnarea în de la sfârºitul clasei a VIII-a”, iunie (citit). studiu.
portofoliul educaþional al a afirmat Constantin Tudor. Primii care au susþinut aceste Potrivit metodologiei, sãlile în 
elevului, respectiv informarea Ultimii care vor susþine evaluãri au fost elevii de clasa care se susþin evaluãrile 
pãrinþilor/ reprezentanþilor evaluarea sunt elevii de clasa a VI-a, pe 23 ºi 24 mai. naþionale la clasele a II-a, a 

a II-a. Astfel, proba la Limba legali ai elevului asupra IV-a ºi a VI-a sunt, de regulã, Subiectele sunt elaborate de 
stadiului formãrii ºi românã scris va avea loc pe 6 sãlile în care elevii îºi Centrul Naþional de Evaluare 

iunie, pe 7 iunie (citit), Limba dezvoltãrii competenþelor desfãºoarã activitatea în mod ºi Examinare ºi sunt 
românã pentru minoritãþile curent. evaluate.formulate clar, precis ºi în 

rimãria Municipiului Cãlãraºi 
organizeazã, cu ocazia Zilei 
Internaþionale a Copilului, P

manifestãri cultural-artistice ºi 
educative în Parcul Dumbrava, 
duminicã, 29 mai, începând cu ora 
09.30.

Pe scenã, pe platoul din faþa scenei ºi 
zona adiacentã din Parcul Dumbrava, 
vor avea loc, între orele 09.30 ºi 
13.30, urmãtoarele tipuri de 
activitãþi:

- program artistic, desene pa asfalt, 
face-painting, animaþie (Minnie ºi 
Mickey), modelare baloane, joc 
baloon blast, oglinzi de carnaval, 
fotografii la minut, adopþie de cãþei;

- standuri: Inspectoratul de Poliþie 
Judeþean Cãlãraºi – Serviciul Rutier 
(prezentarea unui laborator 
criminalistic mobil), Inspectoratul de 
Jandarmi Judeþean Cãlãraºi (echipaj 
mobil cu câine dresat), Crucea Roºie, 
ateliere aero-modelaj ºi modelare în 
lut de la Palatul Copiilor Cãlãraºi;

Partenerii evenimentului sunt: 
Inspectoratul ªcolar Judeþean 
Cãlãraºi, Casa Corpului Didactic a 
Judeþului Cãlãraºi, Palatul Copiilor 
Cãlãraºi, Crucea Roºie Cãlãraºi ºi 
Liderii Mileniului Trei Cãlãraºi

Copiii incluºi în programul artistic 
vor primi punguþe-cadou cu dulciuri, 
copiii sosiþi în parc vor primi 
bomboane, apã plata îmbuteliatã, 
jucãrii ºi cei participanþi la desene pe 
asfalt vor primi cutii cu cretã 
coloratã.

nspectoratul de Poliþie Judeþean tehnica folositã în activitatea de poliþie, Speciale vor face exerciþii demonstrative 
Cãlãraºi organizeazã Ziua Porþilor laboratorul criminalistic mobil, folosit de autoapãrare, iar câinii poliþiºti vor 
Deschise, miercuri, 1 iunie 2016, între pentru realizarea cercetãrii eficiente la executa exerciþii de dresaj canin.I

orele 13.00-15.00, la sediul inspectoratului locul comiterii infracþiunilor, De asemenea, Ziua Porþilor Deschise se va 
situat în municipiul Cãlãraºi, Bulevardul autospecialele, tehnicã, uniforme din organiza ºi la Poliþia Municipiului 
Republicii, nr 44 A, judeþul Cãlãraºi. dotarea poliþiºtilor de rutierã, ordine Olteniþa, Poliþia Oraºului Fundulea, Poliþia 

publicã ºi luptãtorilor SAS.Evenimentul este destinat în mod special Oraºului Lehliu Garã ºi Poliþia Oraºului 
copiilor care pot vedea cu aceastã ocazie Luptãtorii Serviciului pentru Acþiuni Budeºti.

Cinema 3D/2D - Parcul central, Str. Jimmy ºi Paula, ºarmantul Teddy Comedie, Fantastic, SFPremierã în 10 – 12 iunie 2016: Premierã în România: 10.06.2016
Independenþei, nr. 20 încearcã sã se infiltreze în asociaþia România: 03.06.2016 Vineri: ora 12.30 Legendary Pictures ºi Universal 

fetelor pentru a o zgudui din temelii. Preþul biletelor (acelaºi pentru filme Pictures prezintã Warcraft. Începutul, Michelangelo, Donatello, Leonardo ºi Sâmbatã, duminicã: orele 10.30 ºi 
Dar dacã ei îºi închipuie cã fetele se 3D ºi 2D): 8 lei – copii cu vârste de o aventurã eroicã despre un conflict Raphael se întorc pe marile ecrane în 12.30/ 17 – 19 iunie 2016: 
vor preda fãrã o luptã aprigã, maxim 14 ani/12 lei – persoane cu între douã lumi care se ciocnesc, aceastã varã pentru a se lupta cu Vineri: ora 12.30înseamnã cã nu ºtiu ce forþã poate vârste peste 14 ani. bazatã pe fenomenul global care este inamici ºi mai puternici, ºi mai 
avea nebunia tinereþii.. Sâmbatã, duminicã: orele 10.30 ºi jocul video creat de Blizzard diabolici. Li se alãturã, din nou, April Nu se efectueazã rezervãri.

12.30 Entertainment.O'Neil (Megan Fox) ºi Vern Fenwick Biletele pot fi cumpãrate cu o 
1 iunie 2016, orele: 9.00 ºi 11.00 Tãrâmul magic Azeroth se aflã în (Will Arnett), dar au ºi un nou aliat: Oachi, prinþul din junglã – sãptãmânã înainte de data 

justiþiarul cu mascã de hochei Casey prag de rãzboi când civilizaþia care îl spectacolului. Angry Birds – Filmul – 3D 3D
Jones (Stephen Amell). populeazã se înfruntã cu cea mai Informaþii la telefon 0242-312800 sau Regia: Fergal Reilly, Clay Kaytis Regia: Chuck Powers temutã rasã de invadatori: rãzboinicii Dupã ce superticãlosul Shredder pe site-ul  www.culturalcl.ro Cu: Ioan Ionescu Andrei - voce CuRussell Peters, Sean Astin, Tim Orci, care fug din lumea lor aflatã pe scapã din arest, îºi uneºte forþele cu (versiune românã) Red; Marius Chivu Curry moarte, pentru a coloniza o altã cercetãtorul nebun Baxter Stockman 27 mai – 2 iunie - voce (versiune românã) Bomba; lume. Gen film: Animaþie, Aventuri, (Tyler Perry), ºi cu douã “gorile” cu Viorel Ionescu - voce (versiune Orele: 17.00; 20.00 Când se deschide portalul care leagã Comedie minte puþinã, Bebop (Gary Anthony românã) Chuck; Gabi Costin - voce Luni: ora 17.00 nu este proiecþie cele douã lumi, o armatã e pusã faþã Williams) ºi Rocksteady (supervedeta Durata: 88 minute(versiune românã) Leonard; ªerban 

în faþã cu distrugerea, ºi cealaltã, cu Vecini de coºmar 2 - 2D de wrestling Stephen “Sheamus” Pavlu – voce (versiune românã) Premierã în România: 10.06.2016 extincþia. Aflaþi în tabere opuse, doi Farrelly), pentru a pune în miºcare Regia: Nicholas Stoller Marele Vultur, Mihaela Tatu – voce O cãlãtorie fantasticã începe uneori eroi se vor înfrunta într-o bãtãlie care un plan diabolic de dominaþie (versiune românã) Matilda, Valentin Cu: Rose Byrne, Zac Efron, Seth cu un salt mic de tot. Oachi este o va decide soarta familiei, poporului ºi mondialã. Dar ?estoasele se trezesc Teodosiu – voce (versiune românã) Rogen broscuþã care trece printr-o adevãratã cãminului lor.faþã în faþã cu un rãu ºi mai mare Jude Ciocãnescu Gen film: Comedie crizã de identitate. Dacã celelalte Aºa începe o poveste epopeicã despre decât Shredder, cu un plan ºi mai Gen film: Acþiune, Animaþie, Comedie broaºte iubesc apa ºi ar þopãi toatã Durata: 91 minute putere ºi sacrificiu, în care rãzboiul periculos: infamul Krang.
ziua, el nu este deloc ca ele. Simte cã Durata: 97 minuteRating: N15 are multe feþe, ºi unde fiecare luptã 
locul lui nu este printre neamul Rating: AGPremierî în România: 20.05.2016 pentru ceva.3 – 9 iunie broscãresc ºi îºi pune mii de întrebãri Premierã în România: 13.05.2016Vecini de coºmar 2 este continuarea Ora: 20.00 despre viaþã... Curând însã gãseºte 

comediei-blockbuster din 2014, în 17 – 23 iunie 2016: Inspirat de unul dintre cele mai curajul de a pleca într-o cãlãtorie Luni: ora 17.00 nu este proiecþiecare ne vom reîntâlni cu Seth Rogen, populare jocuri din ultimul deceniu, Orele: 17.00; 20.00importantã, la capãtul cãreia sã afle 
Zac Efron ºi Rose Byrne cãrora li se Angry Birds are în centrul atenþiei Maºina de bani – 2D adevãrul ºi sã ºtie care este locul lui Luni: ora 17.00 nu este proiecþiealãturã acum Chloë Grace Moretz. De pãsãretul dintr-o pãdure coloratã. La în lume. Cum cãlãtoria se anunþã Regia: Jodie Foster
aceastã datã, Mac (Rogen) ºi Kelly ce sã þinã eroii mai mult decât la Now You See Me: Jaful grea ºi plinã de neprevãzut, se bucurã Cu: George Clooney, Julia RobertsRadner (Byrne) urmeazã sã devinã preþioasele lor ouã, garanþie a Perfect 2 - 3Dcã poate conta pe ajutorul bunei sale Gen film: Crimã, Dramã, Thrillerpãrinþi pentru a doua oarã, aºa cã perpetuãrii speciei? Doar cã ouãle prietene, veveriþa zburãtoare. Cei doi Regia: Jon M. Chu
sunt gata sã facã miºcarea supremã sunt ºi un ingredient delicios pe masa Durata: 95 minute vor strãbate uimitoarea pãdure Cu: Daniel Radcliffe, Lizzy Caplande maturizare completã: sã se mute maleficilor ºi întreprinzãtorilor porci Rating: AP12 amazonianã, pentru a afla rãspunsul 

Gen film: Acþiune, Comedie în suburbii. Dar, tocmai când credeau verzi, gata de orice pentru a-ºi la marile secrete ale vieþii ºi se vor Premierã în România: 03.06.2016cã s-au aºezat ºi ei la casa lor în îmbogãþi festinurile cu o aºa Durata: 115 minuteîntâlni cu o mulþime de personaje, Money Monster spune povestea unei liniºte ºi în siguranþã, descoperã cã delicatesã. Când ouãle dispar ca prin care mai de care mai colorate ºi mai Premierã în România: 17.06.2016personalitãþi TV, în acelaºi timp un lângã ei se mutã o asociaþie de minune, picã pe umerii diferite, unele prietene, altele gata sã Cei patru cãlãreþi (Jesse Eisenberg, guru al investiþiilor de pe Wall Street, studente, care sunt, spre oroarea lor, descurcãreþului Red, a partenerului le punã beþe-n roate la fiecare pas. Woody Harrelson, Dave Franco ºi Lee Gates (Clooney). Însã atunci când mult mai scãpate de sub control decât sãu de nãdejde Chuck ºi a 
noua adiþie Lizzy Caplan) se întorc, unul din fanii sãi ajunge sã piardã frãþia condusã de Teddy (Efron). explozivului Bomb sã le recupereze...
din 17 iunie, in Now You See Me: 10 – 16 iunie 2016: toþi banii familiei din cauza unui pont Sãtule de sistemul discriminator ºi 
Jaful Perfect 2 cu o aventurã greºit al lui Lee, lucrurile iau o restrictiv al ºcolii, domniºoarele Orele: 17.00; 20.003 – 9 iunie formidabilã, ridicând iluzionismul la întorsãturã dramaticã. Bãrbatul îl ia nonconofrmiste membre ale asociaþiei Luni: ora 17.00 nu este proiecþieOra: 17.00 un cu totul alt nivel care va cuprinde ostatici pe Lee ºi întreaga sa echipã Kappa Nu au decis sã se instaleze 
întreaga planetã.Luni: ora 17.00 nu este proiecþie Warcraft. Începutul -  3DTV, în direct, ºi ameninþã cã îl va într-o casã unde sã-ºi facã singure 
La doar un an dupã ce au pãcãlit FBI-regulile, adicã sã facã absolut orice le- omorî pe prezentator, dacã acesta nu Regia: Duncan JonesÞestoasele Ninja 2 - 3D
ul ºi au câºtigat admiraþia publicului reuºeºte sã creascã valoarea ar trece prin cap. Familia Radner se Cu: Travis Fimmel, Paula Patton, Regia: Dave Green cu cele mai spectaculoase trucuri de acþiunilor sale înainte ca bursa sã se vede acum nevoitã sã apeleze la Clancy Brown,Ben FosterCu: William Fichtner, Pete Ploszek, magie, echipa se pregãteºte de o nouã abilitãþile singurei persoane în stare închidã. Rating-ul emisiunii se 

Noel Fisher,Megan Fox, Jeremy Gen film: Acþiune, Aventuri, performanþã inegalabilã cu scopul de sã liniºteascã pentru totdeauna multiplicã rapid, pe mãsurã ce tot 
Howard, Brian Tee, Alan Ritchson Fantastic a demonstra cruzimea unui periculos balamucul din vecini, ºi acesta e mai mulþi localnici încep sã 
Gen film: Acþiune, Aventuri, magnat din industria tehnologicã.fostul lor „duºman”, Teddy. Alãturi de Durata: 123 minuteurmãreascã drama în timp real.
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Durata alocatã rezolvãrii 
subiectelor este de 30 de 
minute pentru fiecare test 
administrat la Evaluarea 
Naþionalã la clasa a II-a, de 60 
de minute pentru fiecare test 
administrat la Evaluarea 
Naþionalã la clasa a IV-a ºi tot levii de clasa a IV-a vor 
de 60 de minute pentru 

începe pe 30 mai 
fiecare test administrat la 

Evaluarea Naþionalã, cu E Evaluarea Naþionalã la clasa a 
proba la Limba românã. Pe 31 VI-a.
mai vor da examen la 

Fiecare test este evaluat de Matematicã, iar pe 2 iunie vor 
cãtre douã cadre didactice, avea proba de Limba maternã. 
pentru fiecare disciplinã în Potrivit declaraþiei 
parte, pe baza Caietului inspectorului general ºcolar, 
cadrului didactic. Baremele de Constantin Tudor, primele 
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rimãria Municipiului Cãlãraºi 
organizeazã, cu ocazia Zilei 
Internaþionale a Copilului, P

manifestãri cultural-artistice ºi 
educative în Parcul Dumbrava, 
duminicã, 29 mai, începând cu ora 
09.30.

Pe scenã, pe platoul din faþa scenei ºi 
zona adiacentã din Parcul Dumbrava, 
vor avea loc, între orele 09.30 ºi 
13.30, urmãtoarele tipuri de 
activitãþi:

- program artistic, desene pa asfalt, 
face-painting, animaþie (Minnie ºi 
Mickey), modelare baloane, joc 
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Liderii Mileniului Trei Cãlãraºi
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Deschise, miercuri, 1 iunie 2016, între pentru realizarea cercetãrii eficiente la executa exerciþii de dresaj canin.I
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situat în municipiul Cãlãraºi, Bulevardul autospecialele, tehnicã, uniforme din organiza ºi la Poliþia Municipiului 
Republicii, nr 44 A, judeþul Cãlãraºi. dotarea poliþiºtilor de rutierã, ordine Olteniþa, Poliþia Oraºului Fundulea, Poliþia 

publicã ºi luptãtorilor SAS.Evenimentul este destinat în mod special Oraºului Lehliu Garã ºi Poliþia Oraºului 
copiilor care pot vedea cu aceastã ocazie Luptãtorii Serviciului pentru Acþiuni Budeºti.

Cinema 3D/2D - Parcul central, Str. Jimmy ºi Paula, ºarmantul Teddy Comedie, Fantastic, SFPremierã în 10 – 12 iunie 2016: Premierã în România: 10.06.2016
Independenþei, nr. 20 încearcã sã se infiltreze în asociaþia România: 03.06.2016 Vineri: ora 12.30 Legendary Pictures ºi Universal 

fetelor pentru a o zgudui din temelii. Preþul biletelor (acelaºi pentru filme Pictures prezintã Warcraft. Începutul, Michelangelo, Donatello, Leonardo ºi Sâmbatã, duminicã: orele 10.30 ºi 
Dar dacã ei îºi închipuie cã fetele se 3D ºi 2D): 8 lei – copii cu vârste de o aventurã eroicã despre un conflict Raphael se întorc pe marile ecrane în 12.30/ 17 – 19 iunie 2016: 
vor preda fãrã o luptã aprigã, maxim 14 ani/12 lei – persoane cu între douã lumi care se ciocnesc, aceastã varã pentru a se lupta cu Vineri: ora 12.30înseamnã cã nu ºtiu ce forþã poate vârste peste 14 ani. bazatã pe fenomenul global care este inamici ºi mai puternici, ºi mai 
avea nebunia tinereþii.. Sâmbatã, duminicã: orele 10.30 ºi jocul video creat de Blizzard diabolici. Li se alãturã, din nou, April Nu se efectueazã rezervãri.

12.30 Entertainment.O'Neil (Megan Fox) ºi Vern Fenwick Biletele pot fi cumpãrate cu o 
1 iunie 2016, orele: 9.00 ºi 11.00 Tãrâmul magic Azeroth se aflã în (Will Arnett), dar au ºi un nou aliat: Oachi, prinþul din junglã – sãptãmânã înainte de data 

justiþiarul cu mascã de hochei Casey prag de rãzboi când civilizaþia care îl spectacolului. Angry Birds – Filmul – 3D 3D
Jones (Stephen Amell). populeazã se înfruntã cu cea mai Informaþii la telefon 0242-312800 sau Regia: Fergal Reilly, Clay Kaytis Regia: Chuck Powers temutã rasã de invadatori: rãzboinicii Dupã ce superticãlosul Shredder pe site-ul  www.culturalcl.ro Cu: Ioan Ionescu Andrei - voce CuRussell Peters, Sean Astin, Tim Orci, care fug din lumea lor aflatã pe scapã din arest, îºi uneºte forþele cu (versiune românã) Red; Marius Chivu Curry moarte, pentru a coloniza o altã cercetãtorul nebun Baxter Stockman 27 mai – 2 iunie - voce (versiune românã) Bomba; lume. Gen film: Animaþie, Aventuri, (Tyler Perry), ºi cu douã “gorile” cu Viorel Ionescu - voce (versiune Orele: 17.00; 20.00 Când se deschide portalul care leagã Comedie minte puþinã, Bebop (Gary Anthony românã) Chuck; Gabi Costin - voce Luni: ora 17.00 nu este proiecþie cele douã lumi, o armatã e pusã faþã Williams) ºi Rocksteady (supervedeta Durata: 88 minute(versiune românã) Leonard; ªerban 

în faþã cu distrugerea, ºi cealaltã, cu Vecini de coºmar 2 - 2D de wrestling Stephen “Sheamus” Pavlu – voce (versiune românã) Premierã în România: 10.06.2016 extincþia. Aflaþi în tabere opuse, doi Farrelly), pentru a pune în miºcare Regia: Nicholas Stoller Marele Vultur, Mihaela Tatu – voce O cãlãtorie fantasticã începe uneori eroi se vor înfrunta într-o bãtãlie care un plan diabolic de dominaþie (versiune românã) Matilda, Valentin Cu: Rose Byrne, Zac Efron, Seth cu un salt mic de tot. Oachi este o va decide soarta familiei, poporului ºi mondialã. Dar ?estoasele se trezesc Teodosiu – voce (versiune românã) Rogen broscuþã care trece printr-o adevãratã cãminului lor.faþã în faþã cu un rãu ºi mai mare Jude Ciocãnescu Gen film: Comedie crizã de identitate. Dacã celelalte Aºa începe o poveste epopeicã despre decât Shredder, cu un plan ºi mai Gen film: Acþiune, Animaþie, Comedie broaºte iubesc apa ºi ar þopãi toatã Durata: 91 minute putere ºi sacrificiu, în care rãzboiul periculos: infamul Krang.
ziua, el nu este deloc ca ele. Simte cã Durata: 97 minuteRating: N15 are multe feþe, ºi unde fiecare luptã 
locul lui nu este printre neamul Rating: AGPremierî în România: 20.05.2016 pentru ceva.3 – 9 iunie broscãresc ºi îºi pune mii de întrebãri Premierã în România: 13.05.2016Vecini de coºmar 2 este continuarea Ora: 20.00 despre viaþã... Curând însã gãseºte 

comediei-blockbuster din 2014, în 17 – 23 iunie 2016: Inspirat de unul dintre cele mai curajul de a pleca într-o cãlãtorie Luni: ora 17.00 nu este proiecþiecare ne vom reîntâlni cu Seth Rogen, populare jocuri din ultimul deceniu, Orele: 17.00; 20.00importantã, la capãtul cãreia sã afle 
Zac Efron ºi Rose Byrne cãrora li se Angry Birds are în centrul atenþiei Maºina de bani – 2D adevãrul ºi sã ºtie care este locul lui Luni: ora 17.00 nu este proiecþiealãturã acum Chloë Grace Moretz. De pãsãretul dintr-o pãdure coloratã. La în lume. Cum cãlãtoria se anunþã Regia: Jodie Foster
aceastã datã, Mac (Rogen) ºi Kelly ce sã þinã eroii mai mult decât la Now You See Me: Jaful grea ºi plinã de neprevãzut, se bucurã Cu: George Clooney, Julia RobertsRadner (Byrne) urmeazã sã devinã preþioasele lor ouã, garanþie a Perfect 2 - 3Dcã poate conta pe ajutorul bunei sale Gen film: Crimã, Dramã, Thrillerpãrinþi pentru a doua oarã, aºa cã perpetuãrii speciei? Doar cã ouãle prietene, veveriþa zburãtoare. Cei doi Regia: Jon M. Chu
sunt gata sã facã miºcarea supremã sunt ºi un ingredient delicios pe masa Durata: 95 minute vor strãbate uimitoarea pãdure Cu: Daniel Radcliffe, Lizzy Caplande maturizare completã: sã se mute maleficilor ºi întreprinzãtorilor porci Rating: AP12 amazonianã, pentru a afla rãspunsul 

Gen film: Acþiune, Comedie în suburbii. Dar, tocmai când credeau verzi, gata de orice pentru a-ºi la marile secrete ale vieþii ºi se vor Premierã în România: 03.06.2016cã s-au aºezat ºi ei la casa lor în îmbogãþi festinurile cu o aºa Durata: 115 minuteîntâlni cu o mulþime de personaje, Money Monster spune povestea unei liniºte ºi în siguranþã, descoperã cã delicatesã. Când ouãle dispar ca prin care mai de care mai colorate ºi mai Premierã în România: 17.06.2016personalitãþi TV, în acelaºi timp un lângã ei se mutã o asociaþie de minune, picã pe umerii diferite, unele prietene, altele gata sã Cei patru cãlãreþi (Jesse Eisenberg, guru al investiþiilor de pe Wall Street, studente, care sunt, spre oroarea lor, descurcãreþului Red, a partenerului le punã beþe-n roate la fiecare pas. Woody Harrelson, Dave Franco ºi Lee Gates (Clooney). Însã atunci când mult mai scãpate de sub control decât sãu de nãdejde Chuck ºi a 
noua adiþie Lizzy Caplan) se întorc, unul din fanii sãi ajunge sã piardã frãþia condusã de Teddy (Efron). explozivului Bomb sã le recupereze...
din 17 iunie, in Now You See Me: 10 – 16 iunie 2016: toþi banii familiei din cauza unui pont Sãtule de sistemul discriminator ºi 
Jaful Perfect 2 cu o aventurã greºit al lui Lee, lucrurile iau o restrictiv al ºcolii, domniºoarele Orele: 17.00; 20.003 – 9 iunie formidabilã, ridicând iluzionismul la întorsãturã dramaticã. Bãrbatul îl ia nonconofrmiste membre ale asociaþiei Luni: ora 17.00 nu este proiecþieOra: 17.00 un cu totul alt nivel care va cuprinde ostatici pe Lee ºi întreaga sa echipã Kappa Nu au decis sã se instaleze 
întreaga planetã.Luni: ora 17.00 nu este proiecþie Warcraft. Începutul -  3DTV, în direct, ºi ameninþã cã îl va într-o casã unde sã-ºi facã singure 
La doar un an dupã ce au pãcãlit FBI-regulile, adicã sã facã absolut orice le- omorî pe prezentator, dacã acesta nu Regia: Duncan JonesÞestoasele Ninja 2 - 3D
ul ºi au câºtigat admiraþia publicului reuºeºte sã creascã valoarea ar trece prin cap. Familia Radner se Cu: Travis Fimmel, Paula Patton, Regia: Dave Green cu cele mai spectaculoase trucuri de acþiunilor sale înainte ca bursa sã se vede acum nevoitã sã apeleze la Clancy Brown,Ben FosterCu: William Fichtner, Pete Ploszek, magie, echipa se pregãteºte de o nouã abilitãþile singurei persoane în stare închidã. Rating-ul emisiunii se 

Noel Fisher,Megan Fox, Jeremy Gen film: Acþiune, Aventuri, performanþã inegalabilã cu scopul de sã liniºteascã pentru totdeauna multiplicã rapid, pe mãsurã ce tot 
Howard, Brian Tee, Alan Ritchson Fantastic a demonstra cruzimea unui periculos balamucul din vecini, ºi acesta e mai mulþi localnici încep sã 
Gen film: Acþiune, Aventuri, magnat din industria tehnologicã.fostul lor „duºman”, Teddy. Alãturi de Durata: 123 minuteurmãreascã drama în timp real.

n Cãlãraºi

Ce filme ruleazã la Cinema 3D în perioada 27 mai-23 iunie
Primãria Cãlãraºi 
organizeazã Ziua 

Internaþionalã 
a Copilului 

Ziua Porþilor Deschise la Inspectoratul de Poliþie Judeþean Cãlãraºi

Elevii de clasa a IV-a vor 
intra în febra evaluãrilor 
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bunã în comuna mea, cred cã 
sunt suficiente sã îndrãznesc 
sã fac un pas înainte în 
încercarea de a ridica la rang 
european localitatea Unirea. 
Cine mã considerã idealist 
sau naiv, îl invit sã aºtepte 
finalul mandatului meu ºi pe 
urmã vorbim.

Rep: Daca mâine aþi fi 
primar, care ar fi primele 
trei lucruri fãcute exclusiv 
în interesul locuitorilor?

D.N.: Este foarte greu sã aleg 
doar trei. Înainte sã vã dau 
câteva exemple aº vrea sã 

Rep: Cine este Daniel pornind de la statutul punctez urmãtoarele aspecte: 
Nica? Ce nu scrie în CV- dumneavoastrã de Primul lucru pe care l-aº face 
UL dvs. de candidat? în calitate de primar ar fi un candidat la Primãria 
D.N.: Sunt soþ, sunt tatã, amplu sondaj de opinie, care Unirea din partea PSD. Ce 
sunt inginer agronom, sunt sã ne spunã foarte clar care ne puteþi spune despre 
manager al unei societãþi sunt problemele pe care aceste aspect?
agricole. Dar înainte de toate locuitorii le considerã a fi D.N.: De ce Unirea? Pentru 
sunt Fiu al localitãþii. În CV- importante pentru ei. ªi cã este locul unde mã simt 
ul meu nu scrie cât de mult dupã aceea m-aº apuca de acasã. Aici unde locuiesc 
iubesc oamenii ºi comuna treabã. Proiectele mele nu pãrinþii mei, unde s-au 
unde m-am nãscut, cã toatã sunt spectaculoase, dar nãscut stãbunii mei, unde mã 
viaþa mi-am dedicat-o consider cã pot acoperi toate cunoaºte toatã lumea. De ce 
tinerilor pentru cã mã simt necesitãþile ºi nevoile tuturor PSD? Pentru cã l-am sprijinit 
responsabil pentru viitorul locuitorilor. Dacã în pe primarul în funcþie, 
lor. Nu scrie nici cât mã mandatul meu posibilitãþile domnul inginer Anghel 
doare sã vãd cã localitatea de finanþare ale primãriei Olteanu. Acesta m-a sunat, în trebui sã admitem cu ºanse perspectivele locale CU 
noastrã ar putea ajunge sub cãtre anumite servicii vor fi luna aprilie, mi-a spus ce de a câºtiga competiþia FIECARE CETÃÞEAN ÎN 
altã guvernare decât cea a limitate, atunci trebuie sã intenþioneazã ºi m-a întrebat electoralã doar pe candidatul PARTE.
PSD. Pregãtirea profesionalã exploatãm toate dacã îl susþin. Aºa cã am PNL. Pentru cã aºa vor alþii! 
ºi experienþa de viaþã nu pot oportunitãþile care sã asigure pornit pe acest drum Dar, la mijlocul campaniei, Rep: Domnule Daniel fi cuprinse în câteva rânduri. funcþionarea ºi dezvoltarea sprijinind un OM. Din motive sondajele aratã însã foarte Nica, de ce credeþi cã Nici rezultatele muncii mele lor în parametrii optimi. de sãnãtate, domnul Olteanu clar cã la noi în comunã un sunteþi pregãtit pentru de pânã acum nu pot fi Împreunã cu echipa mea, cu s-a retras la sfârºitul lui numãr important de locuitori funcþia de primar al cuantificate nici în bani, nici muncã, respect ºi implicare aprilie din cursa pentru nu sunt reprezentaþi de comunei Unirea?în nopþi nedormite, nici în vom transforma aceastã PRIMÃRIE, dar rãmâne candidatul acestui partid, ca D.N.: În primul rând, sunt de diplome. Dacã rezultatele de localitate într-o comunã de preºedinte PSD Unirea. În sã nu mai spun cã un numãr bunã credinþã! Iar când manager sunt evidente cu nivel european. urma acestui demers, mi s-a cel puþin la fel de mare sunt 
ochiul liber, cele din propus sã candidez ºi m-am hotãrâþi cu cine vor vota pe 5 
POLITICÃ se vãd mai greu, gândit: „De ce nu?” iunie, respectiv Daniel Nica 
dar vor fi mai durabile odatã 

ºi PSD. Pe de altã parte, nu 
cu învestirea mea ca primar. Rep: Când toatã lumea cred cã oamenii doresc 
Lucrul în administraþie este vorbeºte numai despre neapãrat sã vadã aceleaºi 
un proces bazat atât pe candidaþii ALDE, UNPR ºi  figuri politice, care au mai 
rezolvarea problemelor PNL la Primãria comunei exercitat funcþii publice sau 
cetãþenilor, care sunt foarte Unirea, ce cautã Daniel care au mai candidat la 
importante, cât ºi pe un Nica de la PSD în aceastã Primãria Unirea ºi nu le-au 
program de dezvoltare posturã? rezolvat problemele.
durabilã a comunei bazat pe D.N.: Daniel Nica este 
o viziune pe termen lung. propunerea PSD la primãria Rep: Personal, cum 

Unirea. În altã ordine de argumentaþi intrarea dvs Rep: Probabil cã idei, dacã am pune în în cursa electoralã? locuitorii comunei Unirea discuþie ceilalþi candidaþi, ar 
D.N.: Prezenþa mea în îºi pun câteva întrebãri 
aceastã campanie electoralã 
va fi una atipicã, a unui om 

împãrtãºeºti lumina bunului tânãr care nu a avut 
Rep: Care sunt Dumnezeu, orice problemã niciodatã mari legãturi cu 

prioritãþile candidatului este pe jumãtate rezolvatã. încrengãturile politice 
Daniel Nica pentru Apoi cunosc bine problemele cãlãrãºene. Va fi prezenþa 
mandatul 2016-2020?comunei noastre, dar ºi unui candidat care va avea 

puterea de implicare a un dialog bazat pe maximã D.N. În primul rând, îmi 
oamenilor. Un buget local sinceritate cu alegãtorii, din propun accesarea de fonduri 
completat cu resursa umanã, casã în casã, a unui candidat europene ºi guvernamentale 
singura resursã inepuizabilã, care nu va promite decât cã pentru implementarea unor 
poate duce la rezultate va munci în folosul proiecte care vor conduce cu 
miraculoase. Formarea mea locuitorilor, bazându-se siguranþã la îmbunãtãþirea 
profesionalã, experienþa de permanent pe dialogul ºi considerabilã a vieþii 
viaþã, rezultatele muncii mele sprijinul acestora. Cu orice locuitorilor. Printre 
de pânã acum ºi, mai ales, risc, vom discuta pragmatic prioritãþile mele se aflã 
motivaþia pentru o viaþã mai despre realitãþile ºi urmãtoarele:

Finalizarea lucrãrilor de 
asfaltare a întregii reþele 
stradale din Oltina ºi Unirea, 
inclusiv a ºanþurilor de 
colectare a apelor pluviale. 
Înfiinþarea de alei pietonale 
în fiecare localitate. 
Extindere reþea canalizare în 
cele douã sate. Construire 
staþie epurare a apelor uzate 
în satul Oltina. Înfiinþare 
parcuri ºi locuri de joacã în 
ambele sate. Înfiinþare piaþã 
agro-alimentarã în satul 
Unirea. Dotarea cu centrale 
termice la cele douã corpuri 
de ºcoalã. Construire salã de 
sport multifuncþionalã. 

Rep: Ce fel de potenþial ºi cu oameni de locuitorii comunei. Înfiinþare alþii sã facã în locul lor acest 
Asfaltarea drumului comunal 

campanie electoralã aþi ispravã. Eu sunt nou în sistem video de supraveghere lucru. Sã aibã încredere în 
care face legãtura între 

oameni noi, tineri ºi serioºi purtat pânã în prezent? politicã, dar ºtiu cã pentru având ca scop siguranþa 
localitãþile Periºoru ºi Roseþi. 

acest scrutin candideazã care au o nouã viziune bunurilor din gospodãriile De acum încolo la ce vã 
Construire alee pietonalã 

asupra interesului public ºi aºteptaþi? Pentru cei care cetãþenilor comunei oameni foarte apreciaþi de 
între satele Unirea ºi Oltina. 

doresc o relaþie comunitate. împotriva efracþiilor. vor arunca cu noroi în Pietruirea drumului agricol 
fundamentalã între cetãþean De aceea, nu va fi o Asigurarea unui cadru dvs. ce mesaj le dintre satele Iezeru ºi ºi alesul sãu. campanie uºoarã. legislativ pentru transmiteþi?Dichiseni. Cadastru general Sã fie atenþi la ceea ce se Dar, sunt sigur cã aceºtia  impulsionarea iniþiativelor În ceea ce priveºte campania, la nivelul comunei. întâmplã în jurul lor. Sã nu private ºi public private. vor da dovadã de fair-play, vã spun din start cã nu am Salubrizarea fostelor sedii se lase manipulaþi, aºa cum trebuie sã se agreat aruncatul cu noroi. ale CAP-urilor din satele cumpãraþi, amãgiþi. Sã Rep: Ce mesaj le întâmple în orice competiþie. Este uºor sã stai pe margine, Unirea ºi Oltina. Construire creadã în viitorul comunei adresaþi concetãþenilor Pentru cei pentru care sã chibiþezi, sã critici faptele platforme ecologice pentru lor, în puterea noastrã de a dvs. cu 8 zile înainte de campaniile electorale ºi atitudinile altora. Mai greu gunoiul de grajd. depãºi momentul critic în alegerile locale? reprezintã o sursã de fitile, e sã te apuci sã faci ceva, sã Modernizarea serviciului de care ne aflãm, ca partid de D.N.: Sã fie conºtienþi de mesajul meu este clar: Nu te implici în viaþa colectare a gunoiului faptul cã viitorul lor stã în opoziþie. Împreunã trebuie 

mai umblaþi cu gogoºi comunitãþii. ªi acum, între menajer. Atragerea de sã schimbãm/continuãm puterea lor, în votul lor. 
electorale! Iar pentru cei noi fie vorba, indiferent ce ar investitori în vederea lucrurile. Eu îmi doresc sã Dacã actuala clasã politicã 
care practicã jignirile face un primar, cu siguranþã dezvoltãrii unor afaceri fac lucruri bune CU nu le mai este pe plac sã 
gratuite, mesajul meu este: nu-i poate mulþumi pe toþi.având ca scop crearea de OAMENI, PENTRU vinã la vot pentru a o 
Numai de bine!Unirea este o comunã cu locuri de muncã pentru OAMENI.schimba. Sã nu aºtepte pe 

î 

î 

Daniel Nica, candidat PSD
„Eu îmi doresc sã fac lucruri bune

la Primãria Comunei Unirea: 
CU OAMENI, PENTRU OAMENI”

„O comunã europeanã“ este mesajul social-democratului Daniel 
Nica prin care vrea sã câºtige Primãria Unirea ºi 7 din cele 11 
mandate în Consiliul Local.
Lansarea oficialã a candidatului Daniel Nica a avut loc miercuri, 
18 mai, iar la eveniment a participat Liviu Dragnea ºi întreaga 
echipã de conducere a PSD Cãlãraºi. „În echipa pentru Consiliul 
Local sunt cei mai buni dintre social-democraþii din Unirea, iar 
pentru mine, fiecare dintre ei este pe primul loc. Candidaþii provin 
din toate categoriile sociale, pentru cã vrem sã îi reprezentãm pe 
toþi locuitorii. Sunt convins cã lucrurile bune pe care vrem sã le 
facem se vor întâmpla”, a declarat Daniel Nica.
Daniel Nica a acceptat un interviu în care oferã detalii interesante 
despre candidatura sa ºi despre prioritãþile sale ca primar. Nu în 
ultimul rând, domnia sa transmite un mesaj elocvent cãtre 
locuitorii comunei Unirea.

Alãturi de enoriaºi la slujba Sfinþilor Constantin ºi Elena

SCHIMB DE ªTAFETÃ - OLTEANU-NICA

TOÞI PENTRU PRIMÃRIE Echipa de consilieri
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bunã în comuna mea, cred cã 
sunt suficiente sã îndrãznesc 
sã fac un pas înainte în 
încercarea de a ridica la rang 
european localitatea Unirea. 
Cine mã considerã idealist 
sau naiv, îl invit sã aºtepte 
finalul mandatului meu ºi pe 
urmã vorbim.

Rep: Daca mâine aþi fi 
primar, care ar fi primele 
trei lucruri fãcute exclusiv 
în interesul locuitorilor?

D.N.: Este foarte greu sã aleg 
doar trei. Înainte sã vã dau 
câteva exemple aº vrea sã 

Rep: Cine este Daniel pornind de la statutul punctez urmãtoarele aspecte: 
Nica? Ce nu scrie în CV- dumneavoastrã de Primul lucru pe care l-aº face 
UL dvs. de candidat? în calitate de primar ar fi un candidat la Primãria 
D.N.: Sunt soþ, sunt tatã, amplu sondaj de opinie, care Unirea din partea PSD. Ce 
sunt inginer agronom, sunt sã ne spunã foarte clar care ne puteþi spune despre 
manager al unei societãþi sunt problemele pe care aceste aspect?
agricole. Dar înainte de toate locuitorii le considerã a fi D.N.: De ce Unirea? Pentru 
sunt Fiu al localitãþii. În CV- importante pentru ei. ªi cã este locul unde mã simt 
ul meu nu scrie cât de mult dupã aceea m-aº apuca de acasã. Aici unde locuiesc 
iubesc oamenii ºi comuna treabã. Proiectele mele nu pãrinþii mei, unde s-au 
unde m-am nãscut, cã toatã sunt spectaculoase, dar nãscut stãbunii mei, unde mã 
viaþa mi-am dedicat-o consider cã pot acoperi toate cunoaºte toatã lumea. De ce 
tinerilor pentru cã mã simt necesitãþile ºi nevoile tuturor PSD? Pentru cã l-am sprijinit 
responsabil pentru viitorul locuitorilor. Dacã în pe primarul în funcþie, 
lor. Nu scrie nici cât mã mandatul meu posibilitãþile domnul inginer Anghel 
doare sã vãd cã localitatea de finanþare ale primãriei Olteanu. Acesta m-a sunat, în trebui sã admitem cu ºanse perspectivele locale CU 
noastrã ar putea ajunge sub cãtre anumite servicii vor fi luna aprilie, mi-a spus ce de a câºtiga competiþia FIECARE CETÃÞEAN ÎN 
altã guvernare decât cea a limitate, atunci trebuie sã intenþioneazã ºi m-a întrebat electoralã doar pe candidatul PARTE.
PSD. Pregãtirea profesionalã exploatãm toate dacã îl susþin. Aºa cã am PNL. Pentru cã aºa vor alþii! 
ºi experienþa de viaþã nu pot oportunitãþile care sã asigure pornit pe acest drum Dar, la mijlocul campaniei, Rep: Domnule Daniel fi cuprinse în câteva rânduri. funcþionarea ºi dezvoltarea sprijinind un OM. Din motive sondajele aratã însã foarte Nica, de ce credeþi cã Nici rezultatele muncii mele lor în parametrii optimi. de sãnãtate, domnul Olteanu clar cã la noi în comunã un sunteþi pregãtit pentru de pânã acum nu pot fi Împreunã cu echipa mea, cu s-a retras la sfârºitul lui numãr important de locuitori funcþia de primar al cuantificate nici în bani, nici muncã, respect ºi implicare aprilie din cursa pentru nu sunt reprezentaþi de comunei Unirea?în nopþi nedormite, nici în vom transforma aceastã PRIMÃRIE, dar rãmâne candidatul acestui partid, ca D.N.: În primul rând, sunt de diplome. Dacã rezultatele de localitate într-o comunã de preºedinte PSD Unirea. În sã nu mai spun cã un numãr bunã credinþã! Iar când manager sunt evidente cu nivel european. urma acestui demers, mi s-a cel puþin la fel de mare sunt 
ochiul liber, cele din propus sã candidez ºi m-am hotãrâþi cu cine vor vota pe 5 
POLITICÃ se vãd mai greu, gândit: „De ce nu?” iunie, respectiv Daniel Nica 
dar vor fi mai durabile odatã 

ºi PSD. Pe de altã parte, nu 
cu învestirea mea ca primar. Rep: Când toatã lumea cred cã oamenii doresc 
Lucrul în administraþie este vorbeºte numai despre neapãrat sã vadã aceleaºi 
un proces bazat atât pe candidaþii ALDE, UNPR ºi  figuri politice, care au mai 
rezolvarea problemelor PNL la Primãria comunei exercitat funcþii publice sau 
cetãþenilor, care sunt foarte Unirea, ce cautã Daniel care au mai candidat la 
importante, cât ºi pe un Nica de la PSD în aceastã Primãria Unirea ºi nu le-au 
program de dezvoltare posturã? rezolvat problemele.
durabilã a comunei bazat pe D.N.: Daniel Nica este 
o viziune pe termen lung. propunerea PSD la primãria Rep: Personal, cum 

Unirea. În altã ordine de argumentaþi intrarea dvs Rep: Probabil cã idei, dacã am pune în în cursa electoralã? locuitorii comunei Unirea discuþie ceilalþi candidaþi, ar 
D.N.: Prezenþa mea în îºi pun câteva întrebãri 
aceastã campanie electoralã 
va fi una atipicã, a unui om 

împãrtãºeºti lumina bunului tânãr care nu a avut 
Rep: Care sunt Dumnezeu, orice problemã niciodatã mari legãturi cu 

prioritãþile candidatului este pe jumãtate rezolvatã. încrengãturile politice 
Daniel Nica pentru Apoi cunosc bine problemele cãlãrãºene. Va fi prezenþa 
mandatul 2016-2020?comunei noastre, dar ºi unui candidat care va avea 

puterea de implicare a un dialog bazat pe maximã D.N. În primul rând, îmi 
oamenilor. Un buget local sinceritate cu alegãtorii, din propun accesarea de fonduri 
completat cu resursa umanã, casã în casã, a unui candidat europene ºi guvernamentale 
singura resursã inepuizabilã, care nu va promite decât cã pentru implementarea unor 
poate duce la rezultate va munci în folosul proiecte care vor conduce cu 
miraculoase. Formarea mea locuitorilor, bazându-se siguranþã la îmbunãtãþirea 
profesionalã, experienþa de permanent pe dialogul ºi considerabilã a vieþii 
viaþã, rezultatele muncii mele sprijinul acestora. Cu orice locuitorilor. Printre 
de pânã acum ºi, mai ales, risc, vom discuta pragmatic prioritãþile mele se aflã 
motivaþia pentru o viaþã mai despre realitãþile ºi urmãtoarele:

Finalizarea lucrãrilor de 
asfaltare a întregii reþele 
stradale din Oltina ºi Unirea, 
inclusiv a ºanþurilor de 
colectare a apelor pluviale. 
Înfiinþarea de alei pietonale 
în fiecare localitate. 
Extindere reþea canalizare în 
cele douã sate. Construire 
staþie epurare a apelor uzate 
în satul Oltina. Înfiinþare 
parcuri ºi locuri de joacã în 
ambele sate. Înfiinþare piaþã 
agro-alimentarã în satul 
Unirea. Dotarea cu centrale 
termice la cele douã corpuri 
de ºcoalã. Construire salã de 
sport multifuncþionalã. 

Rep: Ce fel de potenþial ºi cu oameni de locuitorii comunei. Înfiinþare alþii sã facã în locul lor acest 
Asfaltarea drumului comunal 

campanie electoralã aþi ispravã. Eu sunt nou în sistem video de supraveghere lucru. Sã aibã încredere în 
care face legãtura între 

oameni noi, tineri ºi serioºi purtat pânã în prezent? politicã, dar ºtiu cã pentru având ca scop siguranþa 
localitãþile Periºoru ºi Roseþi. 

acest scrutin candideazã care au o nouã viziune bunurilor din gospodãriile De acum încolo la ce vã 
Construire alee pietonalã 

asupra interesului public ºi aºteptaþi? Pentru cei care cetãþenilor comunei oameni foarte apreciaþi de 
între satele Unirea ºi Oltina. 

doresc o relaþie comunitate. împotriva efracþiilor. vor arunca cu noroi în Pietruirea drumului agricol 
fundamentalã între cetãþean De aceea, nu va fi o Asigurarea unui cadru dvs. ce mesaj le dintre satele Iezeru ºi ºi alesul sãu. campanie uºoarã. legislativ pentru transmiteþi?Dichiseni. Cadastru general Sã fie atenþi la ceea ce se Dar, sunt sigur cã aceºtia  impulsionarea iniþiativelor În ceea ce priveºte campania, la nivelul comunei. întâmplã în jurul lor. Sã nu private ºi public private. vor da dovadã de fair-play, vã spun din start cã nu am Salubrizarea fostelor sedii se lase manipulaþi, aºa cum trebuie sã se agreat aruncatul cu noroi. ale CAP-urilor din satele cumpãraþi, amãgiþi. Sã Rep: Ce mesaj le întâmple în orice competiþie. Este uºor sã stai pe margine, Unirea ºi Oltina. Construire creadã în viitorul comunei adresaþi concetãþenilor Pentru cei pentru care sã chibiþezi, sã critici faptele platforme ecologice pentru lor, în puterea noastrã de a dvs. cu 8 zile înainte de campaniile electorale ºi atitudinile altora. Mai greu gunoiul de grajd. depãºi momentul critic în alegerile locale? reprezintã o sursã de fitile, e sã te apuci sã faci ceva, sã Modernizarea serviciului de care ne aflãm, ca partid de D.N.: Sã fie conºtienþi de mesajul meu este clar: Nu te implici în viaþa colectare a gunoiului faptul cã viitorul lor stã în opoziþie. Împreunã trebuie 

mai umblaþi cu gogoºi comunitãþii. ªi acum, între menajer. Atragerea de sã schimbãm/continuãm puterea lor, în votul lor. 
electorale! Iar pentru cei noi fie vorba, indiferent ce ar investitori în vederea lucrurile. Eu îmi doresc sã Dacã actuala clasã politicã 
care practicã jignirile face un primar, cu siguranþã dezvoltãrii unor afaceri fac lucruri bune CU nu le mai este pe plac sã 
gratuite, mesajul meu este: nu-i poate mulþumi pe toþi.având ca scop crearea de OAMENI, PENTRU vinã la vot pentru a o 
Numai de bine!Unirea este o comunã cu locuri de muncã pentru OAMENI.schimba. Sã nu aºtepte pe 

î 

î 

Daniel Nica, candidat PSD
„Eu îmi doresc sã fac lucruri bune

la Primãria Comunei Unirea: 
CU OAMENI, PENTRU OAMENI”

„O comunã europeanã“ este mesajul social-democratului Daniel 
Nica prin care vrea sã câºtige Primãria Unirea ºi 7 din cele 11 
mandate în Consiliul Local.
Lansarea oficialã a candidatului Daniel Nica a avut loc miercuri, 
18 mai, iar la eveniment a participat Liviu Dragnea ºi întreaga 
echipã de conducere a PSD Cãlãraºi. „În echipa pentru Consiliul 
Local sunt cei mai buni dintre social-democraþii din Unirea, iar 
pentru mine, fiecare dintre ei este pe primul loc. Candidaþii provin 
din toate categoriile sociale, pentru cã vrem sã îi reprezentãm pe 
toþi locuitorii. Sunt convins cã lucrurile bune pe care vrem sã le 
facem se vor întâmpla”, a declarat Daniel Nica.
Daniel Nica a acceptat un interviu în care oferã detalii interesante 
despre candidatura sa ºi despre prioritãþile sale ca primar. Nu în 
ultimul rând, domnia sa transmite un mesaj elocvent cãtre 
locuitorii comunei Unirea.

Alãturi de enoriaºi la slujba Sfinþilor Constantin ºi Elena

SCHIMB DE ªTAFETÃ - OLTEANU-NICA

TOÞI PENTRU PRIMÃRIE Echipa de consilieri
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OPINII LOCUITORI ªI CANDIDAÞI CONSILIUL LOCAL DESPRE CANDIDATUL DANIEL NICA
Daniel Nica, PRIMAR! Este o idee 
nemaipomenitã! ªtiu cã poate sã 

câºtige ºi îi urez succes. Altfel va arãta 
comuna la finalul mandatului sãu. Vom 
putea atrage bani de la Uniunea Europeanã 
pentru continuarea proiectelor de reabilitare 
a infrastructurii rutiere… Daniel Nica 
intenþioneazã sa dezvolte comuna ºi din 
punct de vedere economico-social! Îi rog pe 
toþi cei care vor câºtiga mandate de 
consilieri locali sã-l sprijine pe Daniel Nica sã 
construiascã pentru comunã ºi locuitori tot 
ce ºi-a propus în agenda electoralã... Votãm 
primar Nica Daniel!

JECU OLGUÞA – STOICA LILIANA – FRONEA VASILICA

Sunt foarte mulþumit de rezultatele 
campaniei purtate pânã acum. 

Daniel Nica este primul candidat care 
este iubit de mai toþi locuitorii. Cred cã 
oamenii au obosit sã vadã mereu aceleaºi 
persoane ºi vor ºi tineri în funcþiile de 
conducere la primãrie. Eu cred cã Daniel 
Nica va fi primarul care poate aduce 
beneficii comunei noastre ºi va ajuta 
locuitorii sã se simtã confortabil. În 
primul rând, sã se simtã oameni, sã fie 
mândri cã trãiesc în aceastã comunã!

POPA OVIDEL

Îl votãm pe 
domnul 

Nica pentru o 
viaþã mai 
bunã… 

Îl cunoaºtem de 
când era copil 
mic. Este un 
bãiat ascultãtor, 
cuminte, care 
meritã sã fie primarul nostru!

MOISE NICOLETA – MOISE 
ALEXANDRINA

De foarte 
mult timp 

mi-am dorit sã 
candideze un 
tânãr la primãrie. 
Este apropiat de 
noi ºi am 
convingerea cã ne 
va sprijini atunci 
când îi vom 
solicita ajutorul. 
Mergem la vot cu 
speranþa unui viitor mai bun pentru noi toþi. 
Daniel Nica va fi din 5 iunie primarul comunei 
Unirea!

MIREL ALUNGEI

Îl cunosc, 
mamã, pe 

Dãnuþ de când 
era copil. 
Seamãnã foarte 
mult cu taicã-
sãu. Sigur va fi 
un primar la fel 
de bun cu 
oamenii cum a 
fost ºi tatãl lui. 
Este capabil ºi 
ambiþios de a realiza lucrurile pe care le are 
în mintea lui. Sã fie primar, mamã!

ELENA DUDÃ

Daniel Nica are profilul unui primar 
adevãrat, cinstit, corect si onest. Bine 

ar fi ca sã câºtige alegerile! Oamenii din 
Oltina ºi Unirea, care au viziune, care 
percep lucrurile corect, SIGUR îl vor vota! Îl 
susþin pe Daniel Nica pentru cã am 
încredere cã va continua proiectele 
demarate de domnul Olteanu, respectiv 
canalizare ºi asfaltare. Este un tânãr cu 
imensã voinþã de afirmare, care a 
demonstrat cã poate realiza multe doar cu 
propriile forþe. E nãscut aici ºi este un bun 

samaritean pentru locuitori. Va fi viitorul PRMAR al comunei Unirea!
SILVIA NICA – MIRELA BELU

Este tânãr, ºtie administraþie, vrea ºi 
poate deveni  primarul dumneavoastrã. 

Îl susþin pe Dan pentru faptul cã este un om 
de caracter, cu mult bun simþ faþã de semenii 
sãi, pentru calitãþile sale manageriale ºi 
pentru crezul sãu de a conduce aceastã 
comunitate în condiþii de viaþã cât mai 
decente. Pe 5 iunie trebuie sã ieºim cu toþii la 
vot, astfel încât sã ne asigurãm ºi majoritatea 
în Consiliul Local. De ce? Pentru ca noul 
nostru primar, Daniel Nica, sã poatã sã-ºi 
exercite în condiþii favorabile mandatul ºi sã 
demareze proiectele gândite de el. Votaþi Daniel Nica!

ANGHEL OLTEANU – PRIMAR ÎN FUNCÞIE 

Vreau o schimbare majorã 
la primãrie… Vreau sã fiu 

mândru de comuna mea…

Voi vota cu siguranþã Daniel 
Nica!.. Va fi un primar devotat 
comunei Unirea… 

Este de-al nostru ºi mergem cu 
el pânã în pânzele albe!

Culea Ion (VEREA), Lazãr 
Titi, Rusu Florin (FOAIE), 

Iordache ªtefan 

NOI, tinerii comunei, 
meritãm un primar care sã 

ne sprijine interesele. Felicitãri 
cã a ajuns sã candideze pentru 
comuna noastrã! Pãnã ºi bunica 
mea, care are 71 de ani, când a 
auzit cã Daniel Nica candideazã, 
a zis cã-l voteazã! Daniel, noi 
tinerii te susþinem din tot 
sufletul! Vom fi lângã tine pe 5 
iunie!

NICOLETA DUDÃ

Sunt sigur cã Daniel Nica 
este cel care va face comuna 

noastrã mai frumoasã. Deoarece 
acesta este omul care în doar douã 
sãptãmâni, pe parcursul campaniei 
electorale, ne-a convins de ce vrea 
sã fie primarul nostru. Dupã ce va 
prelua oficial mandatul, sunt sigur 
cã satele în care trãim se vor 
schimba radical ºi doar în context 
pozitiv. De aceea am ales sã-l 
susþin la funcþia de primar.

MITU EMANUEL

Este vremea ca Primãria 
Unirea sã fie condusã de 

primarul oamenilor, de 
primarul tuturor. Este un 
moment de cumpãnã pentru 
comuna noastrã ºi singura 
soluþie este Daniel Nica. 

Un bãiat tânãr, cu principii 
moderne. Votez Daniel Nica!

COJOCARU SILICA

Am ales sã fiu în echipa lui 
Daniel Nica pentru cã trebuie 

sã continuãm proiectele demarate 
în comuna noastrã. Avem nevoie de 
el ca primar. Va fi un primar tânãr, 
energic, care va aduce un nou suflu 
în rândul funcþionarilor. Va atrage 
investitori care sã ne ajute sã 
menþinem comuna pe locurile 
fruntaºe ale judeþului Cãlãraºi.

ANDREI MARIN 
- CANDIDAT CONSILIUL LOCAL

Daniel Nica 
meritã cu 

desãvârºire sã fie 
primarul acestei 
comune. Are 
capacitãþile 
necesare unui 
lider, se implicã 
complet în tot 
ceea ce face ºi 
orice promisiune 
o duce la bun 
sfârºit! Comuna noastrã are nevoie de un primar 
tânãr. Am venit în echipa lui pentru a-l sprijini 
sã realizeze obiective care vor conduce la 
bunãstarea comunitãþii noastre.

BELU FLORIN - CANDIDAT CONSILIUL LOCAL

Nica Daniel 
este un 

tânãr care s-a 
implicat de-a 
lungul timpului în 
promovarea 
imaginii comunei 
noastre. A fost 
lângã noi la toate 
acþiunile 
desfãºurate în 
ultimii ani. A 
demonstrat cã este un bun gospodar prin 
accesarea proiectelor europene la propria firmã. 
Este unul din cei mai corecþi oameni pe care i-
am întâlnit. Meritã sã fie primarul nostru! Votaþi 
Nica Daniel pe 5 iunie.

MOISE LIVIU - CANDIDAT CONSILIUL LOCAL

Îl cunosc de 
foarte mult 

timp pe Dãnuþ. 
Are capacitatea 
de a conduce 
primãria ºi multã 
voinþã. De foarte 
mult timp 
aºteptãm un 
tânãr sã fie 
primar. Îl susþin 
pe Nica Daniel. 
Meritã sã fie primarul nostru. Oameni buni, 
avem nevoie de continuitate în comuna noastrã. 
Cu siguranþã domnul Nica va reuºi asta. Succes!

MARIN DOBRE 

- CANDIDAT CONSILIUL LOCAL

Nica Daniel va fi un bun primar. Este 
pregãtit profesional, capabil sã 

acceseze proiecte cu fonduri europene 
pentru dezvoltarea comunei. Este o 
persoanã ambiþioasã, plãcutã, cu mult bun 
simþ, întreprinzãtor, un tatã deosebit ºi cred 
cã va reuºi sã schimbe multe în primãrie. Cu 
siguranþã va fi în stare sã continue politica 
domnului Anghel Olteanu. Îl susþin pe 5 
iunie. Votez Primar Daniel Nica! 

ªTEFÃNESCU EUGENIA                                         
– CANDIDAT CONSILIUL LOCAL

Noi credem în el ºi o sã votãm 
pentru el. Domnul Daniel Nica este 

un om cumsecade ºi-l vom alege pe el. 
Este sincer, onest ºi un un bun prieten. 
Proiectele sale cuprind obiective care va 
face ca satele noastre sã arate cât mai 
frumoase. Ne bucurã acest lucru. Este 
viitorul acestei comune. Sunt mândru cã 
fac parte din echipa lui. O echipã 
puternicã care va avea realizãri multe 
pentru comunitate.

MOISE MARIAN – CANDIDAT 
CONSILIUL LOCAL

Este evident cã Daniel Nica 
este candidatul cu cele mai 

mari ºanse de a fi ales primarul 
nostru. Este independent financiar, 
fiind de departe cel mai bine 
pregãtit profesional între cei care ºi-
au anunþat candidatura, capabil sã 
realizeze lucruri benefice pentru 
comunitatea noastrã. 

Este un prieten de nãdejde, aproape 
de oameni.Votez Dan Nica, PRIMAR!

MOISE MARCEL – CANDIDAT LA 
CONSILIUL LOCAL

Îl cunosc de peste 25 de ani. 
Sunt onorat cã m-a inclus pe 

lista de consilieri. Cum sã nu fie 
primarul comunei noastre!? În 
primul rând ºtie sã fie OM! Apoi, 
Daniel Nica este integru, cu frica lui 
D-zeu, implicat în societatea 
noastrã. La EL poþi apela oricând. 
Dacã poate, te ajutã. Eu votez 
Daniel Nica, primarul comunei 
Unirea!

PLISC GAVRILÃ - CANDIDAT 
CONSILIUL LOCAL

Daniel Nica deþine 
calitãþile necesare pentru 

funcþia de primar al comunei 
noastre. Este un bãiat tânãr, 
inginer de profesie, foarte 
ambiþios în ce-ºi propune, un om 
de cuvânt. 
Îl susþin pe 5 iunie sã câºtige 
alegerile! Votez Daniel Nica! 

IORDAN MARIAN – 
CANDIDAT LA 

CONSILIUL LOCAL

Susþin ºi voi vota Daniel 
Nica! Cu el primar, comuna 

Unirea va fi schimbatã în bine. 
Este capabil sã continue 
dezvoltarea economicã a comunei 
Unirea. NOI, localnicii, meritãm o 
viaþã ºi un trai mai bun. Daniel 
Nica sã ne creeze aceste condiþii. 
Îl susþinem pe 5 iunie la vot! 
Doamne ajutã sã câºtige!

TUDOR TÃNASE - CANDIDAT 
CONSILIUL LOCAL

ãrerile locuitorilor 
din comuna Unirea Pdespre Daniel Nica, 

omul de afaceri care 
candideazã la funcþia de 
primar al acestei 
localitãþi, sunt împãrþite. 
Totuºi, marea majoritatea 
a acestora considerã cã 
este o persoanã demnã 
de încredere, care ar 
putea contribui la 
dezvoltarea comunei, 
oamenii spunând cã sunt 
gata sã-i dea un credit de 
încredere la scrutinul din 
5 iunie. Amintim cã 
Daniel Nica candideazã 
la funcþia de primar al 
comunei Unirea din 
partea PSD. El susþine cã 
scopul sãu este sã 
dezvolte ºi sã transforme 
comuna într-una cu 
adevãrat europeanã.
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OPINII LOCUITORI ªI CANDIDAÞI CONSILIUL LOCAL DESPRE CANDIDATUL DANIEL NICA
Daniel Nica, PRIMAR! Este o idee 
nemaipomenitã! ªtiu cã poate sã 

câºtige ºi îi urez succes. Altfel va arãta 
comuna la finalul mandatului sãu. Vom 
putea atrage bani de la Uniunea Europeanã 
pentru continuarea proiectelor de reabilitare 
a infrastructurii rutiere… Daniel Nica 
intenþioneazã sa dezvolte comuna ºi din 
punct de vedere economico-social! Îi rog pe 
toþi cei care vor câºtiga mandate de 
consilieri locali sã-l sprijine pe Daniel Nica sã 
construiascã pentru comunã ºi locuitori tot 
ce ºi-a propus în agenda electoralã... Votãm 
primar Nica Daniel!

JECU OLGUÞA – STOICA LILIANA – FRONEA VASILICA

Sunt foarte mulþumit de rezultatele 
campaniei purtate pânã acum. 

Daniel Nica este primul candidat care 
este iubit de mai toþi locuitorii. Cred cã 
oamenii au obosit sã vadã mereu aceleaºi 
persoane ºi vor ºi tineri în funcþiile de 
conducere la primãrie. Eu cred cã Daniel 
Nica va fi primarul care poate aduce 
beneficii comunei noastre ºi va ajuta 
locuitorii sã se simtã confortabil. În 
primul rând, sã se simtã oameni, sã fie 
mândri cã trãiesc în aceastã comunã!

POPA OVIDEL

Îl votãm pe 
domnul 

Nica pentru o 
viaþã mai 
bunã… 

Îl cunoaºtem de 
când era copil 
mic. Este un 
bãiat ascultãtor, 
cuminte, care 
meritã sã fie primarul nostru!

MOISE NICOLETA – MOISE 
ALEXANDRINA

De foarte 
mult timp 

mi-am dorit sã 
candideze un 
tânãr la primãrie. 
Este apropiat de 
noi ºi am 
convingerea cã ne 
va sprijini atunci 
când îi vom 
solicita ajutorul. 
Mergem la vot cu 
speranþa unui viitor mai bun pentru noi toþi. 
Daniel Nica va fi din 5 iunie primarul comunei 
Unirea!

MIREL ALUNGEI

Îl cunosc, 
mamã, pe 

Dãnuþ de când 
era copil. 
Seamãnã foarte 
mult cu taicã-
sãu. Sigur va fi 
un primar la fel 
de bun cu 
oamenii cum a 
fost ºi tatãl lui. 
Este capabil ºi 
ambiþios de a realiza lucrurile pe care le are 
în mintea lui. Sã fie primar, mamã!

ELENA DUDÃ

Daniel Nica are profilul unui primar 
adevãrat, cinstit, corect si onest. Bine 

ar fi ca sã câºtige alegerile! Oamenii din 
Oltina ºi Unirea, care au viziune, care 
percep lucrurile corect, SIGUR îl vor vota! Îl 
susþin pe Daniel Nica pentru cã am 
încredere cã va continua proiectele 
demarate de domnul Olteanu, respectiv 
canalizare ºi asfaltare. Este un tânãr cu 
imensã voinþã de afirmare, care a 
demonstrat cã poate realiza multe doar cu 
propriile forþe. E nãscut aici ºi este un bun 

samaritean pentru locuitori. Va fi viitorul PRMAR al comunei Unirea!
SILVIA NICA – MIRELA BELU

Este tânãr, ºtie administraþie, vrea ºi 
poate deveni  primarul dumneavoastrã. 

Îl susþin pe Dan pentru faptul cã este un om 
de caracter, cu mult bun simþ faþã de semenii 
sãi, pentru calitãþile sale manageriale ºi 
pentru crezul sãu de a conduce aceastã 
comunitate în condiþii de viaþã cât mai 
decente. Pe 5 iunie trebuie sã ieºim cu toþii la 
vot, astfel încât sã ne asigurãm ºi majoritatea 
în Consiliul Local. De ce? Pentru ca noul 
nostru primar, Daniel Nica, sã poatã sã-ºi 
exercite în condiþii favorabile mandatul ºi sã 
demareze proiectele gândite de el. Votaþi Daniel Nica!

ANGHEL OLTEANU – PRIMAR ÎN FUNCÞIE 

Vreau o schimbare majorã 
la primãrie… Vreau sã fiu 

mândru de comuna mea…

Voi vota cu siguranþã Daniel 
Nica!.. Va fi un primar devotat 
comunei Unirea… 

Este de-al nostru ºi mergem cu 
el pânã în pânzele albe!

Culea Ion (VEREA), Lazãr 
Titi, Rusu Florin (FOAIE), 

Iordache ªtefan 

NOI, tinerii comunei, 
meritãm un primar care sã 

ne sprijine interesele. Felicitãri 
cã a ajuns sã candideze pentru 
comuna noastrã! Pãnã ºi bunica 
mea, care are 71 de ani, când a 
auzit cã Daniel Nica candideazã, 
a zis cã-l voteazã! Daniel, noi 
tinerii te susþinem din tot 
sufletul! Vom fi lângã tine pe 5 
iunie!

NICOLETA DUDÃ

Sunt sigur cã Daniel Nica 
este cel care va face comuna 

noastrã mai frumoasã. Deoarece 
acesta este omul care în doar douã 
sãptãmâni, pe parcursul campaniei 
electorale, ne-a convins de ce vrea 
sã fie primarul nostru. Dupã ce va 
prelua oficial mandatul, sunt sigur 
cã satele în care trãim se vor 
schimba radical ºi doar în context 
pozitiv. De aceea am ales sã-l 
susþin la funcþia de primar.

MITU EMANUEL

Este vremea ca Primãria 
Unirea sã fie condusã de 

primarul oamenilor, de 
primarul tuturor. Este un 
moment de cumpãnã pentru 
comuna noastrã ºi singura 
soluþie este Daniel Nica. 

Un bãiat tânãr, cu principii 
moderne. Votez Daniel Nica!

COJOCARU SILICA

Am ales sã fiu în echipa lui 
Daniel Nica pentru cã trebuie 

sã continuãm proiectele demarate 
în comuna noastrã. Avem nevoie de 
el ca primar. Va fi un primar tânãr, 
energic, care va aduce un nou suflu 
în rândul funcþionarilor. Va atrage 
investitori care sã ne ajute sã 
menþinem comuna pe locurile 
fruntaºe ale judeþului Cãlãraºi.

ANDREI MARIN 
- CANDIDAT CONSILIUL LOCAL

Daniel Nica 
meritã cu 

desãvârºire sã fie 
primarul acestei 
comune. Are 
capacitãþile 
necesare unui 
lider, se implicã 
complet în tot 
ceea ce face ºi 
orice promisiune 
o duce la bun 
sfârºit! Comuna noastrã are nevoie de un primar 
tânãr. Am venit în echipa lui pentru a-l sprijini 
sã realizeze obiective care vor conduce la 
bunãstarea comunitãþii noastre.

BELU FLORIN - CANDIDAT CONSILIUL LOCAL

Nica Daniel 
este un 

tânãr care s-a 
implicat de-a 
lungul timpului în 
promovarea 
imaginii comunei 
noastre. A fost 
lângã noi la toate 
acþiunile 
desfãºurate în 
ultimii ani. A 
demonstrat cã este un bun gospodar prin 
accesarea proiectelor europene la propria firmã. 
Este unul din cei mai corecþi oameni pe care i-
am întâlnit. Meritã sã fie primarul nostru! Votaþi 
Nica Daniel pe 5 iunie.

MOISE LIVIU - CANDIDAT CONSILIUL LOCAL

Îl cunosc de 
foarte mult 

timp pe Dãnuþ. 
Are capacitatea 
de a conduce 
primãria ºi multã 
voinþã. De foarte 
mult timp 
aºteptãm un 
tânãr sã fie 
primar. Îl susþin 
pe Nica Daniel. 
Meritã sã fie primarul nostru. Oameni buni, 
avem nevoie de continuitate în comuna noastrã. 
Cu siguranþã domnul Nica va reuºi asta. Succes!

MARIN DOBRE 

- CANDIDAT CONSILIUL LOCAL

Nica Daniel va fi un bun primar. Este 
pregãtit profesional, capabil sã 

acceseze proiecte cu fonduri europene 
pentru dezvoltarea comunei. Este o 
persoanã ambiþioasã, plãcutã, cu mult bun 
simþ, întreprinzãtor, un tatã deosebit ºi cred 
cã va reuºi sã schimbe multe în primãrie. Cu 
siguranþã va fi în stare sã continue politica 
domnului Anghel Olteanu. Îl susþin pe 5 
iunie. Votez Primar Daniel Nica! 

ªTEFÃNESCU EUGENIA                                         
– CANDIDAT CONSILIUL LOCAL

Noi credem în el ºi o sã votãm 
pentru el. Domnul Daniel Nica este 

un om cumsecade ºi-l vom alege pe el. 
Este sincer, onest ºi un un bun prieten. 
Proiectele sale cuprind obiective care va 
face ca satele noastre sã arate cât mai 
frumoase. Ne bucurã acest lucru. Este 
viitorul acestei comune. Sunt mândru cã 
fac parte din echipa lui. O echipã 
puternicã care va avea realizãri multe 
pentru comunitate.

MOISE MARIAN – CANDIDAT 
CONSILIUL LOCAL

Este evident cã Daniel Nica 
este candidatul cu cele mai 

mari ºanse de a fi ales primarul 
nostru. Este independent financiar, 
fiind de departe cel mai bine 
pregãtit profesional între cei care ºi-
au anunþat candidatura, capabil sã 
realizeze lucruri benefice pentru 
comunitatea noastrã. 

Este un prieten de nãdejde, aproape 
de oameni.Votez Dan Nica, PRIMAR!

MOISE MARCEL – CANDIDAT LA 
CONSILIUL LOCAL

Îl cunosc de peste 25 de ani. 
Sunt onorat cã m-a inclus pe 

lista de consilieri. Cum sã nu fie 
primarul comunei noastre!? În 
primul rând ºtie sã fie OM! Apoi, 
Daniel Nica este integru, cu frica lui 
D-zeu, implicat în societatea 
noastrã. La EL poþi apela oricând. 
Dacã poate, te ajutã. Eu votez 
Daniel Nica, primarul comunei 
Unirea!

PLISC GAVRILÃ - CANDIDAT 
CONSILIUL LOCAL

Daniel Nica deþine 
calitãþile necesare pentru 

funcþia de primar al comunei 
noastre. Este un bãiat tânãr, 
inginer de profesie, foarte 
ambiþios în ce-ºi propune, un om 
de cuvânt. 
Îl susþin pe 5 iunie sã câºtige 
alegerile! Votez Daniel Nica! 

IORDAN MARIAN – 
CANDIDAT LA 

CONSILIUL LOCAL

Susþin ºi voi vota Daniel 
Nica! Cu el primar, comuna 

Unirea va fi schimbatã în bine. 
Este capabil sã continue 
dezvoltarea economicã a comunei 
Unirea. NOI, localnicii, meritãm o 
viaþã ºi un trai mai bun. Daniel 
Nica sã ne creeze aceste condiþii. 
Îl susþinem pe 5 iunie la vot! 
Doamne ajutã sã câºtige!

TUDOR TÃNASE - CANDIDAT 
CONSILIUL LOCAL

ãrerile locuitorilor 
din comuna Unirea Pdespre Daniel Nica, 

omul de afaceri care 
candideazã la funcþia de 
primar al acestei 
localitãþi, sunt împãrþite. 
Totuºi, marea majoritatea 
a acestora considerã cã 
este o persoanã demnã 
de încredere, care ar 
putea contribui la 
dezvoltarea comunei, 
oamenii spunând cã sunt 
gata sã-i dea un credit de 
încredere la scrutinul din 
5 iunie. Amintim cã 
Daniel Nica candideazã 
la funcþia de primar al 
comunei Unirea din 
partea PSD. El susþine cã 
scopul sãu este sã 
dezvolte ºi sã transforme 
comuna într-una cu 
adevãrat europeanã.
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Trecere Chiciu - Ostrov
Ferry-boat-urile  ºi „5 Cãlãraºi” „Sãlcuþa”
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Consiliului Local oi construim 
Belciugatele nr. 15 din 18 drumuri 
februarie 2013 când Npentru 
Dinei nu mai era la 

întreaga comunitate, 
primãrie.  

nu ne facem statui ca 
adversarii noºtri. 
Toate strãzile vor fi 
asfaltate.

Rep: Bunã ziua, dle 
Gurlui! Ce mai faceþi 
Dvs, echipa pe care o 
conduceþi si adversarii 
Dvs?
Gurlui Mihai: Noi 
construim drumuri 
pentru întreaga 
comunitate, nu ne facem 
statuie ca adversarii 
noºtri. Au fost aproape 
finalizate lucrãrile de 
modernizare ºi asfaltare 
a drumurilor ºi din satul 
Cojeºti, dupã ce în 

toþi locuitorii comunei realizatã în comuna prealabil au fost 
Belciugatele sã aibã Belciugatele. Proiectul asfaltate satele 

Rep: Domnule Primar, rãbdare! Nimic nu se de asfaltare merge Belciugatele ºi 
de ce credeþi cã poate face peste noapte! concomitent cu Cîndeasca. Au început 
Vasilica Niculae Este foarte greu sã modernizarea sistemului lucrãrile de pregãtire 
candideazã la funcþia recuperãm într-un de iluminat public. pentru asfaltarea satului 
de primar al comunei mandat ceea ce nu s-a Instalãm corpuri de Mãriuþa, zeci de 
Belciugatele?realizat în 5 mandate. iluminat cu LED, ceea ce  camioane cu pietriº ºi 
Gurlui Mihai: Eu sunt Proiectul de asfaltare înseamnã un iluminat balast fiind depozitate în 
convins cã adevãratele este de departe cea mai modern ºi net superior zonã. Toate strãzile vor 
motive pentru care mare investiþie pubicã celui clasic.fi asfaltate. Fac apel la 
Niculae Vasilica îºi 
doreºte funcþia de primar 
sunt altele decât cele pe 
care le afiºeazã. Unul 
dintre motive este legat 
de cele 24 ha lucrate 
abuziv timp de mai mulþi 
ani.  Niculae Vasilica a Rep: Petre Dinei – 
lucrat abuziv 24 ha de duºmanul Dvs., 
teren agricol al pretinde cã el a iniþiat 
primãriei, din 2008 pânã proiectul de asfaltare!
în 2012 „având acordul Gurlui Mihai: Petre Dinei 
verbal al martorului minte cu neruºinare! 
Dinei Petre”, fãrã a plãti Este un mitoman ºi 
niciun leu pentru aceste mitocan dovedit în 
terenuri. Valoarea instanþã! Precizez cã 
prejudiciului creat astfel proiectul „Modernizare 
comunei Belciugatele se strãzi ºi drumuri în 
ridicã la sume cu multe comuna Belciugatele, 
zerouri. Concret, potrivit judeþul Cãlãraºi” a fost 
declaraþiilor date în faþa iniþiat de primarul 
organelor de cercetare Gurlui Mihai ºi aprobat 
penalã, Niculae Tase – prin Hotãrârea 
soþul Vasilicãi Niculae, 

Niculae Vasilica a 
lucrat abuziv 24 ha 
de teren agricol al 
primãriei, din 2008 

pânã în 2012 
„având acordul 

verbal al 
martorului Dinei 

Petre” fãrã a plãti 
niciun leu pentru 
aceste terenuri. 

Valoarea 
prejudiciului creat 

astfel comunei 
Belciugatele se 

ridicã la sume cu 
multe zerouri.

Proiectul 
„Modernizare 

strãzi ºi drumuri în 
comuna 

Belciugatele, 
judeþul Cãlãraºi” a 

fost iniþiat de 
primar Gurlui Mihai 

ºi aprobat prin 
Hotãrârea 

Consiliului Local 
Belciugatele nr.15 

din 18 februarie 
2013. 

lucreazã respectivele Valea Cenuºii, unde s-a agricole ºi maºinile de înainte, Niculae Vasilica 
terenuri din anul 2008. constatat cã firma soþilor mare tonaj pe care le a lucrat ani de zile, cu 
În anul 2012 am trimis o Niculae (Tase ºi Vasilica) deþine pe societate ºi nici acordul lui Dinei Petre, 
notificare cãtre a executat lucrãri nu a plãtit vreun impozit suprafaþa de 24 ha teren 
societatea soþilor Niculae agricole – a arat peste pe acestea. Probabil a agricol, în condiþiile în 
(Tase ºi Vasilica) în care 5000 m.p. din islazul luat acest exemplu care Dinei Petre anunþa 
le-am spus cã trebuie sã comunal din zona Valea negativ de la ºeful ei (de încã din anul 2006, prin 
plãteascã o redevenþã Cenuºii. Vã prezentãm partid) Dinei care refuzã adresa 
cãtre Primãria fotografii fãcute la faþa ºi în prezent sã plãteascã nr.275/27.01.2006, 
Belciugatele pentru cele locului. Niculae Vasilica impozitele ºi taxele afiºatã la sediul 

primãriei Belciugatele, Reporter: Ce ne puteþi 
cã „nu deþine teren spune despre membri 
pentru punerea în Consiliului local 
posesie a cetãþenilor Belciugatele?
validaþi conform Legilor: Gurlui Mihai: Consiliul 
169/1997, 1/2000, Local Belciugatele este 
247/2005”. alcãtuit din 11 membri. 

Printre aceºtia se aflã ºi 
soþii Niculae Vasilica ºi 
Niculae Tase precum ºi 
contabilul acestora – 
Mihalache Stelian. Toþi 
trei s-au opus în mod 
sistematic la toate 
proiectele importante 
pentru comunitate. 
Astfel, Niculae Vasilica 
împreunã cu soþul – 
Niculae Tase ºi 
contabilul acestora – 
Mihalache Stelian au 
refuzat sã voteze pentru 
proiectul de reabilitare a 
Cãminului Cultural din 
satul Mãriuþa, comuna 
Belciugatele, pierzând 
astfel o finanþare de 
peste 300.000 euro! Pe 
toate cãile aceºtia au 
încercat sã destabilizeze 

Reporter: Domnule Consiliul local ºi 
Primar care sunt funcþionarea normalã a 
motivele pentru care primãriei. 
Dinei Petre vã atacã 
cu atâta vehemenþã?
Gurlui Mihai: Individul 
acesta - Dinei Petre 
datoreazã bugetului local 
peste 36.000 RON (adicã 
peste 360 milioane de lei 
vechi), pe care refuzã sã-i 
plãteascã, contestând 
decizia de impunere pe 

Reporter: Ce pãrere motiv cã este cetãþean de 
aveþi de tandemul onoare ºi este scutit. 
Niculae Vasilica – Acest individ, care nu 
Dinei Petre ? mai are nici o urmã de 24 ha lucrate fãrã forme nu a plãtit nici un fel de locale.
Mihai Gurlui: Asocierea bun-simþ, pretinde sã nu legale. Pânã în prezent impozite la Primãria Toate acestea sunt tot 
Niculae Vasilica – Dinei plãteascã nimic pentru o aceºtia nu au plãtit comunei Belciugatele atâtea motive pentru 
Petre este cea mai toxicã avere impresionantã, în nimic. Soþii Niculae pentru utilajele agricole care Vasilica îºi doreºte 
combinaþie pentru condiþiile în care orice (Tase ºi Vasilica) sperã ºi maºinile de mare tonaj funcþia de primar.
comuna Belciugatele! alt cetãþean, chiar pentru cã dacã vor acapara pe care le deþine pe 
Sunt douã personaje un petic de pãmânt, funcþia de primar, societate! O aºteptãm sã 
duplicitare care plãteºte impozit! Dinei datoriile cãtre primãrie vinã sã le declare, aºa 
urmãresc doar propriile Petre de ce nu plãteºte? vor fi ºterse sau uitate. cum o obligã legea. Deºi 
interese ºi nimic mai Motivul principal pentru În lãcomia ei, Niculae pretinde cã este corectã, 
mult! Ambii sperã cã vor care mã atacã cred cã Vasilica a arat în mod d-na Vasilica este un rãu-
scãpa de datoriile cãtre este lesne de înþeles: abuziv 5.000 m.p. din platnic în ceea ce 
bugetul local ºi cã vor tocmai aceste impozite islazul comunal! Fapta s- priveºte obligaþiile cãtre 
lucra în continuare pe care i le-am imputat.  a petrecut de curând. O bugetul local. D-na 
terenuri ale primãriei Dinei Petre nu a lãsat comisie a primãriei s-a Vasilica nu a declarat la 
fãrã a plãti nici mãcar niciun document în deplasat în zona primãrie, aºa cum o 
echivalentul la o arendã. primãrie la încetarea cunoscutã sub numele de obligã legea, utilajele 
Aºa cum am arãtat mai 

reabilitare a 
Cãminului Cultural 
din satul Mãriuþa, 

comuna 
Belciugatele, 

pierzând astfel o 
finanþare de peste 

300.000 euro!

Dinei Petre nu a 
plãtit nici un 

impozit pentru 
cele peste 78 ha 

teren agricol 
deþinute pe raza 

comunei 
Belciugatele, nici 
pentru magazinul 
de peste 300 m.p. 
ºi nici pentru casa 
cu etaj. Orice alt 
cetãþean, chiar 

pentru un petic de 
pãmânt, plãteºte 

impozit! Dinei 
Petre de ce nu 

plãteºte?

Asocierea Niculae 
Vasilica – Dinei 

Petre este cea mai 
toxicã combinaþie 

pentru comuna 
Belciugatele!

Niculae Vasilica 
împreunã cu soþul 
– Niculae Tase ºi 

contabilul 
acestora – 

Mihalache Stelian 
au refuzat sã 
voteze pentru 
proiectul de 

Mihai Gurlui: „Ceea ce mã determinã sã 
candidez pentru un nou mandat sunt 

proiectele demarate, aflate în diferite stadii”

Arãturã fãcutã în islazul comunal 
de firma dnei  Niculae Vasilica

de Belciugatele
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Consiliului Local oi construim 
Belciugatele nr. 15 din 18 drumuri 
februarie 2013 când Npentru 
Dinei nu mai era la 

întreaga comunitate, 
primãrie.  

nu ne facem statui ca 
adversarii noºtri. 
Toate strãzile vor fi 
asfaltate.

Rep: Bunã ziua, dle 
Gurlui! Ce mai faceþi 
Dvs, echipa pe care o 
conduceþi si adversarii 
Dvs?
Gurlui Mihai: Noi 
construim drumuri 
pentru întreaga 
comunitate, nu ne facem 
statuie ca adversarii 
noºtri. Au fost aproape 
finalizate lucrãrile de 
modernizare ºi asfaltare 
a drumurilor ºi din satul 
Cojeºti, dupã ce în 

toþi locuitorii comunei realizatã în comuna prealabil au fost 
Belciugatele sã aibã Belciugatele. Proiectul asfaltate satele 

Rep: Domnule Primar, rãbdare! Nimic nu se de asfaltare merge Belciugatele ºi 
de ce credeþi cã poate face peste noapte! concomitent cu Cîndeasca. Au început 
Vasilica Niculae Este foarte greu sã modernizarea sistemului lucrãrile de pregãtire 
candideazã la funcþia recuperãm într-un de iluminat public. pentru asfaltarea satului 
de primar al comunei mandat ceea ce nu s-a Instalãm corpuri de Mãriuþa, zeci de 
Belciugatele?realizat în 5 mandate. iluminat cu LED, ceea ce  camioane cu pietriº ºi 
Gurlui Mihai: Eu sunt Proiectul de asfaltare înseamnã un iluminat balast fiind depozitate în 
convins cã adevãratele este de departe cea mai modern ºi net superior zonã. Toate strãzile vor 
motive pentru care mare investiþie pubicã celui clasic.fi asfaltate. Fac apel la 
Niculae Vasilica îºi 
doreºte funcþia de primar 
sunt altele decât cele pe 
care le afiºeazã. Unul 
dintre motive este legat 
de cele 24 ha lucrate 
abuziv timp de mai mulþi 
ani.  Niculae Vasilica a Rep: Petre Dinei – 
lucrat abuziv 24 ha de duºmanul Dvs., 
teren agricol al pretinde cã el a iniþiat 
primãriei, din 2008 pânã proiectul de asfaltare!
în 2012 „având acordul Gurlui Mihai: Petre Dinei 
verbal al martorului minte cu neruºinare! 
Dinei Petre”, fãrã a plãti Este un mitoman ºi 
niciun leu pentru aceste mitocan dovedit în 
terenuri. Valoarea instanþã! Precizez cã 
prejudiciului creat astfel proiectul „Modernizare 
comunei Belciugatele se strãzi ºi drumuri în 
ridicã la sume cu multe comuna Belciugatele, 
zerouri. Concret, potrivit judeþul Cãlãraºi” a fost 
declaraþiilor date în faþa iniþiat de primarul 
organelor de cercetare Gurlui Mihai ºi aprobat 
penalã, Niculae Tase – prin Hotãrârea 
soþul Vasilicãi Niculae, 

Niculae Vasilica a 
lucrat abuziv 24 ha 
de teren agricol al 
primãriei, din 2008 

pânã în 2012 
„având acordul 

verbal al 
martorului Dinei 

Petre” fãrã a plãti 
niciun leu pentru 
aceste terenuri. 

Valoarea 
prejudiciului creat 

astfel comunei 
Belciugatele se 

ridicã la sume cu 
multe zerouri.

Proiectul 
„Modernizare 

strãzi ºi drumuri în 
comuna 

Belciugatele, 
judeþul Cãlãraºi” a 

fost iniþiat de 
primar Gurlui Mihai 

ºi aprobat prin 
Hotãrârea 

Consiliului Local 
Belciugatele nr.15 

din 18 februarie 
2013. 

lucreazã respectivele Valea Cenuºii, unde s-a agricole ºi maºinile de înainte, Niculae Vasilica 
terenuri din anul 2008. constatat cã firma soþilor mare tonaj pe care le a lucrat ani de zile, cu 
În anul 2012 am trimis o Niculae (Tase ºi Vasilica) deþine pe societate ºi nici acordul lui Dinei Petre, 
notificare cãtre a executat lucrãri nu a plãtit vreun impozit suprafaþa de 24 ha teren 
societatea soþilor Niculae agricole – a arat peste pe acestea. Probabil a agricol, în condiþiile în 
(Tase ºi Vasilica) în care 5000 m.p. din islazul luat acest exemplu care Dinei Petre anunþa 
le-am spus cã trebuie sã comunal din zona Valea negativ de la ºeful ei (de încã din anul 2006, prin 
plãteascã o redevenþã Cenuºii. Vã prezentãm partid) Dinei care refuzã adresa 
cãtre Primãria fotografii fãcute la faþa ºi în prezent sã plãteascã nr.275/27.01.2006, 
Belciugatele pentru cele locului. Niculae Vasilica impozitele ºi taxele afiºatã la sediul 

primãriei Belciugatele, Reporter: Ce ne puteþi 
cã „nu deþine teren spune despre membri 
pentru punerea în Consiliului local 
posesie a cetãþenilor Belciugatele?
validaþi conform Legilor: Gurlui Mihai: Consiliul 
169/1997, 1/2000, Local Belciugatele este 
247/2005”. alcãtuit din 11 membri. 

Printre aceºtia se aflã ºi 
soþii Niculae Vasilica ºi 
Niculae Tase precum ºi 
contabilul acestora – 
Mihalache Stelian. Toþi 
trei s-au opus în mod 
sistematic la toate 
proiectele importante 
pentru comunitate. 
Astfel, Niculae Vasilica 
împreunã cu soþul – 
Niculae Tase ºi 
contabilul acestora – 
Mihalache Stelian au 
refuzat sã voteze pentru 
proiectul de reabilitare a 
Cãminului Cultural din 
satul Mãriuþa, comuna 
Belciugatele, pierzând 
astfel o finanþare de 
peste 300.000 euro! Pe 
toate cãile aceºtia au 
încercat sã destabilizeze 

Reporter: Domnule Consiliul local ºi 
Primar care sunt funcþionarea normalã a 
motivele pentru care primãriei. 
Dinei Petre vã atacã 
cu atâta vehemenþã?
Gurlui Mihai: Individul 
acesta - Dinei Petre 
datoreazã bugetului local 
peste 36.000 RON (adicã 
peste 360 milioane de lei 
vechi), pe care refuzã sã-i 
plãteascã, contestând 
decizia de impunere pe 

Reporter: Ce pãrere motiv cã este cetãþean de 
aveþi de tandemul onoare ºi este scutit. 
Niculae Vasilica – Acest individ, care nu 
Dinei Petre ? mai are nici o urmã de 24 ha lucrate fãrã forme nu a plãtit nici un fel de locale.
Mihai Gurlui: Asocierea bun-simþ, pretinde sã nu legale. Pânã în prezent impozite la Primãria Toate acestea sunt tot 
Niculae Vasilica – Dinei plãteascã nimic pentru o aceºtia nu au plãtit comunei Belciugatele atâtea motive pentru 
Petre este cea mai toxicã avere impresionantã, în nimic. Soþii Niculae pentru utilajele agricole care Vasilica îºi doreºte 
combinaþie pentru condiþiile în care orice (Tase ºi Vasilica) sperã ºi maºinile de mare tonaj funcþia de primar.
comuna Belciugatele! alt cetãþean, chiar pentru cã dacã vor acapara pe care le deþine pe 
Sunt douã personaje un petic de pãmânt, funcþia de primar, societate! O aºteptãm sã 
duplicitare care plãteºte impozit! Dinei datoriile cãtre primãrie vinã sã le declare, aºa 
urmãresc doar propriile Petre de ce nu plãteºte? vor fi ºterse sau uitate. cum o obligã legea. Deºi 
interese ºi nimic mai Motivul principal pentru În lãcomia ei, Niculae pretinde cã este corectã, 
mult! Ambii sperã cã vor care mã atacã cred cã Vasilica a arat în mod d-na Vasilica este un rãu-
scãpa de datoriile cãtre este lesne de înþeles: abuziv 5.000 m.p. din platnic în ceea ce 
bugetul local ºi cã vor tocmai aceste impozite islazul comunal! Fapta s- priveºte obligaþiile cãtre 
lucra în continuare pe care i le-am imputat.  a petrecut de curând. O bugetul local. D-na 
terenuri ale primãriei Dinei Petre nu a lãsat comisie a primãriei s-a Vasilica nu a declarat la 
fãrã a plãti nici mãcar niciun document în deplasat în zona primãrie, aºa cum o 
echivalentul la o arendã. primãrie la încetarea cunoscutã sub numele de obligã legea, utilajele 
Aºa cum am arãtat mai 

reabilitare a 
Cãminului Cultural 
din satul Mãriuþa, 

comuna 
Belciugatele, 

pierzând astfel o 
finanþare de peste 

300.000 euro!

Dinei Petre nu a 
plãtit nici un 

impozit pentru 
cele peste 78 ha 

teren agricol 
deþinute pe raza 

comunei 
Belciugatele, nici 
pentru magazinul 
de peste 300 m.p. 
ºi nici pentru casa 
cu etaj. Orice alt 
cetãþean, chiar 

pentru un petic de 
pãmânt, plãteºte 

impozit! Dinei 
Petre de ce nu 

plãteºte?

Asocierea Niculae 
Vasilica – Dinei 

Petre este cea mai 
toxicã combinaþie 

pentru comuna 
Belciugatele!

Niculae Vasilica 
împreunã cu soþul 
– Niculae Tase ºi 

contabilul 
acestora – 

Mihalache Stelian 
au refuzat sã 
voteze pentru 
proiectul de 

Mihai Gurlui: „Ceea ce mã determinã sã 
candidez pentru un nou mandat sunt 

proiectele demarate, aflate în diferite stadii”

Arãturã fãcutã în islazul comunal 
de firma dnei  Niculae Vasilica

de Belciugatele
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ar fi obþinut încã Într-un dosar al 
autorizaþia de construire Parchetului de pe lângã 
(de unde ºtia el fãrã sã se Judecãtoria Lehliu-Garã, 
intereseze la primãrie?). Vasilica afirma cã a avut 
Dar în timp ce fãcea acordul verbal a lui Dinei, 
aceastã ameninþare, acel când era primar, sã 
consilier stãtea cu scaunul lucreze aºa, pe naºpa, 27 
pe o hazna construitã de de hectare de teren, în 
colegul sãu de partid (tot condiþiile în care mulþi 
consilier de-al lui Dinei), oameni aºteptau sã-ºi 
pe domeniul public, adicã primeascã moºtenirea de 
pe un focar de infecþie. la pãrinþi iar Dinei le 
Rãmâne sã verificãm în ce spunea cã nu mai are de 
condiþii acest candidat la unde sã le dea. 
funcþia de consilier local a Ce credeþi, era corect sau 
construit aceastã hazna.era o înþelegere de grup 
Domnule Gelu, eu, infracþional?
viceprimarul comunei De curând, Vasilica a arat 
Belciugatele, NU TE DAU din pãºunea satului 0,5 ha 
ÎN JUDECATÃ pentru cã teren, lucru constatat de 
cel mai bine te vor judeca specialiºtii în mãsurãtori 
locuitorii satului Mãriuþa topografice. Acest 
ºi, totodatã, vor vedea exemplu negativ l-a luat 
cine sunt oamenii care vor de la ºeful ei de partid – protocol în schimbul a... fiindcã are un dosar penal ºi voi face tot ce îmi stã în 
sã vinã sã-i conducã.Dinei Petre. pentru deturnare de ce credeþi?  În schimbul putere ca acest individ 

(Petre Dinei) sã plãteascã unei diplome de Inginer fonduri din Primãria 
Îi transmit lui Dinei cã Cum intraþi în comuna pentru tot rãul fãcut Diplomat. Comunei Belciugatele. Îi 
vom face tot ce este Balciugatele din DN 3, pe acestei comunitãþi cãreia reamintesc domnului 
posibil sã recuperãm cele partea dreaptã veþi vedea i-a infrânat dezvoltarea în Petre Dinei cã, conform Vasilica, în toþi aceºti 
500 de ha de teren de la un teren cultivat cu ultimii 25 de ani. Acest patru ani în care a fost modificãrilor legislaþiei Universitatea Agronomicã porumb de Dinei Petre. lucru îl aºteaptã de foarte consilierã (având din 2014, funcþia de pentru a le retroceda Acest teren de 0,5 ha este mult timp majoritatea pretenþii la funcþia de viceprimar nu mai este celor îndreptãþiþi. În felul al soþiei sale, obþinut prin cetãþenilor din comunã.viceprimar),  a fost incompatibilã cu cea de acesta vom putea pãstra improprietãrire ca fost 

susþinutã din umbrã de membru în consiliul de pãºunile din cele 3 sate, membru cooperatist, Vedeþi cu ce tupeu minte Dinei. Nu a votat sau a administraþie a unei ºcoli. eliminând riscul de adicã pentru faptul cã a Dinei cã realizãrile absentat, la toate 
diminuare a acestora, muncit efectiv în C.A.P. noastre sunt proiectele hotãrârile pe care le-a dat Ce poate sã mai zicã Dinei pentru cã Dinei a cedat cu Este cineva din comuna lui? Dacã erau ale lui de ce Consiliul Local referitoare sau Vasilica, decât sã atâta uºurinþã terenul Belciugatele care a vãzut- nu le-a fãcut în 25 de ani la proiectul de asfaltare ºi vorbeascã de securitate? cãtre universitate fãrã sã-l o pe doamna Milica mãcar cât a stat în primãrie? de introducere a reþelei de De ce nu au vorbit pânã intereseze de cetãþenii o orã la C.A.P. Belciugatele, (sau de 30 de ani, cãci nici apã în satul Mãriuþa. acum? De ce nu spune ce comunei. De fapt lui i-a în condiþiile în are sunt nu mai þine minte cât a În general, la orice am vile am, ce maºini scumpe pãsat 25 de ani numai de oameni cãrora nu li s-a stat).fãcut noi în acest mandat am, ce  terenuri am el. atribuit acest teren deºi 

Vasilica,Tase ºi Mihalache Pe oamenii din satul vândut? Nu pot sã spunã Acestea sunt adevãratele au lucrat zeci de ani în 
(un ilustru necunoscut) Mãriuþa îi minte cã astfel de lucruri pentru cã probleme care trebuie sã C.A.P.? Sã-þi fie ruºine 
nu au fost de acord. Din proiectul de alimentare cu nu am furat ca ei. Am le cunoascã oamenii.Dinei Petre!
cauza acestor trei apã ar fi al lui. Tocmai pe demonstrat cetãþenilor 

Uitaþi-vã în satul Cojeºti consilieri am pierdut în aceºti oameni îi minte comunei cã sunt în slujba În final vreau sã le spun acest mandat 300.000 cum a arat pãºunea spre despre care spunea cã se lor. Am fãcut în patru ani cetãþenilor comunei baltã (unde toþi ªmecherii EURO pentru reparaþia ºi piºã pe ei, le-ar pune o de mandat ce nu a fãcut noastre cã sunt alãturi de reabilitarea Cãminului bombã sã disparã Mãriuþa lui Dinei sunt puºi în Dinei în 25 de ani. Asta ei cu tot sufletul ºi voi face Cultural de la Mãriuþa, posesie). de pe faþa pãmântului. este MAREA SUPÃRARE A tot ce pot pentru a-i ajuta deoarece nu au vrut sã Oare mãriuþenii au uitat Dinei a semnat în 2002 LOR. Dacã eu eram în toate problemele lor, voteze ºi nu s-a întrunit aºa repede? Încã mai Protocolul cu S.D.E. colaborator al securitãþii pentru a duce o viaþã mai numãrul de voturi poate acest individ sã Belciugatele prin care era sã fiþi siguri cã Dinei nu bunã. necesar hotãrârii. Pe mintã cum a minþit timp de acord ca Universitatea mai apuca sã facã ce a 
aceºti oameni nu-i de 25 de ani?Agronomicã sã fãcut. Îl opream de mult Cu respect, pentru toþi intereseazã dezvoltarea intabuleaze 1500 ha de din drumul lui de cetãþenii comunei,comunei ci numai teren din U.A.T. distrugere a comunei O întâmplare recentã la Prof. Gabriel GURLUI,îmbogãþirea lor Belciugatele, fãrã sã-i pese Belciugatele, iar comuna Mãriuþa: un consilier de-

VICEPRIMAR AL personalã.cã sunt oameni care mai ar fi arãtat astãzi cu totul al lui Dinei spunea cã îl va 
COMUNEI BELCIUGATELEDinei stã în spatele aveau de primit terenuri altfel. da în judecatã pe primar 

tuturor acestor lucruri. De conform legilor de Vreau sã-i spun lui Dinei dacã nu amendeazã un 
ce? Pentru cã îi este fricã. retrocedare. Bineînþeles, cã acum voi colabora cu tânãr care tocmai îºi 
Fricã de ce? De D.N.A., fãcuse un gard  ºi care nu Dinei a semnat acest securitatea ºi cu D.N.A-ul 

DINEI - VASILICA. DE CE UMBLÃ
ACEªTI INDIVIZI ÎN CÂRDÃªIE?!

DREPT LA REPLICÃ

Oare nu mai conteazã faptul cã Dinei a dat cu cuþitul în Meþ? Dumneavoastrã, cetãþenii, ce credeþi?

mandatului, înainte de de înregistrare a 
alegerile din 2012. cererilor. Acest lucru e 
Singurele obiecte consemnat în procesul-
predate viceprimarului verbal de predare-primire 
Gurlui Gabriel, în semnat de toate pãrþile 
prezenþa delegatului implicate, inclusiv de 
Prefectului, au fost douã Dinei Petre. De altfel, 
ºtampile ºi un registru dacã ar fi avut un proiect 
de înregistrare a propriu cu siguranþã l-ar 
cererilor. fi publicat în presã 

pentru a se lauda, însã el 
nici mãcar nu a Reporter: Dinei vã 
menþionat denumirea atacã spunând cã 
oficialã a vreunui introducerea apei la 
proiect, ceea ce confirmã Mãriuþa este meritul 
faptul cã nu are habar de lui, cã programul la 
vreun proiect. primãrie începe la 9 ºi 
În parºivenia lui, Dinei jumãtate,  primarul 
susþine ºi cã proiectul de vine la 11 ºi cã faceþi 
asfaltare îi aparþine. Nu naveta la Bucureºti.
sunt decât niºte minciuni Gurlui Mihai: Dinei Petre 
sfruntate! Mã repet, este, scuzaþi-mi expresia, 
proiectul de asfaltare a un mâncãtor de...
fost iniþiat de primarul Gurlui Mihai: Ceea ce Individul ãsta se comunitãþii, fãrã a face proiecte care duc la 
Gurlui Mihai ºi aprobat mã determinã sã hrãneºte cu rahat. Nu se mãcar o pauzã pentru progresul comunei, de 
prin Hotãrârea din candidez pentru un nou simte bine altfel! Lumea masa de prânz. De câte Dinei se ocupã alte 
februarie 2013! Nu am mandat sunt proiectele îl cunoaºte, nu mai poate ori a rãmas la primãrie persoane abilitate sã facã 
gãsit în primãrie nici demarate, aflate în pãcãli pe nimeni. Ce pot Dinei pânã la ora 9 cercetãri. 
urmã de proiect de diferite stadii. spune despre seara? Vã spun eu: Poate uneori sosesc la 
asfaltare lãsat de Dinei. introducerea apei la niciodatã! Venea la Candidez pentru a primãrie la 11.00, cum 
Sã-l fi luat oare acasã Mãriuþa este mai mult primãrie dimineaþa, finaliza toate proiectele zice Dinei, însã pânã la 
când a plecat din decât evident. Apa la stãtea 2- 3 ore dupã care demarate. acea orã eu am fost ori 
primãrie? Mai mult decat Mãriuþa a fost introdusã pleca la cârciumile lui. la A.F.I.R. (Agenþia de Pe scurt, pe lângã 
atât, mã întreb cum de de Gurlui, lucrãrile Nu-l mai gãseai dupã Finanþare a Investiþiilor proiectul de asfaltare a 
nu a zis nimic despre un începând în luna august amiazã la primãrie! La Rurale), ori la Ministerul 10,992 Km – proiect 
astfel de proiect cât a 2012 ºi finalizate în un moment dat, am fost Dezvoltãrii, ori la firmele finanþat prin PNDL, care 
fost în funcþie ºi zice decembrie 2013. Unde chiar acuzat de un acolit de consultanþã. Am a fost executat în 
abia acum când nu mai e era Dinei în acea al lui Dinei, cum cã stau bãtut sute de drumuri în proporþie de circa 75%, 
în funcþie de multã perioadã? Dinei Petre nu peste program, pânã la aceºti 4 ani, cât nu a avem un nou proiect de 
vreme.a lãsat nici un document orele 10 seara la bãtut Dinei în 20 de ani. asfaltare a 7,5 Km (prin 
Cât priveºte programul în primãrie la încetarea primãrie, consum Biroul primarului este care se asfalteazã practic 
de lucru, acesta începe la mandatului înainte de curentul electric al acum plin de dosare cu toate strãzile), un proiect 8.30 ºi se terminã la alegerile din 2012. primãriei ºi caut nereguli diverse proiecte pentru de asfaltare a drumurilor orele 17.00. De cele mai Singurele documente în ceea ce îl priveste pe dezvoltarea comunei de acces agricol în multe ori, eu rãmân la predate viceprimarului Dinei. Îi transmit lui Belciugatele. Pe timpul lungime de cca 9 km, pe primãrie pânã pe la orele Gurlui Gabriel, în Dinei sã stea liniºtit lui Dinei, în biroul fonduri europene, un 20-21.00, pentru prezenþa delegatului pentru cã am preocupãri primarului era un bazar, proiect de construire a rezolvarea diverselor Prefectului, au fost douã cu mult mai importante de la colivii cu pãsãrele, unei grãdiniþe cu probleme ale ºtampile ºi un registru decât el. Eu mã ocup de pânã la tablouri ºi 

program prelungit, cu o 
ceasuri de perete cu 

suprafaþã construitã de 
fotografii falsificate în 

1000 m.p., (având pe 
care Dinei apãrea alãturi 

lângã sãli de cursuri, 
de Ceauºescu.

bucãtãrie, salã de mese, 
Ce fac în intervalul 

dormitoare, alte 
orelor 21 – 06.00, este 

dependinþe), proiect de 
problema mea personalã. 

modernizare ºi extindere 
Eu nu-i întreb, nici pe 

a reþelei de apã în satele 
Dinei ºi nici pe Vasilica, 

Cândeasca ºi Cojeºti, 
cum este viaþa lor 

proiect de canalizare, personalã. ªi nici cum a 
proiect de aducþiune a fost. Lumea îi cunoaºte.  
gazului metan, proiect 

  
de înfiinþare a unei linii 
de transport Bucureºti – 
Belciugatele – satele 
componente, sub 
administrarea directã a 
Primãriei Belciugatele, ºi 
multe altele.Reporter: În final, dle 
Toate aceste vor fi Gurlui, ce vã 
posibile cu sprijinul determinã sã candidaþi 
cetãþenilor comunei pentru un nou 
Belciugatele!mandat?

Candidez pentru a 
finaliza toate 

proiectele 
începute

(Drept la replicã în urma 

articolului apãrut în sãptãmânalul 

Express nr. 371/20.05.2016)
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ar fi obþinut încã Într-un dosar al 
autorizaþia de construire Parchetului de pe lângã 
(de unde ºtia el fãrã sã se Judecãtoria Lehliu-Garã, 
intereseze la primãrie?). Vasilica afirma cã a avut 
Dar în timp ce fãcea acordul verbal a lui Dinei, 
aceastã ameninþare, acel când era primar, sã 
consilier stãtea cu scaunul lucreze aºa, pe naºpa, 27 
pe o hazna construitã de de hectare de teren, în 
colegul sãu de partid (tot condiþiile în care mulþi 
consilier de-al lui Dinei), oameni aºteptau sã-ºi 
pe domeniul public, adicã primeascã moºtenirea de 
pe un focar de infecþie. la pãrinþi iar Dinei le 
Rãmâne sã verificãm în ce spunea cã nu mai are de 
condiþii acest candidat la unde sã le dea. 
funcþia de consilier local a Ce credeþi, era corect sau 
construit aceastã hazna.era o înþelegere de grup 
Domnule Gelu, eu, infracþional?
viceprimarul comunei De curând, Vasilica a arat 
Belciugatele, NU TE DAU din pãºunea satului 0,5 ha 
ÎN JUDECATÃ pentru cã teren, lucru constatat de 
cel mai bine te vor judeca specialiºtii în mãsurãtori 
locuitorii satului Mãriuþa topografice. Acest 
ºi, totodatã, vor vedea exemplu negativ l-a luat 
cine sunt oamenii care vor de la ºeful ei de partid – protocol în schimbul a... fiindcã are un dosar penal ºi voi face tot ce îmi stã în 
sã vinã sã-i conducã.Dinei Petre. pentru deturnare de ce credeþi?  În schimbul putere ca acest individ 

(Petre Dinei) sã plãteascã unei diplome de Inginer fonduri din Primãria 
Îi transmit lui Dinei cã Cum intraþi în comuna pentru tot rãul fãcut Diplomat. Comunei Belciugatele. Îi 
vom face tot ce este Balciugatele din DN 3, pe acestei comunitãþi cãreia reamintesc domnului 
posibil sã recuperãm cele partea dreaptã veþi vedea i-a infrânat dezvoltarea în Petre Dinei cã, conform Vasilica, în toþi aceºti 
500 de ha de teren de la un teren cultivat cu ultimii 25 de ani. Acest patru ani în care a fost modificãrilor legislaþiei Universitatea Agronomicã porumb de Dinei Petre. lucru îl aºteaptã de foarte consilierã (având din 2014, funcþia de pentru a le retroceda Acest teren de 0,5 ha este mult timp majoritatea pretenþii la funcþia de viceprimar nu mai este celor îndreptãþiþi. În felul al soþiei sale, obþinut prin cetãþenilor din comunã.viceprimar),  a fost incompatibilã cu cea de acesta vom putea pãstra improprietãrire ca fost 

susþinutã din umbrã de membru în consiliul de pãºunile din cele 3 sate, membru cooperatist, Vedeþi cu ce tupeu minte Dinei. Nu a votat sau a administraþie a unei ºcoli. eliminând riscul de adicã pentru faptul cã a Dinei cã realizãrile absentat, la toate 
diminuare a acestora, muncit efectiv în C.A.P. noastre sunt proiectele hotãrârile pe care le-a dat Ce poate sã mai zicã Dinei pentru cã Dinei a cedat cu Este cineva din comuna lui? Dacã erau ale lui de ce Consiliul Local referitoare sau Vasilica, decât sã atâta uºurinþã terenul Belciugatele care a vãzut- nu le-a fãcut în 25 de ani la proiectul de asfaltare ºi vorbeascã de securitate? cãtre universitate fãrã sã-l o pe doamna Milica mãcar cât a stat în primãrie? de introducere a reþelei de De ce nu au vorbit pânã intereseze de cetãþenii o orã la C.A.P. Belciugatele, (sau de 30 de ani, cãci nici apã în satul Mãriuþa. acum? De ce nu spune ce comunei. De fapt lui i-a în condiþiile în are sunt nu mai þine minte cât a În general, la orice am vile am, ce maºini scumpe pãsat 25 de ani numai de oameni cãrora nu li s-a stat).fãcut noi în acest mandat am, ce  terenuri am el. atribuit acest teren deºi 

Vasilica,Tase ºi Mihalache Pe oamenii din satul vândut? Nu pot sã spunã Acestea sunt adevãratele au lucrat zeci de ani în 
(un ilustru necunoscut) Mãriuþa îi minte cã astfel de lucruri pentru cã probleme care trebuie sã C.A.P.? Sã-þi fie ruºine 
nu au fost de acord. Din proiectul de alimentare cu nu am furat ca ei. Am le cunoascã oamenii.Dinei Petre!
cauza acestor trei apã ar fi al lui. Tocmai pe demonstrat cetãþenilor 

Uitaþi-vã în satul Cojeºti consilieri am pierdut în aceºti oameni îi minte comunei cã sunt în slujba În final vreau sã le spun acest mandat 300.000 cum a arat pãºunea spre despre care spunea cã se lor. Am fãcut în patru ani cetãþenilor comunei baltã (unde toþi ªmecherii EURO pentru reparaþia ºi piºã pe ei, le-ar pune o de mandat ce nu a fãcut noastre cã sunt alãturi de reabilitarea Cãminului bombã sã disparã Mãriuþa lui Dinei sunt puºi în Dinei în 25 de ani. Asta ei cu tot sufletul ºi voi face Cultural de la Mãriuþa, posesie). de pe faþa pãmântului. este MAREA SUPÃRARE A tot ce pot pentru a-i ajuta deoarece nu au vrut sã Oare mãriuþenii au uitat Dinei a semnat în 2002 LOR. Dacã eu eram în toate problemele lor, voteze ºi nu s-a întrunit aºa repede? Încã mai Protocolul cu S.D.E. colaborator al securitãþii pentru a duce o viaþã mai numãrul de voturi poate acest individ sã Belciugatele prin care era sã fiþi siguri cã Dinei nu bunã. necesar hotãrârii. Pe mintã cum a minþit timp de acord ca Universitatea mai apuca sã facã ce a 
aceºti oameni nu-i de 25 de ani?Agronomicã sã fãcut. Îl opream de mult Cu respect, pentru toþi intereseazã dezvoltarea intabuleaze 1500 ha de din drumul lui de cetãþenii comunei,comunei ci numai teren din U.A.T. distrugere a comunei O întâmplare recentã la Prof. Gabriel GURLUI,îmbogãþirea lor Belciugatele, fãrã sã-i pese Belciugatele, iar comuna Mãriuþa: un consilier de-

VICEPRIMAR AL personalã.cã sunt oameni care mai ar fi arãtat astãzi cu totul al lui Dinei spunea cã îl va 
COMUNEI BELCIUGATELEDinei stã în spatele aveau de primit terenuri altfel. da în judecatã pe primar 

tuturor acestor lucruri. De conform legilor de Vreau sã-i spun lui Dinei dacã nu amendeazã un 
ce? Pentru cã îi este fricã. retrocedare. Bineînþeles, cã acum voi colabora cu tânãr care tocmai îºi 
Fricã de ce? De D.N.A., fãcuse un gard  ºi care nu Dinei a semnat acest securitatea ºi cu D.N.A-ul 

DINEI - VASILICA. DE CE UMBLÃ
ACEªTI INDIVIZI ÎN CÂRDÃªIE?!

DREPT LA REPLICÃ

Oare nu mai conteazã faptul cã Dinei a dat cu cuþitul în Meþ? Dumneavoastrã, cetãþenii, ce credeþi?

mandatului, înainte de de înregistrare a 
alegerile din 2012. cererilor. Acest lucru e 
Singurele obiecte consemnat în procesul-
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program prelungit, cu o 
ceasuri de perete cu 

suprafaþã construitã de 
fotografii falsificate în 

1000 m.p., (având pe 
care Dinei apãrea alãturi 

lângã sãli de cursuri, 
de Ceauºescu.

bucãtãrie, salã de mese, 
Ce fac în intervalul 

dormitoare, alte 
orelor 21 – 06.00, este 

dependinþe), proiect de 
problema mea personalã. 

modernizare ºi extindere 
Eu nu-i întreb, nici pe 

a reþelei de apã în satele 
Dinei ºi nici pe Vasilica, 

Cândeasca ºi Cojeºti, 
cum este viaþa lor 

proiect de canalizare, personalã. ªi nici cum a 
proiect de aducþiune a fost. Lumea îi cunoaºte.  
gazului metan, proiect 

  
de înfiinþare a unei linii 
de transport Bucureºti – 
Belciugatele – satele 
componente, sub 
administrarea directã a 
Primãriei Belciugatele, ºi 
multe altele.Reporter: În final, dle 
Toate aceste vor fi Gurlui, ce vã 
posibile cu sprijinul determinã sã candidaþi 
cetãþenilor comunei pentru un nou 
Belciugatele!mandat?

Candidez pentru a 
finaliza toate 

proiectele 
începute

(Drept la replicã în urma 

articolului apãrut în sãptãmânalul 
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candidatului potrivit de cãtre NOI vi le-am fãcut cunoscute sunt 
dumneavoastrã, locuitorii comunei punctele centrale ale strategiei 
Chirnogi. O campanie curatã, aºa noastre electorale, una 
cum am purtat eu ºi echipa mea, câºtigãtoare. Mesajul meu 
poate adãuga, poate construi dacã personal este raþiunea pentru care 
ceea ce existã, ca realizare, ca candidatul Irinel Roman a intrat 
prestigiu, ca imagine, permite în competiþia electoralã pentru 
acest lucru. Dar o campanie nu va 
putea transforma niciodatã un 
candidat fãrã credit ºi prestigiu 
intr-unul competitiv. M-am 
strãduit ca în aceastã campanie sã 
aduc la suprafaþã ceea ce este mai 
bun în administraþia localã din 
Chirnogi. Derularea unor proiecte 
benefice dumneavoastrã, a unor 
strategii elaborate dupã ani de 
experienþã, precum ºi gândurile 

continuitate la primãria Chirnogi mele de viitor în ceea ce vã 
ºi, nu în ultimul rând, argumentul priveºte. De asemenea, cunoaºteþi 
cel mai convingãtor prin care sã cã am capacitatea de a rezista, de 
vã conving pe dumneavoastrã, a convinge, de a mã stãpâni, de a 
alegatorii, sã-mi acordaþi votul pe da replici tãioase, de a da tot 
5 iunie. Am venit în faþa atâtea lovituri câte primesc. Sunt 
dumneavoastrã cu mesaje un om cu mult bun simþ ºi 
credibile, care exprimã nevoile, consider cã asemenea practici nu 
interesele ºi preocupãrile mele mã caracterizeazã. Viaþa politicã 
pentru bunãstarea nu este doar ceea ce se vede: 
dumneavoastrã, locuitorii comunei priviri, recepþii de proiecte, 
Chirnogi: protecþia socialã, zâmbete... În aceastã campanie 
respectarea legilor, creºterea am cãutat sã evidenþiez si 
nivelului de trai sau crearea de calitãþile individuale ale 
noi locuri de muncã. Dragii mei, candidaþilor la consiliul local din 
campania electoralã nu este echipa mea. Oameni integri, bine 
publicitate pentru un produs pregãtiþi profesional, cunoscuþi în 
comercial! Campania electoralã comuna noastrã. Mesajele pe care 
este o provocare dificilã din punct 
de vedere organizatoric. 
Campania pe care o port a fost 
gânditã ºi proiectatã, în general, 
de echipa mea de campanie. 
Imaginea pe care am încercat sã o 

ragii mei chirnogeni! Prin clãdesc în aceastã campanie 
natura lor, campaniile electoralã trebuie sã rãspundã 
electorale produc mai D nevoilor, dorinþelor, aºteptãrilor 

mulþi invinºi decât invingatori, dumneavoastrã. Doar VOI puteþi 
ceea ce poate antrena o disputã decide viitorul comunei Chirnogi! 
"la baionetã", disperatã, din partea Neparticiparea la vot este o 
adversarilor mei, care nu mai þin chestiune de laºitate. De aceea, pe 
cont de reguli, de un minimum de 5 iunie, vã îndemn pe toþi 
civilizaþie, de respectul care chirnogenii sã vã prezentaþi masiv 
trebuie sã vi-l acorde la vot! Astfel, împreunã, VOM 
dumneavoastrã, electoratului deschide drumul cãtre succes!
comunei Chirnogi. 

Cu stimã ºi consideraþie, Adevãrata strategie a campaniei 
Primarul dumneavoastrã,electorale pe care o port de trei 

sãptãmâni este alegerea Irinel Roman

Irinel Roman: „Am avut o campanie 
electoralã curatã ºi de succes!”

De aceea, pe 5 iunie, vã îndemn pe toþi chirnogenii sã vã prezentaþi masiv la vot! 
Doar VOI puteþi decide viitorul comunei Chirnogi! 

Împreunã, vom deschide drumul cãtre succes!

Votaþi
candidaþii PNL

 pe toate cele 3 buletine 
de vot !

Tiraj 950, Tipografia Media Print, Editor Lotmar Press SRL. La comanda PNL 21160042
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