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SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi
Trecere Chiciu - Ostrov

Ferry-boat-urile  ºi „5 Cãlãraºi” „Sãlcuþa”

Relaþii la telefon 0734.99.00.11

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

Siguranþã, confort, rapiditate, punctualitate
Tarif autoturisme 

. 
Autoturismele cu 
numere de  
(Silistra) beneficiazã 
de 

8 euro/35 lei

CL, CT ºi CC

reducere de 50%

Mircea Brânduºã totodatã un neobosit pelerin), aceastã modernul, cu o istorie pe cât de 
localitate mare ºi foarte veche, de la bogatã, pe atât de importantã în fapte, 
origini pânã astãzi, fãrã sate personalitãþi ºi evenimente, cu „Chirnogi File De Istorie", aºa descrie 
aparþinãtoare, excelent organizatã, cu terenuri propice pentru agriculturã, o într-o lucrare propie, Aurelian Cotoban 
o aºezare geograficã de invidiat în care comunã bogatã ºi apreciatã în judeþ, în (fiu al satului, epitrop al bisericii 
tradiþia se îmbinã în mod fericit cu zonã ºi în þarã. Sfântul Ierarh Nicolae din Chirnogi ºi 
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Marius Lotrea actul elaborat de Prefectura 
Cãlãraºi, se constatã, fãrã echivoc, 
o interpretare absolut abuzivã ºi upã aproape douã luni de la 
elucubrantã a textelor de lege care alegerea viceprimarilor 
reglementeazã modul în care se Dmunicipiului Cãlãraºi, 
voteazã viceprimarii.Prefectura Cãlãraºi a emis un 
În fapt, putem afirma cã juriºtii document (4982/02.09.2016), pe 
prefecturii au fost loviþi de bezna care l-a transmis Consiliului Local 
minþii, reinterpretând, în fapt, ceea Cãlãraºi, prin care sesizeazã 
ce legea spune foarte ilegalitatea modalitãþii de alegere 
clar.a celor doi viceprimari. Parcurgând >> pagina 3
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Consiliul Local CãlãraºiLicã Voicu:
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>> pagina 10

Programul 
Stagiunii teatrale 
de toamnã 2016

OPRIÞI 
DEMENÞII DE PE 

ªOSELELE 
ROMÂNIEI!

Maria Dragomir

Parþial noros Parþial noros Parþial noros Parþial noros

Douã zile de 
la Chirnogi

mare 
sãrbãtoare 

Fracturã de logicã ºi 
la Prefectura Cãlãraºi

intepretare 
abuzivã a legii 

 „ªi în acest an vom 
continua asfaltarea 

strãzilor din comuna 
Independenþa“

 nu va pune pe ordinea 
de zi revocarea celor 

doi viceprimari 
solicitatã de Prefecturã

Primãria a decis 
prilejuite de 

sãrbãtoarea Zilelelor 
Municipiului Cãlãraºi

anularea 
evenimentelor 

Avansãri în grad 
la Inspectoratul 
de Poliþie Judeþean 
Cãlãraºi 

A fost inauguratã 

Cãlãraºi 

Biblioteca 
Muzeului Municipal 
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ase ofiþeri ºi treizeci de agenþi de poliþie 
din cadrul Inspectoratului de Poliþie ªJudeþean Cãlãraºi au fost avansaþi la 
termen în gradul profesional urmãtor.

În ziua de 15 septembrie 2016, la sediul 
Inspectoratului de Poliþie Judeþean Cãlãraºi, 
a avut loc festivitatea de avansare în gradul 
profesional urmãtor, la termen.

Prin Ordin al Ministrului Afacerilor Interne, 
36 de poliþiºti dintre care ºase ofiþeri ºi 
treizeci de agenþi de poliþie, care au 
îndeplinit stagiul minim în gradul actual, au 
fost avansaþi în gradul profesional urmãtor.

Festivitatea a debutat cu intonarea imnului 
de stat al României. 

Colegii avasaþi au primit felicitãri din partea 
conducerii Inspectoratului de Poliþie 
Judeþean Cãlãraºi pentru munca depusã ºi 
rezultatele profesionale obþinute.

În conformitate cu reglementãrile în vigoare, 
ministrul afacerilor interne semneazã actele 
administrative privind avansarea ofiþerilor 
de poliþie, urmând ca documentele 
administrative privind avansarea agenþilor 
de poliþie sã fie emise potrivit competenþelor.

Primãria Municipiului Cãlãraºi anunþã 
cetãþenii ºi agenþii economici din 
municipiul Cãlãraºi cã, potrivit 
Regulamentului de Gospodãrie 
Comunalã, aprobat prin HCL nr. 
219/25.09.2008, una dintre obligaþiile 
ºi responsabilitãþile acestora este 
aceea de a depozita reziduurile ºi 
deºeurile menajere NUMAI în locurile 
special amenajate de cãtre primãrie.
Conform aceluiaºi Regulament de 
Gospodãrie Comunalã, aruncarea sau 
depozitarea pe domeniul public ºi în 
alte locuri publice a reziduurilor 
menajere sau vegetale sau a molozului 
constituie contravenþie ºi se 
sancþioneazã cu amendã de la 500 
de lei la 1.000 de lei.

BIROUL DE PRESÃ

ANUNÞ DE PRESÃ

roaspãt revenit din concediu, 1... Nu înþeleg cum poate interpreta 
primarul Daniel ªtefan Drãgulin aparatul de specialitate, ºi aici nu îl Pa comentat într-o conferinþã de gãsesc vinovat pe domnul prefect, ºi sã 

presã solicitarea Instituþiei Prefectului spunã cã 21 de buletine de vot au fost 
de revocare a celor doi viceprimari – de fapt 41 de voturi. Îmi pare rãu cã 
Viorel Ivanciu ºi Dragoº Coman. doamna Ifrim nu ºtie nici aritmeticã, 

nici sã interpreteze legea.
Acesta s-a declarat surprins de modul 
abuziv în care juriºtii Prefecturii au Noi vom analiza în cele douã 
interpretat articolele de lege care sãptãmâni pe care le avem la 
reglementeazã cadrul legal prin care se dispoziþie, cu aparatul nostru de 
face alegerea viceprimarilor. specialitate, ºi vom da un rãspuns la 

fiecare punct în parte. ªi vom vedea 
Primarul considerã cã desemnarea 

dacã Prefectura îl va ataca în 
celor doi viceprimari, în urma votului 

contencios. Nu suntem obligaþi sã 
din 23 iunie a.c., a respectat în 

introducem în ºedinþã de Consiliul 
totalitate legea, drept pentru care nu 

Local solicitarea Prefecturii. Nu mi se 
se va discuta sub nicio formã 

pare normal, dacã doamna Ifrim vede 
revocarea hotãrârii respective.

mai mult roºu, ca eu sã fiu de acord cu 
dânsa. Aici este clar presiune politicã... „Sincer, rãmân surprins de faptul cã 
Mi se pare urât gestul celor din PSD domnul prefect a semnat acest act, dar 
de a câºtiga cu tot dinadinsul un post cred cã a fost un accident. Cred cã de 
de viceprimar.”, a declarat primarul la grãdiniþã învãþãm cã 2 este mai 
Daniel Drãgulin.mare decât 1, 5 este mai mare decât 

putere 800 W ºi grill, la numai 
214,90 lei, cu o reducere de 45%;
w Blender Russel Hobbs Nutri Boost, 
putere de 700 W, la numai 247,90 lei, 
reducere 45%.

Magazinul va fi deschis de între orele 
09:00 ºi 19:00, oferind clienþilor 
posibilitatea de a accesa ºi soluþii 
post-vânzare, precum returnarea 
produselor comercializate în 
maximum 31 de zile de la cumpãrare, 
service ºi garanþie. De asemenea, 
clienþii beneficiazã de serviciul cel 
mai bun raport preþ-calitate din 
România, care evidenþiazã preþurile 
imbatabile pe care compania le oferã 
ºi grija constantã pentru a pune la 
dispoziþia clienþilor cele mai bune mici, auto ºi multimedia.ãlãraºi, 13 septembrie 2016 – 
servicii. Cei care gãsesc produsele Printre ofertele pregãtite cu ocazia ALTEX, cel mai mare retailer 
din gama ALTEX la preþuri mai mici reamenajãrii magazinului se numãrã:electro-IT din România, a C la alþi retaileri specializaþi, atât w Maºinã de spãlat Whirlpool, 14 finalizat reamenajarea magazinului online, cât ºi offline, primesc de douã programe de spãlare, 6 kg, clasa 

din Cãlãraºi, iar din data de 15 ori diferenþa. energeticã A++, la numai 899,90 lei, 
septembrie îºi aºteaptã clienþii într- cu o reducere de 450 lei, preþ la 
un ambient modernizat ºi cu o gamã schimb cu un electrocasnic vechi;
variatã de produse expuse pe o Despre ALTEX România 
suprafaþã de 650 mp. Magazinul ALTEX România este liderul 

pieþei româneºti de retail, cu Altex Cãlãraºi este situat pe Str. 
produse electrocasnice, Prelungirea Bucureºti nr. 22. 
electronice, IT, comunicaþii ºi 

„Orice magazin Altex reprezintã locul multimedia. Prin reþeaua 
de întâlnire directã cu clienþii noºtri, naþionalã de 94 de magazine 
de aceea ne concentrãm pe aflate în cele mai importante 
îmbunãtãþirea experienþei de oraºe din þarã ºi magazinul online 
cumpãrare, în aºa fel încât aceºtia sã www.altex.ro, ALTEX oferã 
aibã parte de o vizitã cât mai plãcutã clienþilor o gamã variatã de w Laptop ASUS cu procesor Intel în magazin. Prin modernizarea produse inovatoare, la cele mai Celeron N3050, 4 GB, la numai magazinului din Cãlãraºi ne-am avantajoase preþuri, susþinute de 899,90 lei, cu o reducere 300 lei;propus sã creãm un spaþiu modern, cu soluþii optime de finanþare. În w Televizor LED Vortex, cu diagonala oferte variate, care sã rãspundã la 

fiecare zi, cei aproximativ 2.000 de 61 cm, la numai 449,90 lei, cu o aºteptãrile ºi nevoile actuale ale 
de angajaþi ai companiei sunt reducere de 250 lei;clienþilor noºtri", afirmã Dan Ostahie, 
dedicaþi livrãrii de soluþii CEO ALTEX. w Smartphone Samsung Galaxy J1 
tehnologice de ultimã generaþie, 2016, procesor Quad Core ºi memorie În magazinul modernizat, clienþii vor 
care faciliteazã accesul de 8 GB la numai 529,90 lei, cu o descoperi o gamã extinsã de produse 
consumatorilor la informaþie, reducere de 220 lei;ºi oferte speciale din categoriile IT, 
divertisment ºi comunicare.

comunicaþii, electrocasnice mari ºi w Cuptor cu microunde Sharp, 

PRIMÃRIA 
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI

Primãria Municipiului Cãlãraºi d) în cazul schimbãrii denumirii sau 
informeazã cã programul de lucru cu rangului localitãþilor ºi strãzilor, al 
publicul al Serviciul Public Comunitar renumerotãrii imobilelor sau 
de Evidenþã a Persoanelor Cãlãraºi este rearondãrii acestora, al înfiinþãrii 
urmãtorul: localitãþilor sau strãzilor;

l Luni, marþi, joi - 08:00- 16:00 e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;

l Miercuri - 08:00- 18:30 f) în cazul deteriorãrii actului de 
identitate;l Vineri - 08:00-13:30

g) în cazul pierderii, furtului sau Serviciul Public Comunitar de Evidenþã 
distrugerii actului de identitate;a Persoanelor elibereazã un nou act de 

identitate în urmãtoarele cazuri: h) când imaginea facialã din actul de 
a) la expirarea termenului de identitate nu mai corespunde cu 
valabilitate a actului de identitate care fizionomia titularului;
urmeazã a fi preschimbat; i) în cazul schimbãrii sexului;
b) dacã s-a modificat numele sau 

j) în cazul anulãrii;
prenumele titularului, data ori locul 

k) pentru preschimbarea actelor de naºterii, iar în cazul titularului unei 
identitate care nu se mai emit, dar sunt cãrþi electronice de identitate, ºi 
valabile.prenumele pãrinþilor;

BIROUL DE PRESÃc) în cazul schimbãrii domiciliului;

Marius Lotrea cu 11 este situat deasupra, iar din Africa or fi citit oamenii 
cei doi, cu numãr superior de ãºtia legea, pentru cã 
voturi ºi care au obþinut LEGIUTORUL ROMÂN chiar upã aproape douã luni 
majoritatea, intrã la balotaj!!! asta precizeazã în textul de lege: de la alegerea 

OG 35/2002, Art 4, alin. a) D Apelãm din nou la DEX. viceprimarilor 
fiecare consilier primeºte UN Balotaj: „Situaþie creatã la o municipiului Cãlãraºi, 
SINGUR BULETIN de vot pe alegere când niciun candidat nu Prefectura Cãlãraºi a emis un 
care sunt trecute numele întruneºte majoritatea de document (4982/02.09.2016), pe 
TUTUROR candidaþilor. voturi cerutã de lege. – Din fr. care l-a transmis Consiliului 
Intrând în cabinã, din lista ballottage."Local Cãlãraºi, prin care 
candidaþilor vor fi barate printr-sesizeazã ilegalitatea Stimaþi juriºti, situaþia indicatã 
o linie orizontalã numele de dumneavoastrã în acest caz modalitãþii de alegere a celor 
tuturor candidaþilor pe care nu respectã nici mãcar sensul doi viceprimari. Parcurgând 
consilierul nu doreºte sã îi exact al cuvântului deoarece actul elaborat de Prefectura 
aleagã. Pe buletin va rãmâne niciunul dintre candidaþii Cãlãraºi, se constatã, fãrã 
nebarat numele consilierului precizaþi de dumneavoastrã nu echivoc, o interpretare absolut 
sau, dupã caz, al consilierilor pe s-a aflat în ipostaza neîntrunirii abuzivã ºi elucubrantã a textelor 
care doreºte sã îl/sã îi aleagã majoritãþii de voturi. de lege care reglementeazã 
votantul; Art 6 În situaþia în modul în care se voteazã Legea, logica ºi dexul, 

Juridicul din Prefecturã ar fi organizare ºi funcþionare a care se aleg 2 viceprimari, sunt viceprimarii. coroborate, indicã o singurã 
trebuit sã consulte DEX-ul, Consiliului Local al municipiului declaraþi aleºi PRIMII 2 situaþie de fapt ºi de drept. Toþi În fapt, putem afirma cã juriºtii 
pentru cã de legislaþie deja nu candidaþi care au obþinut votul Cãlãraºi aprobat prin HCL nr. trei au obþinut majoritatea, iar prefecturii au fost loviþi de 
mai poate fi vorba, înainte de a majoritãþii consilierilor în 127/02.09.2014 (art. 12)." primii doi (Viorel Ivanciu ºi bezna minþii, reinterpretând, în 
afirma cã alte articole au fost funcþie.Cititnd articolele de lege Dragoº Coman – 15 voturi fapt, ceea ce legea spune foarte 
încãlcate. Aceºtia fac referire la indicate, nu am înþeles ce fiecare) au fost validaþi ca clar.
OG 35, art. 11, al. 6 ºi art. 12 anume nu s-a respectat la votul viceprimari.Prefectul George Iacob, Ce ar mai fi de 
care spun cã: „În situaþia în din 23 iunie a.c.subprefectul Florin Stoia dar ºi 

spus...care se aleg 2 viceprimari, sunt consilierul juridic Elena Ifrim ºi- Mai exact, art. 45 al. 5 din legea Deºi legea e clarã declaraþi aleºi PRIMII 2 au pus semnãturile pe un 215 spune cã: „Consiliul local 
candidaþi care au obþinut votul ca lumina zilei, Una peste alta, Prefectul document absolut aberant. stabileºte ca unele hotãrâri sã 
majoritãþii consilierilor în conchide cã este necesar sã se fie luate prin vot secret. Instituþia 
funcþie.", respectiv: „În caz de procedeze la un nou tur de Hotãrârile cu caracter Ce se spune în Prefectului o balotaj se va proceda la un nou scrutin ºi solicitã „în cel mai individual cu privire la persoane 
tur de scrutin, la care vor scurt timp" reanalizarea hârtia de la vor fi luate întotdeauna prin vot reinventeazã
participa numai candidaþii care Hotãrârii nr 85/23.06.2016 secret, cu excepþiile prevãzute Instituþia se aflã în aceastã situaþie. Va fi privind alegerea viceprimarilor de lege. Procedurile de votare În speþã, în acelaºi act al 
declarat ales candidatul care a Prefectului în vederea revocãrii. În caz vor fi stabilite prin Prefecturii se spune cã pentru 
obþinut cele mai multe voturi." contrar, Instituþia Prefectului regulamentul de organizare ºi fiecare candidat trebuia sã 

comunicã faptul cã, în lipsa funcþionare a consiliului local.", Fãrã a sta prea mult pe existe câte un buletin de vot ºi 
niciunei mãsuri, o va ataca în iar art. 57. al. 1 ºi al. 3 Pãi, conform DEX, primul, gânduri, juriºtii Prefecturii nu unul singur aºa cum însãºi 
contencios administrativ.menþioneazã cã: „Comunele, prima, primii: „Care ocupã decid cã: „Hotãrârea legea specificã.

oraºele ºi municipiile au câte un 85/23.06.2016 privind alegerea locul indicat în ordinea „Legal ºi temeinic era necesar 
primar ºi un viceprimar, iar viceprimarilor a fost adoptatã Este greu de crezut cã se va numãrãrii de numãrul unu; cu sã se supunã la vot fiecare 
municipiile reºedinþã de judeþ cu încãlcarea dispoziþiilor ajunge în contencios, mai mult care se începe enumerarea; care funcþie în parte, pe buletine de 
au un primar ºi 2 viceprimari, legale imperative precede pe al doilea; întâi. ? În decât atât, presupunând cã  ale vot distincte, cu propuneri 
aleºi în condiþiile legii.", ~ rând întâi de toate. /<lat. administraþiei publice locale nr. Instituþia Prefectului insistã cu pentru fiecare funcþie, 
respectiv: „Viceprimarul este primus". 215/2001 republicatã, aceastã aberaþie ºi în instanþã, viceprimarii alegându-se 
ales cu votul majoritãþii modificatã ºi completatã (art. nu putem sã nu ne întrebãm ce Adicã, în ordinea numãrului de succesiv. Dacã legiuitorul ar fi 
consilierilor locali în funcþie, 45, al. 5; art. 57, al. 1 ºi al. 3) ºi judecãtor ar putea admite astfel voturi obþinute, PRIMII sunt dorit ca cei doi viceprimari sã 
din rândul membrilor OG 35/2002 pentru aprobarea de argumente paralele cu legea. cei care au obþinut 15 voturi, fie aleºi folosindu-se un singur 
acestuia.*)"Regulamentului cadru de Pe de altã parte, rãmâne de secondaþi de cel care a obþinut buletin de vot, ar fi precizat 

organizare ºi funcþionare a – ceea ce s-a ºi întâmplat în vãzut dacã nu cumva chiar cei 11 voturi. expres în textul de lege.", se 
consiliilor locale (art. 11, al. 6; ºedinþa respectivã a CL care au semnat hârtia vor avea aratã în documentul Prefecturii.Numai cã la Prefecturã se 
art. 12), Regulamentul de Cãlãraºi. probleme de naturã juridicã...Stãm ºi ne întrebãm din ce þarã numãrã de-andoaselea, adicã cel 

Avansãri în grad 
la Inspectoratul 

de Poliþie Judeþean 
Cãlãraºi 

ALTEX a modernizat 
magazinul din Cãlãraºi

privind situaþiile în care SPCEP Cãlãraºi 
elibereazã acte de identitate

Fracturã de logicã ºi intepretare 
abuzivã a legii la Prefectura Cãlãraºi

Consiliul Local Cãlãraºi nu va pune pe ordinea de zi 
revocarea celor doi viceprimari solicitatã de Prefecturã
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ase ofiþeri ºi treizeci de agenþi de poliþie 
din cadrul Inspectoratului de Poliþie ªJudeþean Cãlãraºi au fost avansaþi la 
termen în gradul profesional urmãtor.

În ziua de 15 septembrie 2016, la sediul 
Inspectoratului de Poliþie Judeþean Cãlãraºi, 
a avut loc festivitatea de avansare în gradul 
profesional urmãtor, la termen.

Prin Ordin al Ministrului Afacerilor Interne, 
36 de poliþiºti dintre care ºase ofiþeri ºi 
treizeci de agenþi de poliþie, care au 
îndeplinit stagiul minim în gradul actual, au 
fost avansaþi în gradul profesional urmãtor.

Festivitatea a debutat cu intonarea imnului 
de stat al României. 

Colegii avasaþi au primit felicitãri din partea 
conducerii Inspectoratului de Poliþie 
Judeþean Cãlãraºi pentru munca depusã ºi 
rezultatele profesionale obþinute.

În conformitate cu reglementãrile în vigoare, 
ministrul afacerilor interne semneazã actele 
administrative privind avansarea ofiþerilor 
de poliþie, urmând ca documentele 
administrative privind avansarea agenþilor 
de poliþie sã fie emise potrivit competenþelor.

Primãria Municipiului Cãlãraºi anunþã 
cetãþenii ºi agenþii economici din 
municipiul Cãlãraºi cã, potrivit 
Regulamentului de Gospodãrie 
Comunalã, aprobat prin HCL nr. 
219/25.09.2008, una dintre obligaþiile 
ºi responsabilitãþile acestora este 
aceea de a depozita reziduurile ºi 
deºeurile menajere NUMAI în locurile 
special amenajate de cãtre primãrie.
Conform aceluiaºi Regulament de 
Gospodãrie Comunalã, aruncarea sau 
depozitarea pe domeniul public ºi în 
alte locuri publice a reziduurilor 
menajere sau vegetale sau a molozului 
constituie contravenþie ºi se 
sancþioneazã cu amendã de la 500 
de lei la 1.000 de lei.

BIROUL DE PRESÃ

ANUNÞ DE PRESÃ

roaspãt revenit din concediu, 1... Nu înþeleg cum poate interpreta 
primarul Daniel ªtefan Drãgulin aparatul de specialitate, ºi aici nu îl Pa comentat într-o conferinþã de gãsesc vinovat pe domnul prefect, ºi sã 

presã solicitarea Instituþiei Prefectului spunã cã 21 de buletine de vot au fost 
de revocare a celor doi viceprimari – de fapt 41 de voturi. Îmi pare rãu cã 
Viorel Ivanciu ºi Dragoº Coman. doamna Ifrim nu ºtie nici aritmeticã, 

nici sã interpreteze legea.
Acesta s-a declarat surprins de modul 
abuziv în care juriºtii Prefecturii au Noi vom analiza în cele douã 
interpretat articolele de lege care sãptãmâni pe care le avem la 
reglementeazã cadrul legal prin care se dispoziþie, cu aparatul nostru de 
face alegerea viceprimarilor. specialitate, ºi vom da un rãspuns la 

fiecare punct în parte. ªi vom vedea 
Primarul considerã cã desemnarea 

dacã Prefectura îl va ataca în 
celor doi viceprimari, în urma votului 

contencios. Nu suntem obligaþi sã 
din 23 iunie a.c., a respectat în 

introducem în ºedinþã de Consiliul 
totalitate legea, drept pentru care nu 

Local solicitarea Prefecturii. Nu mi se 
se va discuta sub nicio formã 

pare normal, dacã doamna Ifrim vede 
revocarea hotãrârii respective.

mai mult roºu, ca eu sã fiu de acord cu 
dânsa. Aici este clar presiune politicã... „Sincer, rãmân surprins de faptul cã 
Mi se pare urât gestul celor din PSD domnul prefect a semnat acest act, dar 
de a câºtiga cu tot dinadinsul un post cred cã a fost un accident. Cred cã de 
de viceprimar.”, a declarat primarul la grãdiniþã învãþãm cã 2 este mai 
Daniel Drãgulin.mare decât 1, 5 este mai mare decât 

putere 800 W ºi grill, la numai 
214,90 lei, cu o reducere de 45%;
w Blender Russel Hobbs Nutri Boost, 
putere de 700 W, la numai 247,90 lei, 
reducere 45%.

Magazinul va fi deschis de între orele 
09:00 ºi 19:00, oferind clienþilor 
posibilitatea de a accesa ºi soluþii 
post-vânzare, precum returnarea 
produselor comercializate în 
maximum 31 de zile de la cumpãrare, 
service ºi garanþie. De asemenea, 
clienþii beneficiazã de serviciul cel 
mai bun raport preþ-calitate din 
România, care evidenþiazã preþurile 
imbatabile pe care compania le oferã 
ºi grija constantã pentru a pune la 
dispoziþia clienþilor cele mai bune mici, auto ºi multimedia.ãlãraºi, 13 septembrie 2016 – 
servicii. Cei care gãsesc produsele Printre ofertele pregãtite cu ocazia ALTEX, cel mai mare retailer 
din gama ALTEX la preþuri mai mici reamenajãrii magazinului se numãrã:electro-IT din România, a C la alþi retaileri specializaþi, atât w Maºinã de spãlat Whirlpool, 14 finalizat reamenajarea magazinului online, cât ºi offline, primesc de douã programe de spãlare, 6 kg, clasa 

din Cãlãraºi, iar din data de 15 ori diferenþa. energeticã A++, la numai 899,90 lei, 
septembrie îºi aºteaptã clienþii într- cu o reducere de 450 lei, preþ la 
un ambient modernizat ºi cu o gamã schimb cu un electrocasnic vechi;
variatã de produse expuse pe o Despre ALTEX România 
suprafaþã de 650 mp. Magazinul ALTEX România este liderul 

pieþei româneºti de retail, cu Altex Cãlãraºi este situat pe Str. 
produse electrocasnice, Prelungirea Bucureºti nr. 22. 
electronice, IT, comunicaþii ºi 

„Orice magazin Altex reprezintã locul multimedia. Prin reþeaua 
de întâlnire directã cu clienþii noºtri, naþionalã de 94 de magazine 
de aceea ne concentrãm pe aflate în cele mai importante 
îmbunãtãþirea experienþei de oraºe din þarã ºi magazinul online 
cumpãrare, în aºa fel încât aceºtia sã www.altex.ro, ALTEX oferã 
aibã parte de o vizitã cât mai plãcutã clienþilor o gamã variatã de w Laptop ASUS cu procesor Intel în magazin. Prin modernizarea produse inovatoare, la cele mai Celeron N3050, 4 GB, la numai magazinului din Cãlãraºi ne-am avantajoase preþuri, susþinute de 899,90 lei, cu o reducere 300 lei;propus sã creãm un spaþiu modern, cu soluþii optime de finanþare. În w Televizor LED Vortex, cu diagonala oferte variate, care sã rãspundã la 

fiecare zi, cei aproximativ 2.000 de 61 cm, la numai 449,90 lei, cu o aºteptãrile ºi nevoile actuale ale 
de angajaþi ai companiei sunt reducere de 250 lei;clienþilor noºtri", afirmã Dan Ostahie, 
dedicaþi livrãrii de soluþii CEO ALTEX. w Smartphone Samsung Galaxy J1 
tehnologice de ultimã generaþie, 2016, procesor Quad Core ºi memorie În magazinul modernizat, clienþii vor 
care faciliteazã accesul de 8 GB la numai 529,90 lei, cu o descoperi o gamã extinsã de produse 
consumatorilor la informaþie, reducere de 220 lei;ºi oferte speciale din categoriile IT, 
divertisment ºi comunicare.

comunicaþii, electrocasnice mari ºi w Cuptor cu microunde Sharp, 

PRIMÃRIA 
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI

Primãria Municipiului Cãlãraºi d) în cazul schimbãrii denumirii sau 
informeazã cã programul de lucru cu rangului localitãþilor ºi strãzilor, al 
publicul al Serviciul Public Comunitar renumerotãrii imobilelor sau 
de Evidenþã a Persoanelor Cãlãraºi este rearondãrii acestora, al înfiinþãrii 
urmãtorul: localitãþilor sau strãzilor;

l Luni, marþi, joi - 08:00- 16:00 e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;

l Miercuri - 08:00- 18:30 f) în cazul deteriorãrii actului de 
identitate;l Vineri - 08:00-13:30

g) în cazul pierderii, furtului sau Serviciul Public Comunitar de Evidenþã 
distrugerii actului de identitate;a Persoanelor elibereazã un nou act de 

identitate în urmãtoarele cazuri: h) când imaginea facialã din actul de 
a) la expirarea termenului de identitate nu mai corespunde cu 
valabilitate a actului de identitate care fizionomia titularului;
urmeazã a fi preschimbat; i) în cazul schimbãrii sexului;
b) dacã s-a modificat numele sau 

j) în cazul anulãrii;
prenumele titularului, data ori locul 

k) pentru preschimbarea actelor de naºterii, iar în cazul titularului unei 
identitate care nu se mai emit, dar sunt cãrþi electronice de identitate, ºi 
valabile.prenumele pãrinþilor;

BIROUL DE PRESÃc) în cazul schimbãrii domiciliului;

Marius Lotrea cu 11 este situat deasupra, iar din Africa or fi citit oamenii 
cei doi, cu numãr superior de ãºtia legea, pentru cã 
voturi ºi care au obþinut LEGIUTORUL ROMÂN chiar upã aproape douã luni 
majoritatea, intrã la balotaj!!! asta precizeazã în textul de lege: de la alegerea 

OG 35/2002, Art 4, alin. a) D Apelãm din nou la DEX. viceprimarilor 
fiecare consilier primeºte UN Balotaj: „Situaþie creatã la o municipiului Cãlãraºi, 
SINGUR BULETIN de vot pe alegere când niciun candidat nu Prefectura Cãlãraºi a emis un 
care sunt trecute numele întruneºte majoritatea de document (4982/02.09.2016), pe 
TUTUROR candidaþilor. voturi cerutã de lege. – Din fr. care l-a transmis Consiliului 
Intrând în cabinã, din lista ballottage."Local Cãlãraºi, prin care 
candidaþilor vor fi barate printr-sesizeazã ilegalitatea Stimaþi juriºti, situaþia indicatã 
o linie orizontalã numele de dumneavoastrã în acest caz modalitãþii de alegere a celor 
tuturor candidaþilor pe care nu respectã nici mãcar sensul doi viceprimari. Parcurgând 
consilierul nu doreºte sã îi exact al cuvântului deoarece actul elaborat de Prefectura 
aleagã. Pe buletin va rãmâne niciunul dintre candidaþii Cãlãraºi, se constatã, fãrã 
nebarat numele consilierului precizaþi de dumneavoastrã nu echivoc, o interpretare absolut 
sau, dupã caz, al consilierilor pe s-a aflat în ipostaza neîntrunirii abuzivã ºi elucubrantã a textelor 
care doreºte sã îl/sã îi aleagã majoritãþii de voturi. de lege care reglementeazã 
votantul; Art 6 În situaþia în modul în care se voteazã Legea, logica ºi dexul, 

Juridicul din Prefecturã ar fi organizare ºi funcþionare a care se aleg 2 viceprimari, sunt viceprimarii. coroborate, indicã o singurã 
trebuit sã consulte DEX-ul, Consiliului Local al municipiului declaraþi aleºi PRIMII 2 situaþie de fapt ºi de drept. Toþi În fapt, putem afirma cã juriºtii 
pentru cã de legislaþie deja nu candidaþi care au obþinut votul Cãlãraºi aprobat prin HCL nr. trei au obþinut majoritatea, iar prefecturii au fost loviþi de 
mai poate fi vorba, înainte de a majoritãþii consilierilor în 127/02.09.2014 (art. 12)." primii doi (Viorel Ivanciu ºi bezna minþii, reinterpretând, în 
afirma cã alte articole au fost funcþie.Cititnd articolele de lege Dragoº Coman – 15 voturi fapt, ceea ce legea spune foarte 
încãlcate. Aceºtia fac referire la indicate, nu am înþeles ce fiecare) au fost validaþi ca clar.
OG 35, art. 11, al. 6 ºi art. 12 anume nu s-a respectat la votul viceprimari.Prefectul George Iacob, Ce ar mai fi de 
care spun cã: „În situaþia în din 23 iunie a.c.subprefectul Florin Stoia dar ºi 

spus...care se aleg 2 viceprimari, sunt consilierul juridic Elena Ifrim ºi- Mai exact, art. 45 al. 5 din legea Deºi legea e clarã declaraþi aleºi PRIMII 2 au pus semnãturile pe un 215 spune cã: „Consiliul local 
candidaþi care au obþinut votul ca lumina zilei, Una peste alta, Prefectul document absolut aberant. stabileºte ca unele hotãrâri sã 
majoritãþii consilierilor în conchide cã este necesar sã se fie luate prin vot secret. Instituþia 
funcþie.", respectiv: „În caz de procedeze la un nou tur de Hotãrârile cu caracter Ce se spune în Prefectului o balotaj se va proceda la un nou scrutin ºi solicitã „în cel mai individual cu privire la persoane 
tur de scrutin, la care vor scurt timp" reanalizarea hârtia de la vor fi luate întotdeauna prin vot reinventeazã
participa numai candidaþii care Hotãrârii nr 85/23.06.2016 secret, cu excepþiile prevãzute Instituþia se aflã în aceastã situaþie. Va fi privind alegerea viceprimarilor de lege. Procedurile de votare În speþã, în acelaºi act al 
declarat ales candidatul care a Prefectului în vederea revocãrii. În caz vor fi stabilite prin Prefecturii se spune cã pentru 
obþinut cele mai multe voturi." contrar, Instituþia Prefectului regulamentul de organizare ºi fiecare candidat trebuia sã 

comunicã faptul cã, în lipsa funcþionare a consiliului local.", Fãrã a sta prea mult pe existe câte un buletin de vot ºi 
niciunei mãsuri, o va ataca în iar art. 57. al. 1 ºi al. 3 Pãi, conform DEX, primul, gânduri, juriºtii Prefecturii nu unul singur aºa cum însãºi 
contencios administrativ.menþioneazã cã: „Comunele, prima, primii: „Care ocupã decid cã: „Hotãrârea legea specificã.

oraºele ºi municipiile au câte un 85/23.06.2016 privind alegerea locul indicat în ordinea „Legal ºi temeinic era necesar 
primar ºi un viceprimar, iar viceprimarilor a fost adoptatã Este greu de crezut cã se va numãrãrii de numãrul unu; cu sã se supunã la vot fiecare 
municipiile reºedinþã de judeþ cu încãlcarea dispoziþiilor ajunge în contencios, mai mult care se începe enumerarea; care funcþie în parte, pe buletine de 
au un primar ºi 2 viceprimari, legale imperative precede pe al doilea; întâi. ? În decât atât, presupunând cã  ale vot distincte, cu propuneri 
aleºi în condiþiile legii.", ~ rând întâi de toate. /<lat. administraþiei publice locale nr. Instituþia Prefectului insistã cu pentru fiecare funcþie, 
respectiv: „Viceprimarul este primus". 215/2001 republicatã, aceastã aberaþie ºi în instanþã, viceprimarii alegându-se 
ales cu votul majoritãþii modificatã ºi completatã (art. nu putem sã nu ne întrebãm ce Adicã, în ordinea numãrului de succesiv. Dacã legiuitorul ar fi 
consilierilor locali în funcþie, 45, al. 5; art. 57, al. 1 ºi al. 3) ºi judecãtor ar putea admite astfel voturi obþinute, PRIMII sunt dorit ca cei doi viceprimari sã 
din rândul membrilor OG 35/2002 pentru aprobarea de argumente paralele cu legea. cei care au obþinut 15 voturi, fie aleºi folosindu-se un singur 
acestuia.*)"Regulamentului cadru de Pe de altã parte, rãmâne de secondaþi de cel care a obþinut buletin de vot, ar fi precizat 

organizare ºi funcþionare a – ceea ce s-a ºi întâmplat în vãzut dacã nu cumva chiar cei 11 voturi. expres în textul de lege.", se 
consiliilor locale (art. 11, al. 6; ºedinþa respectivã a CL care au semnat hârtia vor avea aratã în documentul Prefecturii.Numai cã la Prefecturã se 
art. 12), Regulamentul de Cãlãraºi. probleme de naturã juridicã...Stãm ºi ne întrebãm din ce þarã numãrã de-andoaselea, adicã cel 

Avansãri în grad 
la Inspectoratul 

de Poliþie Judeþean 
Cãlãraºi 

ALTEX a modernizat 
magazinul din Cãlãraºi

privind situaþiile în care SPCEP Cãlãraºi 
elibereazã acte de identitate

Fracturã de logicã ºi intepretare 
abuzivã a legii la Prefectura Cãlãraºi

Consiliul Local Cãlãraºi nu va pune pe ordinea de zi 
revocarea celor doi viceprimari solicitatã de Prefecturã
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Mircea Brânduºã în care muzica, jocul ºi cultura  
au fãcut casã bunã cu douã 
zile de toamnã în care soarele „Chirnogi File De Istorie", aºa 
a strãlucit mai intens ºi mai descrie într-o lucrare propie, 
frumos ca vara peste o Aurelian Cotoban (fiu al 
asistenþã extrem de satului, epitrop al bisericii 
numeroasã (aproximativ Sfântul Ierarh Nicolae din 
2000/zi).Chirnogi ºi totodatã un 
Cât de mult este apreciatã neobosit pelerin), aceastã 
aceastã comunã a judeþului localitate mare ºi foarte 
Cãlãraºi, cât este de preþuit veche, de la origini pânã 
primarul Irinel Roman ºi astãzi, fãrã sate aparþinãtoare, 
eficienta sa echipã, o aratã excelent organizatã, cu o 
lunga ºi prestigioasa listã a aºezare geograficã de invidiat 
personalitãþilor marcante a în care tradiþia se îmbinã în 
autoritãþilor locale, din mod fericit cu modernul, cu o 
administraþia judeþului, a istorie pe cât de bogatã, pe 
colegilor primari, a atât de importantã în fapte, 
parlamentarilor ºi a fraþilor de personalitãþi ºi evenimente, 
peste Dunãre, care au onorat cu terenuri propice pentru 
cu prezenþa evenimentul: Ion agriculturã, o comunã bogatã 
Andrei, Gheorghe Baltac, ºi apreciatã în judeþ, în zonã ºi 
Anghel Cap-de-Mai, Vasile 

în þarã. 
Checiu, Adrian Chiricã, 
Marian Chiricã, Constantin 

Cei care nu au tranzitat Cotoban, Ilie Dragomir, 
comuna în ultimii patru ani au Gheorghe Ene, Vicu Gãinã, 
pierdut ocazia sã vadã Gheorghe Mãrgãrit, Stelicã 
schimbãrile pozitive în viaþa ºi Panã, Vasilica Spînu, Shumenþi. În cadrul acestei Roman, stimaþi locuitori ºi foarte scurt în alocuþiunea traiul locuitorilor, harnici ºi Constantin Stãnilã, Ion ªtefan ample manifestãri toþi invitaþii dragi invitaþi vã doresc sã mea. Vã felicit pentru inteligenþi de vreme ce au – Consilieri Locali; Ion Robu, au adresat cuvinte calde de aveþi o zi minunatã ºi vã spun continuitate în astfel de reales în aceastã varã pe Irinel Gheorghe Uleia, Tudorel mulþumire, felicitãri ºi urãri din suflet La mulþi ani!" manifestaþii care se identificã Roman, un OM de toatã Minciunã, Mihail Penu, Niki de mai bine locuitorilor din cu mandatul lui Irinel Roman. isprava, înzestrat cu calitãþi de Gheorghescu, Vasilica comunitate dar ºi tuturor celor Vã transmit toate gândurile Raluca Surdu, deputat de lider, bine organizat ºi ager la Dobrescu – Primari; prezenþi. mele bune ºi un sincer La Cãlãraºiminte. Un primar care ºi în George Iacob – Prefectul mulþi ani!"În numele delegaþiei acest an a ºtiut ºi a reuºit sã „Dragii mei chirnogeni, bine v-Judeþului Cãlãraºi; Vasile bulgare, doctor Dimiter capaciteze atât sponsorii, Iliuþã – Preºedintele Stefanov a transmis membrii CL ºi întreaga sa Consiliului Judeþean Cãlãraºi; 

locuitorilor comunei echipã, cât ºi mai toatã Marian Dinulescu – 
Chirnogi urmãtorul mesaj: populaþia pentru a organiza Vicepreºedintele Consiliului 
„La mulþi ani dragi una din cele mai frumoase Judeþean Cãlãraºi; Emil Muºat 
chirnogeni! Bunã ziua din sãrbãtori ce se organizeazã în ºi Elizabeta Neagu -  Consilieri 
partea mea ºi a fraþilor voºtri comunele cãlãrãºene! Cabinet Preºedinte CJC; Aurel 
de peste Dunãre. Ceea ce ne 

Nicolae ºi Raluca Surdu – 
uneºte nu ne va despãrþi Zilele Comunei Chirnogi s-au Deputaþi de Cãlãraºi, Doctor, 
niciodatã. Avem o datorie de desfãºurat pe 10/11 Dimiter Stefanov – Primar 
onoare de a merge împreunã septembrie, au debutat cu un Municipalitatea Tutrakan; 
la bine ºi la rãu. Cu doi ani în TeDeum de mulþumire din Daniel Nicolov – Preºedinte 
urmã, localitãþile noastre s-au partea locuitorilor cãtre Consiliu Local Tutrakan; 
înfrãþit fapt care a condus la o Dumnezeu ºi au avut Kalina Mihailova – Primar 
prietenie adevãratã. Vã urez programe variate, bine gândite 
sã aveþi parte de o distracþie 
pe cinste". 

Vasilica Dobrescu, primar 
am regãsit! Vã mulþumesc cã Vasile Iliuþã, preºedintele Radovanu
în vara acestui an aþi Consiliului Judeþean „Comuna Chirnogi este sorã 
reconfirmat în funcþia de Cãlãraºide suflet cu Radovanu. Vã 
primar pe Irinel Roman, un „Vã salut pe toþi cei prezenþi felicit domnule primar pentru 
tânãr care ºtiu cã poate ºi vrea aici. Dragii mei, mã bucur sã modul cum aþi schimbat 
ºi cu siguranþã datoritã vãd cã aveþi un Consiliu Local înfãþiºarea ºi imaginea acestei 
acestor motive va avea sprijin localitãþi. Ceea ce se întâmplã minunat cu oameni importanþi 
din partea mea ºi a implicaþi în actul de decizie al în comunele cãlãrãºene se 
autoritãþilor judeþene. La datoreazã prin excelenþã comunitãþii. Proiectele 
mulþi ani ºi distracþie plãcutã!"preºedintelui Consiliului primarului Irinel Roman sunt 

Judeþean Cãlãraºi, Vasile ºi ale mele ºi cu siguranþã 
Aurel Nicolae, deputat de Iliuþã care este de o reprezintã cerinþele 
Cãlãraºipromptitudine pe care nu am dumneavoastrã. Vã urez La 

mai întâlnit-o pânã acum. mulþi ani de ziua comunei „În primul rând vã spun bunã 
Domnule primar Irinel ziua ºi vã asigur cã voi fi Chinogi!"

George Iacob, prefectul comunã. Faþa întregii de mare bucurie am sã las la dispoziþii. Este dreptul nostru 
judeþului localitãþi se schimbã în bine, o parte problemele economice sã ne mândrim cu toþii cã 

deja cred, aþi observat cã ºi am sã vã spun cã mã bucur suntem cea mai puternicã „Vã mulþumesc pentru 
întreaga comunã este un sincer de faptul cã am avut comuniune ruralã a judeþului invitaþie ºi vã felicit pentru 
ºantier. Se lucreazã intens la aceastã idee de a începe ºi în Cãlãraºi, fãrã sate exerciþiul pe care îl faceþi în 
asfaltare, la aducþiunile de localitatea noastrã acest obicei componente, cã suntem vestiþi organizarea acestui 
apã, canalizare ºi gaze. Dorim de a serba ziua comunei. Îmi pentru hãrnicia noastrã, eveniment. Felicit Consiliul 
sã ne ocupãm în continuare dau foarte bine seama, acum pentru frumuseþea Local pentru sprijinul pe care 
de ºcoli ºi de copiii satului. Nu dupã câteva ediþii, cã în gospodãriilor noastre, pentru l-a acordat primarului Irinel 

inteligenþa copiilor noºtri care Roman în implementarea 
ne poartã numele cu cinste proiectelor aflate în derulare. 
peste mãri ºi þãri. Lãsând la o Îmi place sã cred cã aºa cum 
parte modestia ne bucurãm cã ºtiþi sã munciþi un an întreg 
localitatea noastrã este din ce veþi ºti sã vã distraþi ºi astãzi. 
în ce mai cunoscutã, atât în Vã urez din suflet La mulþi 
þarã cât ºi peste hotare prin ani!"
faptele, acþiunile ºi spiritul de 
chirnogean al fiilor satului Cu cãldurã ºi emoþie în 
nostru cu care ne mândrim ºi glas, Irinel Roman a 
cãrora le mulþumim. Vã urez transmis urmãtorul mesaj: 
tuturor distracþie plãcutã!" „Distinºi invitaþi din România 

ºi Bulgaria, dragii mei A urmat un moment festiv în 
chirnogeni! Vã spun înainte care primarul Irinel Roman a 
de toate La mulþi ani astãzi, acordat unor personalitãþi din 
la Ziua Chirnogiului, ºi bine Chirnogi, diplome de 
aþi venit la aceastã mare excelenþã prin care a scos în 
sãrbãtoare. Doresc sã vã evidenþã, valoarea, 
mulþumesc dumneavoastrã, tenacitatea, abnegaþia acestor 
locuitorilor din Chirnogi persoane ca fii ai satului, care vom uita nici segmentul aceastã zi întreaga comunitate 
pentru faptul cã aþi avut s-au remarcat în localitate ºi cultural pe care de 20 de ani este în comuniune. Doar la 
încredere în mine, în nu l-am avut dar, pe care uºor, zile de sãrbãtoare ne mai în afara acesteia ºi sunt un 
proiectele, gândurile ºi uºor îl vom revigora. Învãþãm putem aduna cu toþii alãturi exemplu pozitiv în aceastã 
acþiunile pe care le-am de la alte localitãþi în acest de oaspeþii dragi, sã ne lume uºor debusolatã pentru 
elaborat sau pe care le am în sens ºi mai ales de la bucurãm de pãrþile frumoase cei tineri. Ancuþa Stãnilã – 
derulare ºi, credeþi-mã, a fost Municipiul Tutrakan din ale vieþii ºi sã uitãm de cele profesor de matematicã, 
dorinþa dumneavoastrã sã fim Bulgaria cu care suntem mai puþin plãcute. Sunt fericit Constantin Ceauºu – autorul 
împreunã ºi urmãtorii 4 ani. înfrãþiþi ºi pe care îl cã mã aflu în mijlocul unor monografii despre 
Aºa cum am arãtat în primul reprezintã cu cinste domnii dumneavoastrã, al tuturor ce Chirnogi, Mihai ªtefan – 
mandat nu vã voi dezamãgi consilieri în frunte cu domnul sunt aici de faþã ºi al celor ce comisar ºef Poliþia de 
nici în urmãtorii 4 ani ºi vom primar, doctor Dimiter vor veni mai târziu sã Frontierã a judeþului Cãlãraºi, 
continua sã facem lucruri Stefanov, la care vedem numai petrecem clipe minunate în Ion Alexandru – judecãtor ºi 
frumoase ºi importante în lucruri frumoase. Fiind o zi compania muzicii ºi a bunei nu în ultimul rând, chiar dacã 

nu este considerat fiu al 
satului, domnul doctor 
Dimiter Stefanov, pentru 
meritul deosebit în implicarea 
ºi susþinerea prieteniei 
transfrontaliere ºi 
promovarea dezvoltãrii 
superioare a celor douã 
comunitãþi de peste Dunãre, 
Chirnogi ºi Tutrakan. 

Cele douã zile consacrate 
sãrbãtorii comunei au inclus 
un program divers, cu muzicã 
pentru toate gusturile ºi 
preferinþele. Pentru cei tineri, 
dar ºi pentru cei mai în 
vârstã. Nume sonore precum 
Vali Vijelie sau Ionuþ 
Dolãnescu, dar ºi mulþi alþi 
artiºti apreciaþi de public: 
Ionuþ Cercel, Danezu&Sorana, 
Balcan, Gloria, Maria 
Constantin, Niculina Stoican, 
Deep Center, Anda Adam. 
Sãrbãtoarea a luat sfârºit 
duminicã, aproape de miezul 
nopþii cu un splendid foc de 
artificii.

sãrbãtoare la ChirnogiDouã zile de mare 



...afli ce se-ntâmplã4

www.obiectiv-online.ro

23 - 29 septembrie 2016 5

www.obiectiv-online.ro

23 - 29 septembrie 2016
...afli ce se-ntâmplãComunitate Comunitate

Mircea Brânduºã în care muzica, jocul ºi cultura  
au fãcut casã bunã cu douã 
zile de toamnã în care soarele „Chirnogi File De Istorie", aºa 
a strãlucit mai intens ºi mai descrie într-o lucrare propie, 
frumos ca vara peste o Aurelian Cotoban (fiu al 
asistenþã extrem de satului, epitrop al bisericii 
numeroasã (aproximativ Sfântul Ierarh Nicolae din 
2000/zi).Chirnogi ºi totodatã un 
Cât de mult este apreciatã neobosit pelerin), aceastã 
aceastã comunã a judeþului localitate mare ºi foarte 
Cãlãraºi, cât este de preþuit veche, de la origini pânã 
primarul Irinel Roman ºi astãzi, fãrã sate aparþinãtoare, 
eficienta sa echipã, o aratã excelent organizatã, cu o 
lunga ºi prestigioasa listã a aºezare geograficã de invidiat 
personalitãþilor marcante a în care tradiþia se îmbinã în 
autoritãþilor locale, din mod fericit cu modernul, cu o 
administraþia judeþului, a istorie pe cât de bogatã, pe 
colegilor primari, a atât de importantã în fapte, 
parlamentarilor ºi a fraþilor de personalitãþi ºi evenimente, 
peste Dunãre, care au onorat cu terenuri propice pentru 
cu prezenþa evenimentul: Ion agriculturã, o comunã bogatã 
Andrei, Gheorghe Baltac, ºi apreciatã în judeþ, în zonã ºi 
Anghel Cap-de-Mai, Vasile 

în þarã. 
Checiu, Adrian Chiricã, 
Marian Chiricã, Constantin 

Cei care nu au tranzitat Cotoban, Ilie Dragomir, 
comuna în ultimii patru ani au Gheorghe Ene, Vicu Gãinã, 
pierdut ocazia sã vadã Gheorghe Mãrgãrit, Stelicã 
schimbãrile pozitive în viaþa ºi Panã, Vasilica Spînu, Shumenþi. În cadrul acestei Roman, stimaþi locuitori ºi foarte scurt în alocuþiunea traiul locuitorilor, harnici ºi Constantin Stãnilã, Ion ªtefan ample manifestãri toþi invitaþii dragi invitaþi vã doresc sã mea. Vã felicit pentru inteligenþi de vreme ce au – Consilieri Locali; Ion Robu, au adresat cuvinte calde de aveþi o zi minunatã ºi vã spun continuitate în astfel de reales în aceastã varã pe Irinel Gheorghe Uleia, Tudorel mulþumire, felicitãri ºi urãri din suflet La mulþi ani!" manifestaþii care se identificã Roman, un OM de toatã Minciunã, Mihail Penu, Niki de mai bine locuitorilor din cu mandatul lui Irinel Roman. isprava, înzestrat cu calitãþi de Gheorghescu, Vasilica comunitate dar ºi tuturor celor Vã transmit toate gândurile Raluca Surdu, deputat de lider, bine organizat ºi ager la Dobrescu – Primari; prezenþi. mele bune ºi un sincer La Cãlãraºiminte. Un primar care ºi în George Iacob – Prefectul mulþi ani!"În numele delegaþiei acest an a ºtiut ºi a reuºit sã „Dragii mei chirnogeni, bine v-Judeþului Cãlãraºi; Vasile bulgare, doctor Dimiter capaciteze atât sponsorii, Iliuþã – Preºedintele Stefanov a transmis membrii CL ºi întreaga sa Consiliului Judeþean Cãlãraºi; 

locuitorilor comunei echipã, cât ºi mai toatã Marian Dinulescu – 
Chirnogi urmãtorul mesaj: populaþia pentru a organiza Vicepreºedintele Consiliului 
„La mulþi ani dragi una din cele mai frumoase Judeþean Cãlãraºi; Emil Muºat 
chirnogeni! Bunã ziua din sãrbãtori ce se organizeazã în ºi Elizabeta Neagu -  Consilieri 
partea mea ºi a fraþilor voºtri comunele cãlãrãºene! Cabinet Preºedinte CJC; Aurel 
de peste Dunãre. Ceea ce ne 

Nicolae ºi Raluca Surdu – 
uneºte nu ne va despãrþi Zilele Comunei Chirnogi s-au Deputaþi de Cãlãraºi, Doctor, 
niciodatã. Avem o datorie de desfãºurat pe 10/11 Dimiter Stefanov – Primar 
onoare de a merge împreunã septembrie, au debutat cu un Municipalitatea Tutrakan; 
la bine ºi la rãu. Cu doi ani în TeDeum de mulþumire din Daniel Nicolov – Preºedinte 
urmã, localitãþile noastre s-au partea locuitorilor cãtre Consiliu Local Tutrakan; 
înfrãþit fapt care a condus la o Dumnezeu ºi au avut Kalina Mihailova – Primar 
prietenie adevãratã. Vã urez programe variate, bine gândite 
sã aveþi parte de o distracþie 
pe cinste". 

Vasilica Dobrescu, primar 
am regãsit! Vã mulþumesc cã Vasile Iliuþã, preºedintele Radovanu
în vara acestui an aþi Consiliului Judeþean „Comuna Chirnogi este sorã 
reconfirmat în funcþia de Cãlãraºide suflet cu Radovanu. Vã 
primar pe Irinel Roman, un „Vã salut pe toþi cei prezenþi felicit domnule primar pentru 
tânãr care ºtiu cã poate ºi vrea aici. Dragii mei, mã bucur sã modul cum aþi schimbat 
ºi cu siguranþã datoritã vãd cã aveþi un Consiliu Local înfãþiºarea ºi imaginea acestei 
acestor motive va avea sprijin localitãþi. Ceea ce se întâmplã minunat cu oameni importanþi 
din partea mea ºi a implicaþi în actul de decizie al în comunele cãlãrãºene se 
autoritãþilor judeþene. La datoreazã prin excelenþã comunitãþii. Proiectele 
mulþi ani ºi distracþie plãcutã!"preºedintelui Consiliului primarului Irinel Roman sunt 

Judeþean Cãlãraºi, Vasile ºi ale mele ºi cu siguranþã 
Aurel Nicolae, deputat de Iliuþã care este de o reprezintã cerinþele 
Cãlãraºipromptitudine pe care nu am dumneavoastrã. Vã urez La 

mai întâlnit-o pânã acum. mulþi ani de ziua comunei „În primul rând vã spun bunã 
Domnule primar Irinel ziua ºi vã asigur cã voi fi Chinogi!"

George Iacob, prefectul comunã. Faþa întregii de mare bucurie am sã las la dispoziþii. Este dreptul nostru 
judeþului localitãþi se schimbã în bine, o parte problemele economice sã ne mândrim cu toþii cã 

deja cred, aþi observat cã ºi am sã vã spun cã mã bucur suntem cea mai puternicã „Vã mulþumesc pentru 
întreaga comunã este un sincer de faptul cã am avut comuniune ruralã a judeþului invitaþie ºi vã felicit pentru 
ºantier. Se lucreazã intens la aceastã idee de a începe ºi în Cãlãraºi, fãrã sate exerciþiul pe care îl faceþi în 
asfaltare, la aducþiunile de localitatea noastrã acest obicei componente, cã suntem vestiþi organizarea acestui 
apã, canalizare ºi gaze. Dorim de a serba ziua comunei. Îmi pentru hãrnicia noastrã, eveniment. Felicit Consiliul 
sã ne ocupãm în continuare dau foarte bine seama, acum pentru frumuseþea Local pentru sprijinul pe care 
de ºcoli ºi de copiii satului. Nu dupã câteva ediþii, cã în gospodãriilor noastre, pentru l-a acordat primarului Irinel 

inteligenþa copiilor noºtri care Roman în implementarea 
ne poartã numele cu cinste proiectelor aflate în derulare. 
peste mãri ºi þãri. Lãsând la o Îmi place sã cred cã aºa cum 
parte modestia ne bucurãm cã ºtiþi sã munciþi un an întreg 
localitatea noastrã este din ce veþi ºti sã vã distraþi ºi astãzi. 
în ce mai cunoscutã, atât în Vã urez din suflet La mulþi 
þarã cât ºi peste hotare prin ani!"
faptele, acþiunile ºi spiritul de 
chirnogean al fiilor satului Cu cãldurã ºi emoþie în 
nostru cu care ne mândrim ºi glas, Irinel Roman a 
cãrora le mulþumim. Vã urez transmis urmãtorul mesaj: 
tuturor distracþie plãcutã!" „Distinºi invitaþi din România 

ºi Bulgaria, dragii mei A urmat un moment festiv în 
chirnogeni! Vã spun înainte care primarul Irinel Roman a 
de toate La mulþi ani astãzi, acordat unor personalitãþi din 
la Ziua Chirnogiului, ºi bine Chirnogi, diplome de 
aþi venit la aceastã mare excelenþã prin care a scos în 
sãrbãtoare. Doresc sã vã evidenþã, valoarea, 
mulþumesc dumneavoastrã, tenacitatea, abnegaþia acestor 
locuitorilor din Chirnogi persoane ca fii ai satului, care vom uita nici segmentul aceastã zi întreaga comunitate 
pentru faptul cã aþi avut s-au remarcat în localitate ºi cultural pe care de 20 de ani este în comuniune. Doar la 
încredere în mine, în nu l-am avut dar, pe care uºor, zile de sãrbãtoare ne mai în afara acesteia ºi sunt un 
proiectele, gândurile ºi uºor îl vom revigora. Învãþãm putem aduna cu toþii alãturi exemplu pozitiv în aceastã 
acþiunile pe care le-am de la alte localitãþi în acest de oaspeþii dragi, sã ne lume uºor debusolatã pentru 
elaborat sau pe care le am în sens ºi mai ales de la bucurãm de pãrþile frumoase cei tineri. Ancuþa Stãnilã – 
derulare ºi, credeþi-mã, a fost Municipiul Tutrakan din ale vieþii ºi sã uitãm de cele profesor de matematicã, 
dorinþa dumneavoastrã sã fim Bulgaria cu care suntem mai puþin plãcute. Sunt fericit Constantin Ceauºu – autorul 
împreunã ºi urmãtorii 4 ani. înfrãþiþi ºi pe care îl cã mã aflu în mijlocul unor monografii despre 
Aºa cum am arãtat în primul reprezintã cu cinste domnii dumneavoastrã, al tuturor ce Chirnogi, Mihai ªtefan – 
mandat nu vã voi dezamãgi consilieri în frunte cu domnul sunt aici de faþã ºi al celor ce comisar ºef Poliþia de 
nici în urmãtorii 4 ani ºi vom primar, doctor Dimiter vor veni mai târziu sã Frontierã a judeþului Cãlãraºi, 
continua sã facem lucruri Stefanov, la care vedem numai petrecem clipe minunate în Ion Alexandru – judecãtor ºi 
frumoase ºi importante în lucruri frumoase. Fiind o zi compania muzicii ºi a bunei nu în ultimul rând, chiar dacã 

nu este considerat fiu al 
satului, domnul doctor 
Dimiter Stefanov, pentru 
meritul deosebit în implicarea 
ºi susþinerea prieteniei 
transfrontaliere ºi 
promovarea dezvoltãrii 
superioare a celor douã 
comunitãþi de peste Dunãre, 
Chirnogi ºi Tutrakan. 

Cele douã zile consacrate 
sãrbãtorii comunei au inclus 
un program divers, cu muzicã 
pentru toate gusturile ºi 
preferinþele. Pentru cei tineri, 
dar ºi pentru cei mai în 
vârstã. Nume sonore precum 
Vali Vijelie sau Ionuþ 
Dolãnescu, dar ºi mulþi alþi 
artiºti apreciaþi de public: 
Ionuþ Cercel, Danezu&Sorana, 
Balcan, Gloria, Maria 
Constantin, Niculina Stoican, 
Deep Center, Anda Adam. 
Sãrbãtoarea a luat sfârºit 
duminicã, aproape de miezul 
nopþii cu un splendid foc de 
artificii.

sãrbãtoare la ChirnogiDouã zile de mare 



cu oi puþine, înconjuratã de 
izvoare cu motorinã...  Ca-n 
filme ! ".

Nea Ghiþã nu era þicnit ºi nici 
 „Ne-am aºezat pe o coastã, în beat. A mers la locurile cafeaua privind Dunãrea. Îl pe colo, pe colo, în cele din 
capul porumbului... În viaþa vãzute-nevãzute împreunã cu îngãduie Aurica, nevasta lui. urmã a deschis uºa de la baie 
mea nu-mi cãlcase talpa pe- directorul IAS-ului. Locurile Amândoi muncesc dupã ºi a rãmas cu gura cãscatã 

 au acolo. Deodatã, mi s-a pãrut arãtau ca o pustie. N-au mai putinþã – dar mai ales când ºi-a vãzut nevasta peste 
grijã cã drumul principal ºi cãrãrile gãsit decât tipsia de aramã cu (la þarã e chiar o bunicul în ipostazã topless. ªi-

erau bãtucite de mine. lanþul înfãºurat pe capul unui activitate) – sã-ºi facã punte a aprins þigara electronicã ºi a 
Puteam vorbi cu ºopârlele ºi ºarpe uscat. peste Dunãre ºi scarã peste privit o vreme cu rãbdare. 

„Ca-n filme", firele de colb.plaiurile cu vii. Stãpânii îi a rostit ºoptit 
Dupã o vreme, Ghiþã a 

omenesc ºi le lasã în veghe amintindu-ºi cã a avut parte ea Ghiþã, în bermude Mã împingea cineva de la încercat sã ajungã singur la câte un nepot, câte un bunic... de istorii ºi mai ºi... ºi cu þigara electronicã 
spate sã ajung dincolo de cot. locurile din jurul Ma-lului între buze, priveºte N *Ultima oarã n-a ieºit bine. ªtiam (de unde Doamne?), cã Spart. Directorul IAS-ului nu amuzat de pe marnea piscinei Într-o dimineaþã bunicul s-a acolo era o ciuºmea cu 9 uluce i-a mai dat maºinã, socotindu-l Cu ani în urmã, cam la vreo din faþa vilei „Naiada" din dus la baie, tocmai dupã ce s- ºi cu curne, pe unde curge trei sãptãmâni dupã Cristovul nebun. Anghel Ghergeliu Curtea cu Vii la fetele din a ridicat din pat, ºi-a lepãdat apa, cu o tipsie de aramã cu viilor, era ca ºi acum cãldurã murise de-o vreme. Ghiþã a Ostrov sau Almalãu. Le pijamaua ºi când s-a ridicat de lanþ, de pe timpul turcilor. mare, nea Ghiþã ºi prietenul plecat din zori pe jos, umbra comparã cu fetele de la pe tron s-a împiedicat ºi a Anghel râdea, dar tot s-a luat lui, Anghel Ghergeliu, lui Anghel foºnea prin ciulini, Fashion TV – Photoshoots cãzut cu faþa în sus. Aurica l-a dupã mine. Am dat cotul ºi-„Dumnezeu sã-l ierte", dupã care se dã în vânt când a înnodat cãrãrile dar locurile cãutat pe colo – pe colo, în am gãsit ciuºmeaua cu uluce, nebãuþi, nemâncaþi, au plecat ºi când în camera de lângã din vremea aceea nu le-a mai cele din urmã a deschis cu spre un loc unde nu fuseserã cu curne, cu... în viaþa mea nu vilele stãpânilor, unde are un revãzut.sfialã uºa de la baie, s-a niciodatã, la Malul Spart, de trecusem pe-acolo. Anghel pat aºezat între plitã ºi masa 

speriat, ºi-a agãþat fusta într- îngheþase în soare, când ºi-a la Ferma 5. Cicã le-ar fi spus Rãzvan Ciucãde la fereastrã.
un cui de la broasca uºii ºi a Joldeº, ºeful de fermã, sã facã revenit vorbea bulgãreºte. Am Ostrov, 2016, augustNea Ghiþã are 62 de ani, este cãzut peste bunic. muºuroaie pentru 10 rânduri urcat ºi iar am coborât pe-o înainte de Înãlþarea Sfintei încã agricultor cu cazma ºi 

de porumb. coastã, unde am dat de o târlã CruciGhiþã i-a cãutat pe amândoi chircã, face focurile ºi îºi bea 
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OSTROV, DOSARELE X (II)

Mircea Brânduºã comunei, respectiv 5 km. S-au partea MDRT ºi a Instituþiei 
efectuat lucrãri de reabilitare la Prefectului Judeþului 
cãminul cultural din satul Cãlãraºi?ste greu de remarcat 
Potcoava – înlocuire acoperiº. doar o singurã calitate a L.V.: Situaþia este un pic E Nu în ultimul rând, la cãminul primarului din confuzã ºi aici mã refer la 
cultural din satul Independenþa Independenþa, Licã Voicu. faptul cã MDRT ºi Prefectura, 
s-a achiziþionat sistem de Domnia sa este un om pe cât prin adrese separate, 
sonorizare ºi iluminare a sãlii de modest, pe atât de bine recomandã primãriei 
ºi constume populare pentru conectat la realitãþile comunei Independenþa sã nu se retragã 
Ansamblul Folcloric „Hora”.   în care s-a nãscut ºi crescut, din acest parteneriat. Însã, 

ale administraþiei ºi politicii dacã rãmânem ºi nu vom mai 
Rep: D-le primar, ce româneºti. Pe scurt, Licã Voicu primi banii necesari continuãrii 

investiþii mari aveþi în este un primar responsabil proiectelor conform hotãrârii 
derulare pânã la finele pentru binele comunitãþii. de Guvern, mã întreb, ce 
acestui an? facem?
L.V.: Cel mai important proiect Rep: D-le primar, în 
aflat în derulare este reþeaua câteva cuvinte, cum Rep: Proiecte mari, de 
de alimentare cu apã a satului caracterizaþi activitatea dvs. perspectivã existã în viitorul Rep: În aceste vremuri Rep: Care sunt cele mai 
Independenþa unde se lucreazã în mandatul anterior ºi cum apropiat? Ori aveþi o altã tulburi, credeþi cã oamenii importante proiecte pe care 
intens, þinând cont cã existã credeþi cã va decurge în valorosi pot, totuºi, rãzbate? primãria Independenþa le-a abordare, cea a paºilor  
860 de cãmine de racordare a urmãtorii 4 ani? implementat în mandatul L.V.: Da, cred în aceastã idee ºi mãrunþi?
gospodãriilor la apã pe care le L.V.: Au trecut prea repede 4 2012-2016?doresc ca aceºti oameni L.V.: Noi mergem pas cu pas, vom ºi contoriza. Din 

ani de când am fost învestit L.V.: Ca realizãri benefice valoroºi sã se implice în viaþa în materie de investiþii. Nu ne finanþarea obþinutã am reuºit 
prima oarã în aceastã funcþie ºi locuitorilor, amintesc proiectul social-economicã ºi culturalã a pregãtim pentru proiecte de sã înlocuim vechea conductã ºi 

fiecãrei comunitãþi, pentru pot spune cã m-am obiºnuit cu transfrontalier între Bulgaria ºi anvergurã, pentru cã nu ºtim sã achiziþionãm apometrele. 
aceastã slujbã, pentru cã, binele acesteia. ce ne oferã financiar anii care 
vrând-nevrând, trebuie sã intri urmeazã. Totuºi, pe lista de 
în tumultul problemelor Rep: Vorbeaþi de sprijinul prioritãþi existã câteva 
cetãþenilor de zi cu zi. Cât politic. Despre noul proiecte: Reabilitare reþea apã 
priveºte tranziþia dintre primul preºedinte al Consiliului sat Viºinii; Înfiinþare reþea 
ºi al doilea mandat pot spune Judeþean Cãlãraºi, ce opinii canalizare sat Independenþa; 
cã nu am simþit acest aveþi? Reabilitare ºi modernizare 
sentiment întrucât am fost ºi L.V.: Dl. Vasile Iliuþã este un grãdiniþa „Degeþica” sat Viºinii, 
sunt omniprezent în instituþia preºedinte tânãr, polivalent ºi grdãniþa „Albã ca zãpada” ºi 
primãriei Independenþa. omnipotent! Domina sa este o ºcoala „Constantin 

importantã personalitate a Întotdeauna m-a caracterizat Brâncoveanu”, sat Potcoava; 
optimismul iar deviza mea României, un om care a ocupat Modernizare prin acoperire cu 

funcþia de deputat în este: „Ce pierd azi, mâine macadam a drumului agricol 
Parlamentul României, acolo câºtig dublu”, aºa cã dintre satele Independenþa ºi 
unde ºi-a dat votul pentru întotdeauna sunt cu zâmbetul Vâlcelele, având o lungime de 
importante realizãri la nivel pe buze, permanent sunt 12 km.Sperãm ca pânã la finele lui România care a avut ca naþional, un om care, cu dispus la discuþii ºi sunt amabil 

2016 sã finalizãm ºi asfaltarea obiectiv „Îmbunãtãþirea siguranþã va schimba în bine cu cei din jur pentru cã, la Rep: Care este mesajul prin PNDL. transportului rutier în faþa judeþului Cãlãraºi. Chiar la urma-urmei, suntem datori dvs. pentru locuitorii Municipalitatea Silistra ºi început de mandat dl. celor care ne-au ales ºi ne-au comunei Independenþa?comuna Independenþa”, Rep: Sunteþi parte într-o preºedinte a mers peste tot în adus în fruntea comunitãþilor. respectiv asfaltarea a 15,24 km L.V. În primul rând, le investiþie mai mare, de nivel  comunele cãlãrãºene, a luat Mã simt bine pentru cã sunt de strãzi de interes public local judeþean, la care titular de mulþumesc pentru încrederea pulsul fiecãrei localitãþi ºi sunt acasã la mine, aici unde m-am în satele Viºinii ºi proiect este A.D.I. Ecoaqua. pe care au avut-o în sigur cã la aceastã orã nãscut ºi locuiesc de aproape Independenþa. De asemenea, Care este situaþia la ora reconfirmarea mea ca primar cunoaºte ce necaz avem cu 50 de ani. prin PNDL s-a modernizat actualã, þinând cont de ºi le transmit tuturor multã drumurile, cu apa, canalizarea, 
infrastructura stradalã a recomandãrile primate din sãnãtate.etc. 

Rep: Domnule primar, 
care este cheia succesului 
dumneavoastrã profesional?

L.V.: Factorii care au condus la 
reuºita mea profesionalã au 
fost: munca, seriozitatea, 
sprijinul politic oferit de PNL, 
dar ºi susþinerea familiei.

Rep: Sunt convins ca aþi 
muncit foarte mult, pentru a 
ajunge în aceastã funcþie. Ce 
obstacole aþi întîmpinat ºi 
cum aþi reuºit sã le depãºiþi?

L.V.: Da, este adevãrat, am 
muncit enorm. Obstacole au 
fost multe ºi de naturã diferitã, 
dar  am reuºit sã le depãºesc 
prin rãbdare ºi multã 
abnegaþie.
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Arheologie Varna, Muzeul Regional de Istorie n perioada 28-30 septembrie 2016, Muzeul 
Silistra, Universitatea Veliko Târnovo, Dunãrii de Jos organizeazã cea de-a XVI - a 
Muzeul Regional Veliko Târnovo, Muzeul Îsesiune internaþionalã de comunicãri 
Regional de Istorie Ruse), România ºtiinþifice CULTURÃ ªI CIVILIZAÞIE LA 
(Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan" DUNÃREA DE JOS. ORIENT ªI OCCIDENT / In 
Bucureºti, Institutul de Studii Sud - Est Honorem Silvia Marinescu-Bîlcu
Europene, Muzeul Naþional de Istorie a 
României, Muzeul de Istorie Naþionalã ºi 

În acest an manifestarea va fi dedicatã uneia Arheologie Constanþa, Institutul de Cercetãri 
dintre cele mai importante personalitãþi ale Ecomuzeale Tulcea, Muzeul Brãilei, Muzeul 
arheologiei româneºti: Silvia Marinescu-Bîlcu Civilizaþiei Gumelniþa Olteniþa, Muzeul 
(80 ani) ºi aniversãrii a 65 ani de Judeþean Teleorman, Muzeul Judeþean 
muzeografie cãlãrãºeanã. Vor fi prezente Ialomiþa, Muzeul Municipiului Bucureºti, 
personalitãþi din domeniul arheologiei Banca Naþionalã Bucureºti, Muzeul Regiunii 
preistorice ºi istoriei clasice din România si Porþile de Fier Drobeta-Turnu Severin, 
Bulgaria. Cu aceastã ocazie va fi vernisatã o Muzeul Naþional al Agriculturii Slobozia, 
expoziþie dedicatã personalitãþii lui Niþã Muzeul Brukenthal Sibiu, Universitatea 
Anghelescu (arheolog, istoric, pictor), ctitorul Valahia Târgoviºte, Muzeul Unirii Alba Iulia, 
Muzeului Regional Cãlãraºi (1951). Universitatea Timiºoara º.a.).
Lucrãrile sesiunii se vor desfãºura pe douã În prima zi a sesiunii de comunicãri 
secþiuni: ºtiinþifice va avea loc ºi o lansare de carte. 
1.Dunãrea de Jos intre Balcani ºi Carpaþi. Astfel, în data de 28 septembrie 2016, ora 
Identitãþi ºi contacte culturale; 11.00, în Sala de ªedinþe a Consiliului 
2.Oraºele dunãrene ca centre comerciale ºi Judeþean Cãlãraºi, va fi prezentat ultimul 
militare: instalaþii portuare, fortificaþii, volum (XXIX) al anuarului Muzeului Dunãrii 
poduri, drumuri în lumea greco –  romanã. de Jos, Culturã ºi Civilizatie la Dunãrea de 
Comunicãrile se vor concentra pe cercetarea Jos. Volumul, a cãrui editare s-a reuºit cu 
din zona Dunãrii de Jos în domeniul sprijinul Consiliului Judeþean Cãlãraºi, 
preistoriei, antichitãþii, Bizanþului ºi evului cuprinde studii ºi articole referitoare la 
mediu, numismaticii ºi etnografiei ºi vor fi cercetãrile din zona Dunãrii de Jos 
susþinute de profesori universitari, corespunzând Bulgariei ºi României ºi este 
cercetãtori, muzeografi, istorici, numismaþi împãrþit în douã secþiuni, una de 
din Bulgaria (Muzeul Naþional de Istorie ºi numismaticã ºi alta de istorie.

Licã Voicu: „ªi în acest an vom continua 
asfaltarea strãzilor din comuna Independenþa

In Honorem Silvia Marinescu -Bîlcu

Sesiunea ªtiinþificã Internaþionalã 
Culturã ºi Civilizaþie La Dunãrea 
De Jos - „ORIENT ªI OCCIDENT"
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n perioada 1-2 octombrie 2016 pertinente a tuturor cauzelor.
fusese planificatã desfãºurarea "Vreau, în primul rând, sã asigur 
evenimentului ocazionat de Î cãlãrãºenii cã decizia anulãrii 

sãrbatorirea Zilei Municipiului acestui eveniment a fost luatã în 
Cãlãraºi – 421 de ani de atestare urma unei analize obiective ºi 
documentarã. corecte pe care am fãcut-o 

împreunã cu colegii mei din Programul activitãþilor implicã 
primãrie ºi cã ea a avut la bazã operatori economici locali ºi din þarã, 
motive întemeiate, care au legãturã elevi, cadre didactice, sportivi ºi 
cu cerinþele calitative pe care acest antrenori, persoane fizice ºi instituþii 
eveniment trebuia sã le aibã. În publice.
proxima ºedinþã a Consiliului 

Punerea în aplicare a evenimentului în Local Cãlãraºi voi veni cu 
structura planificatã ºi la nivelul propunerea realocãrii bugetului 
calitativ al activitãþilor de acest gen destinat organizãrii Zilelelor 
organizate pânã acum de Primãria Municipiului Cãlãraºi cãtre 
Municipiului Cãlãraºi apare, la acest investiþii în infrastructura 
moment, ca imposibilã, având ca efect stradalã. Colegii noºtri din 
anularea lui. Consiliul Local pot veni, 

bineînþeles, cu propuneri în acest Menþionãm faptul cã decizia anulãrii 
sens care vor fi dezbãtute ºi asupra evenimentelor nu a fost una uºoarã, 
cãrora sunt convins cã se va lua însã ea a fost adoptatã de cãtre 
cea mai bunã decizie." - Primar conducerea Primãriei Municipiului 
Daniel ªtefan DrãgulinCãlãraºi în urma unei analize 
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Adresã: Str. Belºugului, 21, Cãlãraºi, 910120

Telefon: 0242 331 590

Primãria a decis anularea 
evenimentelor prilejuite de sãrbãtoarea 

Zilelelor Municipiului Cãlãraºi



cu oi puþine, înconjuratã de 
izvoare cu motorinã...  Ca-n 
filme ! ".

Nea Ghiþã nu era þicnit ºi nici 
 „Ne-am aºezat pe o coastã, în beat. A mers la locurile cafeaua privind Dunãrea. Îl pe colo, pe colo, în cele din 
capul porumbului... În viaþa vãzute-nevãzute împreunã cu îngãduie Aurica, nevasta lui. urmã a deschis uºa de la baie 
mea nu-mi cãlcase talpa pe- directorul IAS-ului. Locurile Amândoi muncesc dupã ºi a rãmas cu gura cãscatã 

 au acolo. Deodatã, mi s-a pãrut arãtau ca o pustie. N-au mai putinþã – dar mai ales când ºi-a vãzut nevasta peste 
grijã cã drumul principal ºi cãrãrile gãsit decât tipsia de aramã cu (la þarã e chiar o bunicul în ipostazã topless. ªi-

erau bãtucite de mine. lanþul înfãºurat pe capul unui activitate) – sã-ºi facã punte a aprins þigara electronicã ºi a 
Puteam vorbi cu ºopârlele ºi ºarpe uscat. peste Dunãre ºi scarã peste privit o vreme cu rãbdare. 

„Ca-n filme", firele de colb.plaiurile cu vii. Stãpânii îi a rostit ºoptit 
Dupã o vreme, Ghiþã a 

omenesc ºi le lasã în veghe amintindu-ºi cã a avut parte ea Ghiþã, în bermude Mã împingea cineva de la încercat sã ajungã singur la câte un nepot, câte un bunic... de istorii ºi mai ºi... ºi cu þigara electronicã 
spate sã ajung dincolo de cot. locurile din jurul Ma-lului între buze, priveºte N *Ultima oarã n-a ieºit bine. ªtiam (de unde Doamne?), cã Spart. Directorul IAS-ului nu amuzat de pe marnea piscinei Într-o dimineaþã bunicul s-a acolo era o ciuºmea cu 9 uluce i-a mai dat maºinã, socotindu-l Cu ani în urmã, cam la vreo din faþa vilei „Naiada" din dus la baie, tocmai dupã ce s- ºi cu curne, pe unde curge trei sãptãmâni dupã Cristovul nebun. Anghel Ghergeliu Curtea cu Vii la fetele din a ridicat din pat, ºi-a lepãdat apa, cu o tipsie de aramã cu viilor, era ca ºi acum cãldurã murise de-o vreme. Ghiþã a Ostrov sau Almalãu. Le pijamaua ºi când s-a ridicat de lanþ, de pe timpul turcilor. mare, nea Ghiþã ºi prietenul plecat din zori pe jos, umbra comparã cu fetele de la pe tron s-a împiedicat ºi a Anghel râdea, dar tot s-a luat lui, Anghel Ghergeliu, lui Anghel foºnea prin ciulini, Fashion TV – Photoshoots cãzut cu faþa în sus. Aurica l-a dupã mine. Am dat cotul ºi-„Dumnezeu sã-l ierte", dupã care se dã în vânt când a înnodat cãrãrile dar locurile cãutat pe colo – pe colo, în am gãsit ciuºmeaua cu uluce, nebãuþi, nemâncaþi, au plecat ºi când în camera de lângã din vremea aceea nu le-a mai cele din urmã a deschis cu spre un loc unde nu fuseserã cu curne, cu... în viaþa mea nu vilele stãpânilor, unde are un revãzut.sfialã uºa de la baie, s-a niciodatã, la Malul Spart, de trecusem pe-acolo. Anghel pat aºezat între plitã ºi masa 

speriat, ºi-a agãþat fusta într- îngheþase în soare, când ºi-a la Ferma 5. Cicã le-ar fi spus Rãzvan Ciucãde la fereastrã.
un cui de la broasca uºii ºi a Joldeº, ºeful de fermã, sã facã revenit vorbea bulgãreºte. Am Ostrov, 2016, augustNea Ghiþã are 62 de ani, este cãzut peste bunic. muºuroaie pentru 10 rânduri urcat ºi iar am coborât pe-o înainte de Înãlþarea Sfintei încã agricultor cu cazma ºi 

de porumb. coastã, unde am dat de o târlã CruciGhiþã i-a cãutat pe amândoi chircã, face focurile ºi îºi bea 
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OSTROV, DOSARELE X (II)

Mircea Brânduºã comunei, respectiv 5 km. S-au partea MDRT ºi a Instituþiei 
efectuat lucrãri de reabilitare la Prefectului Judeþului 
cãminul cultural din satul Cãlãraºi?ste greu de remarcat 
Potcoava – înlocuire acoperiº. doar o singurã calitate a L.V.: Situaþia este un pic E Nu în ultimul rând, la cãminul primarului din confuzã ºi aici mã refer la 
cultural din satul Independenþa Independenþa, Licã Voicu. faptul cã MDRT ºi Prefectura, 
s-a achiziþionat sistem de Domnia sa este un om pe cât prin adrese separate, 
sonorizare ºi iluminare a sãlii de modest, pe atât de bine recomandã primãriei 
ºi constume populare pentru conectat la realitãþile comunei Independenþa sã nu se retragã 
Ansamblul Folcloric „Hora”.   în care s-a nãscut ºi crescut, din acest parteneriat. Însã, 

ale administraþiei ºi politicii dacã rãmânem ºi nu vom mai 
Rep: D-le primar, ce româneºti. Pe scurt, Licã Voicu primi banii necesari continuãrii 

investiþii mari aveþi în este un primar responsabil proiectelor conform hotãrârii 
derulare pânã la finele pentru binele comunitãþii. de Guvern, mã întreb, ce 
acestui an? facem?
L.V.: Cel mai important proiect Rep: D-le primar, în 
aflat în derulare este reþeaua câteva cuvinte, cum Rep: Proiecte mari, de 
de alimentare cu apã a satului caracterizaþi activitatea dvs. perspectivã existã în viitorul Rep: În aceste vremuri Rep: Care sunt cele mai 
Independenþa unde se lucreazã în mandatul anterior ºi cum apropiat? Ori aveþi o altã tulburi, credeþi cã oamenii importante proiecte pe care 
intens, þinând cont cã existã credeþi cã va decurge în valorosi pot, totuºi, rãzbate? primãria Independenþa le-a abordare, cea a paºilor  
860 de cãmine de racordare a urmãtorii 4 ani? implementat în mandatul L.V.: Da, cred în aceastã idee ºi mãrunþi?
gospodãriilor la apã pe care le L.V.: Au trecut prea repede 4 2012-2016?doresc ca aceºti oameni L.V.: Noi mergem pas cu pas, vom ºi contoriza. Din 

ani de când am fost învestit L.V.: Ca realizãri benefice valoroºi sã se implice în viaþa în materie de investiþii. Nu ne finanþarea obþinutã am reuºit 
prima oarã în aceastã funcþie ºi locuitorilor, amintesc proiectul social-economicã ºi culturalã a pregãtim pentru proiecte de sã înlocuim vechea conductã ºi 

fiecãrei comunitãþi, pentru pot spune cã m-am obiºnuit cu transfrontalier între Bulgaria ºi anvergurã, pentru cã nu ºtim sã achiziþionãm apometrele. 
aceastã slujbã, pentru cã, binele acesteia. ce ne oferã financiar anii care 
vrând-nevrând, trebuie sã intri urmeazã. Totuºi, pe lista de 
în tumultul problemelor Rep: Vorbeaþi de sprijinul prioritãþi existã câteva 
cetãþenilor de zi cu zi. Cât politic. Despre noul proiecte: Reabilitare reþea apã 
priveºte tranziþia dintre primul preºedinte al Consiliului sat Viºinii; Înfiinþare reþea 
ºi al doilea mandat pot spune Judeþean Cãlãraºi, ce opinii canalizare sat Independenþa; 
cã nu am simþit acest aveþi? Reabilitare ºi modernizare 
sentiment întrucât am fost ºi L.V.: Dl. Vasile Iliuþã este un grãdiniþa „Degeþica” sat Viºinii, 
sunt omniprezent în instituþia preºedinte tânãr, polivalent ºi grdãniþa „Albã ca zãpada” ºi 
primãriei Independenþa. omnipotent! Domina sa este o ºcoala „Constantin 

importantã personalitate a Întotdeauna m-a caracterizat Brâncoveanu”, sat Potcoava; 
optimismul iar deviza mea României, un om care a ocupat Modernizare prin acoperire cu 

funcþia de deputat în este: „Ce pierd azi, mâine macadam a drumului agricol 
Parlamentul României, acolo câºtig dublu”, aºa cã dintre satele Independenþa ºi 
unde ºi-a dat votul pentru întotdeauna sunt cu zâmbetul Vâlcelele, având o lungime de 
importante realizãri la nivel pe buze, permanent sunt 12 km.Sperãm ca pânã la finele lui România care a avut ca naþional, un om care, cu dispus la discuþii ºi sunt amabil 

2016 sã finalizãm ºi asfaltarea obiectiv „Îmbunãtãþirea siguranþã va schimba în bine cu cei din jur pentru cã, la Rep: Care este mesajul prin PNDL. transportului rutier în faþa judeþului Cãlãraºi. Chiar la urma-urmei, suntem datori dvs. pentru locuitorii Municipalitatea Silistra ºi început de mandat dl. celor care ne-au ales ºi ne-au comunei Independenþa?comuna Independenþa”, Rep: Sunteþi parte într-o preºedinte a mers peste tot în adus în fruntea comunitãþilor. respectiv asfaltarea a 15,24 km L.V. În primul rând, le investiþie mai mare, de nivel  comunele cãlãrãºene, a luat Mã simt bine pentru cã sunt de strãzi de interes public local judeþean, la care titular de mulþumesc pentru încrederea pulsul fiecãrei localitãþi ºi sunt acasã la mine, aici unde m-am în satele Viºinii ºi proiect este A.D.I. Ecoaqua. pe care au avut-o în sigur cã la aceastã orã nãscut ºi locuiesc de aproape Independenþa. De asemenea, Care este situaþia la ora reconfirmarea mea ca primar cunoaºte ce necaz avem cu 50 de ani. prin PNDL s-a modernizat actualã, þinând cont de ºi le transmit tuturor multã drumurile, cu apa, canalizarea, 
infrastructura stradalã a recomandãrile primate din sãnãtate.etc. 

Rep: Domnule primar, 
care este cheia succesului 
dumneavoastrã profesional?

L.V.: Factorii care au condus la 
reuºita mea profesionalã au 
fost: munca, seriozitatea, 
sprijinul politic oferit de PNL, 
dar ºi susþinerea familiei.

Rep: Sunt convins ca aþi 
muncit foarte mult, pentru a 
ajunge în aceastã funcþie. Ce 
obstacole aþi întîmpinat ºi 
cum aþi reuºit sã le depãºiþi?

L.V.: Da, este adevãrat, am 
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dintre cele mai importante personalitãþi ale Ecomuzeale Tulcea, Muzeul Brãilei, Muzeul 
arheologiei româneºti: Silvia Marinescu-Bîlcu Civilizaþiei Gumelniþa Olteniþa, Muzeul 
(80 ani) ºi aniversãrii a 65 ani de Judeþean Teleorman, Muzeul Judeþean 
muzeografie cãlãrãºeanã. Vor fi prezente Ialomiþa, Muzeul Municipiului Bucureºti, 
personalitãþi din domeniul arheologiei Banca Naþionalã Bucureºti, Muzeul Regiunii 
preistorice ºi istoriei clasice din România si Porþile de Fier Drobeta-Turnu Severin, 
Bulgaria. Cu aceastã ocazie va fi vernisatã o Muzeul Naþional al Agriculturii Slobozia, 
expoziþie dedicatã personalitãþii lui Niþã Muzeul Brukenthal Sibiu, Universitatea 
Anghelescu (arheolog, istoric, pictor), ctitorul Valahia Târgoviºte, Muzeul Unirii Alba Iulia, 
Muzeului Regional Cãlãraºi (1951). Universitatea Timiºoara º.a.).
Lucrãrile sesiunii se vor desfãºura pe douã În prima zi a sesiunii de comunicãri 
secþiuni: ºtiinþifice va avea loc ºi o lansare de carte. 
1.Dunãrea de Jos intre Balcani ºi Carpaþi. Astfel, în data de 28 septembrie 2016, ora 
Identitãþi ºi contacte culturale; 11.00, în Sala de ªedinþe a Consiliului 
2.Oraºele dunãrene ca centre comerciale ºi Judeþean Cãlãraºi, va fi prezentat ultimul 
militare: instalaþii portuare, fortificaþii, volum (XXIX) al anuarului Muzeului Dunãrii 
poduri, drumuri în lumea greco –  romanã. de Jos, Culturã ºi Civilizatie la Dunãrea de 
Comunicãrile se vor concentra pe cercetarea Jos. Volumul, a cãrui editare s-a reuºit cu 
din zona Dunãrii de Jos în domeniul sprijinul Consiliului Judeþean Cãlãraºi, 
preistoriei, antichitãþii, Bizanþului ºi evului cuprinde studii ºi articole referitoare la 
mediu, numismaticii ºi etnografiei ºi vor fi cercetãrile din zona Dunãrii de Jos 
susþinute de profesori universitari, corespunzând Bulgariei ºi României ºi este 
cercetãtori, muzeografi, istorici, numismaþi împãrþit în douã secþiuni, una de 
din Bulgaria (Muzeul Naþional de Istorie ºi numismaticã ºi alta de istorie.

Licã Voicu: „ªi în acest an vom continua 
asfaltarea strãzilor din comuna Independenþa

In Honorem Silvia Marinescu -Bîlcu

Sesiunea ªtiinþificã Internaþionalã 
Culturã ºi Civilizaþie La Dunãrea 
De Jos - „ORIENT ªI OCCIDENT"

Foto Ionuþ Gabriel Radu Foto Ionuþ Gabriel Radu Foto Ionuþ Gabriel Radu

Foto Ionuþ Gabriel Radu

n perioada 1-2 octombrie 2016 pertinente a tuturor cauzelor.
fusese planificatã desfãºurarea "Vreau, în primul rând, sã asigur 
evenimentului ocazionat de Î cãlãrãºenii cã decizia anulãrii 

sãrbatorirea Zilei Municipiului acestui eveniment a fost luatã în 
Cãlãraºi – 421 de ani de atestare urma unei analize obiective ºi 
documentarã. corecte pe care am fãcut-o 

împreunã cu colegii mei din Programul activitãþilor implicã 
primãrie ºi cã ea a avut la bazã operatori economici locali ºi din þarã, 
motive întemeiate, care au legãturã elevi, cadre didactice, sportivi ºi 
cu cerinþele calitative pe care acest antrenori, persoane fizice ºi instituþii 
eveniment trebuia sã le aibã. În publice.
proxima ºedinþã a Consiliului 

Punerea în aplicare a evenimentului în Local Cãlãraºi voi veni cu 
structura planificatã ºi la nivelul propunerea realocãrii bugetului 
calitativ al activitãþilor de acest gen destinat organizãrii Zilelelor 
organizate pânã acum de Primãria Municipiului Cãlãraºi cãtre 
Municipiului Cãlãraºi apare, la acest investiþii în infrastructura 
moment, ca imposibilã, având ca efect stradalã. Colegii noºtri din 
anularea lui. Consiliul Local pot veni, 

bineînþeles, cu propuneri în acest Menþionãm faptul cã decizia anulãrii 
sens care vor fi dezbãtute ºi asupra evenimentelor nu a fost una uºoarã, 
cãrora sunt convins cã se va lua însã ea a fost adoptatã de cãtre 
cea mai bunã decizie." - Primar conducerea Primãriei Municipiului 
Daniel ªtefan DrãgulinCãlãraºi în urma unei analize 

SC MEDIR SRL SC MEDIR SRL 
CÃLÃRAªI

l lucrãri de construcþii 

civile ºi industriale

l instalaþii alimentãri cu apã

l canalizãri ºi staþii de epurare

r i t
 

xe t  ºi p
c a :

E cu ã
 o e e zã

Adresã: Str. Belºugului, 21, Cãlãraºi, 910120

Telefon: 0242 331 590

Primãria a decis anularea 
evenimentelor prilejuite de sãrbãtoarea 

Zilelelor Municipiului Cãlãraºi
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u ocazia Zilelor Europene ale diferite faze de conservare ºi Mulþumim, de asemenea, 
voluntarilor: Roxana Nicoleta Patrimoniului, pe 17 restaurare. Dintre toate tipurile de 
Ruse (2 luni), Claudiu Adrian Cseptembrie, în cadrul obiecte cartea reprezintã numeric 
ªerban (2 luni), George Zimþã (2 Muzeului Municipal, a avut loc cea mai numeroasã categorie. 
luni), Frunzeanu Marcel (12 luni), deschiderea oficialã a bibliotecii Mulþumim donatorilor: Reghina 
Daniela Stroe (12 luni), Paul Petcu muzeului în cadrul proiectului pe ºi Sergiu Georgescu, Nicolae 

De la comunitate (20 luni), Denisa Albu (10 luni), termen lung - Scãunaº (prin moºtenitori), Radu 
pentru comunitate prin care ºi-au oferit din timpul lor liber Dan Elefterescu, Nicolae Dobre, 
intermediul muzeului. pentru aranjarea, selectarea ºi Rodica Zaharia, Viorica Hagianu, 

înregistrarea cãrþilor. Cezar Georgescu, Rãzvan Clondir, 
Biblioteca se constituie ca o resursã Florin Zamfir, Laura ºi Marius Deschiderea Muzeului Municipal a 
alternativã la bibliotecile ºcolare Matache, Irina Ravac, Elena ºi Dan marcat o premierã în relaþia 
existente, dar ºi la Biblioteca Mâþu, Marcel Gheorghe, Corina cetãþeni - administraþie, cãlãrãºenii 
judeþeanã. Biblioteca va funcþiona Puiºor, Virginia Botezatu, Liliana ºi donând diferite obiecte, au venit 
în regim de salã de lecturã, Fãnel Chiriþã, Nicolae Pãvãloiu, alãturi de administraþie (care a 
ambientul plãcut de la muzeu va Sofia Suzana Stoicescu, Zina amenajat spaþiile expoziþionale), 
contribui la descoperirea sau Costiner, Dumitru Simionescu, ambele pãrþi înþelegând cã este 
redescoperirea plãcerii de a citi.Daniela Soare, Raluca ºi Sebastian momentul sã realizeze împreunã 

Stan, Doina Bobârcea, Dumitru ceva pentru viitor, dar în acelaºi Inventarul bibliotecii va putea fi 
Mardare, Octavian Stanciu, Denisa timp ºi pentru trecut, în genere consultat (pânã la apariþia paginii 
Albu, Paul Petcu, Aurel Filon, Dan pentru comunitate. web) în baza unei simple solicitãri 
Olteanu, Maria Popescu, Cristian pe pagina de Facebook a Muzeului Muzeul Municipal Cãlãraºi a primit 
Parapiru, Crina Elena Mihai, Municipal, dar ºi direct în biblioteca pânã acum diferite obiecte mai 
Ovidiu Sîrbu, fãrã de care nu am fi muzeului în intervalul orar 9.00 - vechi sau mai puþin vechi pe care le 
colecþionat cele 10.000 de volume. 17.00, de luni pânã vineri.are expuse, depozitate sau în 

Ü Joi, 29 septembrie Ü Vineri, 28 octombrie Ü Luni, 7 noiembrieCatone, Paul Chiribuþã
Regia: Daniel Bucur „Mic ºi-al dracu”„Reþeta de râs” „Carre de aºi 

Teatrul Evreiesc de StatCompania teatralã „Vouã” Bucureºti Ü Miercuri, 12 octombrie cu... Valet”
Distribuþie: Maia Morgenstern, Valentin Distribuþie: Adrian Fetecãu, Jean Lemne, „Jocul Regilor” RoºcaTeatrul Evreiesc de StatTudorel Filimon, Andrei Necula, Daniel 

Teatrul Evreiesc de Stat Regia: Maia MorgensternTorje, Vlad Jipa
Distribuþie: Veaceslav Grosu, Geni Distribuþie: Maia Morgenstern, Mircea Momente muzicale: Ovidiu Mihãilescu, 
Brenda, Mihai Ciucã, Nicolae Rusu, Andrei Finþi Ü Joi, 1 decembrieDan Caramihai
Cãlugãriþa, Neculai Predicã, Nicolae Regia: Felix AlexaRegia: Adrian Feteccãu „Ultimul Crãciun la Paris”Botezatu, Viorel Manole, Natalie 

--------------------------------------------------------------- Teatrul de pe LipscaniEster, Arabela Neazi, George Ü Marþi, 18 octombrieÜ Marþi, 4 octombrie Distribuþie: Magda Catone, Mihai Cãlãin, Iordache, Sorin Sîrghi, Monica „Faþa nevãzutã a... Lunii” Valentin Teodosiu, Lucian Iancu, „Angajare de clovn” Pricopi/Viorica Bantaº
Teatrul La Cinema Antoaneta Zaharia, George IvaºcuTeatrul Naþional Bucureºti

Regia: Harry EliadDistribuþie: Radu Gheorghe Regia: Alexandru Lustig.Distribuþie: Ionel Mihãilescu, Magda 

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

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

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

Programul Stagiunii teatrale de toamnã 2016

Parcul central,  Independenþei, nr. 20

Preþul biletelor (acelaºi pt. filme 3D ºi 
2D): 8 lei – copii cu vârste de maxim 14 
ani; 12 lei – persoane cu vârste peste 
14 ani.

Nu se efectueazã rezervãri.

Biletele pot fi cumpãrate cu o 
sãptãmânã înainte de data 
spectacolului.

Informaþii: tel: 0242-312800; site:  
www.culturalcl.ro 

23 – 25 septembrie 2016

Vineri: orele 12,30

Sambata, duminica: orele 10,30 si 
12,30

Ratchet ºi Clank. 
23 – 29 septembrie

Cavalerii galaxiei - Orele: 17,00; 20,00
Luni: orele 17,00 nu este proiectie3D

Nerve: Adevãr sau Regia: Jericca Cleland, Kevin Munroe
provocare - 2DCu: David Kaye, James Arnold Taylor, 

Regia: Henry Joost, Ariel SchulmanJim Ward,Jim Ward
Cu: Miles Heizer, Kimiko Glenn, 

Gen film: Animaþie Emma Roberts,Emily Meade, Dave 
FrancoDurata: 94 minute
Gen film: Aventuri, Crimã, Mister, SF, Premiera in Romania: 09.09.2016
Thriller 

Ratchet, un lombax naiv, ºi ciudatul Durata: 96 minute
roboþel Clank se vãd nevoiþi sã-ºi Premiera in Romania: 16.09.2016
uneascã forþele pentru prima datã Frumoasa liceanã Vee descoperã ºi 
pentru a dejuca planul diabolic al prinde gustul unui joc online de 
unui investitor care vrea sã adevãr ºi provocare. Problemele apar 
masacreze galaxia pentru a-ºi atunci când tânãra realizeazã cã 
construi planeta perfectã doar fiecare miºcare îi este dictatã de o 
pentru el. comunitate anonimã de "privitori".

n Centrul Cultural Judeþean Cãlãraºi / Cinema 3D/2D 

PROGRAM CINEMA
23-29 SEPTEMBRIE 2016

genþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de 
Muncã Cãlãraºi (AJOFM Cãlãraºi) prin ACompartimentul Relaþii cu Angajatorii ºi 

Economie Socialã, desfãºoarã activitãþi în domeniul 
economiei sociale, potrivit prevederilor Legii 
219/2015. 
Statutul de întreprindere socialã de inserþie se 
certificã prin acordarea mãrcii sociale.  Marca 
cuprinde certificatul care atestã statutul de 
întreprindere socialã de inserþie, cu o valabilitate de 3 
ani de la data emiterii, precum ºi un element specific 
de identitate vizualã, care se aplicã în mod obligatoriu 
asupra produselor realizate sau a lucrãrilor executate 
ori a documentelor care demonstreazã prestarea unui 
serviciu.
Pentru obþinerea mãrcii sociale care atestã statutul 
de întreprindere socialã de inserþie, întreprinderile 
sociale care au obþinut atestatul, depun sau transmit 
prin poºtã, cu confirmare de primire, la AJOFM 
Cãlãraºi, urmãtoarele documente:
a. Cerere pentru acordarea mãrcii sociale, completatã 
dupã modelul prevãzut în anexa nr.6 (la normele 
metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 
219/2015);
b. Situaþia privind personalul angajat cu contract 
individual de muncã, conform modelul prevãzut în 
anexa nr.7 (la normele metodologice de aplicare a 
prevederilor legii nr. 219/2015);
c. Contractele individuale de muncã ale persoanelor 
aparþinând grupului vulnerabil, în copie; 
d. Documente care atestã apartenenþa la grupul 
vulnerabil, conform art.2 (din normele metodologice 
de aplicare a prevederilor legii nr. 219/2015), în copie.
Acordarea mãrcii sociale de cãtre AJOFM Cãlãraºi, 
este condiþionatã de obþinerea atestatului de 
întreprindere socialã. Astfel, în situaþia în care 
solicitantul mãrcii sociale nu este atestat ca 
întreprindere socialã în condiþiile legii, în vederea 
obþinerii simultane a mãrcii sociale ºi a atestatului, 
acesta depune sau transmite prin poºtã, cu 
confirmare de primire, pe lângã documentele mai sus 
menþionate ºi documentele prevãzute la art. 3 (din 
normele metodologice de aplicare a prevederilor legii 
nr. 219/2015)
Informaþii suplimentare se pot obþine la sediul 
AJOFM Cãlãraºi, strada 13 Decembrie nr.12, 
Compartiment Relaþii cu angajatorii ºi economie 
socialã, telefon: 0242/316.542; 0242/318.376, e-mail: 
ajofm@cl.anofm.ro sau accesând site-ul instituþiei 
www.calarasi.accesibilitateajofm.ro, secþiunea 
Economie Socialã.    

legale privind protecþia 
persoanelor fizice în ceea ce 
priveºte prelucrarea datelor cu 
caracter personal.
La nivelul Inspectoratului de 
Poliþie Judeþean Cãlãraºi s-a 

publice centrale ºi pentru de cazier judiciar prin verificãrilor.ertificatul de cazier realizat actualizarea 
modificarea ºi completarea misiunile diplomatice sau Aceste adeverinþe au valoarea judiciar se poate obþine de formularelor tip ºi a 
unor acte normative.oficiile consulare ale României. juridicã a unui certificat de cãtre minorul cu vârsta informaþiilor referitoare la C

cuprinsã între 14-18 ani, Noul act normativ aduce obþinerea certificatului de 
cazier judiciar publicate pe personal, fãrã a fi necesarã modificãri majore cu scopul 

debirocratizãrii ºi simplificãrii prezenþa unui pãrinte/tutore la pagina de 
https://cl.politiaromana.ro/utileghiºeu, pentru depunerea cererii administrative în activitatea 

ºi dobândirea acestuia. desfãºuratã de structurile de 
cazier judiciar.  Informaþii de background:

Pentru a obþine un certificat de 
Astfel, începând cu 11 iulie Ü Certificatul de cazier cazier judiciar, orice persoanã 
a.c., pentru eliberarea judiciar se elibereazã, de fizicã cu capacitate de exerciþiu 
certificatului de cazier judiciar regulã, pe loc, sau în cel mult 3 restrânsã (minor 14-18 ani) sau 
nu se mai solicitã timbrul fiscal zile de la data solicitãrii, în deplinã (peste 18 ani), poate 
în valoare de 2 lei. De la cazurile în care cererea-tip este depune personal cererea-tip, cu 
aceeaºi datã, în vederea depusã în România.datele complete de stare civilã 
emiterii certificatelor de cazier ºi motivatã, la orice subunitate Ü Pentru situaþiile în care judiciar, nu se mai reþin de poliþie în care existã ghiºeu cererea este depusã prin documente în original ori copii de cazier judiciar. misiunile diplomatice sau legalizate în ghiºee, ci doar 

Cererea-tip trebuie însoþitã de oficiile consulare ale României, xerocopii cu menþionarea 
actul de identitate, aflat în certificatul de cazier judiciar se sintagmei „conform cu De asemenea, la cererea cazier judiciar ºi se utilizeazã 
termenul de valabilitate, elibereazã în cel mult 30 de zile originalul" de cãtre lucrãtorii motivatã a persoanelor aflate exclusiv în strãinãtate.
precum ºi chitanþa prin care se de la data depunerii, iar în din ghiºeu.în strãinãtate, misiunile 
face dovada achitãrii taxei de cazul adeverinþelor în termen diplomatice ºi oficiile consulare De asemenea, structurile de Reamintim cã Poliþia prestare serviciu, în cuantum de 10 zile de la data solicitãrii.ale României pot elibera, dupã cazier judiciar acceptã copia în Românã operaþionalizeazã de 10 lei. efectuarea verificãrilor format electronic dupã cartea Ü Documentele sunt valabile 6 prevederile O.U.G. nr. 41 din 
Precizãm cã persoanele necesare în bazele de date, de identitate, transmisã prin e- luni de la data eliberãrii ºi 2016 privind stabilirea unor 
domiciliate în strãinãtate pot adeverinþe în care mail, asigurând condiþiile numai în scopul pentru care au mãsuri de simplificare la 
solicita eliberarea certificatului consemneazã rezultatele prevãzute de reglementãrile fost eliberate.nivelul administraþiei 

Cum se obþine cazierul judiciar pentru 
minorii cu vârste cuprinse între 14-18 ani

AJOFM Cãlãraºi - Acordarea 
mãrcii sociale în contextul 
Legii nr.219/2015 privind 

economia socialã

A fost inauguratã Biblioteca 
Muzeului Municipal Cãlãraºi 
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u ocazia Zilelor Europene ale diferite faze de conservare ºi Mulþumim, de asemenea, 
voluntarilor: Roxana Nicoleta Patrimoniului, pe 17 restaurare. Dintre toate tipurile de 
Ruse (2 luni), Claudiu Adrian Cseptembrie, în cadrul obiecte cartea reprezintã numeric 
ªerban (2 luni), George Zimþã (2 Muzeului Municipal, a avut loc cea mai numeroasã categorie. 
luni), Frunzeanu Marcel (12 luni), deschiderea oficialã a bibliotecii Mulþumim donatorilor: Reghina 
Daniela Stroe (12 luni), Paul Petcu muzeului în cadrul proiectului pe ºi Sergiu Georgescu, Nicolae 

De la comunitate (20 luni), Denisa Albu (10 luni), termen lung - Scãunaº (prin moºtenitori), Radu 
pentru comunitate prin care ºi-au oferit din timpul lor liber Dan Elefterescu, Nicolae Dobre, 
intermediul muzeului. pentru aranjarea, selectarea ºi Rodica Zaharia, Viorica Hagianu, 

înregistrarea cãrþilor. Cezar Georgescu, Rãzvan Clondir, 
Biblioteca se constituie ca o resursã Florin Zamfir, Laura ºi Marius Deschiderea Muzeului Municipal a 
alternativã la bibliotecile ºcolare Matache, Irina Ravac, Elena ºi Dan marcat o premierã în relaþia 
existente, dar ºi la Biblioteca Mâþu, Marcel Gheorghe, Corina cetãþeni - administraþie, cãlãrãºenii 
judeþeanã. Biblioteca va funcþiona Puiºor, Virginia Botezatu, Liliana ºi donând diferite obiecte, au venit 
în regim de salã de lecturã, Fãnel Chiriþã, Nicolae Pãvãloiu, alãturi de administraþie (care a 
ambientul plãcut de la muzeu va Sofia Suzana Stoicescu, Zina amenajat spaþiile expoziþionale), 
contribui la descoperirea sau Costiner, Dumitru Simionescu, ambele pãrþi înþelegând cã este 
redescoperirea plãcerii de a citi.Daniela Soare, Raluca ºi Sebastian momentul sã realizeze împreunã 

Stan, Doina Bobârcea, Dumitru ceva pentru viitor, dar în acelaºi Inventarul bibliotecii va putea fi 
Mardare, Octavian Stanciu, Denisa timp ºi pentru trecut, în genere consultat (pânã la apariþia paginii 
Albu, Paul Petcu, Aurel Filon, Dan pentru comunitate. web) în baza unei simple solicitãri 
Olteanu, Maria Popescu, Cristian pe pagina de Facebook a Muzeului Muzeul Municipal Cãlãraºi a primit 
Parapiru, Crina Elena Mihai, Municipal, dar ºi direct în biblioteca pânã acum diferite obiecte mai 
Ovidiu Sîrbu, fãrã de care nu am fi muzeului în intervalul orar 9.00 - vechi sau mai puþin vechi pe care le 
colecþionat cele 10.000 de volume. 17.00, de luni pânã vineri.are expuse, depozitate sau în 

Ü Joi, 29 septembrie Ü Vineri, 28 octombrie Ü Luni, 7 noiembrieCatone, Paul Chiribuþã
Regia: Daniel Bucur „Mic ºi-al dracu”„Reþeta de râs” „Carre de aºi 

Teatrul Evreiesc de StatCompania teatralã „Vouã” Bucureºti Ü Miercuri, 12 octombrie cu... Valet”
Distribuþie: Maia Morgenstern, Valentin Distribuþie: Adrian Fetecãu, Jean Lemne, „Jocul Regilor” RoºcaTeatrul Evreiesc de StatTudorel Filimon, Andrei Necula, Daniel 

Teatrul Evreiesc de Stat Regia: Maia MorgensternTorje, Vlad Jipa
Distribuþie: Veaceslav Grosu, Geni Distribuþie: Maia Morgenstern, Mircea Momente muzicale: Ovidiu Mihãilescu, 
Brenda, Mihai Ciucã, Nicolae Rusu, Andrei Finþi Ü Joi, 1 decembrieDan Caramihai
Cãlugãriþa, Neculai Predicã, Nicolae Regia: Felix AlexaRegia: Adrian Feteccãu „Ultimul Crãciun la Paris”Botezatu, Viorel Manole, Natalie 

--------------------------------------------------------------- Teatrul de pe LipscaniEster, Arabela Neazi, George Ü Marþi, 18 octombrieÜ Marþi, 4 octombrie Distribuþie: Magda Catone, Mihai Cãlãin, Iordache, Sorin Sîrghi, Monica „Faþa nevãzutã a... Lunii” Valentin Teodosiu, Lucian Iancu, „Angajare de clovn” Pricopi/Viorica Bantaº
Teatrul La Cinema Antoaneta Zaharia, George IvaºcuTeatrul Naþional Bucureºti

Regia: Harry EliadDistribuþie: Radu Gheorghe Regia: Alexandru Lustig.Distribuþie: Ionel Mihãilescu, Magda 

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

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

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

Programul Stagiunii teatrale de toamnã 2016

Parcul central,  Independenþei, nr. 20

Preþul biletelor (acelaºi pt. filme 3D ºi 
2D): 8 lei – copii cu vârste de maxim 14 
ani; 12 lei – persoane cu vârste peste 
14 ani.

Nu se efectueazã rezervãri.

Biletele pot fi cumpãrate cu o 
sãptãmânã înainte de data 
spectacolului.

Informaþii: tel: 0242-312800; site:  
www.culturalcl.ro 

23 – 25 septembrie 2016

Vineri: orele 12,30

Sambata, duminica: orele 10,30 si 
12,30

Ratchet ºi Clank. 
23 – 29 septembrie

Cavalerii galaxiei - Orele: 17,00; 20,00
Luni: orele 17,00 nu este proiectie3D

Nerve: Adevãr sau Regia: Jericca Cleland, Kevin Munroe
provocare - 2DCu: David Kaye, James Arnold Taylor, 

Regia: Henry Joost, Ariel SchulmanJim Ward,Jim Ward
Cu: Miles Heizer, Kimiko Glenn, 

Gen film: Animaþie Emma Roberts,Emily Meade, Dave 
FrancoDurata: 94 minute
Gen film: Aventuri, Crimã, Mister, SF, Premiera in Romania: 09.09.2016
Thriller 

Ratchet, un lombax naiv, ºi ciudatul Durata: 96 minute
roboþel Clank se vãd nevoiþi sã-ºi Premiera in Romania: 16.09.2016
uneascã forþele pentru prima datã Frumoasa liceanã Vee descoperã ºi 
pentru a dejuca planul diabolic al prinde gustul unui joc online de 
unui investitor care vrea sã adevãr ºi provocare. Problemele apar 
masacreze galaxia pentru a-ºi atunci când tânãra realizeazã cã 
construi planeta perfectã doar fiecare miºcare îi este dictatã de o 
pentru el. comunitate anonimã de "privitori".

n Centrul Cultural Judeþean Cãlãraºi / Cinema 3D/2D 

PROGRAM CINEMA
23-29 SEPTEMBRIE 2016

genþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de 
Muncã Cãlãraºi (AJOFM Cãlãraºi) prin ACompartimentul Relaþii cu Angajatorii ºi 

Economie Socialã, desfãºoarã activitãþi în domeniul 
economiei sociale, potrivit prevederilor Legii 
219/2015. 
Statutul de întreprindere socialã de inserþie se 
certificã prin acordarea mãrcii sociale.  Marca 
cuprinde certificatul care atestã statutul de 
întreprindere socialã de inserþie, cu o valabilitate de 3 
ani de la data emiterii, precum ºi un element specific 
de identitate vizualã, care se aplicã în mod obligatoriu 
asupra produselor realizate sau a lucrãrilor executate 
ori a documentelor care demonstreazã prestarea unui 
serviciu.
Pentru obþinerea mãrcii sociale care atestã statutul 
de întreprindere socialã de inserþie, întreprinderile 
sociale care au obþinut atestatul, depun sau transmit 
prin poºtã, cu confirmare de primire, la AJOFM 
Cãlãraºi, urmãtoarele documente:
a. Cerere pentru acordarea mãrcii sociale, completatã 
dupã modelul prevãzut în anexa nr.6 (la normele 
metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 
219/2015);
b. Situaþia privind personalul angajat cu contract 
individual de muncã, conform modelul prevãzut în 
anexa nr.7 (la normele metodologice de aplicare a 
prevederilor legii nr. 219/2015);
c. Contractele individuale de muncã ale persoanelor 
aparþinând grupului vulnerabil, în copie; 
d. Documente care atestã apartenenþa la grupul 
vulnerabil, conform art.2 (din normele metodologice 
de aplicare a prevederilor legii nr. 219/2015), în copie.
Acordarea mãrcii sociale de cãtre AJOFM Cãlãraºi, 
este condiþionatã de obþinerea atestatului de 
întreprindere socialã. Astfel, în situaþia în care 
solicitantul mãrcii sociale nu este atestat ca 
întreprindere socialã în condiþiile legii, în vederea 
obþinerii simultane a mãrcii sociale ºi a atestatului, 
acesta depune sau transmite prin poºtã, cu 
confirmare de primire, pe lângã documentele mai sus 
menþionate ºi documentele prevãzute la art. 3 (din 
normele metodologice de aplicare a prevederilor legii 
nr. 219/2015)
Informaþii suplimentare se pot obþine la sediul 
AJOFM Cãlãraºi, strada 13 Decembrie nr.12, 
Compartiment Relaþii cu angajatorii ºi economie 
socialã, telefon: 0242/316.542; 0242/318.376, e-mail: 
ajofm@cl.anofm.ro sau accesând site-ul instituþiei 
www.calarasi.accesibilitateajofm.ro, secþiunea 
Economie Socialã.    

legale privind protecþia 
persoanelor fizice în ceea ce 
priveºte prelucrarea datelor cu 
caracter personal.
La nivelul Inspectoratului de 
Poliþie Judeþean Cãlãraºi s-a 

publice centrale ºi pentru de cazier judiciar prin verificãrilor.ertificatul de cazier realizat actualizarea 
modificarea ºi completarea misiunile diplomatice sau Aceste adeverinþe au valoarea judiciar se poate obþine de formularelor tip ºi a 
unor acte normative.oficiile consulare ale României. juridicã a unui certificat de cãtre minorul cu vârsta informaþiilor referitoare la C

cuprinsã între 14-18 ani, Noul act normativ aduce obþinerea certificatului de 
cazier judiciar publicate pe personal, fãrã a fi necesarã modificãri majore cu scopul 

debirocratizãrii ºi simplificãrii prezenþa unui pãrinte/tutore la pagina de 
https://cl.politiaromana.ro/utileghiºeu, pentru depunerea cererii administrative în activitatea 

ºi dobândirea acestuia. desfãºuratã de structurile de 
cazier judiciar.  Informaþii de background:

Pentru a obþine un certificat de 
Astfel, începând cu 11 iulie Ü Certificatul de cazier cazier judiciar, orice persoanã 
a.c., pentru eliberarea judiciar se elibereazã, de fizicã cu capacitate de exerciþiu 
certificatului de cazier judiciar regulã, pe loc, sau în cel mult 3 restrânsã (minor 14-18 ani) sau 
nu se mai solicitã timbrul fiscal zile de la data solicitãrii, în deplinã (peste 18 ani), poate 
în valoare de 2 lei. De la cazurile în care cererea-tip este depune personal cererea-tip, cu 
aceeaºi datã, în vederea depusã în România.datele complete de stare civilã 
emiterii certificatelor de cazier ºi motivatã, la orice subunitate Ü Pentru situaþiile în care judiciar, nu se mai reþin de poliþie în care existã ghiºeu cererea este depusã prin documente în original ori copii de cazier judiciar. misiunile diplomatice sau legalizate în ghiºee, ci doar 

Cererea-tip trebuie însoþitã de oficiile consulare ale României, xerocopii cu menþionarea 
actul de identitate, aflat în certificatul de cazier judiciar se sintagmei „conform cu De asemenea, la cererea cazier judiciar ºi se utilizeazã 
termenul de valabilitate, elibereazã în cel mult 30 de zile originalul" de cãtre lucrãtorii motivatã a persoanelor aflate exclusiv în strãinãtate.
precum ºi chitanþa prin care se de la data depunerii, iar în din ghiºeu.în strãinãtate, misiunile 
face dovada achitãrii taxei de cazul adeverinþelor în termen diplomatice ºi oficiile consulare De asemenea, structurile de Reamintim cã Poliþia prestare serviciu, în cuantum de 10 zile de la data solicitãrii.ale României pot elibera, dupã cazier judiciar acceptã copia în Românã operaþionalizeazã de 10 lei. efectuarea verificãrilor format electronic dupã cartea Ü Documentele sunt valabile 6 prevederile O.U.G. nr. 41 din 
Precizãm cã persoanele necesare în bazele de date, de identitate, transmisã prin e- luni de la data eliberãrii ºi 2016 privind stabilirea unor 
domiciliate în strãinãtate pot adeverinþe în care mail, asigurând condiþiile numai în scopul pentru care au mãsuri de simplificare la 
solicita eliberarea certificatului consemneazã rezultatele prevãzute de reglementãrile fost eliberate.nivelul administraþiei 

Cum se obþine cazierul judiciar pentru 
minorii cu vârste cuprinse între 14-18 ani

AJOFM Cãlãraºi - Acordarea 
mãrcii sociale în contextul 
Legii nr.219/2015 privind 

economia socialã

A fost inauguratã Biblioteca 
Muzeului Municipal Cãlãraºi 
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În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu 
modificãrile ºi completãrile ulterioare, UAT COMUNA 
INDEPENDENÞA, str. Unirii, nr. 42, judeþul Cãlãraºi, 
telefon/fax 0242535353, intentioneazã sã solicite de la A.N. 
“Apele Române” - Direcþia Apelor Buzãu Ialomiþa, Notificare 
începere execuþie, pentru realizarea lucrãrilor: “Reabilitare 
ºi modernizare ºcoala primarã nr. 1 Constantin Brâncoveanu 
– sat Potcoava, în comuna Independenþa, judeþul Cãlãraºi”, 
“Reabilitare ºi modernizare Grãdiniþa cu Program Normal nr. 
3 Degeþica – sat Viºini, în comuna Independenþa, judeþul 
Cãlãraºi”, “Reabilitare ºi modernizare Grãdiniþa cu Program 
Normal nr. 2 Albã ca Zãpada – sat Potcoava, în comuna 
Independenþa, judeþul Cãlãraºi” amplasate în comuna 
Independenþa, satul Potcoava ºi satul Viºini, judeþul Cãlãraºi.

Aceste investiþii sunt existente.

Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor, pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã.

Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi 
recomandãri se pot adresa solicitantului sau la adresa SGA 
Cãlãraºi dupã data de 15.09.2016. 

In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 
107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, 
PRIMARIA COMUNEI BELCIUGATELE, STR. PROF 
VASILE VOINESCU, NR 307, TEL 0242643125, 
intentioneaza sa solicite de la A.N. “Apele Romane” 
– Directia Apelor Calarasi, aviz de gospodarire a 
apelor, pentru realizarea lucrarilor “Extindere retea 
alimentare cu apa si realizare bransamente in sat 
Mariuta, comuna Belciugatele, judetul Calarasi”, 
amplasate in sat Mariuta, comuna Belciugatele, 
judetul Calarasi. Aceasta investitie este noua.

Persoanele care doresc sa obtina informatii 
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de 
gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de 
aviz la adresa mentionata.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, 
sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului 
sau la adresa Str. Prof Vasile Voinescu, nr. 307, 
comuna Belciugatele, judetul Calarasi dupa data de 
19.09.2016.

PRIMARIA COMUNEI ROSETI, judetul Calarasi, organizeaza  - vechime in specialitatea de mecanic agricol de minimum 1 
concurs in data de 05 octombrie 2016, in vederea ocuparii an;
unui  post de executie vacant, de natura contractuala de  - vechime in munca de minimum 1 an;
MUNCITOR CALIFICAT, treapta profesionala  I, pe durata 

III. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune un nedeterminata, la Serviciul comunal de utilitati publice-
dosar ce va cuprinde urmatoarele documente:compartimentul Canalizare si Statie de epurare, din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Roseti. - cerere inscriere la concurs adresata Primarului comunei Roseti;

I. Conditiile generale  pentru participarea la concurs,sunt - copia actului de identitate;
urmatoarele:

- copia documentelor care atesta nivelul studiilor si al altor acte 
a) sa aiba cetatenia romana, cetatenia altor state membre ale dupa caz, care atesta efectuarea unor specializari , precum si 
Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice 
European; ale postului pentru care candideaza;

b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit; - curriculum vitae;

c) sa aiba varsta minima, reglementata de prevederile legale; - copia carnetului de munca,sau o dovada care sa ateste 
vechimea in munca si dupa caz,in specialitatea functiei pentru d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
care participa la concurs;

e) sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru 
- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale, 
corespunzatoare,eliberata de catre medicul de familie al eliberate de medical de familie sau de unitati sanitare abilitate;
candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

f) sa indeplineasca conditiile de studii si dupa caz, de vechime 
- cazier judiciar.sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la 

concurs; Copiile actelor vor fi insotite de documentele originale.

g) sa nu fi fost condamnat/a definitiv pentru savarsirea unei IV. Cererile/Dosarele de participare la concurs  se depun la 
infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, sediul Primariei, pana la data de 28 septembrie 2016.
de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea 

V. In data de 30.09.2016, se va afisa, la sediul Primariei justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni 
comunei Roseti, rezultatul selectiei dosarelor depuse de savarsite cu intentie, care ar face incompatibil/a cu exercitarea 
catre candidati. Vor sustine proba scrisa doar candidatii ale functiei cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
caror dosare au fost admise la selectie.

II. Conditiile specifice de ocupare a postului sunt urmatoarele:
VI. Concursul va avea loc pe data de 05 octombrie  2016  

- sa fie absolvent de studii  generale  sau scoala orele 10,00 la sediul Primariei com.Roseti.
profesionala (absolvite cu diploma) ;

VII. Concursul consta in sustinerea a 2 probe:
- sa detina specializare de mecanic agricol ;

1. Proba scrisa - 05.10.2016;
- sa detina cunostinte in domeniul mecanicii agricole, 

2. Interviul - 07.10. 2016.domeniul salubrizarii precum si cunostinte cu privire la 
intretinerea si amenajarea spatiilor verzi , PRIMAR,

RÂJNOVEANU NICOLAE- sa aiba domiciliul in localitate;

PRIMARIA COMUNEI ROSEÞI, JUDEÞUL CÃLÃRAªI
ANUNÞ

Nr.6889/08.09.2016 

INFORMARE PUBLICÃ INFORMARE PUBLICÃ

reau sã precizez, de la bun speriat! Cum este posibilã atâta lucrurile se desfãºoarã într-o manierã transport, dar ºi lor, în primul rând. 
început, cã nu sunt un adversar al inconºtienþã?! Cum de sunt lãsaþi sã aibã decentã în limitele legalitãþii. Am vãzut, Iarãºi, toatã cinstea pentru oamenii care 
dezvoltãrii transportului rutier, V în spate viaþa a zeci de oameni asemenea chiar cu simpatie, coloane de trãiesc din aceastã meserie, oameni care 

din contrã. Am ºi eu maºini, posed ºi indivizi?! Eu cred cã se impune, de motocicliºti, aflaþi în deplasare, în muncesc, oameni care obosesc, oameni 
permis de conducere, ºtiu cât este de urgenþã, o modificare a codului rutier. diferite proiecte ºi programe ºi m-am care trec dintr-o parte într-alta a 
necesarã o maºinã ºi mã bucur cã Iar ºoferii de pe maºinile de transport bucurat când am vãzut cã la asemenea continentului, pentru a-ºi asigura 
România, în dezvoltarea sa, a ajuns în acþiuni participã familii întregi. Deci, nu necesarul existenþei lor ºi familiilor lor. 
situaþia în care aproape fiecare familie despre dânºii este vorba, ci despre aceºti Tot respectul pentru ei. Dar, între ei, 
din mediul urban posedã cel puþin câte DEMENÞI AI ªOSELELOR! Care circulã existã ºi categoria TIRIªTILOR 
un autoturism! Deci nu despre numãrul cu viteze uriaºe (peste 200 de km pe orã DEMENÞI! Indivizi care merg cu acele 
mare de maºini este vorba (deºi, aici, în - ºi nu doar pe autostradã!) cu motoarele uriaºe mijloace de transport cu viteze... 
mod firesc ar apãrea ºi cealaltã mare turate la maxim, cu adevãrate turbine uriaºe! 100... 110... 120... 140 de 
problemã- infrastructura, rãmasã cu totul care fac zgomot uriaº, ce se aud de la kilometri la orã! Cu asemenea viteze am 
în urmã, la nivelul evului mediu, în kilometri distanþã! Cu mirosul puturos fost depãºitã de tiruri care nu se aflau, 
raport cu necesitãþile actuale ale de combustibil nears care se împrãºtie, toate, pe autostradã! Oricum ºi acolo nu 
transportului din România!). Deci NU pe raze de zeci de metri, spre stupefacþia aveau voie sã circule cu asemenea vitezã! 
despre circulaþie, în general, cât despre tuturor! În primul rând a ºoferilor de pe Dar pe porþiuni de drum, ce sã faci? 
câteva cazuri speciale pentru care, zic celelalte mijloace de transport care, Cum sã te fereºti de ei? Aþi vãzut, chiar 
eu, se impune, de urgenþã, o legislaþie altfel, sunt controlaþi ºi chiar amendaþi, în aceastã varã, ce accidente s-au 
adecvatã! Pentru cã, altfel, viaþa dacã depãºesc gradul de poluare! Pãi p- petrecut în România! Un tir, pe 
oricãruia dintre noi este pusã în pericol, ãºtia, ãºtia care încalcã toate normele Autostrada Soarelui, s-a rãsturnat (din 
datoritã celor pe care i-am numit legale, care polueazã ºi atmosfera, cauza vitezei!) ajungând pe celãlalt sens 
DEMENÞII ªOSELELOR DIN mediul, dar produc ºi zgomote, o poluare de circulaþie, zdrobind un autoturism 
ROMÂNIA! Despre ce ar fi vorba?... sonorã deranjantã, ãºtia care pun în care se deplasa, în limitele legalitãþii! 

pericol viaþa oricui, de pe ºoselele Repet- pe celãlalt sens de circulaþie al Am sã încep cu cel mai periculos 
României- de la alte mijloace de autostrãzii! Cum aºa ceva? Este o exemplu, dintre toate, un exemplu care 
transport pânã la un copil care nu-ºi întrebare pe care ºi-au pus-o, stupefiaþi, se dezvoltã într-un ritm trepidant! ªi, 
poate închipui cã motocicleta aia pe care toþi cei prezenþi la faþa locului, dar ºi cei firescul... nefirescului, de o perioadã 
o vedea la doi km va ajunge în câteva care au aflat de acest caz extrem de bunã de vreme (dacã se poate numi... 
secunde în dreptul lui ºi, eventual, sã-l grav! Aºadar ºi pentru ei se impune bunã) aproape cã nu trec douã-trei 
ucidã! Iatã de ce ºi în acest caz se impun aceeaºi mãsurã: au fost prinºi, pe TIR, sãptãmâni ca la toate televiziunile sã nu persoane care sunt prinºi cu viteze mãsuri drastice! Norme legale, în codul depãºind viteza legalã, cu mult peste primim o veste ºoc despre un nou excesive (poate ºi alte încãlcãri ale legii, rutier: poluezi sonor, poluezi mediul, nu limita maximã! Prima oarã sunt microbuz încãrcat cu pasageri care fie s-a dar asta este prioritarã) sã fie, prima ai motocicleta pregãtitã pentru transport amendaþi, eventual se suspendã pentru o rãsturnat, fie s-a ciocnit, fie a fost lovit oarã, amendaþi- cu amendã importantã ºi normal? În limitele legalitãþii? Depãºeºti, perioadã! Iar a doua oarã, dacã de tren, fie, din cauza vitezei, a intrat dupã ce se aplicã o asemenea amendã, aberant, VITEZA LEGALÃ? Prima oarã- recidiveazã - ANULAREA DREPTULUI într-un copac! Producând zeci de victime, dacã respectivul recidiveazã, sã li se o amendã, dupã care- suspendarea, PE DE A MAI CONDUCE TIRURI!morþi ºi rãniþi! Care sã fie explicaþia ridice DEFINITIV dreptul de a conduce VIAÞÃ, DEFINITIV a dreptului de a mai acestei serii de nenorociri? Mi-am pus Poate pãrea o acþiune prea durã, dar mijloace de transport persoane! Sã-ºi conduce mototiclete, pe drumurile aceastã întrebare, în momentul în care, pericolele pe care le creeazã, amploarea riºte viaþa, eventual, cu maºina lui, cu publice! A, cã are el pasiunea asta? Pãi, tot în calitatea mea de conducãtor auto, pe care au luat-o toate evenimentele familia lui (deºi ºi aceea trebuie sã se ducã în poligon, sã se zbenguie am vãzut ceva ce mi-a dat foarte mult de rutiere generate de aceºti DEMENÞI AI protejatã), dar sã nu ne aflãm în situaþia acolo, sã urle, sã facã ce vrea el- dar sã gândit: VITEZA! Viteza microbuzelor cu ªOSELELOR, trebuie sã înceteze! ca mii de oameni nevinovaþi sã moarã, nu punã în pericol viaþa oamenilor!pasageri! Cred cã am încercat sã fac o România trebuie sã fie în stare sã ia deºi au plãtit bilete ca sã urce în aceste 

statisticã (desigur, aleatorie) pe mai ªi, cu certitudine, nu pot sã trec ºi peste mãsuri, aºa cum se întâmplã în toate adevãrate mijloace de transport ale... 
multe ºosele ale României, urmãrind o altã categorie foarte importantã- TIR- þãrile civilizate! Le place viteza? Au prea morþii! Pare o decizie gravã, dar dacã nu 
viteza cu care am fost depãºitã de IªTII! Desigur, prin omorârea multã adrenalinã? Sã se ducã în cabinele se iau mãsuri, nenorocirile vor continua!
microbuzele de pasageri, din România! transportului pe calea feratã (caz unic, în special amenajate unde sã-ºi închipuie cã 

O categorie aparte o reprezintã Din zece, opt au trecut pe lângã mine cu Europa!) s-au creat toate condiþiile merg cu ce vitezã vor ei, pot sã se ºi 
MOTOCICLIªTII INCONªTIENÞI! peste 100 de km la orã! De unele dintre pentru dezvoltarea transportului rutier, rãstoarne, fãrã sã moarã, dar sã nu 
Iarãºi, vreau sã fiu bine înþeleasã, nu am ele am încercat sã mã þin, ridicând ºi eu într-o þarã care nu are... drumuri! omoare oameni nevinovaþi!
nimic cu transportul pe motocicletã. la 100... 110 km la orã, când m-am lãsat Consecinþa? Zeci, sute, mii de tiruri 

DEPUTATMajoritatea o fac din pasiune ºi respect pãgubaºã, nu doar pentru cã încãlcam împânzesc România, în fiecare zi! 
Ing. MARIA DRAGOMIRpasiunea fiecãruia. Atâta timp cât legea, dar pentru cã, pur ºi simplu, m-am Producând disconfort întregului 
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În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu 
modificãrile ºi completãrile ulterioare, UAT COMUNA 
INDEPENDENÞA, str. Unirii, nr. 42, judeþul Cãlãraºi, 
telefon/fax 0242535353, intentioneazã sã solicite de la A.N. 
“Apele Române” - Direcþia Apelor Buzãu Ialomiþa, Notificare 
începere execuþie, pentru realizarea lucrãrilor: “Reabilitare 
ºi modernizare ºcoala primarã nr. 1 Constantin Brâncoveanu 
– sat Potcoava, în comuna Independenþa, judeþul Cãlãraºi”, 
“Reabilitare ºi modernizare Grãdiniþa cu Program Normal nr. 
3 Degeþica – sat Viºini, în comuna Independenþa, judeþul 
Cãlãraºi”, “Reabilitare ºi modernizare Grãdiniþa cu Program 
Normal nr. 2 Albã ca Zãpada – sat Potcoava, în comuna 
Independenþa, judeþul Cãlãraºi” amplasate în comuna 
Independenþa, satul Potcoava ºi satul Viºini, judeþul Cãlãraºi.

Aceste investiþii sunt existente.

Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor, pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã.

Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi 
recomandãri se pot adresa solicitantului sau la adresa SGA 
Cãlãraºi dupã data de 15.09.2016. 

In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 
107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, 
PRIMARIA COMUNEI BELCIUGATELE, STR. PROF 
VASILE VOINESCU, NR 307, TEL 0242643125, 
intentioneaza sa solicite de la A.N. “Apele Romane” 
– Directia Apelor Calarasi, aviz de gospodarire a 
apelor, pentru realizarea lucrarilor “Extindere retea 
alimentare cu apa si realizare bransamente in sat 
Mariuta, comuna Belciugatele, judetul Calarasi”, 
amplasate in sat Mariuta, comuna Belciugatele, 
judetul Calarasi. Aceasta investitie este noua.

Persoanele care doresc sa obtina informatii 
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de 
gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de 
aviz la adresa mentionata.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, 
sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului 
sau la adresa Str. Prof Vasile Voinescu, nr. 307, 
comuna Belciugatele, judetul Calarasi dupa data de 
19.09.2016.

PRIMARIA COMUNEI ROSETI, judetul Calarasi, organizeaza  - vechime in specialitatea de mecanic agricol de minimum 1 
concurs in data de 05 octombrie 2016, in vederea ocuparii an;
unui  post de executie vacant, de natura contractuala de  - vechime in munca de minimum 1 an;
MUNCITOR CALIFICAT, treapta profesionala  I, pe durata 

III. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune un nedeterminata, la Serviciul comunal de utilitati publice-
dosar ce va cuprinde urmatoarele documente:compartimentul Canalizare si Statie de epurare, din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Roseti. - cerere inscriere la concurs adresata Primarului comunei Roseti;

I. Conditiile generale  pentru participarea la concurs,sunt - copia actului de identitate;
urmatoarele:

- copia documentelor care atesta nivelul studiilor si al altor acte 
a) sa aiba cetatenia romana, cetatenia altor state membre ale dupa caz, care atesta efectuarea unor specializari , precum si 
Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice 
European; ale postului pentru care candideaza;

b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit; - curriculum vitae;

c) sa aiba varsta minima, reglementata de prevederile legale; - copia carnetului de munca,sau o dovada care sa ateste 
vechimea in munca si dupa caz,in specialitatea functiei pentru d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
care participa la concurs;

e) sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru 
- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale, 
corespunzatoare,eliberata de catre medicul de familie al eliberate de medical de familie sau de unitati sanitare abilitate;
candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

f) sa indeplineasca conditiile de studii si dupa caz, de vechime 
- cazier judiciar.sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la 

concurs; Copiile actelor vor fi insotite de documentele originale.

g) sa nu fi fost condamnat/a definitiv pentru savarsirea unei IV. Cererile/Dosarele de participare la concurs  se depun la 
infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, sediul Primariei, pana la data de 28 septembrie 2016.
de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea 

V. In data de 30.09.2016, se va afisa, la sediul Primariei justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni 
comunei Roseti, rezultatul selectiei dosarelor depuse de savarsite cu intentie, care ar face incompatibil/a cu exercitarea 
catre candidati. Vor sustine proba scrisa doar candidatii ale functiei cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
caror dosare au fost admise la selectie.

II. Conditiile specifice de ocupare a postului sunt urmatoarele:
VI. Concursul va avea loc pe data de 05 octombrie  2016  

- sa fie absolvent de studii  generale  sau scoala orele 10,00 la sediul Primariei com.Roseti.
profesionala (absolvite cu diploma) ;

VII. Concursul consta in sustinerea a 2 probe:
- sa detina specializare de mecanic agricol ;

1. Proba scrisa - 05.10.2016;
- sa detina cunostinte in domeniul mecanicii agricole, 

2. Interviul - 07.10. 2016.domeniul salubrizarii precum si cunostinte cu privire la 
intretinerea si amenajarea spatiilor verzi , PRIMAR,

RÂJNOVEANU NICOLAE- sa aiba domiciliul in localitate;

PRIMARIA COMUNEI ROSEÞI, JUDEÞUL CÃLÃRAªI
ANUNÞ

Nr.6889/08.09.2016 
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reau sã precizez, de la bun speriat! Cum este posibilã atâta lucrurile se desfãºoarã într-o manierã transport, dar ºi lor, în primul rând. 
început, cã nu sunt un adversar al inconºtienþã?! Cum de sunt lãsaþi sã aibã decentã în limitele legalitãþii. Am vãzut, Iarãºi, toatã cinstea pentru oamenii care 
dezvoltãrii transportului rutier, V în spate viaþa a zeci de oameni asemenea chiar cu simpatie, coloane de trãiesc din aceastã meserie, oameni care 

din contrã. Am ºi eu maºini, posed ºi indivizi?! Eu cred cã se impune, de motocicliºti, aflaþi în deplasare, în muncesc, oameni care obosesc, oameni 
permis de conducere, ºtiu cât este de urgenþã, o modificare a codului rutier. diferite proiecte ºi programe ºi m-am care trec dintr-o parte într-alta a 
necesarã o maºinã ºi mã bucur cã Iar ºoferii de pe maºinile de transport bucurat când am vãzut cã la asemenea continentului, pentru a-ºi asigura 
România, în dezvoltarea sa, a ajuns în acþiuni participã familii întregi. Deci, nu necesarul existenþei lor ºi familiilor lor. 
situaþia în care aproape fiecare familie despre dânºii este vorba, ci despre aceºti Tot respectul pentru ei. Dar, între ei, 
din mediul urban posedã cel puþin câte DEMENÞI AI ªOSELELOR! Care circulã existã ºi categoria TIRIªTILOR 
un autoturism! Deci nu despre numãrul cu viteze uriaºe (peste 200 de km pe orã DEMENÞI! Indivizi care merg cu acele 
mare de maºini este vorba (deºi, aici, în - ºi nu doar pe autostradã!) cu motoarele uriaºe mijloace de transport cu viteze... 
mod firesc ar apãrea ºi cealaltã mare turate la maxim, cu adevãrate turbine uriaºe! 100... 110... 120... 140 de 
problemã- infrastructura, rãmasã cu totul care fac zgomot uriaº, ce se aud de la kilometri la orã! Cu asemenea viteze am 
în urmã, la nivelul evului mediu, în kilometri distanþã! Cu mirosul puturos fost depãºitã de tiruri care nu se aflau, 
raport cu necesitãþile actuale ale de combustibil nears care se împrãºtie, toate, pe autostradã! Oricum ºi acolo nu 
transportului din România!). Deci NU pe raze de zeci de metri, spre stupefacþia aveau voie sã circule cu asemenea vitezã! 
despre circulaþie, în general, cât despre tuturor! În primul rând a ºoferilor de pe Dar pe porþiuni de drum, ce sã faci? 
câteva cazuri speciale pentru care, zic celelalte mijloace de transport care, Cum sã te fereºti de ei? Aþi vãzut, chiar 
eu, se impune, de urgenþã, o legislaþie altfel, sunt controlaþi ºi chiar amendaþi, în aceastã varã, ce accidente s-au 
adecvatã! Pentru cã, altfel, viaþa dacã depãºesc gradul de poluare! Pãi p- petrecut în România! Un tir, pe 
oricãruia dintre noi este pusã în pericol, ãºtia, ãºtia care încalcã toate normele Autostrada Soarelui, s-a rãsturnat (din 
datoritã celor pe care i-am numit legale, care polueazã ºi atmosfera, cauza vitezei!) ajungând pe celãlalt sens 
DEMENÞII ªOSELELOR DIN mediul, dar produc ºi zgomote, o poluare de circulaþie, zdrobind un autoturism 
ROMÂNIA! Despre ce ar fi vorba?... sonorã deranjantã, ãºtia care pun în care se deplasa, în limitele legalitãþii! 

pericol viaþa oricui, de pe ºoselele Repet- pe celãlalt sens de circulaþie al Am sã încep cu cel mai periculos 
României- de la alte mijloace de autostrãzii! Cum aºa ceva? Este o exemplu, dintre toate, un exemplu care 
transport pânã la un copil care nu-ºi întrebare pe care ºi-au pus-o, stupefiaþi, se dezvoltã într-un ritm trepidant! ªi, 
poate închipui cã motocicleta aia pe care toþi cei prezenþi la faþa locului, dar ºi cei firescul... nefirescului, de o perioadã 
o vedea la doi km va ajunge în câteva care au aflat de acest caz extrem de bunã de vreme (dacã se poate numi... 
secunde în dreptul lui ºi, eventual, sã-l grav! Aºadar ºi pentru ei se impune bunã) aproape cã nu trec douã-trei 
ucidã! Iatã de ce ºi în acest caz se impun aceeaºi mãsurã: au fost prinºi, pe TIR, sãptãmâni ca la toate televiziunile sã nu persoane care sunt prinºi cu viteze mãsuri drastice! Norme legale, în codul depãºind viteza legalã, cu mult peste primim o veste ºoc despre un nou excesive (poate ºi alte încãlcãri ale legii, rutier: poluezi sonor, poluezi mediul, nu limita maximã! Prima oarã sunt microbuz încãrcat cu pasageri care fie s-a dar asta este prioritarã) sã fie, prima ai motocicleta pregãtitã pentru transport amendaþi, eventual se suspendã pentru o rãsturnat, fie s-a ciocnit, fie a fost lovit oarã, amendaþi- cu amendã importantã ºi normal? În limitele legalitãþii? Depãºeºti, perioadã! Iar a doua oarã, dacã de tren, fie, din cauza vitezei, a intrat dupã ce se aplicã o asemenea amendã, aberant, VITEZA LEGALÃ? Prima oarã- recidiveazã - ANULAREA DREPTULUI într-un copac! Producând zeci de victime, dacã respectivul recidiveazã, sã li se o amendã, dupã care- suspendarea, PE DE A MAI CONDUCE TIRURI!morþi ºi rãniþi! Care sã fie explicaþia ridice DEFINITIV dreptul de a conduce VIAÞÃ, DEFINITIV a dreptului de a mai acestei serii de nenorociri? Mi-am pus Poate pãrea o acþiune prea durã, dar mijloace de transport persoane! Sã-ºi conduce mototiclete, pe drumurile aceastã întrebare, în momentul în care, pericolele pe care le creeazã, amploarea riºte viaþa, eventual, cu maºina lui, cu publice! A, cã are el pasiunea asta? Pãi, tot în calitatea mea de conducãtor auto, pe care au luat-o toate evenimentele familia lui (deºi ºi aceea trebuie sã se ducã în poligon, sã se zbenguie am vãzut ceva ce mi-a dat foarte mult de rutiere generate de aceºti DEMENÞI AI protejatã), dar sã nu ne aflãm în situaþia acolo, sã urle, sã facã ce vrea el- dar sã gândit: VITEZA! Viteza microbuzelor cu ªOSELELOR, trebuie sã înceteze! ca mii de oameni nevinovaþi sã moarã, nu punã în pericol viaþa oamenilor!pasageri! Cred cã am încercat sã fac o România trebuie sã fie în stare sã ia deºi au plãtit bilete ca sã urce în aceste 

statisticã (desigur, aleatorie) pe mai ªi, cu certitudine, nu pot sã trec ºi peste mãsuri, aºa cum se întâmplã în toate adevãrate mijloace de transport ale... 
multe ºosele ale României, urmãrind o altã categorie foarte importantã- TIR- þãrile civilizate! Le place viteza? Au prea morþii! Pare o decizie gravã, dar dacã nu 
viteza cu care am fost depãºitã de IªTII! Desigur, prin omorârea multã adrenalinã? Sã se ducã în cabinele se iau mãsuri, nenorocirile vor continua!
microbuzele de pasageri, din România! transportului pe calea feratã (caz unic, în special amenajate unde sã-ºi închipuie cã 

O categorie aparte o reprezintã Din zece, opt au trecut pe lângã mine cu Europa!) s-au creat toate condiþiile merg cu ce vitezã vor ei, pot sã se ºi 
MOTOCICLIªTII INCONªTIENÞI! peste 100 de km la orã! De unele dintre pentru dezvoltarea transportului rutier, rãstoarne, fãrã sã moarã, dar sã nu 
Iarãºi, vreau sã fiu bine înþeleasã, nu am ele am încercat sã mã þin, ridicând ºi eu într-o þarã care nu are... drumuri! omoare oameni nevinovaþi!
nimic cu transportul pe motocicletã. la 100... 110 km la orã, când m-am lãsat Consecinþa? Zeci, sute, mii de tiruri 

DEPUTATMajoritatea o fac din pasiune ºi respect pãgubaºã, nu doar pentru cã încãlcam împânzesc România, în fiecare zi! 
Ing. MARIA DRAGOMIRpasiunea fiecãruia. Atâta timp cât legea, dar pentru cã, pur ºi simplu, m-am Producând disconfort întregului 
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Siguranþã, confort, rapiditate, punctualitate

Cinema 3D - 2D Cãlãraºi

Cãlãraºi)  ºi ªcoala Generalã „Sv. Kiril ºi Secretariatul Comun al Programului Interreg 
Metodii", din satul  Kalipetrovo (districtul V-A România – Bulgaria din cadrul Biroului 
Silistra), cu scopul promovãrii  în rândul Regional pentru Cooperare Transfrontalierã 
elevilor a rezultatelor obþinute prin Cãlãraºi pentru graniþa România – Bulgaria 
implementarea proiectelor finanþate prin (BRCT Cãlãraºi) a continuat tradiþia 
programele de cooperare transfrontalierã sãrbãtoririi Zilei Cooperarii Europene ºi în 
România – Bulgaria ºi conºtientizãrii  anul 2016, prin organizarea unor acþiuni atât 
importanþei cooperãrii teritoriale europene. în Bulgaria cât ºi în România, sub motto-ul 

"Creºtem împreunã".
Ziua Cooperãrii Europene  este celebratã 
începând cu anul 2011 de cãtre programele Miercuri, 21 septembrie 2016, în prima 
de cooperare transfrontaliere, parte a zilei  au fost  organizate simultan 

ªcoala Gimnazialã „George transnaþionale ºi interregionale prin diverse douã acþiuni la 
unitatea prin diversitate ce caracterizeazã 

Valsan", din satul Independenþa evenimente, manifestãri culturale sau  (judeþul 
Uniunea Europeanã, de a arãta cã 

ºtiinþifice pentru  prezentarea programelor 
programele de cooperare pot ºi chiar au un 

ºi a contribuþiei  proiectelor finanþate la 
impact pozitiv asupra vieþii oamenilor.

coeziunea teritorialã, economicã ºi socialã. 
În acelaºi timp, scopul general al sãrbãtoririi Pentru informaþii privind cooperarea 
acestei zile este de a creºte nivelul de teritorialã europeanã, vã invitãm sã accesaþi 
înþelegere culturalã reciprocã, de a sublinia pagina de internet www.ecday.eu

Pentru informaþii suplimentare privind 
proiectele finanþate în cadrul Programului 
Interreg V-A România-Bulgaria, vã invitãm sã 
accesaþi pagina de internet a Programului: 
www.interregrobg.eu 

Ziua Cooperãrii Europene 2016

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

Pasagerii ºi bicicliºtii au gratuitate!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi

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

Relaþii la telefon 0734.99.00.11

O cursã dus: 

2 1
im nute!

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

Tarif autoturisme . Autoturismele cu numere 
de  (Silistra) beneficiazã de 

8 euro/35 lei
CL, CT ºi CC reducere de 50%
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