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ªtefania Moga: „Sunt un om care se
gândeºte de douã ori înainte de a face
ceva, dar în principiu, da, voi candida!”
Acum îþi poþi crea un
cont de utilizator >> pagina 3
n ACTUALITATE

Chirii mai mici
pentru tinerii care
închiriazã
locuinþe ANL >> pagina 3
n EDITORIAL

IACOB, FIUL
DULGHERULUI
>> pagina 11

Mircea Brânduºã

O

raºul Lehliu-Garã este condus
de un primar interimar odatã
cu demisia lui Iulian Iacomi,
ales deputat în Parlamentul României

anul trecut, în decembrie. Este vorba
despre ªtefania Moga, viceprimar al
oraºului care, prin ordinul Prefecturii
Cãlãraºi, a primit atribuþii de primar
pânã la organizarea alegerilor. Am
întrebat-o pe ªtefania Moga despre

felul în care va conduce primãria
Lehliu-Garã, care sunt domeniile care
necesitã atenþie în perioada urmãtoare
ºi dacã va candida la alegerile parþiale
din 11 iunie a.c.
>> pagina 4

Sandu Mihãiþã: „În perioada
urmãtoare vom asfalta mai multe
strãzi în satele comunei Frãsinet"
Mircea Brânduºã

S

136 persoane selectate
pentru a ocupa un loc de
muncã ºi alte 77 persoane
încadrate pe loc, la Bursa
Generalã organizatã de
AJOFM Cãlãraºi
Pe 7 aprilie 2017, Agenþia Judeþeanã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã din
Cãlãraºi a organizat...
>> pagina 3

andu Mihãiþã, edilul
comunei Frãsinet, se
aflã la primul mandat
de primar. E conºtient cã
poate fi ºi ultimul atâta timp
cât realizãrile primarilor
localitãþilor rurale sunt
VINERI

SÂMBÃTÃ

condiþionate de fondurile
alocate de la nivel judeþean.
Am discutat cu Sandu
Mihãiþã despre felul în care sa adaptat în noua sa funcþie
ºi ce îºi doreºte sã facã din
aceastã poziþie pentru
comuna Frãsinet. >> pagina 9
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Primãria Cãlãraºi

ANUNÞ LICITAÞIE TEREN

ANUNÞ LICITAÞIE TERENURI ARABILE

1. Informaþii generale privind concedentul, în special
denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon, telefax
ºi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:
MUNICIPIUL CÃLÃRAªI, cod fiscal 4445370, cu sediul în str.
Bucureºti, nr 140 A, Municipiul Cãlãraºi, Judeþ Cãlãraºi,
telefon/fax 0242311031, e-mail elena.vatavu@primariacalarasi.ro.
2. Informaþii generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea ºi identificarea bunului care urmeazã sã
fie concesionat:
Obiectul concesiunii îl reprezintã imobilul teren aflat în
proprietatea privatã a municipiului Cãlãraºi, în suprafaþã de 157
mp, situat în Cãlãraºi, strada Victor Babeº, nr. 1bis, cu numãr
cadastral 29601.
3. Informaþii privind documentaþia de atribuire:
3.1. Modalitatea sau modalitãþile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentaþiei de atribuire:
Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaþiei de atribuire înaintând o solicitare scrisã în acest
sens.
3.2. Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate obþine un exemplar din
documentaþia de atribuire: Serviciul Achizitii ºi Informaticã din
cadrul Primãriei Municipiului Cãlãraºi.
3.3. Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 54/2006:
Documentaþia de atribuire va fi pusã la dispoziþia solicitantului
contra cost, la o valoare de 50 lei, plãtibili la casieria unitãþii.
3.4. Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 26.04.2017, ora
1600.
4. Informaþii privind ofertele:
4.1. Data limitã de depunere a ofertelor: 04.05.2017, ora 1000.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primãria muncipiului
Cãlãraºi, str. Bucureºti, nr 140 A, Compartimentul Achiziþii.
4.3. Numãrul de exemplare în care trebuie depusã fiecare ofertã:
fiecare participant poate depune doar o singurã ofertã pe
suprafaþã, într-un exemplar.
5. Data ºi locul la care se va desfãºura ºedinþa publicã de
deschidere a ofertelor: 04.05.2017, ora 1100, la sediul
Primãriei Municipiului Cãlãraºi din str. Bucureºti, nr 140 A.
6. Denumirea, adresa, numãrul de telefon, telefax ºi/sau
adresa de e-mail a instanþei competente în soluþionarea
litigiilor apãrute ºi termenele pentru sesizarea instanþei:
Tribunalul Cãlãraºi, Str. Bucureºti nr. 106, 910068 – Cãlãraºi,
judeþul Cãlãraºi Tel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax:
0242316157, trcl@just.ro.
PRIMAR,
DANIEL ªTEFAN DRÃGULIN

1.Informaþii generale privind
concedentul, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numãrul de telefon, telefax
ºi/sau adresa de e-mail a persoanei de
contact:
MUNICIPIUL CÃLÃRAªI, cod fiscal
4445370, cu sediul în str. Bucureºti, nr 140 A,
Municipiul Cãlãraºi, Judeþ Cãlãraºi,
telefon/fax 0242311031, e-mail
elena.vatavu@primariacalarasi.ro.
2.Informaþii generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea ºi
identificarea bunului care urmeazã sã fie
concesionat:
Obiectul concesiunii este reprezentat de
urmãtoarele terenuri arabile ºi neproductive
aflate în domeniul privat al municipiului
Cãlãraºi, situate în în extravilanul
municipiului Cãlãraºi cu destinaþia înfiinþare
culturi furajere, dupã cum urmeazã:
În Tarlaua 96, Parcela A441, NC 28832, CF
28832 a municipiului Cãlãraºi:
LOT 1 - 20,00 ha, LOT 2 - 10,00 ha, LOT 3 3,00 ha, LOT 4 - 2,00 ha, LOT 5 - 1,00 ha,
LOT 6 - 1,1154 ha,
LOT 7 - 1,00 ha, LOT 8 - 1,00 ha, LOT 9 1,00 ha, LOT 10 - 1,00 ha
În Tarlaua 100, Parcela A453/7, NC 28614,
CF 28614 a municipiului Cãlãraºi:
LOT 1 - 10,00 ha, LOT 2 - 12,8165 ha
În Tarlaua 108, Parcela A485, NC 28617,
CF 28617 a municipiului Cãlãraºi:
LOT 9 - 3,00 ha, LOT 10 - 2,00 ha, LOT 11 2,1212 ha
În Tarlaua 118, Parcela A530, NC 28619, CF
28619 a municipiului Cãlãraºi:
LOT 1 - 20,00 ha, LOT 4 - 7,9677 ha, LOT 5 10,00 ha
În Tarlaua 119, Parcela A535, NC 28621, CF
28621 a municipiului Cãlãraºi:
LOT 1 - 32,8825 ha
În Tarlaua 120, Parcela N540, NC 28651,
CF 28651 a municipiului Cãlãraºi:
LOT 1 – 2,1 ha
3.Informaþii privind documentaþia de
atribuire:

Anunþ public privind depunerea
solicitãrii de emitere a acordului de mediu

R O M Â N I A / JUDEÞUL CÃLÃRAªI

·PRIMÃRIA COMUNEI VASILAÞI
917280 – VASILAÞI, str. Gãrii, nr. 79,
JUDEÞUL CÃLÃRAªI, TEL/FAX 0242-532555; 532555
e-mail:primariavasilati@yahoo.com

PRIMARIA COMUNEI VASILAÞI, JUDEÞUL CÃLÃRAªI, organizeazã
concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii publice:
l douã funcþii publice de execuþie, vacante,
de REFERENT, clasa III, gradul profesional
debutant, compartimentul registrul agricol,
la data de 15 mai 2017, orele 1000 - proba
scrisã;

Condiþiile de participare la concurs:

3.1. Modalitatea sau modalitãþile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaþiei de atribuire:
Persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaþiei de atribuire
înaintând o solicitare scrisã în acest sens.
3.2. Denumirea ºi adresa
serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obþine un
exemplar din documentaþia de atribuire:
Serviciul Achizitii ºi Informaticã din cadrul
Primãriei Municipiului Cãlãraºi.
3.3. Costul ºi condiþiile de platã pentru
obþinerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 54/2006:
Documentaþia de atribuire va fi pusã la
dispoziþia solicitantului contra cost, la o
valoare de 50 lei, plãtibili la casieria unitãþii.
3.4. Data limitã pentru solicitarea
clarificãrilor: 25.04.2017, ora 1600.
4. Informaþii privind ofertele:
4.1. Data limitã de depunere a ofertelor:
02.05.2017, ora 1400.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primãria muncipiului Cãlãraºi, str. Bucureºti,
nr 140 A, Compartimentul Achiziþii.
4.3. Numãrul de exemplare în care trebuie
depusã fiecare ofertã: fiecare participant
poate depune doar o singurã ofertã pe
suprafaþã, într-un exemplar.
5. Data ºi locul la care se va desfãºura
ºedinþa publicã de deschidere a ofertelor:
03.05.2017, ora 1100, la sediul Primãriei
Municipiului Cãlãraºi din str. Bucureºti, nr
140 A.
6. Denumirea, adresa, numãrul de
telefon, telefax ºi/sau adresa de e-mail a
instanþei competente în soluþionarea
litigiilor apãrute ºi termenele pentru
sesizarea instanþei: Tribunalul Cãlãraºi, Str.
Bucureºti nr. 106, 910068 – Cãlãraºi, judeþul
Cãlãraºi Tel. 0242311947; 0242312505;
0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro.
PRIMAR,
DANIEL ªTEFAN DRÃGULIN

02.05.2017, la sediul Primãriei comunei
Vasilaþi, judeþul Cãlãraºi.

Condiþiile de participare la concurs:
l studii universitare de licenþã absolvite cu
diplomã, respectiv studii superioare de
lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã
sau echivalenþã.
l nu necesita vechime în muncã.

l studii medii liceale absolvite cu Diplomã
de Bacalaureat.
l nu necesitã vechime în muncã.
l o functie publicã de execuþie vacantã –
CONSILIER, clasa I, gradul profesional
debutant, compatimentul contabilitate,
impozite ºi taxe la data de 15 mai 2017,
orele 1300 - proba scrisã;

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul
Primãriei comunei Vasilaþi, telefon
0242/532532 sau e-mail
primariavasilati@yahoo.com.

Dosarele de înscriere la concurs se vor
depune în perioada 13.04.2017 –

PRIMAR,
Lucian VASILE

SECRETAR
Marian ªERBAN

Comuna Vasilaþi, judeþul Cãlãraºi anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „Înfiinþare Sistem de alimentare cu apã ºi
canalizare în comuna Vasilaþi, judeþul Cãlãraºi" propus a fi
amplasat în comuna Vasilaþi, sat Vasilaþi, judeþul Cãlãraºi.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Cãlãraºi, ªoseaua Chiciu, nr. 2, judeþul Cãlãraºi
ºi la sediul titularului comuna Vasilaþi, str. Gãrii, nr. 79,
judeþul Cãlãraºi, în zilele de luni – vineri, între orele 8-16.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM
Cãlãraºi.

Independenþa/Anunþ închiriere
UAT INDEPENDENÞA, judeþul Cãlãraºi, cu sediul
în localitatea Independenþa, str. Unirii, nr. 42,
organizeazã licitaþie publicã în data de
02.05.2017, ora 10.00 pentru închirierea
suprafeþei de 11,69 ha teren arabil din domeniul
privat (islazul comunal) al comunei Independenþa.
www.obiectiv-online.ro
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136 persoane selectate pentru a ocupa un loc
de muncã ºi alte 77 persoane încadrate pe loc,
la Bursa Generalã organizatã de AJOFM Cãlãraºi

P

e 7 aprilie 2017, Agenþia
Judeþeanã pentru Ocuparea
Forþei de Muncã din Cãlãraºi
a organizat Bursa Generalã a
Locurilor de Muncã, la sediul
CRFPA Cãlãraºi precum ºi la sediul
Agenþiei Locale Olteniþa.
Pentru organizarea acestui
eveniment au fost contactaþi 528
agenþi economici care au oferit un
numãr de 832 locuri de muncã
adresate atât persoanelor calificate
cât ºi celor necalificate, cele mai
multe dintre acestea fiind
disponibile în domenii de activitate
precum: confecþii textile, alimentaþie
publicã, servicii ºi comerþ,
transporturi, construcþii, pazã ºi
securitate precum ºi alte activitãþi.
Comparativ cu anul trecut locurile
de muncã oferite de angajatori s-au
dublat, mai exact în aprilie 2016 au
fost oferite 435 locuri de muncã iar
anul acesta numãrul a ajuns la 832
locuri de muncã.
Acþiunea s-a bucurat de prezenþa a
44 agenþi economici, 30 la bursa
organizatã în Cãlãraºi ºi 14 la
Olteniþa. Numãrul persoanelor aflate
în cãutarea unui loc de muncã
prezente la acþiune, s-a ridicat la 303
participanþi, din care 155 la Cãlãraºi
ºi 148 la Olteniþa.
În urma desfãºurãrii interviurilor cu

Ecoaqua SA Cãlãraºi

Acum îþi poþi crea
un cont de utilizator

C

angajatorii, 136 persoane au fost
selectate pentru a ocupa un loc de
muncã, aceºtia urmând a se
prezenta în zilele urmãtoare la
sediile angenþilor economici.
Alte 77 persoane aflate în cãutarea
unui loc de muncã au fost încadrate
pe loc în meserii/ocupaþii precum:
mecanic agricol, tractorist, lãcãtuº
mecanic, ºofer, bucãtar, lucrãtor
bucãtãrie, frizer, coafor, brutar,
patiser, muncitor necalificat.
„AJOFM Cãlãraºi a demonstrat încã
odatã, prin rezultatele bursei, rolul de

mediator pe care îl are în relaþia cu
beneficiarii (agenþi economici ºi
persoanele fizice interesate) ºi în
acelaºi timp importanþa ºi efectul
implementãrii mãsurilor active de
ocupare ºi de stimulare a forþei de
muncã pe piaþa muncii. Mulþumesc
atât colaboratorilor cât ºi echipei
AJOFM Cãlãraºi pentru implicarea ºi
profesionalismul de care au dat
dovadã în organizarea ºi participarea
la acest eveniment", a subliniat
domnul Nicolae Chirana, director
executiv al AJOFM Cãlãraºi.

Primãria Cãlãraºi

Anunþ în atenþia solicitanþilor de teren pentru tineri în
vederea construirii de locuinþe proprietate personalã
Comisia constituitã în baza H.C.L nr. 94 din 28.07.2016
aduce la cunoºtinþa tinerilor care au dosare depuse
pentru obþinerea unui teren în vederea construirii de
locuinþe proprietate personalã în baza prevederilor Legii
nr. 15/2003 cã se pot prezenta la Biroul Fond Funciar,
Registrul Agricol ºi Cadastru din cadrul Primãriei
Municipiului Cãlãraºi pânã la data de 07.06.2017, cu
urmãtoarele acte justificative enumerate mai jos, în
vederea completãrii dosarelor personale prin care au
solicitat atribuirea unui teren pentru construirea unei
locuinþe proprietate personalã în suprafaþã de pânã în
300 m.p.
Actele justificative sunt:
-copie de pe cartea de identitate a solicitantului + a
soþului(soþiei),
-copie de pe certificatul de cãsãtorie
-copie certificate de naºtere ale copiilor,
-copii dupã actele de studii ale solicitantului
-declaraþie notarialã (inclusiv a soþului/soþiei), în care se
menþioneazã ca nu deþine sau nu a deþinut în

proprietate o locuinþã sau teren destinat construirii unei
locuinþe, atât in localitatea în care solicitã atribuirea, cât
ºi în alte localitãþi.
-declaraþia notarialã a pãrinþilor solicitantului cã nu
deþin sau cã nu au deþinut în proprietate, în ultimii 10
ani, un teren în suprafaþã mai mare de 500 mp în
mediul urban ºi de 5.000 mp rural, indiferent de
localitatea în care este situat în mediul rural, indiferent
de localitatea în care este situat terenul.
-Schiþa cu evidenþierea suprafeþelor cu domiciliul stabil
al solicitantului ºi familiei acestuia, întocmitã de o
persoanã autorizatã.
Documentele vor fi luate în considerare la analizarea ºi
întocmirea listelor de prioritate ºi repartizare a loturilor.
În cazul în care nu se vor completa dosarele, comisia va
lua în considerare la analizã doar vechimea cererii.
Dosarele necompletate în termenul de mai sus vor
rãmâne în evidenþa comisiei pânã la soluþionare.
PREªEDINTE COMISIA DE EVALUARE,
Coman Dragoº Florin

ONTUL MEU ECOAQUA este o aplicaþie
gazduitã pe website –ul www.ecoaqua.ro
prin care clientul serviciilor de apã
canalizare oferite de ECOAQUA SA Cãlãraºi, are
acces la date actualizate la zi din sistemul intern
al operatorului privind punctul de consum
contractat.
Folosind Contul meu ECOAQUA, clienþii sunt la
un click distanþã de Compania ECOAQUA
Cãlãraºi, având acces facil la toate informaþiile de
care au nevoie în calitatea lor de client.
Serviciul asigurã în permanenþã:
l evidenþa facturilor
l evidenþa plãþilor
l fiºele indexelor de facturare a contorilor
l trimiterea de sesizari operatorului
l primirea de mesaje informative de cãtre clienþi
de la operator
l soldul de platã la zi pentru serviciile prestate
În curând se va facilita ºi posibilitatea
transmiterii indexului prin aceastã aplicaþie.
CUM SE CREAZÃ UN CONT ECOAQUA
Pentru a vã crea un cont în aplicaþia online de pe
portalul www.ecoaqua.ro trebuie sã fiþi un client
valid al companiei (ceea ce înseamnã sã aveþi un
contract de furnizare apã încheiat ºi sã primiþi
facturi pentru acest serviciu).
Informaþiile care vi se vor solicita la crearea
contului sunt urmãtoarele:
Cod client: codul de client (de pe facturã în
dreapta sus, sub datele de identificare ale
clientului) prin care un utilizator este verificat
dacã este client al companiei;
Nume, Prenume
Localitate, Adresa (strada, nr, bloc, scara, ap - le
regãsiþi, de asemenea, în facturã);
Email: o adresã de email validã, pentru
autentificare ºi pentru a putea primi informaþiile
legate de portal, din partea companiei;
l PASUL 1
Introduceþi toate aceste date solicitate, urmate de
introducerea codului captcha, generat automat din
stânga, finalizând prin tastarea butonului
Înregistrare cont.
l PASUL 2
Dupã verificare ºi validare de administratorul
portalului veþi primi un mesaj pe adresa de e-mail
introdusã de dumneavoastrã specificându-se:
Nume utilizator: E-mailul introdus la Pasul 1
Parola: Un cod din 8 caractere generat automat
l PASUL 3
Autentificã-te din pagina dreaptã a paginii
www.ecoaqua.ro , folosind elementele primite la
pasul anterior.

Chirii mai mici pentru tinerii care închiriazã locuinþe ANL
Chiriile datorate de persoanele
cu venituri reduse care
beneficiazã de locuinþe ANL vor
fi diminuate ºi vor fi calculate
dupã noi criterii, raportate la
venitul realizat pe membru de
familie, stabileºte o Ordonanþã
adoptatã astãzi de Guvern, la
propunerea Ministerului
Dezvoltãrii Regionale,
Administraþiei Publice ºi
Fondurilor Europene.
Modificãrile aduse au scopul sã
asigure protecþia socialã
persoanelor cu venituri mici,
prin limitarea cuantumului
chiriei, astfel:
l Maximum 10% din venitul
mediu brut lunar pe membru de
familie, calculat în funcþie de
veniturile realizate în ultimele
12 luni, în cazul în care venitul
brut pe membru de familie este
www.obiectiv-online.ro

mai mic sau egal cu salariul
minim brut pe þarã;
l Maximum 20% din venitul
mediu brut lunar pe membru de
familie, dacã venitul brut pe
membru de familie este mai
mare decât salariul minim brut
pe þarã, dar nu depãºeºte 100%
salariul minim brut pe þarã
garantat în platã;
l Maximum 30% din venitul
mediu brut lunar pe membru de
familie, dacã venitul brut pe
membru de familie depãºeºte
100% din salariul minim brut pe
þarã, dar nu mai mult de 5.000
lei.
Reducerea chiriilor pentru
persoanele care beneficiazã de
locuinþe ANL are loc în
condiþiile în care, prin
Ordonanþa de Urgenþã adoptatã
de Guvern, se diminueazã:

normativ, se pondereazã chiriile
ºi cu un coeficient care þine
cont de anul de recepþie a
blocului ANL, care variazã între
0,85 pentru imobilele construite
pânã la finalul anului 2004, ºi
urcã la 1 pentru cele ridicate
începând cu 2016.

Informaþii suplimentare:

l Cheltuielile de administrare,
întreþinere ºi reparaþii de la
1,11% din valoarea de înlocuire
a construcþiei la maxim 0,8%
din valoarea de înlocuire a
construcþiei;
l Coeficientul specific rangului
localitãþii se extinde între 0,6,

specific satelor, ºi 1, pentru
Bucureºti;
l Coeficientul de venit scade la
0,8 pentru chiriaºii al cãror
venit pe membru de familie este
mai mic sau egal cu salariul
minim brut pe economie;
De asemenea, prin actul

Programul de construcþii de
locuinþe pentru tineri, destinate
închirierii este principalul
program implementat de ANL.
Programul se adreseazã
tinerilor cu vârste cuprinse
între 18 ºi 35 de ani la data
depunerii cererii pentru
repartizarea unei locuinþe
construite prin ANL ºi
destinate închirierii, persoane
care nu îºi permit sã cumpere
sau sã închirieze o locuinþã de
pe piaþa liberã.
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ªtefania Moga: „Sunt un om care se gândeºte de douã ori
înainte de a face ceva, dar în principiu, da, voi candida!“
dedicatã frumuseþii doamnelor de
vârsta a treia, cãrora le-a asigurat
servicii de înfrumuseþare. În 25 martie
a avut loc marºul „O viaþã pentru
viaþã", acþiune desfãºuratã în
colaborare cu Protoieria oraºului
Lehliu-Garã ºi cu sprijinul Consiliului
Local.

Mircea Brânduºã

O

raºul Lehliu-Garã este condus
de un primar interimar odatã
cu demisia lui Iulian Iacomi,
ales deputat în Parlamentul României
anul trecut, în decembrie. Este vorba
despre ªtefania Moga, viceprimar al
oraºului care, prin ordinul Prefecturii
Cãlãraºi, a primit atribuþii de primar
pânã la organizarea alegerilor. Am
întrebat-o pe ªtefania Moga despre
felul în care va conduce primãria
Lehliu-Garã, care sunt domeniile care
necesitã atenþie în perioada
urmãtoare ºi dacã va candida la
alegerile parþiale din 11 iunie a.c.
î Rep: Dna Moga, vã rog sã ne
spuneþi sub ce auspicii aþi început
aceastã activitate, fie ºi cu titlu
interimar?

ª.M.: De fiecare datã când vine un
primar nou, el vine cu proiecte
ambiþioase. Cunosc situaþia în
primãrie ºi în oraº. Primul lucru pe
care l-am fãcut în aceastã perioadã de
interimat a fost continuarea lucrãrilor
demarate în mandatul d-lui deputat
Iulian Iacomi, apoi implementarea de
noi proiecte ºi, nu în cele din urmã,
identificarea problemelor cetãþenilor.
Pentru cã acest aspect este cel mai
important în opinia mea.

î Rep: În opinia dvs., care ar fi
cele mai semnificative investiþii
realizate prin proiecte de primãria
oraºului Lehliu-Garã?
ª.M.: Aº începe cu modernizarea
Ambulatoriului Integrat al Spitalului
Orãºenesc; Modernizarea piaþei
agroalimentare; Construirea unei baze
sportive în satul Rãzvani; Înfiinþare
reþea alimentare cu apã în satul
Rãzvani ºi zona periurbanã a oraºului;
Construire teren minifotbal cu gazon

sintetic ºi instalaþie de nocturnã în
satul Buzoieni; Modernizare strãzi ºi
trotuare în oraº ºi în satul Rãzvani.
î Rep: În cele aproape 4 luni de
când exercitaþi funcþia de primar
interimar al oraºului Lehliu-Garã
care sunt principalele realizãri din
cadrul instituþiei primãriei?
ª.M.: În acest timp, primãria LehliuGarã a elaborat Programul de
Îmbunãtãþire a Eficienþei Energetice ºi
Strategia de Dezvoltare Durabilã a
oraºului Lehliu-Garã pânã în anul
2020, douã proiecte extrem de
benefice pentru viitorul oraºului ºi
bunãstarea locuitorilor, fãrã de care nu
se pot accesa fonduri nerambursabile,
s-a continuat modernizarea strãzilor ºi
s-au derulat, în mod normal, toate
activitãþile care sunt în atribuþiile
primãriei. S-au depus solicitãri de
finanþare prin PNDL a unor investiþii
care au ca obiective: Reabilitare reþea
de alimentare cu apã în oraºul LehliuGarã pentru anul 2017; Reabilitare
reþea canalizare în oraºul Lehliu-Garã
pentru anul 2017; Lucrãri de
reabilitare reþea de iluminat public în
oraºul Lehliu-Garã pentru anul 2017 ºi
Modernizare strãzi oraº Lehliu-Garã
pentru anul 2017, proiect ale cãror
lucrãri se aflã deja în derulare.
În altã ordine de idei, am avut ºi
acþiuni dedicate femeilor din oraº. Cu
ocazia zilei de 8 Martie, primãria, în
parteneriat cu mai multe firme de
cosmeticã, a organizat o acþiune

î Rep: Existã pe masa dvs. de
lucru un plan de acþiuni propus
pentru a fi implementat în
perioada 2017-2020?
ª.M.: Cu siguranþã, acest plan de
acþiuni se regãseºte în Strategia de
Dezvoltare Durabilã a oraºului ºi
vizeazã obiective îndrãzneþe privind
infrastructura de bazã, agricultura,
industria, serviciile, turismul,
demografia, educaþia, statutul social,
cultura ºi administraþia. Toate aceste
proiecte au ca scop creºterea calitãþii
serviciilor publice oferite cetãþenilor,
reducerea ºomajului ºi creºterea
adaptabilitãþii forþei de muncã,
dezvoltarea infrastructurii locale de
afaceri, îmbunãtãþirea infrastructurii
de sãnãtate în comunitate,
îmbunãtãþirea serviciilor sociale,
modernizarea infrastructurii ºcolare,
susþinerea permanentã a activitãþilor
culturale, dezvoltarea infrastructurii
pentru practicarea sportului,
reducerea emisiilor de bioxid de
carbon ºi îmbunãtãþirea eficienþei
energetice ºi îmbunãtãþirea condiþiilor
de mediu.
î Rep: Veþi candida pentru funcþia
de primar?
ª.M.: În principiu, da, voi candida.
Oricine se poate gândi sã candideze,
dar eu sunt un om pragmatic care se
gândeºte de douã ori înainte sã facã
ceva sau sã ia o decizie.
î Rep: Fiind în preajma
sãrbãtorilor pascale, care este
mesajul dvs. pe care doriþi sã-l
adresaþi cetãþenilor oraºului LehliuGarã?
ª.M.: Le doresc tuturor bucurie în
suflet! Sfintele sãrbãtori de Paºti sã le
întãreascã încrederea ºi speranþa într-o
viaþã mai bunã!

Hristos a Înviat!
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Sfintele Sãrbãtori sã vã inunde sufletul de
pace si credinþã, sã vã umple casa de luminã
ºi sã vã aducã mai aproape de cei dragi!

Fie ca bucuria Învierii Domnului sã vã
aducã în suflet liniºte, pace ºi fericirea de a
petrece aceste clipe magice alãturi de cei
dragi!
În aceste zile sfinte sã ne reamintim sã fim
mai buni, mai plini de dragoste, cu inima
caldã ºi deschisã, când Lumina Sfântã
coboarã în casele ºi în inimile noastre!
Vã dorim, dumneavoastrã ºi celor dragi,

Paºte fericit!
Dr ing. Liviu MUªAT
Director

Vã dorim un Paºte Fericit!
Preºedinte PSD Cãlãraºi, subsecretar de stat
Ciprian Pandea

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

Hristos a înviat!
Rãducu George Filipescu
Senator Partidul Naþional Liberal

Taina învierii… ce nu am da sã o primim,
Doar prin iertare ºi iubire o gãsim,
Un gând curat ºi luminat,

Dumnezeu sã vã binecuvânteze ºi sã vã
apere de toate relele ºtiute ºi neºtiute.
Sã aveþi parte de sãnãtate ºi de mult bine.

HRISTOS A ÎNVIAT!

Hristos a Înviat!

Conducerea
EcoAqua SA Sucursala Cãlãraºi

Conducerea
Urban SA Cãlãraºi

Ou înroºit, miel rumenit, cozonac parfumat,
Paºte fericit! Fie ca aceastã sãrbãtoare sã vã
aducã multã nãdejde ºi pace în viaþã!
Director CSM Cãlãraºi,
prof. Dumitru Chirilã
Fie ca sfânta sãrbãtoare a învierii domnului
sã vã aducã cele 4 taine divine: încredere,
luminã, iubire, speranþã. Clipe de neuitat
alãturi de cei dragi ºi numai realizãri!
Director DSVSA Cãlãraºi,
Gheorghe Drãgãnicã

Sãrbãtoarea Sfântã a Învierii Domnului sã
reverse asupra voastrã sãnãtate, belºug ºi
bucurii, iar Lumina din Noaptea Sfântã sã vã
ridice sufletele spre noi trepte spirituale ºi
sã vã însoþeascã paºii pe drumul vieþii.
Director CCD Cãlãraºi,
prof. Camelia Croitoru

Fie ca lumina Învierii Mântuitorului sã vã
inunde casa ºi sã vã aducã numai armonie,
fericire ºi multã iubire.

Paºte fericit!
Director ADI EcoAqua,
Alin Drãgulin
www.obiectiv-online.ro
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Dumnezeu ne-a dat suflet ºi conºtiinþã pentru
a iubi, pentru a ne bucura, pentru a împãrtãºi
bucuria cu cei asemenea nouã, pentru a sluji
luminii ºi binelui. Vã doresc sã vã regãsiþi
sufletul dumnezeiesc, sã gãsiþi calea spre
fericire ºi sã pãºiþi în lumina Binelui.

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

Paºte fericit!
Camelia ºi Iulian Ispir
– Librãriile Arienta

Hristos a Înviat!
Director RNP Romsilva – DS Cãlãraºi,
ing. Titu Ana

Paºtele este ºi va fi întotdeauna un prilej
când dragostea, pacea ºi liniºtea se unesc în
numele lui Iisus, Mântuitorul nostru… Sã ne
unim ºi noi în aceste zile întru bunãtate.

Paºte Fericit!
Director SC Drumuri ºi Poduri SA Cãlãraºi,
ing. Gheorghe Dragomir

Mireasma Sãrbãtorilor Pascale sã fie un
moment unic de întoarcere spre pietate,
armonie, speranþã, toleranþã, evlavie...

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

HRISTOS A ÎNVIAT!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Primar Ionel Tatu,
Comuna Vâlcelele

Primar Gheorghe Dobre,
Comuna Modelu

Învierea este un act divin ce dã o nouã
existenþã firii noastre. Ne este datã sã o
acceptãm ºi s-o înþelegem. Fie ca astfel sã
devenim mai curaþi ºi mai buni…

Hristos a Înviat!
Primar Gabriel Stanciu, Comuna Dragalina
Fie ca Sfintele Paºti sã vã lumineze sufletul
ºi casa, sã vã aducã numai bucurie ºi
sãnãtate, iar Dumnezeu sã vã aibã în pazã!
Primar Nicolae Râjnoveanu,
Comuna Roseþi

Fie ca prin miracolul Învierii sã primiþi
partea de duhovnicie care sã creascã pacea
interioarã, puterea faptei întru adevãr ºi
desãvârºire.
Primar Florian Belu,
Comuna Unirea

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

Hristos a Înviat!
Primar Iulian Radu,
Comuna Dichiseni
Sunt zile când trebuie sã ne reamintim sã
fim mai buni, mai plini de dragoste cu inima
caldã ºi mai deschisã, când lumina sfântã
coboarã în casele ºi în inimile noastre...

Dumnezeu sã vã dea un curcubeu la fiecare
furtunã, un zâmbet la fiecare lacrimã, o
binecuvântare la fiecare pas ºi un rãspuns la
fiecare întrebare.

PAªTE FERICIT!

Paºte fericit!

Primar Aurel Vasile, Comuna Jegãlia

Primar George Avram, Comuna ªtefan Vodã

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

Hristos a Înviat!
Primar Aniel Nedelcu, Comuna Borcea
www.obiectiv-online.ro
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De Sfintele Sãrbãtori de Paºte vã transmitem
cele mai alese gânduri de sãnãtate, liniºte
sufleteascã ºi împliniri!
Primar Pavel Petre,
Comuna Ciocãneºti

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

Sãrbãtori Fericite!
Primar Niki Gheorghescu,
Comuna Spanþov

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

Hristos a ÎNVIAT!
Primar Mihail Penu, Comuna Chiselet
A venit timpul ca speranþa, credinþa ºi
iubirea sã învie în sufletele noastre, aduse de
Cel care este Calea, Adevãrul ºi Viaþã!

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

Hristos a înviat!
Primar Gheorghe Uleia, Comuna Ulmeni

Hristos a Înviat!
Primar Tudorel Minciunã, Comuna Mitreni

A sosit clipa mult aºteptatã a liniºtii,
împãcãrii, bucuriei ºi binecuvântãrii
sufletului… sã lãsãm o clipã totul ºi sã
mulþumim Domnului pentru tot ce ne-a
dãruit!
Primar Irinel Roman, Comuna Chirnogi
Hristos a Înviat! Lumea cea cereascã ºi
nespusa bucurie a Sfintei Învieri sã
sãlãºluiascã între noi, iar Hristos cel ce a
biruit moartea, sã reverse asupra noastrã
pace… sãnãtate ºi belºug de bucurii!

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

Un Paºte Fericit!

Paºte Fericit!

Primar Grigore Dumitru, Comuna Sohatu

Primar Aurel Gazu, Comuna Curcani

Sã aveþi liniºte-n casã ºi un an îmbelºugat,

Paºte Fericit ºi
Hristos a Înviat!
Primar ªtefania Moga, Oraº Lehliu Garã
Cu ocazia Sfintelor Sãrbãtori ale Paºtelui vã
dorim multã sãnãtate ºi o primãvarã
frumoasã, cu multe bucurii.

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

Hristos a înviat!

Paºte Fericit!

Primar Ionuþ Stan, Comuna Lehliu Sat

Primar Mihai Gurlui, Comuna Belciugatele

Vã doresc cu ocazia acestor sfinte sãrbãtori
sã vã gãsiþi calea spre fericire ºi sã pãºiþi în
lumina Binelui.

Hristos a înviat!
Primar Gheorghiþã Cãrtuºanu,
Comuna Fundeni
www.obiectiv-online.ro
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Pe sãlcii verzi ºi flori de mãr
Iisus Sã-þi intre-n casã
Sã-þi lase-n inimã ºi-n gând…
LUMINA PREÞIOASÃ!
Primar Licã Voicu,
Comuna Independenþa

Vã dorim lumina din zâmbetul soarelui,
taina din sclipitul stelelor, armonia din
acordurile îngereºti, iubirea ce a pus-o
Dumnezeu în întreaga creaþie ºi bucuria
întâlnirii cu Iisus Hristos.
Primar Victor Manea, Comuna Lupºanu

E timpul sã fim împreunã de Învierea
Domnului! Fie ca binecuvântarea cereascã sã
se rãsfrângã asupra noastrã a tuturor ºi sã
ne facã mai buni, mai darnici ºi mai înþelepþi!
Primar Marian Iancu,
Comuna Mânãstirea
Mireasma Sãrbãtorilor Pascale sa fie un
moment unic de întoarcere spre pietate,
armonie, speranþã, toleranþã, evlavie.

Din lumina lui Hristos sã aveþi suflet frumos
ºi acum în zi de Paºte, când domnul nostru
renaºte, ºtim cã dupã noi pe lume, rãmân
doar faptele bune!

Paºte Fericit!

Hristos A Înviat!

Primar Costel Boitan,
Comuna Valea Argovei

Primar Sandu Manea, Comuna Gurbãneºti

Lumina ºi cãldura Sfintelor Paºti sã vã
încãlzeascã sufletele, sã vã lumineze calea ºi
sã vã bucuraþi din plin de frumuseþea
lucrurilor care vã înconjoarã. Sãrbãtori
Fericite pline de iubire ºi sãnãtate alãturi de
cei dragi!
Primar Iorgu Dumitru, Oraº Budeºti
Fie ca acest Paºte sã fie un moment de
bucurie, liniºte sufleteascã ºi armonie
universalã. Farmecul lui sã ne aducã aminte
cã întotdeauna mai existã o ºansã de
mântuire.

Sãrbãtoarea Sfintelor Paºti sã coboare
liniºtea ºi pacea, minunea Învierii lui Isus sã
dãinuie în inimile tuturor, sã vã lumineze
viaþa ºi sã vã aducã renaºterea credinþei, a
speranþei a bucuriei, cu bunãtate ºi cãldurã
în suflete.

Hristos a înviat!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Primar Ion Iacomi, Comuna Dor Mãrunt

Primar Dorel Dorobanþu, Oraº Fundulea

Sunt zile când trebuie sã ne reamintim sã
fim mai buni, mai plini de dragoste cu inima
caldã ºi mai deschisã, când lumina sfântã
coboarã în casele ºi în inimile noastre…

PAªTE FERICIT!
Primar Ion Radu Aurel,
Comuna Dragoº Vodã
Aºa cum soarele mângâie fiecare floare,
dându-i prospeþime ºi vitalitate, aºa ºi
Dumnezeu sãdeºte în sufletul fiecãrui om
iubire ºi bunãtate. Sã aveþi parte de un Paºte
Fericit alãturi de cei dragi, de o viaþã mai
frumoasã ºi de un an mai bun!
Primar Marius Cojocaru,
Comuna Cuza Vodã

Sãrbãtoarea Sfântã a Învierii Domnului sã
reverse asupra voastrã sãnãtate, belºug ºi
bucurii, iar Lumina din Noaptea Sfântã sã vã
ridice sufletele spre noi trepte spirituale ºi
sã vã cãlãuzeascã paºii pe drumul vieþii.

Sãrbãtori fericite!
Primar Lucian Vasile, Comuna Vasilaþi

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

Paºte fericit!
Primar Ninel Mihalache,
Comuna Vlad Þepeº
www.obiectiv-online.ro

Comunitate 9

14 - 20 aprilie 2017
...afli ce se-ntâmplã

La groapa ecologicã de gunoi

În mijlocul locuitorilor

Sediul farmaciei

Rigole curãþate

Sandu Mihãiþã: „În perioada urmãtoare vom asfalta
mai multe strãzi în satele comunei Frãsinet"
Mircea Brânduºã

S

andu Mihãiþã, edilul
comunei Frãsinet, se
aflã la primul mandat
de primar. E conºtient cã
poate fi ºi ultimul atâta timp
cât realizãrile primarilor
localitãþilor rurale sunt
condiþionate de fondurile
alocate de la nivel judeþean.
Am discutat cu Sandu
Mihãiþã despre felul în care
s-a adaptat în noua sa
funcþie ºi ce îºi doreºte sã
facã din aceastã poziþie
pentru comuna Frãsinet.
î Rep: Cum e sã lucrezi în
administraþie, d-le primar?
S.M.: Niciodatã nu poþi
mulþumi pe toatã lumea ºi
bãnuiesc cã nu sunt singurul
care spune asta. Eu consider
cã activitatea unui primar de
comunã micã, cum suntem
noi, e mult mai complexã
decât pare. În primãriile mici
primarul trebuie sã gestioneze
totul, de la relaþiile cu
cetãþenii pânã la proiectele cu
finanþare europeanã, neavând
personal specializat pe toate
domeniile de activitate, cum
se întâmplã în primãriile din
localitãþile mari. Nu ºtiu, nu
vreau sã mã plâng, dar nu am
gãsit în administraþie ce
credeam eu.
î Rep: Ce îºi doresc
oamenii din comuna
Frãsinet?
S.M.: Oamenii m-au ales sã
pot face ceva benefic pentru ei
ºi comunã. Asta presupune
proiecte ºi atragerea de
fonduri extrabugetare, pentru
cã fondurile proprii sunt
insuficiente.
î Rep: Cu PSD la
guvernare, vã aºteptaþi sã
se schimbe ceva în
administraþia ruralã?
S.M.: Chiar dacã PSD a
câºtigat alegerile, a fost o
perioadã atât de aglomeratã ºi

Sediul primãriei modernizat
www.obiectiv-online.ro

atât de agitatã din punct de
vedere politic ºi administrativ,
la nivel central, încât acum

mi-aº dori mai multã liniºte
pentru ca cei din Guvern sã se
ocupe de problemele reale din
administraþia localã.
î Rep: Sunteþi la primul
mandat. Dupã nouã luni în
fruntea comunei Frãsinet,
care sunt realizãrile
dumneavoastrã?
S.M.: E greu de spus. De când
am venit la primãria Frãsinet,
am încercat sã nu trec de
douã ori prin acelaºi loc. Ce
am fãcut am fãcut bine, spun
eu. Pãrerea mea e cã
infrastructura e cea mai
importantã, dar nu puteam sã
neglijez importanþa ºcolii, a
sãnãtãþii într-o comunitate.
Biserica e o altã componentã
importantã, din punctul meu
de vedere. Referitor la
infrastructurã, am
accesibilizat câteva zone din
satul Dãneºti prin pietruirea
strãzilor Crizantemei,
Mãcinului ºi cea a Cimitirului.
În acelaºi sat, strada Energiei
a fost asfaltatã; Curãþarea ºi
întreþinerea spaþiilor verzi în
satele Dãneºti, Frãsinet,
Pupãza, Luptãtori ºi
Curãteºti; Asigurarea
alimentãrii cu apã, în
proporþie de 100%, în satele

Frãsinet, Dãneºti ºi Curãteºti
ºi de doar 95% în satul
Luptãtori, asta datoritã

faptului cã existã pierderi pe
coloana de distribuþie a apei;
în satul Frãsinet, în cadrul
clãdirii dispensarului, dupã
reabilitarea parþialã ºi
modernizare, a fost înfiinþatã
farmacia; Lucrãri de renovare
la ºcoala din satul Frãsinet;
Modernizarea iluminatului
public stradal prin
achiziþionarea a 35 corpuri de
iluminat noi.
î Rep: Vreau sã îmi
spuneþi ce proiecte veþi
puneþi în practicã în
urmãtorii ani. Ce vã gândiþi
sã lãsaþi în urmã, la finele
mandatului?
S.M.: Prioritãþile mele sunt
multe. Printre cele mai
semnificative se numãrã
urmãtoarele: Sã pun în
funcþiune reþeaua de apã în
satele Curãteºti, Luptãtori,
Dãneºti, proiect aflat în stadiu
de finalizare; Sã înfiinþez alei
pietonale pe o lungime de 1
km la ºcoala din satul
Luptãtori, pentru siguranþa
copiilor; Sã modernizez
reþeaua stradalã a comunei
prin lucrãri de asfaltare a 5,96
km în satul Dãneºti, 3,34 km
în satul Frãsinet, 6,42 km în
satul Luptãtori, 2,68 km în

Drum asfaltat în satul Dãneºti

satul Luptãtori ºi 5,96 km în
satul Frãsinetul de Jos; Sã
reabilitez, sã modernizez ºi sã
dotez cãminele culturale din
satele Luptãtori, Frãsinet ºi
Dãneºti; Sã organizez în
premierã „Ziua Comunei" –
ediþia I, pe 16 septembrie
2017; Sã înfiinþez parcuri cu
locuri de joacã pentru copii ºi
iluminat nocturn în satele
Frãsinet, Dãneºti ºi Pupãza;
Sã aduc actul educaþional de
învãþãmânt într-o singurã
clãdire, proiect pentru care
lucrãm la documentaþia
tehnicã, care are ca scop
reabilitarea, modernizarea ºi
dotarea fostului sediu al
Liceului Tehnologic;
Extinderea reþelei de apã
potabilã astfel încât fiecare
gospodãrie sã aibã apã
curentã; Modernizarea
iluminatului public stradal în
proporþie de 100%; Înfiinþare
bazã sportivã modernã cu
iluminat nocturn.
î Rep: Despre investitori,
despre noi locuri de muncã,
ce ne puteþi spune?

S.M.: Din pãcate interesul
oamenilor de afaceri pentru
zona comunei noastre este
scãzut. Totuºi, în mandatul
meu am reuºit sã conving un
investitor sã înfiinþeze la noi
în comunã o

Drum pietruit în satul Dãneºti

microîntreprindere având ca
obiect de activitate colectarea
ºi procesarea laptelui, creând
un numãr de 6 locuri de
muncã. Nu e mult, dar
conteazã, totuºi...
î Rep: Care ar fi
nemulþumirile dvs. ca
primar al comunei
Frãsinet?
S.M.: Nemulþumiri... aº începe
cu proiectul de înfiinþare al
reþelei de canalizare care
existã, este eligibil, dar din
pãcate, din cauza vârstei
înaintate a locuitorilor, nu
este viabil. Un alt aspect ar fi
faptul cã locuitorii nu-ºi
plãtesc taxele pentru serviciile
de furnizare a apei ºi
colectarea gunoiului menajer,
fiind restanþieri ºi de 2 ani.
î Rep: Ce mesaj aveþi
pentru cetãþenii comunei
Frãsinet?
S.M.: Multã încredere în
echipa cu care lucrez, pentru
cã ce am promis voi realiza
tot, astfel încât la finele

mandatului sã pot ieºi prin
comunã cu capul sus. Fiind în
preajma sãrbãtorilor pascale,
le transmit tuturor luminã în
suflet.

Hristos a Înviat!

Împreunã cu viceprimarul
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ANUNÞ CÃTRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI ªI ORAªUL LEHLIU GARÃ
SC ECOAQUA SA - Sucursala Cãlãraºi anunþã locatarii din apartamentele la care se emite facturã cu coeficient de repartiþie a consumului de apã înregistrat de
apometrul de branºament, Planificarea citirilor în aceeaºi zi pentru apometrul de branºament ºi apometrele din apartamente aferente lunii APRILIE 2017.

ORAªUL LEHLIU GARÃ
l 27.04.2017- Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc7, Bloc 9 , Bloc 10 ,Bloc 12*, Bloc 40 A, Bloc 40 B ,
l 28.04.2017- Bloc 8, Bloc11, Bloc 12 MI, Bloc 16, Bloc 32 A, Bloc 32 B, Bloc 12AS, Bloc 20, Bloc 75G

Nota: Rugãm insistent ca locatarii sã fie prezenþi la domiciliu începând cu ora 16:30, sã permitã accesul în vederea efectuãrii citirii repartitoarelor
(apometrelor) din apartamente ºi sã-si delege un reprezentant pentru fiecare scarã de bloc, pentru a participa la citirea apometrului de scarã.

ECOAQUA SA SUCURSALA CÃLÃRAªI
face apel catre locuitorii mai jos mentionati sa-si achite datoriile fata de unitatea noastra pentru a evita repercusiunile ce deriva din actiunile viitoare care vor
fi intreprinse pentru recuperarea acestora (plati suplimentare pentru actionarea in judecata, taxe executori judecatoresti si in ultima instanta executarea silita).
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IACOB, FIUL DULGHERULUI
A

veam 12 ani când
l-am cunoscut pe
Iacob, învãþãtor,
fiul celui mai
iscusit artizan de case de
pe valea Trotuºului.
O lume pestriþã, cusutã
ca o blanã din rãzeºi,
mineri, teslari ºi
heirupiºti de la Bumbeºti
– Livezeni, vorbea cã
Iacob fusese prizonier în
Rusia, chiar în Siberia,
cã venise în þarã târziu
mult dupã isprãvirea
ultimului rãzboi ºi cã
adusese cu el hârtii cu
sfinþi...
*
Cicã Iacob „mâzgãlea" pe
bucãþi de scânduri:
Hristos pe aceeaºi
paginã, la Înviere ºi la
Înãlþare. În iad, deasupra
unei peºteri de tradiþie
bizantinã: „Piatra
rãsturnatã, giulgiurile
albe înconjurate de
legãturi roºii, strãjerii
prãvãliþi la pãmânt ca
seceraþi de moarte, toate
apar aici!" (Michel
Quenot, Învierea ºi
icoana, Ed. Christiana,
Bucureºti, 1999, p. 121; o
carte pe care am citit-o

zilele trecute, am
recapitulat coincidenþele
din amintiri cu Iacob, ºi
m-am crucit de mirare).
Hristos coborâse în iad
ºi pentru a-i elibera pe
drepþii Vechiului
Testament cãrora le
aducea învierea : Adam,
Eva, Sarra, soþia
pãrintelui celor ce cred,
Rebeca, soþia lui Isaac,
tânãrul pãstor Abel,
Solomon ºi David...
„Scoalã-Te, Doamne...
(Ps. 131,8 ).
La poarta raiului se aflã
cel care a intrat primul
în Rai (Luca 23, 43),
tâlharul cel bun. Apoi
Marta ºi „cealaltã
Marie", Petru, Toma
necredinciosul.
„Mântuitorul înviat,
îmbrãcat în veºmântul
sãu de slavã, se aratã
ucenicilor pe malul
lacului Tiberiada (Ioan
21, 1 -14). La îndemnul
sãu, ucenicii aruncã
mrejele la dreapta
corãbiei ºi pescuirea se
dovedeºte aºa de
bogatã…" (Michel
Quenot, op.cit., p. 122 ºi
fig.26, v. icoana pe care
Iacob din Lãloaia o ºtia
foarte bine din vremea
în care pãtimea în
Rusia).
Înãlþarea ocupã centrul
icoanei. Adunaþi în jurul
Maicii Domnului, flancat

de cei doi Îngeri
îmbrãcaþi în alb,
Apostolii îl privesc pe
Hristos înãlþat la cer.
(Marcu 16, 19 ).
Preotul din Lãloaia l-a
certat pe Iacob. I-a zis cã
amestecã subiectele. Nu
hârtia adusã din Rusia îl
smintise pe Iacob ci
credinþa lui cã între
Înviere ºi Înãlþare, nu a
fost un interval de
patruzeci de zile. Credea
cã minunea s-a întâmplat
în aceeaºi zi.
*
Lucreþia, fata cea mare a
lui Iacob, dãduse oile la
stâna moºilor lui
Valericã, primul meu
prieten din viaþã, cel
care puþin aproape de
moarte încã umbla cu
opinci ºi obiele.
Primãvara, dupã Sfântul
Gheorghe, oile urcau
spre Lapoº. Când Iacob
s-a dus sã-ºi vadã oile
cum sunt pãstorite, pe
drum i s-a fãcut foame ºi
a rãbdat. Întors acasã, sa apucat sã facã
merindare, adicã locuri
de popas, pe cãrãri între
fagi, unde îºi trãgeau
suflarea trecãtorii ºi întro traistã gãseau de
mâncare. Iacob fãcea
drumuri dese la stânã.
Noaptea închina cu
lumânãri oile.

Într-o zi, Lucreþia s-a
mãritat. A luat un ofiþer
de miliþie, Gheorghe,
înalt, frumos ºi
cumsecade. La prenume
se potriveau cu pãrinþii
mei ºi de aceea m-am ºi
apropiat de ei.
Partidul avea grijã de
popor, aºa cã într-o zi
din vremea aceea au
început sã se spargã
morile ºi casele cu
prispã. În locul lor,
oamenilor li s-au nãzãrit
blocuri de patru etaje
„Macarale, râd în soare-n
zori de zi, macarale..."
Gheorghe a certat-o pe
Lucreþia, cãreia i-a
reproºat cã tatãl ei,
Iacob, se dã în stambã,
are manifestãri mistice.
Aºa se face cã într-o zi
bãtrânul Iacob a fost
scos din baºtina lui ºi a
ajuns într-un
apartament. La blocul
din Zãvoi avea difuzor ºi
aragaz, covoare de iutã ºi
fier de cãlcat la prizã,
dar n-avea stare. L-a
rugat pe ginerele sãu sã-i
facã o bãncuþã, sã-l
scoatã dintre pereþii
bucãtãriei ºi sã-l lase pe
hol, lângã uºã.

Iacob n-a mai „mâzgãlit".
Ce-i drept, nu i-a mai dat
nimeni nici acuarele, nici
pensule, nici mãcar
creioane colorate. Îi
lipseau ºi scândurelele,

iar pe pereþi sau pe
lemnul uºii îi era interzis
pânã ºi sã-ºi atingã
palmele. Privea toatã
ziua cum urcã ºi coboarã
vecinii. Îºi închipuia cã-i
tot în poarta de-acasã,
doar cã scârþâitul uºilor
nu era ca lãtratul
câinilor. Nu înþelegea de
ce lumea nu mai merge
la moarã, de ce se
întreabã unii pe alþii
dacã s-a bãgat carne la
Ilaºcu ºi olandinã la
magazinul din colþ... Se
închina la fiecare om
care trecea ºi despre
care gândea cã trebuie sã
devinã „icoana" lui
Hristos.

În Sãptãmâna Mare,
dupã Denia celor 12
Evanghelii, pe când
Lucreþia înroºea ouã pe
ascuns, Iacob, ajuns
bãtrân – bãtrân, s-a
încãlþat cu bocanicii
lustruiþi ai ginerului, a
aprins lampa de miner
din cãmarã ºi a plecat
din bloc. L-au cãutat cu
miliþia ºi nu l-au gãsit.
Tuturor cititorilor mei le
doresc Paºti fericit, cu
sãnãtate, liniºte ºi
speranþã !
Rãzvan Ciucã
Slobozia, aprilie 2017,
înainte de Duminica
Floriilor
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l lucrãri de construcþii
civile ºi industriale
l instalaþii alimentãri cu apã
l canalizãri ºi staþii de epurare
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SC LUNCA SLOBOZIA
COMERCIALIZEAZÃ
Sãmânþã porumb, Sãmânþã floarea soarelui,
Sãmânþã lucernã, Sãmânþã soia, Sãmânþã mazãre

Dumnezeu sã vã dea un curcubeu la fiecare
furtunã, un zâmbet la fiecare lacrimã, o
promisiune la fiecare grijã, o binecuvântare la
fiecare pas. Fie Ca Sãrbãtoarea Învierii
Domnului sã vã aducã în case Luminã, Dragoste,
Înþelegere ºi Sãnãtate!

HRISTOS A ÎNVIAT!
Primar Nicolae Pandea,
Comuna ªtefan Cel Mare

Producãtori: Pionner, Monsanto, KWS, Saaten Union,
Maisadour Semences, Procera, Singenta, Fundulea.

VINDE: Fungicide ºi insecticide pentru tratat seminþe ºi culturi înfiinþate.

Contact: Telefon: 0722/771693 sau 0728/960470;
Tel/Fax: 0243/236423; E-mail: lunca_il@yahoo.com

!
IMPORTANT
platã
l Posibilitate
în rate
l Discount, în
titãþi
funþie de can
platã.
ºi termen de

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

Hristos a înviat!
Sãrbãtoarea Sfântã a Învierii
Domnului sã reverse asupra
voastrã sãnãtate, belºug ºi
bucurii, iar Lumina din
Noaptea Sfântã sã vã ridice
sufletele spre noi trepte
spirituale ºi sã vã însoþeascã
paºii pe drumul vieþii!
Ionuþ Dragu,
director Direcþia Regionalã
de Statisticã Cãlãraºi

Primar Sandu Mihãiþã,
Comuna Frãsinet

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi

Trecere Chiciu - Ostrov
Ferry-boat-urile „5 Cãlãraºi” ºi „Sãlcuþa”
Tarif autoturisme 8 euro/35 lei. Autoturismele cu numere
de CL, CT ºi CC (Silistra) beneficiazã de reducere de 50%
Pasagerii ºi bicicliºtii au gratuitate!
Zilnic între orele 05.00-24.00, din 30 în 30 de minute
“la fix” ºi “la ºi jumãtate”

O cursã dus:

1
2
minute

!

Relaþii la telefon 0734.99.00.11

