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arþi, 25 aprilie a.c., în Biroului Permanent, în prezenþa 
sala de spectacole a peste 300 de delegaþi.
Barbu ªtirbei din M Aºa cum era de aºteptat, dat 

Cãlãraºi, s-a desfãºurat fiind faptul cã a fost o singurã 
Comitetul de Coordonare Local candidaturã pentru preºedinþia 
Cãlãraºi privind alegerea organizaþiei, cea a preºedintelui 
preºedintelui organizaþiei 

în funcþie...
municipale a PNL Cãlãraºi ºi a >> pagina 6

PROGRAM CINEMA 

n PRIMÃRIA CÃLÃRAªI

Biserica 
, aproape 

de comunitate

"Sfinþii Arhangheli 
Mihail ºi Gavriil"
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Mircea Brânduºã primãrie din dorinþa de a continua munca continuarea proiectelor ºi strategiilor de 
predecesorilor lui. La baza deciziei sale nu a dezvoltare localã. În prezent se aflã la al 

urel Vasile este primarul pe care stat însã doar faptul cã, în calitate de om de doilea mandat. Aurel Vasile crede cã un pas 
locuitorii comunei Jegãlia l-au tot afaceri, a fost mereu aproape de gândirea important în dezvoltarea comunei Jegãlia a 

fostului primar, ci inclusiv faptul cã avea o fost faptul cã la alegerile din iunie 2012 ºi Aaºteptat. Nãscut ºi crescut în 
localitate, a ales sã candideze pentru viziune clarã asupra a ceea ce înseamnã 2016, locuitorii celor trei sate...

SÂMBÃTÃ DUMINICÃ LUNI MARÞI MIERCURI
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12 
minute!

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%

Florian Belu: „În 2017, Primãria 
Unirea vizeazã modernizarea 
infrastructurii, atragerea de 
investitori pentru crearea de 
locuri de muncã ºi ridicarea 

nivelului de trai al locuitorilor"
Mircea Brânduºã. În anul 2016, dupã 
alegerile locale, funcþia de primar al comunei 
Unirea a fost exercitatã succesiv, pentru 
perioade diferite, de cãtre douã 
persoane. >> pagina 5
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O c  dus:ursã  

12 
minute!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi
Trecere Chiciu - Ostrov

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

Tarif autoturisme 8 euro/35 lei. Autoturismele cu numere de CL, CT ºi CC (Silistra) beneficiazã de reducere de 50%

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

Relaþii la telefon 0734.99.00.11
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Grigore Dumitru:George Avram: 
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Senatorul PNL, 

Rãducu Filipescu, se 
implicã în problema 

finanþãrii 
sportului local

Acum  îþi poþi crea 
un cont de utilizator 

Boxul cãlãrãºean a 
obþinut, din nou, rezultate 
de excepþie

n SPORT

Aurel Vasile: „Eu nu am venit la primãrie 
pentru salariu ºi nu mi-e ruºine sã fac 

drumuri ºi sã deschid uºile ministerelor din 
Bucureºti pentru a aduce bani în comunã“

n Alegeri PNL

Daniel Drãgulin a fost reales, 
dar Viorel Ivanciu va conduce 

organizaþia municipalã

Dragoº Coman: „Nu 
m-au speriat niciodatã 
munca ºi nici 
autenticitatea 
propriilor gânduri"

CRITERII 

repartizarea 
locuinþelor pentru tineri

pentru stabilirea 
ordinii de prioritate în 
soluþionarea cererilor de 
locuinþe ºi în 

, 
destinate închirierii în 
municipiul Cãlãraºi
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Inspectoratul Judeþean de
Poliþie Cãlãraºi, prin
intermediul Serviciului

Resurse Umane, desfãºoarã
în perioada 18 aprilie a.c.-21
iulie a.c., activitatea de
recrutare ºi selecþie a
candidaþilor pentru
admiterea în instituþiile de
învãþãmânt care realizeazã
formarea iniþialã a
personalului pentru nevoile
Ministerului Afacerilor
Interne – sesiunea 2017.

Cifrele de ºcolarizare
aprobate pentru sesiunea
2017 sunt:

555 locuri la Academia de
Politie „A.I. Cuza" Bucureºti,
din care:
- specializarea „drept" – 115
locuri, din care: 85 - I.G.P.R.
- specializarea „drept" –
distanþã – 100 taxã – pentru
personal M.A.I.
- specializarea „ordine ºi
siguranþã publicã":
- frecvenþã (3 ani) - 290
locuri, din care 270 –
I.G.P.R. (8 locuri pentru
romi, 6 locuri pentru

maghiari ºi 4 locuri pentru
alte minoritãþi).
- frecvenþã redusã (3 ani) –
50 locuri, din care 38 –
I.G.P.R.

554 locuri la ªcoala de
Agenþi de Poliþie „Vasile
Lascãr" Câmpina, din care
500 – I.G.P.R. (din care 14
locuri pentru romi ºi 8 locuri
pentru alte minoritãþi);

150 locuri la ªcoala de
Agenþi de Poliþie „Septimiu
Mureºan" Cluj – Napoca, din
care 6 locuri pentru romi ºi

3 locuri pentru alte
minoritãþi.

Locurile la instituþiile de
învãþãmânt ale Ministerului
Afacerilor Interne sunt
aprobate pentru bãrbaþi ºi
femei, fãrã discriminare.

Persoanele interesate sã
participe la concursurile
organizate în vederea
admiterii în instituþiile de
învãþãmânt
superior/unitãþile de
învãþãmânt postliceal din
cadrul M.A.I., M.Ap.N. ori

S.R.I. trebuie sã se prezinte
la sediul Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului Cãlãraºi
(B.dul Republicii, nr. 44,
municipiul Cãlãraºi, jud.
Cãlãraºi), pentru informare,
îndrumare ºi înscriere în
perioada 18.04– 26.05.2017
(candidaþii care opteazã
pentru instituþiile de
învãþãmânt superior ale
M.A.I, M.Ap.N. ºi S.R.I,
precum ºi pentru unitãþile
de învãþãmânt postliceal ale
M.Ap.N.), respectiv 18.04–
21.07.2017 (candidaþii care
opteazã pentru unitãþile de
învãþãmânt postliceal ale
M.A.I.), in zilele de luni,
marti, miercuri joi ºi vineri,
intre orele 09 -11 respectiv
13 -15 .

Relaþii suplimentare se pot
obþine de luni pânã vineri,
între orele 08 – 16 la
sediul Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului Cãlãraºi
– Serviciul Resurse Umane
sau la telefon 0242/306.111,
0242/306.112 sau
0242/306.114 sau la adresa
de internet
http://www.cl.politiaromana.
ro - secþiunea Carierã.
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Subsemnatul Gheorghe Marian
Rãzvan, domiciliat în Cãlãraºi, str.

Bulevardul Republicii nr. 4, Bl. N27,
Sc 1, Ap 6, în calitate de adminstrator
al SC DIG CO SRL, CUI - 16972048

cu sediul în Cãlãraºi, strada
Zãvoiului, nr 1 Bl F10, Sc A ,Et.4, Ap.

10, DECLAR PIERDUT Certificatul de
Înregistrare, emis de Registrul

Comerþului la data 24.11.2004 cu nr
de ordine: J51/626/23.11.2014,

având seria - B, nr 1956294.

Având din vedere situaþia
epidemiologicã internã ºi
internaþionalã în Statele Membre

UE sub aspectul evoluþiei gripei aviare,
DSVSA Cãlãraºi face apel cãtre populaþie
de a respecta mãsurile necesare pentru a
împiedica rãspândirea virusului:

Menþinerea pãsãrilor din gospodãrie în
adãposturi închise pentru a împiedica
venirea acestora în contact cu pãsãrile
sãlbatice;
Interzicerea miºcãrii pãsãrilor din, sau în
afarã exploataþiilor;
Interzicerea accesului raþelor ºi gâºtelor
domestice la luciu de apã pentru a evita
contactul cu pãsãrile sãlbatice;
Interzicerea adãpãrii pãsãrilor de curte
cu apã de suprafaþã, provenitã din lacuri
sau bãlþi;
Obligativitatea proprietarilor de a
informa medicii veterinari despre orice
caz de îmbolnãvire sau mortalitate
înregistrat în gospodãrie;
În cazul identificãrii pãsãrilor moarte,
sãlbatice sau domestice, se va contacta în
regim de urgenþã medicul veterinar de
liberã practicã sau DSVSA Cãlãraºi
pentru prelevarea cadavrelor ºi
trimiterea lor pentru efectuarea
examenului de laborator;
Interzicerea organizãrii de târguri, pieþe
ºi expoziþii de animale pentru
prezentarea de pãsãri
Este interzisã comercializarea de pãsãri
în târguri de animale vii;

Anunþaþi medicul veterinar orice caz de
îmbolnãvire sau moarte a pãsãrilor din
gospodãrie – ESTE O OBLIGAÞIE!

-moarte subitã fãrã manifestãri clinice;
-adinamie ºi depresie puternicã, asociatã
cu penaj zbârlit;
-inapetenþã, asociatã adesea cu sete
excesivã;
-scãderea dramaticã a producþiei de ouã,
întâlnindu-se adesea ouã cu coajã moale
sau cu defecte de structurare ºi formã a
cojii;
-edemele crestei, bãrbiþelor. Uneori
edemul capului este extins ºi în zona
gâtului;
-crestele sunt adesea cianotice la vârf;
-colorare purpurie sau cianoticã a crestei,
bãrbiþelor ºi uneori a picioarelor;
-mucoasa conjunctivã este congestionatã
sau edematiatã;
-pe pielea solzoasã a picioarelor, se pot
întâlni hemoragii difuze;
-diareea iniþial apoasã, verzuie, poate
deveni în totalitate albã;
-manifestãrile respiratorii, constând din
jetaj ºi acumulãri de mucozitãþi, adesea
sanguinolente, dispnee ºi respiraþie
zgomotoasã;
-moartea survine în 24-48 ore, sau în
câteva zile, unele exemplare putând
supravieþui;
-manifestãri nervoase, constând în
torticolis, ataxie ºi lipsa de coordonare a
miºcãrilor;
-la puii de carne semnele clinice sunt mai
puþin evidente, constând în depresie
severã, inapetenþã ºi o marcantã creºtere
a mortalitãþii. Pot fi de asemenea
întâlnite edeme ale feþei ºi gâtului ºi
manifestãri nervoase;

Sunt similare celor de la gãini, dar
dureazã 2- 3 zile mai mult, cu
edematierea sinusurilor.

Depresia, inapetenþa ºi diareea sunt
similare celor de la gãini, cu edeme ale
sinusurilor.

Pãsãrile tinere pot prezenþa manifestãri
nervoase.

- Nu puneþi mâna pe pãsãrile bolnave;
- Pãstraþi pe loc cadavrele de pasãre –
este interzisã aruncarea acestora;
- Este interzisã tãierea pãsãrilor bolnave,
folosirea sau comercilizarea lor.
- Þineþi pãsãrile închise în adãposturi.
- Nu lãsaþi ratele sau gâºtele pe bãlþi sau
lacuri.

În aceastã perioadã se deruleazã, prin
medicii veterinari de liberã practicã,
concesionãri de la nivelul
circumscripþiilor sanitare veterinare din
fiecare localitate teritorial administrativã
campania de vaccinare
antipseudopestoasã a pãsãrilor crescute
în gospodãriile particulare.
Atenþionãm cetãþenii! Vaccinarea
anipseudopestoasã a pãsãrilor receptive
(gãini, curci, bibilici) este obligatorie!
Boala, care este cunoscutã ºi sub numele
de Boala de Newcastle, poate cauza
pierderi economice însemnate prin

procentul mare de mortalitãþi în
exploataþiile afectate, cât ºi prin
interdicþiile care pot fi impuse asupra
circulaþiei pãsãrilor din exploataþiile
comerciale.
Pentru derularea în bune condiþii a
vaccinãrii pãsãrilor, rugãm deþinãtorii de
pãsãri sã asigure medicului veterinar
accesul în curþi precum ºi sã þinã pãsãrile
închise în adãposturi la data anunþatã
pentru efectuarea acþiunii.
Costul vaccinãrii este achitat integral de
proprietarul pãsãrilor ºi presupune costul
produsului biologic, al manoperei ºi al
materialelor.
Atenþionãm cetãþenii sã colaboreze
pentru efectuarea acþiunii de vaccinare
antipseudopestoasã numai cu medicul
veterinar ºi personalul sanitar-veterinar
de la cabinetele sanitar-veterinare din
localitate. Practica achiziþionãrii
vaccinului ºi injectarea pãsãrilor de cãtre
proprietari este o practicã interzisã.

În cazul în care se vor constata abateri
de la normele menþionate, în special în
ceea ce priveºte þinerea pãsãrilor afarã
din curþi, pe drumuri comunale, pe islaz,
ochiuri de baltã, lacuri ºi în ceea ce
priveºte refuzul vaccinãrii pãsãrilor
contra pseudopestei aviare, crescãtorii de
pãsãri vor fi sancþionaþi conform
prevederilor HG 984/2005 cu amenzi în
valoare de 800 lei.
Pentru sesizarea unor aspecte
neconforme, consumatorii pot suna la
numãrul de telefon al D.S.V.S.A Cãlãraºi
0242/313676.

Director Executiv
Dr.

Ce trebuie sã cunoaºtem:

DSVSA Cãlãraºi atenþioneazã!

�

�

�

Semne clinice la galinacee:

Semne clinice la curci:

Semne clinice la raþe ºi gâºte:

Pânã la sosirea medicului veterinar:

Gheorghe Drãgãnicã

Vând / Concesionez /
Închiriez (800 EURO/
LUNÃ, NEGOCIABIL)

Spaþiu Comercial
Multifuncþional, cu o
suprafaþã de 60 metri

pãtraþi. Locaþia
beneficiazã de o terasã
acoperitã de 40 metri

pãtraþi ºi este situatã pe
strada Bucureºti, nr. 332

lângã I.S.U. Cãlãraºi.
Relaþii suplimentare la
telefon 0722. 829.363.

Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi pentru Siguranþa
Alimentelor Cãlãraºi recomandã atenþie la gripã aviarã!

COMUNICAT DE PRESÃ

ANUNÞ ÎNCHIRIERE

ANUNÞ PIERDERE

IPJ Cãlãraºi recruteazã candidaþi
pentru instituþiile de învãþãmânt

ale Ministerului Afacerilor Interne



Î
n data de 22.03.2017, în cadrul
manifestãrilor organizate de
Ziua Mondialã a Apei,

ECOAQUA SA Cãlãraºi a deschis în
Municipiul Cãlãraºi, str. Nicolae
Titulescu, Bloc D2, Scara 2, Parter,
CENTRUL DE INFORMARE ªI
RELAÞII CU PUBLICUL. Telefon:
0342 404 023.

Într-un spaþiu amenajat specific
asigurãrii unei informãri ºi
acordãrii de relaþii profesionale
privind activitatea operatorului
regional de apã ºi canalizare,
ECOAQUA SA este hotãrâtã sã vinã
mai aproape de clienþii sãi, pentru
a le oferi detalii privind modalitatea
de facturare în condominiu,
conþinutul contractului de
furnizare, preluarea unor sesizãri ºi
sugestii privind îmbunãtãþirea
activitãþii.

Prin înfiinþarea acestui Centru
dorim a face primul pas cãtre o
îmbunãtãþire a comunicãrii cu
clienþii noºtri ºi a le aduce la
cunoºtinþã intenþiile noastre
precum ºi de a le afla pãrerea lor,
în privinþa investiþiilor viitoare de
extindere ºi modernizare a
sistemelor de apã ºi canalizare,

pentru creºterea calitãþii serviciilor
prestate de compania noastrã.
De asemenea în spaþiul aferent
acestui centru s-a relocat casieria
„5Cãlãraºi" din str. Prel. Bucureºti,
Bloc C17, scara 1, Parter, care a
fost închisã.
Vã aºteptãm aºadar de la ora 10.00
la ora17.30, zilnic de LUNI pânã
VINERI, în aceastã locaþie unde
puteþi beneficia de urmãtoarele
servicii:
1.Încasare în numerar ºi cu cardul
bancar (comision zero lei) a
facturilor de prestãri servicii de apã
ºi canalizare
2.Informaþii privind evidenþa în
Fiºa Clientului a facturilor emise,
plãþilor ºi indexelor facturate, cât ºi
a soldului datoriei restante la zi
3.Explicaþii privind cadrul legal al
desfãºurãrii activitãþii noastre în
general ºi detalii privind legislaþia
la zi a facturãrii consumului de apã
în condominiu (scãri de bloc)
4.Preluare sesizãri ºi reclamaþii
privind facturarea serviciilor
noastre, a avariilor sau privind
calitatea apei distribuite

5. Informare privind investitiiile ce

urmeazã a le promova ECOAQUA
SA atât din fonduri proprii, cât ºi
prin programele Uniunii Europene,
privind infrastructura de apã ºi
canalizare din judeþele Cãlãraºi ºi
Ialomiþa

6.Depunere de cereri privind
verificãri programate în condominii
(scãri de bloc), de verificare ºi
depistare pierderi de apã în
instalaþia interioarã a utilizatorului

7.Asigurarea consultanþei privind
actele necesare ºi etapele realizãrii
unui branºament de apã ºi/sau
racord de canalizare

8.Asigurarea consultanþei privind
actele necesare ºi etapele obþinerii
avizelor eliberate de operatorul
ECOAQUA SA

Prin activitatea desfãºuratã în
cadrul acestui centru, ECOAQUA
SA Cãlãraºi garanteazã:

-Comunicare uºoarã ºi eficientã

-Informaþii certe ºi în timp real

-Gestionare rapidã a problemelor
clienþilor

-Încredere mai mare a clienþilor în
relaþia cu compania ECOAQUA SA
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Angajatorii care încadreazã
în muncã, pe duratã
nedeterminatã,
absolvenþi ai unor

instituþii de învãþãmânt primesc
lunar, pe o perioadã de 12 luni,
pentru fiecare absolvent
încadrat, o sumã în cuantum de
900 lei.

Angajatorii care încadreazã în
muncã pe duratã nedeterminatã
absolvenþi din rândul
persoanelor cu handicap
primesc lunar, pentru fiecare
absolvent o sumã în cuantum de
900 lei pe o perioadã de 18 luni.
Mãsura de stimulare prevãzutã

la art. 80 se acordã proporþional
cu timpul efectiv lucrat de
absolvent, precum ºi pentru
perioadele în care persoana se

aflã în concediu de odihnã.
Angajatorii care încadreazã
absolvenþi în condiþiile art. 80
sunt obligaþi sã menþinã

raporturile de muncã sau de
serviciu ale acestora cel puþin
18 luni de la data încheierii.
În perioada celor 18 luni,
prevãzutã la art. 83 alin. (1) din
lege, absolvenþii pot urma o
formã de pregãtire profesionalã,
organizatã de cãtre angajator, în
condiþiile legii.
Cheltuielile necesare pentru
pregãtirea profesionalã
prevãzutã la alin. (1) vor fi
suportate, la cererea
angajatorilor, din bugetul
asigurãrilor pentru ºomaj.
Angajatorii care, dupã
îndeplinirea obligaþiei prevãzute
la art. 83 alin. (1) din lege,
menþin raporturile de muncã

sau de serviciu cu absolvenþii
încadraþi în condiþiile art. 80
primesc, pentru fiecare an de
continuare a raporturilor de
muncã sau de serviciu, un
ajutor financiar egal cu suma
aferentã contribuþiilor sociale
datorate de angajatori pentru
aceste persoane ºi virate,
conform legii.

Ajutorul financiar poate fi
acordat pe o perioadã de cel
mult 2 ani de la data îndeplinirii
obligaþiei prevãzute la art. 83
alin. (1) din lege.

Informaþii suplimentare se pot
obþine la sediul AJOFM
Cãlãraºi, strada 13 Decembrie
nr.12, telefon: 0242/316.542;
0242/318.376, e-mail:
ajofm@cl.anofm.ro sau accesând
site-ul instituþiei

, secþiunea .
www.calarasi.accesibilitateajofm.
ro documente utile

CONTUL 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 , 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:

evidenþa facturilor
evidenþa plãþilor
fiºele indexelor de facturare a contorilor
trimiterea de sesizari operatorului
primirea de mesaje informative de cãtre clienþi

de la operator
soldul de platã la zi pentru serviciile prestate

În curând se va facilita ºi posibilitatea
transmiterii indexului prin aceastã aplicaþie.

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).

: 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;

(strada, nr, bloc, scara, ap - le
regãsiþi, de asemenea, în facturã);

o adresã de email validã, pentru
autentificare ºi pentru a putea primi informaþiile
legate de portal, din partea companiei;

Introduceþi toate aceste date solicitate, urmate de
introducerea codului captcha, generat automat din
stânga, finalizând prin tastarea butonului
Înregistrare cont.

Dupã verificare ºi validare de administratorul
portalului veþi primi un mesaj pe adresa de e-mail
introdusã de dumneavoastrã specificându-se:

: E-mailul introdus la Pasul 1
: Un cod din 8 caractere generat automat

din pagina dreaptã a paginii
www.ecoaqua.ro , folosind elementele primite la
pasul anterior.

Contul meu ECOAQUA

Informaþiile care vi se vor solicita la crearea
contului sunt urmãtoarele:

Cod client

Nume, Prenume

Localitate, Adresa

Email:

PASUL 1

PASUL 2

Nume utilizator

Parola

PASUL 3

Autentificã-te

�

�

�

�

�

�

�

�

�

CUM SE CREAZÃ UN CONT ECOAQUA

Ecoaqua SA Cãlãraºi

Acum îþi poþi crea
un cont de utilizator

Centrul de Informare ºi
Relaþii cu Publicul Ecoaqua

vã aºteaptã la noul sãu sediu

900 de lei/lunã pentru încadrarea în muncã
a absolvenþilor unei instituþii de învãþãmânt
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Mircea Brânduºã comunei, adãugând urmãtoarele: constituie momentul bilanþului, cabinete medicale individuale - SC Raja SA Constanþa care 
„Este nevoie de o nouã imagine ce se referã la capacitatea medicii de familie: dr. Florescu prevede realizarea unei staþii de 
a comunei noastre ºi sunt efectivã a administraþiei publice Liviu ºi dr. Florescu Miralena, 1 epurare ºi reþea de canalizare în urel Vasile este primarul 
convins cã prin sprijinul satul Jegãlia. Iluminatul public pe care locuitorii comunei 
oamenilor de afaceri, al stradal a fost modernizat, fiind Jegãlia l-au tot aºteptat. A
locuitorilor, al tuturor celor care asigurat cu 478 corpuri de Nãscut ºi crescut în localitate, a 
trãim aici, prin consens ºi iluminat. În prezent nu existã o ales sã candideze pentru 
unitate, putem atrage investitori reþea de distribuþie a gazelor primãrie din dorinþa de a 
serioºi, fonduri europene, naturale, dar sunt mari speranþe continua munca predecesorilor 
fonduri guvernamentale ºi vom pentru implementarea unui lui. La baza deciziei sale nu a 
sprijini puternic parteneriatul proiect în anii urmãtori. În stat însã doar faptul cã, în 
public privat. Realizarea acestor prezent, de-a lungul DN 3B care calitate de om de afaceri, a fost 
proiecte va atrage de la sine ºi tranziteazã satul Jegãlia se mereu aproape de gândirea 
dezvoltarea agriculturii, ºi a planteazã 300 de pini ºi tot fostului primar, ci inclusiv faptul 
celorlalte activitãþi specifice atâþia ienupãri târâtori. Nu în cã avea o viziune clarã asupra a 
zonei. Eu nu am venit la ultimul rând, se aflã în curs de ceea ce înseamnã continuarea 
primãrie pentru salariu ºi nu mi- execuþie lucrãrile de proiectelor ºi strategiilor de 
e ruºine sã fac drumuri ºi sã dezvoltare localã. În prezent se 
deschid uºile ministerelor din aflã la al doilea mandat. Aurel 
Bucureºti pentru a aduce bani în Vasile crede cã un pas important 
comunã. Sã nu uitãm cã banii în dezvoltarea comunei Jegãlia a 
europeni sunt scumpi ºi rari, fost faptul cã la alegerile din 
deoarece avem nevoie de iunie 2012 ºi 2016, locuitorii 
cofinanþare, fapt pentru care celor trei sate aparþinãtoare, 
trebuie sã ne orientãm spre Iezeru, Jegãlia ºi Gâldãu, au dat 
atragerea de alte fonduri. locale de a gestiona ºi rezolva în cabinet de stomatologie dovadã de pragmatism, votând 
Implicarea ºi reuºita înseamnã nume propriu ºi cu asigurat de dr. Petrache faptele ºi continuitatea. Mergând 
muncã permanentã, respectarea responsabilitate treburile publice Nicoleta. Personalul de pe aceastã realitate, Aurel Vasile 
promisiunilor ºi spirit de echipã. ºi patrimoniul localitãþii în specialitate este format din 3 ºi-a construit campaniile 

modernizare a bazei sportive din Suntem situaþi în mijlocul interesul comunitãþii locale pe medici ºi 3 cadre cu studii medii, electorale din casã în casã, de la 
satul Iezeru, tribunã cu 250 Bãrãganului, o zonã plinã de principiile autonomiei locale. La care asigurã asistenþã primarã la om la om, transmiþând acea 
locuri, vestiare ultra moderne, farmec, cu oameni muncitori ºi capitolul asistenþã socialã a nivelul localitãþii. De asemenea, încredere transpusã în stabilitate 
instalaþie de nocturnã ºi, ca buni. Eu mã identific cu aceºti beneficiat de prevederile Legii în comunã funcþioneazã ºi o socialã ºi financiarã. În discuþia 
anexã, un mini teren de sport oameni, nu sunt o persoanã nr. 416/2001 privind venitul farmacie ºi centru de purtatã, acesta a precizat:
multifuncþional, cu covor sintetic comodã, ba dimpotrivã sunt minim garantat un numãr de 48 permanenþã. Toate acestea au „Am convingerea cã dacã cei rãu-
ºi nocturnã. Toate aceste foarte energic ºi ambiþios, iubesc persoane singure ºi familii, iar contribuit la îmbunãtãþirea stãrii intenþionaþi nu-mi vor pune 
realizãri au ca scop final oamenii ºi locul natal". ªi ca sã de ajutor de încãlzire a de sãnãtate a locuitorilor piedici, la finele acestui mandat, 
îmbunãtãþirea calitãþii vieþii dovedeascã cã lucrurile stau beneficiat un numãr de 800 comunei Jegãlia. Activitatea pânã în 2020, Jegãlia poate 
locuitorilor comunei Jegãlia.întocmai, Aurel Vasile a fãcut familii ºi persoane singure, sistemului educaþional s-a deveni una dintre cele mai 

public raportul de activitate achitându-se integral sumele desfãºurat în condiþii bune, în frumoase comune din judeþ. 
privind starea economico-socialã cuvenite pe perioada sezonului spaþii corespunzãtoare ºi Acesta este þelul spre care 
ºi de mediu a comunei Jegãlia rece. În comuna Jegãlia au igienizate. Cele douã cãmine trebuie sã tindem ºi acesta este 
pentru anul 2016, raport care funcþionat ºi funcþioneazã 2 culturale se prezintã foarte bine pariul pe care l-am pus cu mine 

din punct de vedere fizic, fiind pentru promovarea imaginii 
complet reabilitate. Reþeaua de comunei". Pentru a îndeplini 
drumuri locale a fost mult acest standard, Aurel Vasile 
îmbunãtãþitã prin asfaltarea considerã cã este nevoie de 
strãzilor în proporþie de 80%, în continuarea investiþiilor privind 
rest localitatea fiind deservitã de reabilitarea infrastructurii 
drumuri pietruite. Nici comunei, apã, canalizare, gaze 
infrastructura de apã ºi naturale, mai multe spaþii de 
canalizare nu a fost omisã, astfel joacã pentru copii, alei pietonale, 
serviciul de alimentare cu apã a locuri de parcare, o bazã 
fost delegat cãtre societatea SC sportivã modernã, plantãri de 
Raja Constanþa SA din anul arbori ºi arbuºti ºi multe multe 
2011. În prezent, comuna Jegãlia altele care sã ducã la bunãstarea 
este angrenatã într-un proiect cu 
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Mircea Brânduºã desfãºuratã în anul 2016, pe . Din proiectul Amenajare acces, trotuare, fiind 
domenii de activitate: Gradul trotuar la DN 3B pe ambele demarate deja lucrãrile de 
de colectare a veniturilor pãrþi, între km 24 + 975,18 – reabilitare, întreþinerea n anul 2016, dupã 
proprii în anul 2016 a fost de ºi km 28 + 227,57, s-a imobilelor din domeniul alegerile locale, funcþia de 

public ºi privat, identificarea Îprimar al comunei Unirea 
terenurilor disponibile, 

a fost exercitatã succesiv, atragerea de investitori 
pentru perioade diferite, de pentru crearea de locuri de 
cãtre douã persoane. Dan muncã ºi ridicarea nivelului 
Nica, câºtigãtorul scrutinului de trai al locuitorilor. Se 
ºi Florian Belu, interimar în urmãreºte în continuare 
urma suspendãrii din funcþie dotarea spaþiilor existente ºi 
a celui de-al doilea. Pe 11 crearea unora noi pentru 

petrecerea timpului liber de iunie a.c., în comuna Unirea 
cãtre tineri, în sensul vor fi din nou alegeri pentru 
educãrii, al creºterii nivelului funcþia de primar. Florian 
de culturã al acestora. ªcoala Belu ne-a declarat cã îºi 
ºi grãdiniþa vor fi în atenþia doreºte sã candideze la 
primãriei, astfel încât copiii aceste alegeri.
sã aibã condiþii civilizate 
pentru învãþat. Pentru 

Preocuparea principalã a eficientizarea activitãþii în 
fiecãrui primar, a întregului scopul realizãrii de resurse 
aparat de specialitate din financiare ºi pentru 
cadrul primãriei comunei dezvoltarea comunei, implicit 
Unirea, a fost gospodãrirea 70%. S-a reparat ºi realizat construcþia a bunãstãrii locuitorilor 
eficientã a comunei, a modernizat reþeaua de trotuarelor pe partea dreaptã acesteia, se va urmãri 
bugetului local ºi nu în alimentare cu apã, a DN 3B, sens de mers contorizarea apei potabile 
ultimul rând bunãstarea cheltuindu-se suma de 20.603 Cãlãraºi – Feteºti, urmând din reþeaua comunalã. 
cetãþenilor din comuna lei, iar pentru consumul de ca în anul 2017 sã se Pentru siguranþa 
Unirea, vizând dezvoltarea curent al puþutilor forate (7 continue executarea pãrþii cetãþeanului ºi a bunurilor 
infrastructurii, atragerea de la numãr) s-a cheltuit suma stângi. Prin efectuarea acestuia se are în vedere 
fonduri în vederea realizãrii de 47.205 lei. În anul 2016 s- acestor lucrãri s-a realizat monitorizarea drumurilor 
extinderii, modernizãrii, a elaborat proiectul îmbunãtãþirea nivelului de comunele ºi a cãilor de acces 
întreþinerii ºi reparãrii Modernizarea drumurilor de trai al cetãþenilor comunei ºi din comunã cu ajutorul pazei 
drumurilor din comunã, a interes local din comuna asigurarea desfãºurãrii comunale în colaborare cu 
reþelei de apã existente, a Unirea, judeþul Cãlãraºi, care fluente a traficului în postul de Poliþie Unirea. O 
imobilelor din domeniul se aflã în faza de depunere, interiorul comunei în toate altã þintã este încasarea 
public ºi privat al comunei, a în valoare de 5.499.276 lei. anotimpurile, în condiþii de veniturilor bugetului local, 
iluminatului public, a De asemenea, s-au întocmit maximã siguranþã, prin dar ºi identificarea altor 
menþinerii stãrii de curãþenie patru studii geotehnice acestea contribuindu-se la resurse financiare în vederea 
a localitãþii prin colectarea pentru consolidare, dezvoltarea comunei. Din realizãrii de noi proiecte ºi 
gunoiului menajer, prin reabilitare ºi extindere punct de vedere social s-a investiþii locale. Nu în 
menþinerea unui aspect pentru localurile ªcolii asigurat acordarea ultimul rând, primãria are în 
îngrijit al zonei verzi din Gimnaziale nr.1 ºi Grãdiniþei prestaþiilor sociale pentru vedere accesarea unor 
vecinãtatea DN 3B, atragerea cu program normal. Sub toate persoanele care au fonduri europene, dar ºi 
de investitori, precum ºi coordonarea directorului solicitat acordarea lor ºi care finanþarea prin PNDL a unor 
asigurarea transparenþei în –Prof. Liviu Moise, Cãminul s-au încadrat în prevederile proiecte majore de 
ceea ce priveºte cheltuirea Cultural a gãzduit activitãþi legale. La centrul de zi, dat infrastructurã, astfel încât în 

cultural-artistice sub forma în folosinþã în 2013, copiii au cel mai scurt timp posibil sã 
unor spectacole sau beneficiat de activitãþi de nu mai existe drumuri de 
parteneriate pentru întreaga îngrijire, educaþie ºi recreere- pãmânt în comunã ºi sã se 
comunitate. A fost socializare, consiliere, realizeze trotuare betonate ºi 
reînfiinþatã Asociaþia dezvoltarea deprinderilor de pe celãlalt sens, precum ºi în 
Sportivã „ªoimii Unirea", viaþã independentã, satul Oltina. „Anul acesta, 
având în componenþã echipa orientare ºcolarã ºi familia mea a avut onoarea 
de fotbal, afiliatã la Asociaþia profesionalã. Persoanele sã ajute si sã sprijine 
Judeþeanã de Fotbal. În gãzduite de Cãminul pentru biserica Sfantul Nicolae din 
spaþiul excedentar de la bãtrâni „Sfânta Maria" au satul Unirea in organizarea 
Monumentul Eroilor a fost desfãºurat activitãþi Sfintelor Sãrbatori Pascale. 

banilor publici ºi a acþiunilor realizat un parc, dotat cu spirituale, de îndrumare ºi Cu aceastã ocazie ne-am 
întreprinse de administraþia mobilier specific ºi locuri de consiliere psihologicã. De indreptat atenþia ºi cãtre 
publicã localã. Activitatea joacã pentru copii, unde asemenea, li se asigurã Centrul de zi pentru copii 
celor doi primari s-a cetãþenii comunei se bucurã condiþii corespunzãtoare de „Unirea" si Cãminul pentru 
desfãºurat în serviciul de momente de odihnã ºi menþinere a igienei Persoane Varstnice „Sfanta 
colectivitãþii locale, în acord recreere ºi mai ales de personale ºi servicii de Maria", aducând un strop de 
cu interesele generale ale socializare. Instituþiile de prevenire, terapie ºi bucurie în sufletele copiilor 
comunei Unirea, pe baza învãþãmânt au fost igienizate recuperare medicalã în baza ºi vârstnicilor. Am jucat rolul 
atribuþiilor prevãzute de ºi au suferit lucrãri de evaluãrii continue a nevoilor Iepuraºului, oferind cadouri 
lege, respectând principiul modernizare. S-a continuat individuale ºi beneficiazã de copiilor din cadrul centrului 
transparenþei decizionale. În execuþia lucrãrilor de medicamentele necesare în de zi pentru copii Unirea, ºi 
spiritul transparenþei ºi asfaltare a strãzilor din baza prescripþiilor medicilor alimente necesare pregãtirii 
respectului faþã de cetãþeni, cadrul proiectului specialiºti. Printre proiectele mesei tradiþionale (miei, ouã) 
principii care trebuie sã „Modernizare strãzi în ce vor fi implementate în pentru bãtrânii din cãmin.", 
guverneze administraþia comuna Unirea, judeþul 2017, primãria Unirea ne-a declarat primarul 
publicã localã, Florian Belu, Cãlãraºi". Proiectul este vizeazã modernizarea interimar al comunei Unirea, 
a prezentat recent activitatea executat în proporþie de 90% infrastructurii, a cãilor de Florian Belu. 

Aurel Vasile: „Eu nu am venit la primãrie pentru salariu ºi 
nu mi-e ruºine sã fac drumuri ºi sã deschid uºile 

ministerelor din Bucureºti pentru a aduce bani în comunã“

Anunþ public 
privind decizia 

etapei de încadrare
Comuna Vasilaþi, cu sediul în 
judeþul Cãlãraºi, comuna 
Vasilaþi, sat Vasilaþi, str. Gãrii, nr. 
79, titular al proiectului, anunþã 
publicul interesat asupra luãrii 
deciziei etapei de încadrare, 
fãrã evaluare de impact asupra 
mediului ºi fãrã evaluare 
adecvatã de cãtre APM Cãlãraºi, 
în cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra 
mediului ºi de evaluare 
adecvatã pentru proiectul 
„Înfiinþare Sistem de 
Alimentare cu Apã ºi Canalizare 
în comuna Vasilaþi", propus a fi 
amplasat în judeþul Cãlãraºi, 
comuna Vasilaþi, sat Vasilaþi.

1.Proiectul deciziei de 
încadrare ºi motivele care o 
fundamenteazã pot fi 
consultate la sediul APM 
Cãlãraºi, ºoseaua Chiciu, nr. 2, 
în zilele de luni-vineri, între 
orele 9-12, precum ºi la 
urmãtoarea adresã de internet 
www.apmcl.ro.

2.Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observaþii la 
proiectul deciziei de încadrare 
în termen de 5 zile de la data 
publicãrii prezentului anunþ.

ªcoala Grãdiniþa Cãmin cultural Jegalia Sala sport

Mini teren sport

Baza sportivã Loc joacã copii

Florian Belu: „În 2017, Primãria Unirea vizeazã modernizarea 
infrastructurii, atragerea de investitori pentru crearea de 

locuri de muncã ºi ridicarea nivelului de trai al locuitorilor“

Primãria Unirea

Farmacie

ªcoala

Cãminul Cultural

Centru zi copii

Centrul Persoane Vârstnice 
"Sfanta Maria"Biserica Parc

Banca Cooperatistã
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Mircea Brânduºã comunei, adãugând urmãtoarele: constituie momentul bilanþului, cabinete medicale individuale - SC Raja SA Constanþa care 
„Este nevoie de o nouã imagine ce se referã la capacitatea medicii de familie: dr. Florescu prevede realizarea unei staþii de 
a comunei noastre ºi sunt efectivã a administraþiei publice Liviu ºi dr. Florescu Miralena, 1 epurare ºi reþea de canalizare în urel Vasile este primarul 
convins cã prin sprijinul satul Jegãlia. Iluminatul public pe care locuitorii comunei 
oamenilor de afaceri, al stradal a fost modernizat, fiind Jegãlia l-au tot aºteptat. A
locuitorilor, al tuturor celor care asigurat cu 478 corpuri de Nãscut ºi crescut în localitate, a 
trãim aici, prin consens ºi iluminat. În prezent nu existã o ales sã candideze pentru 
unitate, putem atrage investitori reþea de distribuþie a gazelor primãrie din dorinþa de a 
serioºi, fonduri europene, naturale, dar sunt mari speranþe continua munca predecesorilor 
fonduri guvernamentale ºi vom pentru implementarea unui lui. La baza deciziei sale nu a 
sprijini puternic parteneriatul proiect în anii urmãtori. În stat însã doar faptul cã, în 
public privat. Realizarea acestor prezent, de-a lungul DN 3B care calitate de om de afaceri, a fost 
proiecte va atrage de la sine ºi tranziteazã satul Jegãlia se mereu aproape de gândirea 
dezvoltarea agriculturii, ºi a planteazã 300 de pini ºi tot fostului primar, ci inclusiv faptul 
celorlalte activitãþi specifice atâþia ienupãri târâtori. Nu în cã avea o viziune clarã asupra a 
zonei. Eu nu am venit la ultimul rând, se aflã în curs de ceea ce înseamnã continuarea 
primãrie pentru salariu ºi nu mi- execuþie lucrãrile de proiectelor ºi strategiilor de 
e ruºine sã fac drumuri ºi sã dezvoltare localã. În prezent se 
deschid uºile ministerelor din aflã la al doilea mandat. Aurel 
Bucureºti pentru a aduce bani în Vasile crede cã un pas important 
comunã. Sã nu uitãm cã banii în dezvoltarea comunei Jegãlia a 
europeni sunt scumpi ºi rari, fost faptul cã la alegerile din 
deoarece avem nevoie de iunie 2012 ºi 2016, locuitorii 
cofinanþare, fapt pentru care celor trei sate aparþinãtoare, 
trebuie sã ne orientãm spre Iezeru, Jegãlia ºi Gâldãu, au dat 
atragerea de alte fonduri. locale de a gestiona ºi rezolva în cabinet de stomatologie dovadã de pragmatism, votând 
Implicarea ºi reuºita înseamnã nume propriu ºi cu asigurat de dr. Petrache faptele ºi continuitatea. Mergând 
muncã permanentã, respectarea responsabilitate treburile publice Nicoleta. Personalul de pe aceastã realitate, Aurel Vasile 
promisiunilor ºi spirit de echipã. ºi patrimoniul localitãþii în specialitate este format din 3 ºi-a construit campaniile 

modernizare a bazei sportive din Suntem situaþi în mijlocul interesul comunitãþii locale pe medici ºi 3 cadre cu studii medii, electorale din casã în casã, de la 
satul Iezeru, tribunã cu 250 Bãrãganului, o zonã plinã de principiile autonomiei locale. La care asigurã asistenþã primarã la om la om, transmiþând acea 
locuri, vestiare ultra moderne, farmec, cu oameni muncitori ºi capitolul asistenþã socialã a nivelul localitãþii. De asemenea, încredere transpusã în stabilitate 
instalaþie de nocturnã ºi, ca buni. Eu mã identific cu aceºti beneficiat de prevederile Legii în comunã funcþioneazã ºi o socialã ºi financiarã. În discuþia 
anexã, un mini teren de sport oameni, nu sunt o persoanã nr. 416/2001 privind venitul farmacie ºi centru de purtatã, acesta a precizat:
multifuncþional, cu covor sintetic comodã, ba dimpotrivã sunt minim garantat un numãr de 48 permanenþã. Toate acestea au „Am convingerea cã dacã cei rãu-
ºi nocturnã. Toate aceste foarte energic ºi ambiþios, iubesc persoane singure ºi familii, iar contribuit la îmbunãtãþirea stãrii intenþionaþi nu-mi vor pune 
realizãri au ca scop final oamenii ºi locul natal". ªi ca sã de ajutor de încãlzire a de sãnãtate a locuitorilor piedici, la finele acestui mandat, 
îmbunãtãþirea calitãþii vieþii dovedeascã cã lucrurile stau beneficiat un numãr de 800 comunei Jegãlia. Activitatea pânã în 2020, Jegãlia poate 
locuitorilor comunei Jegãlia.întocmai, Aurel Vasile a fãcut familii ºi persoane singure, sistemului educaþional s-a deveni una dintre cele mai 

public raportul de activitate achitându-se integral sumele desfãºurat în condiþii bune, în frumoase comune din judeþ. 
privind starea economico-socialã cuvenite pe perioada sezonului spaþii corespunzãtoare ºi Acesta este þelul spre care 
ºi de mediu a comunei Jegãlia rece. În comuna Jegãlia au igienizate. Cele douã cãmine trebuie sã tindem ºi acesta este 
pentru anul 2016, raport care funcþionat ºi funcþioneazã 2 culturale se prezintã foarte bine pariul pe care l-am pus cu mine 

din punct de vedere fizic, fiind pentru promovarea imaginii 
complet reabilitate. Reþeaua de comunei". Pentru a îndeplini 
drumuri locale a fost mult acest standard, Aurel Vasile 
îmbunãtãþitã prin asfaltarea considerã cã este nevoie de 
strãzilor în proporþie de 80%, în continuarea investiþiilor privind 
rest localitatea fiind deservitã de reabilitarea infrastructurii 
drumuri pietruite. Nici comunei, apã, canalizare, gaze 
infrastructura de apã ºi naturale, mai multe spaþii de 
canalizare nu a fost omisã, astfel joacã pentru copii, alei pietonale, 
serviciul de alimentare cu apã a locuri de parcare, o bazã 
fost delegat cãtre societatea SC sportivã modernã, plantãri de 
Raja Constanþa SA din anul arbori ºi arbuºti ºi multe multe 
2011. În prezent, comuna Jegãlia altele care sã ducã la bunãstarea 
este angrenatã într-un proiect cu 
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Mircea Brânduºã desfãºuratã în anul 2016, pe . Din proiectul Amenajare acces, trotuare, fiind 
domenii de activitate: Gradul trotuar la DN 3B pe ambele demarate deja lucrãrile de 
de colectare a veniturilor pãrþi, între km 24 + 975,18 – reabilitare, întreþinerea n anul 2016, dupã 
proprii în anul 2016 a fost de ºi km 28 + 227,57, s-a imobilelor din domeniul alegerile locale, funcþia de 

public ºi privat, identificarea Îprimar al comunei Unirea 
terenurilor disponibile, 

a fost exercitatã succesiv, atragerea de investitori 
pentru perioade diferite, de pentru crearea de locuri de 
cãtre douã persoane. Dan muncã ºi ridicarea nivelului 
Nica, câºtigãtorul scrutinului de trai al locuitorilor. Se 
ºi Florian Belu, interimar în urmãreºte în continuare 
urma suspendãrii din funcþie dotarea spaþiilor existente ºi 
a celui de-al doilea. Pe 11 crearea unora noi pentru 

petrecerea timpului liber de iunie a.c., în comuna Unirea 
cãtre tineri, în sensul vor fi din nou alegeri pentru 
educãrii, al creºterii nivelului funcþia de primar. Florian 
de culturã al acestora. ªcoala Belu ne-a declarat cã îºi 
ºi grãdiniþa vor fi în atenþia doreºte sã candideze la 
primãriei, astfel încât copiii aceste alegeri.
sã aibã condiþii civilizate 
pentru învãþat. Pentru 

Preocuparea principalã a eficientizarea activitãþii în 
fiecãrui primar, a întregului scopul realizãrii de resurse 
aparat de specialitate din financiare ºi pentru 
cadrul primãriei comunei dezvoltarea comunei, implicit 
Unirea, a fost gospodãrirea 70%. S-a reparat ºi realizat construcþia a bunãstãrii locuitorilor 
eficientã a comunei, a modernizat reþeaua de trotuarelor pe partea dreaptã acesteia, se va urmãri 
bugetului local ºi nu în alimentare cu apã, a DN 3B, sens de mers contorizarea apei potabile 
ultimul rând bunãstarea cheltuindu-se suma de 20.603 Cãlãraºi – Feteºti, urmând din reþeaua comunalã. 
cetãþenilor din comuna lei, iar pentru consumul de ca în anul 2017 sã se Pentru siguranþa 
Unirea, vizând dezvoltarea curent al puþutilor forate (7 continue executarea pãrþii cetãþeanului ºi a bunurilor 
infrastructurii, atragerea de la numãr) s-a cheltuit suma stângi. Prin efectuarea acestuia se are în vedere 
fonduri în vederea realizãrii de 47.205 lei. În anul 2016 s- acestor lucrãri s-a realizat monitorizarea drumurilor 
extinderii, modernizãrii, a elaborat proiectul îmbunãtãþirea nivelului de comunele ºi a cãilor de acces 
întreþinerii ºi reparãrii Modernizarea drumurilor de trai al cetãþenilor comunei ºi din comunã cu ajutorul pazei 
drumurilor din comunã, a interes local din comuna asigurarea desfãºurãrii comunale în colaborare cu 
reþelei de apã existente, a Unirea, judeþul Cãlãraºi, care fluente a traficului în postul de Poliþie Unirea. O 
imobilelor din domeniul se aflã în faza de depunere, interiorul comunei în toate altã þintã este încasarea 
public ºi privat al comunei, a în valoare de 5.499.276 lei. anotimpurile, în condiþii de veniturilor bugetului local, 
iluminatului public, a De asemenea, s-au întocmit maximã siguranþã, prin dar ºi identificarea altor 
menþinerii stãrii de curãþenie patru studii geotehnice acestea contribuindu-se la resurse financiare în vederea 
a localitãþii prin colectarea pentru consolidare, dezvoltarea comunei. Din realizãrii de noi proiecte ºi 
gunoiului menajer, prin reabilitare ºi extindere punct de vedere social s-a investiþii locale. Nu în 
menþinerea unui aspect pentru localurile ªcolii asigurat acordarea ultimul rând, primãria are în 
îngrijit al zonei verzi din Gimnaziale nr.1 ºi Grãdiniþei prestaþiilor sociale pentru vedere accesarea unor 
vecinãtatea DN 3B, atragerea cu program normal. Sub toate persoanele care au fonduri europene, dar ºi 
de investitori, precum ºi coordonarea directorului solicitat acordarea lor ºi care finanþarea prin PNDL a unor 
asigurarea transparenþei în –Prof. Liviu Moise, Cãminul s-au încadrat în prevederile proiecte majore de 
ceea ce priveºte cheltuirea Cultural a gãzduit activitãþi legale. La centrul de zi, dat infrastructurã, astfel încât în 

cultural-artistice sub forma în folosinþã în 2013, copiii au cel mai scurt timp posibil sã 
unor spectacole sau beneficiat de activitãþi de nu mai existe drumuri de 
parteneriate pentru întreaga îngrijire, educaþie ºi recreere- pãmânt în comunã ºi sã se 
comunitate. A fost socializare, consiliere, realizeze trotuare betonate ºi 
reînfiinþatã Asociaþia dezvoltarea deprinderilor de pe celãlalt sens, precum ºi în 
Sportivã „ªoimii Unirea", viaþã independentã, satul Oltina. „Anul acesta, 
având în componenþã echipa orientare ºcolarã ºi familia mea a avut onoarea 
de fotbal, afiliatã la Asociaþia profesionalã. Persoanele sã ajute si sã sprijine 
Judeþeanã de Fotbal. În gãzduite de Cãminul pentru biserica Sfantul Nicolae din 
spaþiul excedentar de la bãtrâni „Sfânta Maria" au satul Unirea in organizarea 
Monumentul Eroilor a fost desfãºurat activitãþi Sfintelor Sãrbatori Pascale. 

banilor publici ºi a acþiunilor realizat un parc, dotat cu spirituale, de îndrumare ºi Cu aceastã ocazie ne-am 
întreprinse de administraþia mobilier specific ºi locuri de consiliere psihologicã. De indreptat atenþia ºi cãtre 
publicã localã. Activitatea joacã pentru copii, unde asemenea, li se asigurã Centrul de zi pentru copii 
celor doi primari s-a cetãþenii comunei se bucurã condiþii corespunzãtoare de „Unirea" si Cãminul pentru 
desfãºurat în serviciul de momente de odihnã ºi menþinere a igienei Persoane Varstnice „Sfanta 
colectivitãþii locale, în acord recreere ºi mai ales de personale ºi servicii de Maria", aducând un strop de 
cu interesele generale ale socializare. Instituþiile de prevenire, terapie ºi bucurie în sufletele copiilor 
comunei Unirea, pe baza învãþãmânt au fost igienizate recuperare medicalã în baza ºi vârstnicilor. Am jucat rolul 
atribuþiilor prevãzute de ºi au suferit lucrãri de evaluãrii continue a nevoilor Iepuraºului, oferind cadouri 
lege, respectând principiul modernizare. S-a continuat individuale ºi beneficiazã de copiilor din cadrul centrului 
transparenþei decizionale. În execuþia lucrãrilor de medicamentele necesare în de zi pentru copii Unirea, ºi 
spiritul transparenþei ºi asfaltare a strãzilor din baza prescripþiilor medicilor alimente necesare pregãtirii 
respectului faþã de cetãþeni, cadrul proiectului specialiºti. Printre proiectele mesei tradiþionale (miei, ouã) 
principii care trebuie sã „Modernizare strãzi în ce vor fi implementate în pentru bãtrânii din cãmin.", 
guverneze administraþia comuna Unirea, judeþul 2017, primãria Unirea ne-a declarat primarul 
publicã localã, Florian Belu, Cãlãraºi". Proiectul este vizeazã modernizarea interimar al comunei Unirea, 
a prezentat recent activitatea executat în proporþie de 90% infrastructurii, a cãilor de Florian Belu. 

Aurel Vasile: „Eu nu am venit la primãrie pentru salariu ºi 
nu mi-e ruºine sã fac drumuri ºi sã deschid uºile 

ministerelor din Bucureºti pentru a aduce bani în comunã“

Anunþ public 
privind decizia 

etapei de încadrare
Comuna Vasilaþi, cu sediul în 
judeþul Cãlãraºi, comuna 
Vasilaþi, sat Vasilaþi, str. Gãrii, nr. 
79, titular al proiectului, anunþã 
publicul interesat asupra luãrii 
deciziei etapei de încadrare, 
fãrã evaluare de impact asupra 
mediului ºi fãrã evaluare 
adecvatã de cãtre APM Cãlãraºi, 
în cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra 
mediului ºi de evaluare 
adecvatã pentru proiectul 
„Înfiinþare Sistem de 
Alimentare cu Apã ºi Canalizare 
în comuna Vasilaþi", propus a fi 
amplasat în judeþul Cãlãraºi, 
comuna Vasilaþi, sat Vasilaþi.

1.Proiectul deciziei de 
încadrare ºi motivele care o 
fundamenteazã pot fi 
consultate la sediul APM 
Cãlãraºi, ºoseaua Chiciu, nr. 2, 
în zilele de luni-vineri, între 
orele 9-12, precum ºi la 
urmãtoarea adresã de internet 
www.apmcl.ro.

2.Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observaþii la 
proiectul deciziei de încadrare 
în termen de 5 zile de la data 
publicãrii prezentului anunþ.

ªcoala Grãdiniþa Cãmin cultural Jegalia Sala sport

Mini teren sport

Baza sportivã Loc joacã copii

Florian Belu: „În 2017, Primãria Unirea vizeazã modernizarea 
infrastructurii, atragerea de investitori pentru crearea de 

locuri de muncã ºi ridicarea nivelului de trai al locuitorilor“

Primãria Unirea

Farmacie

ªcoala

Cãminul Cultural

Centru zi copii

Centrul Persoane Vârstnice 
"Sfanta Maria"Biserica Parc

Banca Cooperatistã
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Câmpeanu — „doctorul" de 
la Tribuna Ialomiþei. Toþi 
trei, la rugãminþile mele.
Destinul a fãcut ca bãiatul 

Continui sã-i privesc Slobozia ca pozar cu preºuri), câteva unelte de internaþionalizat ºi cât se (unul dintre...) lui Doru 
fotografiile. Niciun atelier ºi nume: „Foto grãdinãrit ºi mai încolo „câºtigã" din afacerea Popescu, Cezar-Mario, sã-l 
personaj nu râde. Nu era Splendid", Costicã Acsinte. lãdiþe ºi cutii de aprozar asta... „caute" începând din 2013 
ºcolit, nu cred, de pildã, sã ticsite cu... plãci 14 ani am fost Ar mai fi ceva, asta ca sã pe Acsinte (vã rog, 
fi ºtiut de un Carol Popp fotografice! „Nea Rãzvane, contemporan cu tataia lui scot vorbele de dupã pãstraþi-i numele aºa!). 
de Szathmári sau de un cautã-þi tractoarele!" A Vasile. Mã însurasem cu ureche. La Muzeul Cheltuie mult, ºi mai mult 
Alexandru Bellu. I-ar fi doua zi, Vasile mi-a adus Maria. Soacrã-mea, tot Judeþean aveam, printre din buzunarul propriu, 
folosit? Cine ºtie... Cert cutiile la Muzeu. Ce-am Maria, ne tot spunea sã ne alþii, doi colaboratori: soþii deºi are un contract de 
este cã autarhia lui îl vãzut la prima atingere? facem mãcar douã poze la Tel ºi Gabi Lãmureanu. n toamna lui '70, dupã colaborare cu Muzeul 
individualizeazã, îl face sã Portrete ºi poze în grup Acsinte, nu la altcineva, Tel s-a îmbãtat ºi-a spart ce s-au stins luminile pe Judeþean Ialomiþa. 
rãmânã unic în lumea (exclusivitatea atelierelor una s-o þinem pentru din entuziasm un numãr rampa Teatrului „Pentru un negativ de cea Î
celor care s-au încumetat foto din toatã þara), el ºi bãtrâneþea noastrã, alta, de plãci foto. Pe Gabi Popular din Cãlãraºi, mai micã dimensiune, 
sã „scrie" despre o ea la fotograf, în haine pentru ea, sã arate la Lãmureanu, dupã ce a iar „Îngerii triºti" îºi 9x13, un pachet de 50 de 
comunitate ºi rãmâne, nemþeºti sau în costume vecini ºi neamuri cã fata s- exersat pentru puþinã luaserã zborul, am ajuns la plicuri în care urmeazã sã 
pentru veacul al XX-lea, un „naþionale", folosite la a aºezat la casa ei cu un vreme ºi cu opinteli Slobozia. Mi-am dorit — fie þinute plãcuþele dupã 
reper.serbãrile ºcolare sau la om cumsecade. curãþarea plãcilor de sticlã chiar nu a fost întâmplare scanare, costã 28 de 

bisericã, cãruþe brãilene Rãbdarea l-o fi ajutat mai cu oþet, am trimis-o la — sã mã angajez la Muzeul Într-o zi, chiar am mers la dolari, fãrã TVA sau 
înghesuite de þãrani în mult decât aparatele cursurile de muzeografie, Judeþean [Ialomiþa, n. ed.], Acsinte, am strigat din transport." Cautã 
haine de dimie, cu cãciuli folosite, de pildã, un la Centrul Naþional pentru pe atunci doar o clãdire poartã. A ieºit un om înnebunit soluþii la 
ºi broboade, nu multe aparat mare 18/24 cm Perfecþionarea Cadrelor de nouã cu ferestre mari ºi umflat, umflat, nici n-avea soluþie, atunci când 
tractoare (Lanz Bulldog la prevãzut cu burduf ºi Culturã, Bucureºti. Cu scarã interioarã. De nu mã glas sã întrebe cine-l gelatina se ridicã de pe 
arat, un Twin City/SUA, casete, adecvat pentru Gabi, cu directorul întâlneam cu colindele, cautã. Am plecat nepozaþi, sticlã, e crãpatã ºi 
poate pentru a acþiona plãcile de sticlã, sau un Centrului, Mircea fãceam acolo un muzeu de ºi-atât. Ca muzeograf eram mâncata de mucegai.
Uzina Electricã din Verascope Richard, utilizat Dumitrescu, ºi cu doamna artã... interesat atunci de multe: Cezar-Mario Popescu, Slobozia), ginerele ºi mai ales în deplasãri (deºi profesor Georgeta Stoica de istoria Sloboziei, de În târgul capitalã de judeþ, managerul proiectului mireasa, lãutari (de ce aºa fiind „portativ", folosea ºi (eminenþã în etnografie), reconstituirea costumului cu garã ºi pod de fier „Colecþia Costicã Acsinte", puþini þigani într-o urbe cu plãci de sticlã de 45/107 am convenit ca lucrarea de popular „ialomiþean" peste o Ialomiþã maronie, a fãcut ca fotografiile þigani? ?i de ce lipseºte mm, foarte subþiri). atestat în muzeografie a (sarcinã de partid), de cu mãnãstire din care protagonistului nostru sã Biserica?). Revãd suite de lui Gabi Lãmureanu sã Lui Vasilicã Axinte i-am aromâni, de maºini fuseserã alungaþi cãlugãrii, fie vãzute de peste 17 fotografii. aibã ca subiect pe Costicã plãtit, fãrã sã-mi cearã, agricole... Îmi venise chiar cu prãvãlii prãfuite, cu milioane de ori, contul pe 
Cliºeele cunoscute: mâna Acsinte (cu „cs", nu cu patru sau cinci sute de lei. ideea sã fac Muzeul Vieþii crivaie ºi un cartier flickr al lui Costicã 
dreaptã pe ºold, piciorul „x"). Pledau, pentru Din banii pe care nu a Agrare din România, adicã underground — „în 500", la Acsinte având aproape 
drept peste cel stâng, cotul decizia nostrã, multe vrut sã-i primeascã („nu un muzeu al agriculturii ºi câþiva paºi de-un spital de 3000 de abonaþi. Site-ul 
stâng sprijinit pe un stativ repere: istorie socialã, pot, nene, mi-e ruºine") ºi-încã ceva...zonã, cu „judeþeanã" de proiectului are 133536 
cu sau fãrã flori º.a. Mi-au antropologie, tehnicã a cumpãrat un pachet de P.C.R., cu „Didileauã" de Cãutam subiecþi, vizitatori din 141 de þãri. 
plãcut imaginile gen fotograficã, dimensiunile þigãri ºi o brichetã. A doua secãricã, mici ºi bere, cu documente, unelte. „Nea' Acsinte a primit cont pe 
„locotenenþi ai lui Capone" unei regiuni culturale zi m-a invitat la un rest de hotel bântuit Ciucã, mã îndemna Doru facebook, pe flickr, pe 
(bãrbaþi cu pãlãrie, þigarã deschise etc.restaurantul hotelului încã de o femeie cândva Popescu, du-te la Vasile, el twitter etc. iar Cezar 
în colþul gurii ºi eºarfã la Muntenia ºi cu banii de pe Gabi, cãreia îi plãcea Miss Europa, noul trebuie sã ºtie ce-a rãmas continuã sã provoace cutia 
gît. Nota este datã de plãcuþele fotografice am cartea în vacanþã, a luat, fotograf, Doru Popescu, fiu de la nea Costicã." Cu istoriei lui Acsinte de 
portretele ºi subiectele luat coniac ºi vin Jidvei, dupã nervi ºi influenþe, de farmacist, lega ºi Vasile (Vasilicã îi spuneau Slobozia: restaurare, 
statice. În sfârºit, o frescã fripturã de porc cu nota opt. Ulterior, a dezlega chipuri ºi amintiri rudele), când nu ajungea conservare, interpretare. 
emoþionantã a unei urbe garniturã de cartofi prãjiþi divorþat de Tel, s-a mãritat într-o lume aliniatã de la cota de inundaþie (a Priviþi cum un colþ de 
de provincie dintr-o ºi chiar cafea. Pe sãrãcia în Israel ºi a devenit baremuri pânã la bariera murit, Dumnezeu sã-l lume modestã se mirã la 
Românie provincie a de atunci ne-am simþit doamna Druchs — primul dinspre Urziceni. ierte, din pricina bãuturii), fotograf...
Europei. boieri. specialist care s-a ocupat mã întâlneam la cârciuma Doar pentru 100 de lei, 
„Costicã Acsinte avea de restaurarea unei pãrþi S-a scris într-un jurnal din piaþa mare. ?in minte Doru Popescu mi-a vândut Rãzvan Ciucãclientelã. Nu ezita însã sã din opera lui Acsinte!naþional de seamã cã cã era într-o miercuri, în un aparat foto pe film lat Slobozia, mai 2015,meargã cu bicicleta în neamurile lui Costicã primãvara lui '86 (parcã), Adevãrul este cã, dupã „Liubitel", cu care m-am 

înainte de Rusaliisatele atârnate de Acsinte au încercat sã se mama postea ºi ne-a trimis procedurile de însoþit pe teren ani buni. 
Slobozia, niciodatã mai pricopseascã de pe urma sã cumpãrãm urzici. inventariere, primii care Tot el m-a ispitit cu o 

Notã. Textul este postfaþa departe", îmi spunea plãcuþelor foto. Sã ne „Vasile, n-a rãmas nimic, au încercat, poate nu chiar frumuseþe, Alice Flondor, 
semnatã de mine în cartea Mihaela, nepoata lui înþelegem: nici astãzi, nimic de la bãtrânul, ori o restaurare, ci o curãþare ºi tot el mi l-a prezentat pe 
Foto Splendid: Colecþia Sandu fiul lui Costicã. „N- dupã toatã agitaþia din de la taicã-tu?" (Sandu, tot primarã a plãcilor foto de Vasile, nepotul unui 
Costicã Acsinte. Viaþa avea timp." Se simte cã mass-media, dupã „Foto fotograf, era fiul lui sticlã, apoi o „printare" fotograf vechi, care s-a 
socialã, vol. I, Ed. Filos, fotografia, de multe ori, Splendid" (scrisã de Costicã, Vasile era fiul lui pentru studiu ºi expoziþii, ratat ca pilot pe front (vezi 
2015, Bucureºti, pp. 117 – repede. În scenele de târg George Stoian ºi publicatã Sandu). „Au rãmas niºte au fost Nae Mãrãºescu — Album Grupul 3 
120.ezitã sã redea mersul împreunã cu Muzeul lãzi, o fi ceva în ele." un tip care a abandonat Aeronautic. Fotografii din 

miºcãrii oprite. Poza sau Judeþean Ialomiþa), dupã Comenzi: Tel (+4o)749 261 facultatea de arhitecturã Rãzboiul Mondial anii Am plecat cu Vasile spre 
folosea instantaneul New York Times, Time, 454/ (+40) 723 972 847. E-pentru cã îºi dorea prea 1916, 1917, 1918, 1919. un loc din apropierea 
„lung", folosind deschideri Adevãrul etc., rudele nu mail mult sã fie liber, sã aibã Sergent fotograf Acsinte stadionului. Într-o magazie 
mici de diafragmã, pentru pricep de ce „cel mai bun comenzi@editurafilos.ro, copii ºi aventuri cu Constantin, 363 imagini, de scânduri, fãrã 
a obþine un maximum de bunic din toþi bunicii www.editurafilos.ro, Jacques-Yves Cousteau, colecþia Muzeul Judeþean duºumea, câþiva saci de 
profunzime de câmp. lumii" (Mihaela, 2015) este www.fb.com./editura.filos Doru Popescu ºi Ialomiþa), dar va izbuti la „coade" (cârpe pentru 

Comoara din lãzile de aprozar

ineri, 28 aprilie 2017, ora 11.00, la þãrii noastre un loc demn între naþiunile civilizate 
ale lumii. Referitor la structura lucrãrii, gãsesc Muzeul Municipal va avea loc lansarea 
inspiratã ideea prezentãrii, la început ºi pe un volumului „Cartea de aur a eroilor, a V
numãr considerabil de pagini, a principalelor veteranilor ºi a operelor comemorative de 
repere evolutive din istoria municipiului rãzboi din Municipiul Cãlãraºi", autor fiind 
Cãlãraºi."binecunoscutul istoric Nicolae Þiripan.
Cartea cuprinde o evidenþã a eroilor ºi 
veteranilor din rãzboaiele importante la care Despre carte, Generalul maior (r) prof.univ.dr. 
România a luat parte, cãlãrãºenii evidenþiaþi în Visarion NEAGOE – Preºedintele Asociaþiei 
aceastã Carte de Aur fiind doar o parte a celor Naþionale Cultul Eroilor  „Regina Maria" scrie 
care ºi-au jertfit viaþa pentru þarã. în prefaþã: 
Cartea este destinatã bibliotecilor instituþiilor 

,,Salutãm aceastã frumoasã ºi de suflet iniþiativã, 
de învãþâmânt din Municipiul Cãlãraºi, din 

care denotã respect ºi recunoºtinþã faþã de jertfa 
bibliotecilor instituþiilor care interacþioneazã cu de sânge a cãlãrãºenilor din generaþiile trecute, 
conceptul, cu memoria sau direct cu graþie cãreia România este astãzi întregitã, liberã 
monumentele eroilor cãlãrãºeni. De asemenea ºi independentã. Prin urmare, lucrarea este 
cartea este destinatã a face parte din menitã sã readucã în memoria colectivã a 
bibliotecile filialelor din þarã ale Asociaþiei cãlãrãºenilor de azi, în special a tinerei generaþii, 
Naþionale Cultul Eroilor „Regina Maria", a nume de oameni ºi fapte glorioase, care au fãcut 
filialelor Asociaþiei Naþionale a Veteranilor de istorie pe câmpurile de luptã ale celor douã 
Rãzboi, ºi a filialelor judeþene ale Arhivelor rãzboaie mondiale, consfinþind cu sânge 
Naþionale ºi bineînþeles va fi oferitã veteranilor.idealurile naþionale cele mai sfinte ºi asigurând 

Consiliul Local al Comunei 
Unirea, judeþul Cãlãraºi, 
organizeazã, în data de 22 Mai 
2017, ora 10:00, licitaþie 
deschisã pentru inchiriere islaz 
comunal.
Relaþii suplimentare la Primãria 
Comunei Unirea, telefon 
0242/343028, d-l. Moldoveanu 
Eugeniu.

Primar,
Ing. Belu Florian

ROMÂNIA
JUDEÞUL CALARASI

PRIMARIA COMUNEI UNIREA 
Cod postal 917270

Telefon 0242343028,fax 0242343448
primariaunireacalarasi@yahoo.com

Lansare de carte la 
Muzeul Municipiului Cãlãraºi

Anunþ de participare 
la licitaþia deschisã

arþi, 25 aprilie a.c., în sala de singurã candidaturã, cea a lui Daniel (267 voturi) ºi Camelia Croitoru (265 
spectacole Barbu ªtirbei din Drãgulin. voturi).
Cãlãraºi, s-a desfãºurat M Susþinut de viitorul fost preºedinte, 8 Vicepreºedinþi: Daniel Purcãrea (250 

Comitetul de Coordonare Local Cãlãraºi Rãducu Filipescu, dar ºi de Vasile Iliuþã, voturi), Cãtãlin Kostelnic (223 voturi), 
privind alegerea preºedintelui cel care a fost candidat pentru Florentina Toneanu (223 voturi), 
organizaþiei municipale a PNL Cãlãraºi aproximativ 48 de ore, de sâmbãtã 22 Sandra Teodora Bratu (215 voturi), 
ºi a Biroului Permanent, în prezenþa a aprilie pânã luni 24 aprilie, Daniel Ionel Oprea (207 voturi), Andrei Romilã 
peste 300 de delegaþi. Drãgulin a câºtigat fãrã emoþii ºi (205 voturi), Alina Jipa (192 voturi), 
Aºa cum era de aºteptat, dat fiind funcþia de preºedinte al organizaþiei Emanoil Aron (191 voturi).
faptul cã a fost o singurã candidaturã judeþene. 15 membrii BPL: Florian Enache, Rada 
pentru preºedinþia organizaþiei, cea a Astfel cã organizaþia municipalã va fi Mihai, Angelica Pãun, Valentin 
preºedintelui în funcþie, Daniel condusã, pânã la urmãtoarele alegeri, Deculescu, Carmen Filipescu, Ramona 
Drãgulin, acesta a fost reales, pentru a cu titlu de interimat, de Badea, Florin Drãgan, Maria Dumitru, 
treia oarã consecutiv, în fruntea primvicepreºedintele ales marþi, Viorel Mariana Luca, Dan Niþulescu, Liliana 
organizaþiei locale. Ivanciu. Gingaºu, Niculae Vasile, Lucica Barbu, 
Numai cã, de data aceasta, preºedintele Cãtãlin Marius Cãlin, Daniela Nicolae. Din cele 322 de voturi exprimate, 
reales, va avea cel mai scurt mandat, Daniel ªtefan Drãgulin a fost Trezorier – Ion Runcu Angheluº.
þinând cont cã joi, 27 aprilie, au avut reconfirmat în funcþie cu 298 de voturi La propunerea preºedintelui ales, 
loc alegerile pentru ºefia organizaþiei „pentru", 24 de voturi fiind anulate. secretar general a fost numit Dragoº 
judeþene, acolo unde s-a înregistrat tot o 2 Prim-vicepreºedinþi: Viorel Ivanciu Florin Coman.

reºedintele CJ Cãlãraºi, 
Vasile Iliuþã ºi-a depus 
sâmbãtã, 22 aprilie a.c., P

candidatura pentru preºedinþia 
PNL Cãlãraºi, însã luni, 24 
aprilie, acesta ºi-a retras-o.
Motivele pentru care a fãcut 
acest lucru le-am aflat chiar de la 
Vasile Iliuþã:
„Sâmbãtã am avut unele dubii 
privind modul în care se vor 
desfãºura alegerile de joi, în 
sensul în care aveam unele 
informaþii conform cãrora 
pentru preºedinþia partidului ar 
urma sã candideze ºi primarul 
comunei Modelu, Gheorghe 
Dobre ºi chiar ºi vicepreºedintele 
CJ, Valentin Barbu. Pentru cã nu 

vrut sã securizez preºedinþia doar pentru funcþia de am dorit ca Daniel Drãgulin sã 
partidului de echipa lui vicepreºedinte al organizaþiei piardã în urma acestor manevre, 
Filipescu. În cele din urmã, naþionale.", ne-a declarat Vasile am decis sã candidez ºi eu. În 
vãzând cã cei doi nu ºi-au depus Iliuþã.cadrul alegerilor ar fi urmat sã 
candidaturile am decis sã mã se scoatã împotriva lui Drãgulin În ceea ce priveºte candidatura 
retrag. Voi fi doar vicepreºedinte unele lucruri negative precum lui Drãgulin, Iliuþã a declarat cã 
al organizaþiei, poziþie care îmi plecarea sa la UNPR ºi faptul cã l-a susþinut, fiind singurul care 
revine de drept ºi voi candida ar urma sã ne vândã, ºi astfel am poate þine aceastã echipã unitã. 

reºedintele ales al organizaþiei 
municipale a PNL Cãlãraºi, Daniel 
Drãgulin, l-a desemnat, în cadrul P

alegerilor organizaþiei municipale, pe Dragoº 
Coman în funcþia de secretar general.

Ales viceprimar al municipiului Cãlãraºi, de 
cãtre consilierii locali, în iunie 2016, Dragoº 
Coman ne-a declarat cã ºi-a manifestat 
intenþia de a accede la  aceastã funcþie 
politicã pentru cã îºi doreºte o implicare 
directã ºi activã în organizaþia PNL Cãlãraºi. 
Acesta mai spune cã a fost conºtient de 
responsabilitãþile la care se înhamã dar cã 
întotdeauna a fost o persoanã implicatã 
cãreia i-au plãcut provocãrile. 

„Dacã ne raportãm la ultimele alegeri 
parlamentare este o posturã nu tocmai 
favorabilã. Va trebui sã redeschidem uºile 
partidului pentru oamenii ce s-au saturat de 
stilul tradiþional de a face politicã. Voi 
merge ºi voi discuta cu toþi cei care vor sã 
se implice ºi înþeleg cã evoluþionismul are la 
bazã munca, libera iniþiativã ºi valorile 
morale. Este o posturã grea dar nu m-au 
speriat niciodatã munca ºi nici 
autenticitatea propriilor gânduri.”, a mai 
declarat secretarul general al PNL Cãlãraºi, 
Dragoº Coman.

Dragoº Coman:  
„Nu m-au speriat 

niciodatã munca ºi 
nici autenticitatea 
propriilor gânduri”

n Alegeri PNL

Daniel Drãgulin a fost reales, 
dar Viorel Ivanciu va conduce 

organizaþia municipalã

ctualul preºedinte al PNL Cãlãraºi, senatorul Rãducu 
Filipescu, a anunþat cã nu va candida pentru funcþia de Aprimvicepreºedinte, urmând sã ocupe o poziþie de 

vicepreºedinte, datã fiind calitatea sa de parlamentar. Acesta a 
declarat, înainte cu o sãptãmânã de alegeri, cã nu îl mai 
intereseazã nicio funcþie la nivel local, rezumându-se la funcþia 
de vicepreºedinte, pe care o ocupã, de drept, conform statutului. 
„Ce mi-e vice, ce mi-e primvice, cã mai e un prim în faþã... 
Funcþia care este importantã, dupã pãrerea mea, determinantã, 
este cea de preºedinte. Apoi cea de secretar. Unul care dirijeazã, 
unul care scrie ºi munceºte. Ceilalþi, vor primi atribuþii de la 
preºedinte.”, a declarat Filipescu.

Rãducu Filipescu nu ºi-a mai 
dorit nicio funcþie în PNL

Vasile Iliuþã ºi-a înregistrat 
candidatura pentru ºefia PNL Cãlãraºi, 

dar s-a rãzgândit dupã 48 de ore
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Câmpeanu — „doctorul" de 
la Tribuna Ialomiþei. Toþi 
trei, la rugãminþile mele.
Destinul a fãcut ca bãiatul 

Continui sã-i privesc Slobozia ca pozar cu preºuri), câteva unelte de internaþionalizat ºi cât se (unul dintre...) lui Doru 
fotografiile. Niciun atelier ºi nume: „Foto grãdinãrit ºi mai încolo „câºtigã" din afacerea Popescu, Cezar-Mario, sã-l 
personaj nu râde. Nu era Splendid", Costicã Acsinte. lãdiþe ºi cutii de aprozar asta... „caute" începând din 2013 
ºcolit, nu cred, de pildã, sã ticsite cu... plãci 14 ani am fost Ar mai fi ceva, asta ca sã pe Acsinte (vã rog, 
fi ºtiut de un Carol Popp fotografice! „Nea Rãzvane, contemporan cu tataia lui scot vorbele de dupã pãstraþi-i numele aºa!). 
de Szathmári sau de un cautã-þi tractoarele!" A Vasile. Mã însurasem cu ureche. La Muzeul Cheltuie mult, ºi mai mult 
Alexandru Bellu. I-ar fi doua zi, Vasile mi-a adus Maria. Soacrã-mea, tot Judeþean aveam, printre din buzunarul propriu, 
folosit? Cine ºtie... Cert cutiile la Muzeu. Ce-am Maria, ne tot spunea sã ne alþii, doi colaboratori: soþii deºi are un contract de 
este cã autarhia lui îl vãzut la prima atingere? facem mãcar douã poze la Tel ºi Gabi Lãmureanu. n toamna lui '70, dupã colaborare cu Muzeul 
individualizeazã, îl face sã Portrete ºi poze în grup Acsinte, nu la altcineva, Tel s-a îmbãtat ºi-a spart ce s-au stins luminile pe Judeþean Ialomiþa. 
rãmânã unic în lumea (exclusivitatea atelierelor una s-o þinem pentru din entuziasm un numãr rampa Teatrului „Pentru un negativ de cea Î
celor care s-au încumetat foto din toatã þara), el ºi bãtrâneþea noastrã, alta, de plãci foto. Pe Gabi Popular din Cãlãraºi, mai micã dimensiune, 
sã „scrie" despre o ea la fotograf, în haine pentru ea, sã arate la Lãmureanu, dupã ce a iar „Îngerii triºti" îºi 9x13, un pachet de 50 de 
comunitate ºi rãmâne, nemþeºti sau în costume vecini ºi neamuri cã fata s- exersat pentru puþinã luaserã zborul, am ajuns la plicuri în care urmeazã sã 
pentru veacul al XX-lea, un „naþionale", folosite la a aºezat la casa ei cu un vreme ºi cu opinteli Slobozia. Mi-am dorit — fie þinute plãcuþele dupã 
reper.serbãrile ºcolare sau la om cumsecade. curãþarea plãcilor de sticlã chiar nu a fost întâmplare scanare, costã 28 de 

bisericã, cãruþe brãilene Rãbdarea l-o fi ajutat mai cu oþet, am trimis-o la — sã mã angajez la Muzeul Într-o zi, chiar am mers la dolari, fãrã TVA sau 
înghesuite de þãrani în mult decât aparatele cursurile de muzeografie, Judeþean [Ialomiþa, n. ed.], Acsinte, am strigat din transport." Cautã 
haine de dimie, cu cãciuli folosite, de pildã, un la Centrul Naþional pentru pe atunci doar o clãdire poartã. A ieºit un om înnebunit soluþii la 
ºi broboade, nu multe aparat mare 18/24 cm Perfecþionarea Cadrelor de nouã cu ferestre mari ºi umflat, umflat, nici n-avea soluþie, atunci când 
tractoare (Lanz Bulldog la prevãzut cu burduf ºi Culturã, Bucureºti. Cu scarã interioarã. De nu mã glas sã întrebe cine-l gelatina se ridicã de pe 
arat, un Twin City/SUA, casete, adecvat pentru Gabi, cu directorul întâlneam cu colindele, cautã. Am plecat nepozaþi, sticlã, e crãpatã ºi 
poate pentru a acþiona plãcile de sticlã, sau un Centrului, Mircea fãceam acolo un muzeu de ºi-atât. Ca muzeograf eram mâncata de mucegai.
Uzina Electricã din Verascope Richard, utilizat Dumitrescu, ºi cu doamna artã... interesat atunci de multe: Cezar-Mario Popescu, Slobozia), ginerele ºi mai ales în deplasãri (deºi profesor Georgeta Stoica de istoria Sloboziei, de În târgul capitalã de judeþ, managerul proiectului mireasa, lãutari (de ce aºa fiind „portativ", folosea ºi (eminenþã în etnografie), reconstituirea costumului cu garã ºi pod de fier „Colecþia Costicã Acsinte", puþini þigani într-o urbe cu plãci de sticlã de 45/107 am convenit ca lucrarea de popular „ialomiþean" peste o Ialomiþã maronie, a fãcut ca fotografiile þigani? ?i de ce lipseºte mm, foarte subþiri). atestat în muzeografie a (sarcinã de partid), de cu mãnãstire din care protagonistului nostru sã Biserica?). Revãd suite de lui Gabi Lãmureanu sã Lui Vasilicã Axinte i-am aromâni, de maºini fuseserã alungaþi cãlugãrii, fie vãzute de peste 17 fotografii. aibã ca subiect pe Costicã plãtit, fãrã sã-mi cearã, agricole... Îmi venise chiar cu prãvãlii prãfuite, cu milioane de ori, contul pe 
Cliºeele cunoscute: mâna Acsinte (cu „cs", nu cu patru sau cinci sute de lei. ideea sã fac Muzeul Vieþii crivaie ºi un cartier flickr al lui Costicã 
dreaptã pe ºold, piciorul „x"). Pledau, pentru Din banii pe care nu a Agrare din România, adicã underground — „în 500", la Acsinte având aproape 
drept peste cel stâng, cotul decizia nostrã, multe vrut sã-i primeascã („nu un muzeu al agriculturii ºi câþiva paºi de-un spital de 3000 de abonaþi. Site-ul 
stâng sprijinit pe un stativ repere: istorie socialã, pot, nene, mi-e ruºine") ºi-încã ceva...zonã, cu „judeþeanã" de proiectului are 133536 
cu sau fãrã flori º.a. Mi-au antropologie, tehnicã a cumpãrat un pachet de P.C.R., cu „Didileauã" de Cãutam subiecþi, vizitatori din 141 de þãri. 
plãcut imaginile gen fotograficã, dimensiunile þigãri ºi o brichetã. A doua secãricã, mici ºi bere, cu documente, unelte. „Nea' Acsinte a primit cont pe 
„locotenenþi ai lui Capone" unei regiuni culturale zi m-a invitat la un rest de hotel bântuit Ciucã, mã îndemna Doru facebook, pe flickr, pe 
(bãrbaþi cu pãlãrie, þigarã deschise etc.restaurantul hotelului încã de o femeie cândva Popescu, du-te la Vasile, el twitter etc. iar Cezar 
în colþul gurii ºi eºarfã la Muntenia ºi cu banii de pe Gabi, cãreia îi plãcea Miss Europa, noul trebuie sã ºtie ce-a rãmas continuã sã provoace cutia 
gît. Nota este datã de plãcuþele fotografice am cartea în vacanþã, a luat, fotograf, Doru Popescu, fiu de la nea Costicã." Cu istoriei lui Acsinte de 
portretele ºi subiectele luat coniac ºi vin Jidvei, dupã nervi ºi influenþe, de farmacist, lega ºi Vasile (Vasilicã îi spuneau Slobozia: restaurare, 
statice. În sfârºit, o frescã fripturã de porc cu nota opt. Ulterior, a dezlega chipuri ºi amintiri rudele), când nu ajungea conservare, interpretare. 
emoþionantã a unei urbe garniturã de cartofi prãjiþi divorþat de Tel, s-a mãritat într-o lume aliniatã de la cota de inundaþie (a Priviþi cum un colþ de 
de provincie dintr-o ºi chiar cafea. Pe sãrãcia în Israel ºi a devenit baremuri pânã la bariera murit, Dumnezeu sã-l lume modestã se mirã la 
Românie provincie a de atunci ne-am simþit doamna Druchs — primul dinspre Urziceni. ierte, din pricina bãuturii), fotograf...
Europei. boieri. specialist care s-a ocupat mã întâlneam la cârciuma Doar pentru 100 de lei, 
„Costicã Acsinte avea de restaurarea unei pãrþi S-a scris într-un jurnal din piaþa mare. ?in minte Doru Popescu mi-a vândut Rãzvan Ciucãclientelã. Nu ezita însã sã din opera lui Acsinte!naþional de seamã cã cã era într-o miercuri, în un aparat foto pe film lat Slobozia, mai 2015,meargã cu bicicleta în neamurile lui Costicã primãvara lui '86 (parcã), Adevãrul este cã, dupã „Liubitel", cu care m-am 

înainte de Rusaliisatele atârnate de Acsinte au încercat sã se mama postea ºi ne-a trimis procedurile de însoþit pe teren ani buni. 
Slobozia, niciodatã mai pricopseascã de pe urma sã cumpãrãm urzici. inventariere, primii care Tot el m-a ispitit cu o 

Notã. Textul este postfaþa departe", îmi spunea plãcuþelor foto. Sã ne „Vasile, n-a rãmas nimic, au încercat, poate nu chiar frumuseþe, Alice Flondor, 
semnatã de mine în cartea Mihaela, nepoata lui înþelegem: nici astãzi, nimic de la bãtrânul, ori o restaurare, ci o curãþare ºi tot el mi l-a prezentat pe 
Foto Splendid: Colecþia Sandu fiul lui Costicã. „N- dupã toatã agitaþia din de la taicã-tu?" (Sandu, tot primarã a plãcilor foto de Vasile, nepotul unui 
Costicã Acsinte. Viaþa avea timp." Se simte cã mass-media, dupã „Foto fotograf, era fiul lui sticlã, apoi o „printare" fotograf vechi, care s-a 
socialã, vol. I, Ed. Filos, fotografia, de multe ori, Splendid" (scrisã de Costicã, Vasile era fiul lui pentru studiu ºi expoziþii, ratat ca pilot pe front (vezi 
2015, Bucureºti, pp. 117 – repede. În scenele de târg George Stoian ºi publicatã Sandu). „Au rãmas niºte au fost Nae Mãrãºescu — Album Grupul 3 
120.ezitã sã redea mersul împreunã cu Muzeul lãzi, o fi ceva în ele." un tip care a abandonat Aeronautic. Fotografii din 

miºcãrii oprite. Poza sau Judeþean Ialomiþa), dupã Comenzi: Tel (+4o)749 261 facultatea de arhitecturã Rãzboiul Mondial anii Am plecat cu Vasile spre 
folosea instantaneul New York Times, Time, 454/ (+40) 723 972 847. E-pentru cã îºi dorea prea 1916, 1917, 1918, 1919. un loc din apropierea 
„lung", folosind deschideri Adevãrul etc., rudele nu mail mult sã fie liber, sã aibã Sergent fotograf Acsinte stadionului. Într-o magazie 
mici de diafragmã, pentru pricep de ce „cel mai bun comenzi@editurafilos.ro, copii ºi aventuri cu Constantin, 363 imagini, de scânduri, fãrã 
a obþine un maximum de bunic din toþi bunicii www.editurafilos.ro, Jacques-Yves Cousteau, colecþia Muzeul Judeþean duºumea, câþiva saci de 
profunzime de câmp. lumii" (Mihaela, 2015) este www.fb.com./editura.filos Doru Popescu ºi Ialomiþa), dar va izbuti la „coade" (cârpe pentru 

Comoara din lãzile de aprozar

ineri, 28 aprilie 2017, ora 11.00, la þãrii noastre un loc demn între naþiunile civilizate 
ale lumii. Referitor la structura lucrãrii, gãsesc Muzeul Municipal va avea loc lansarea 
inspiratã ideea prezentãrii, la început ºi pe un volumului „Cartea de aur a eroilor, a V
numãr considerabil de pagini, a principalelor veteranilor ºi a operelor comemorative de 
repere evolutive din istoria municipiului rãzboi din Municipiul Cãlãraºi", autor fiind 
Cãlãraºi."binecunoscutul istoric Nicolae Þiripan.
Cartea cuprinde o evidenþã a eroilor ºi 
veteranilor din rãzboaiele importante la care Despre carte, Generalul maior (r) prof.univ.dr. 
România a luat parte, cãlãrãºenii evidenþiaþi în Visarion NEAGOE – Preºedintele Asociaþiei 
aceastã Carte de Aur fiind doar o parte a celor Naþionale Cultul Eroilor  „Regina Maria" scrie 
care ºi-au jertfit viaþa pentru þarã. în prefaþã: 
Cartea este destinatã bibliotecilor instituþiilor 

,,Salutãm aceastã frumoasã ºi de suflet iniþiativã, 
de învãþâmânt din Municipiul Cãlãraºi, din 

care denotã respect ºi recunoºtinþã faþã de jertfa 
bibliotecilor instituþiilor care interacþioneazã cu de sânge a cãlãrãºenilor din generaþiile trecute, 
conceptul, cu memoria sau direct cu graþie cãreia România este astãzi întregitã, liberã 
monumentele eroilor cãlãrãºeni. De asemenea ºi independentã. Prin urmare, lucrarea este 
cartea este destinatã a face parte din menitã sã readucã în memoria colectivã a 
bibliotecile filialelor din þarã ale Asociaþiei cãlãrãºenilor de azi, în special a tinerei generaþii, 
Naþionale Cultul Eroilor „Regina Maria", a nume de oameni ºi fapte glorioase, care au fãcut 
filialelor Asociaþiei Naþionale a Veteranilor de istorie pe câmpurile de luptã ale celor douã 
Rãzboi, ºi a filialelor judeþene ale Arhivelor rãzboaie mondiale, consfinþind cu sânge 
Naþionale ºi bineînþeles va fi oferitã veteranilor.idealurile naþionale cele mai sfinte ºi asigurând 

Consiliul Local al Comunei 
Unirea, judeþul Cãlãraºi, 
organizeazã, în data de 22 Mai 
2017, ora 10:00, licitaþie 
deschisã pentru inchiriere islaz 
comunal.
Relaþii suplimentare la Primãria 
Comunei Unirea, telefon 
0242/343028, d-l. Moldoveanu 
Eugeniu.

Primar,
Ing. Belu Florian

ROMÂNIA
JUDEÞUL CALARASI

PRIMARIA COMUNEI UNIREA 
Cod postal 917270

Telefon 0242343028,fax 0242343448
primariaunireacalarasi@yahoo.com

Lansare de carte la 
Muzeul Municipiului Cãlãraºi

Anunþ de participare 
la licitaþia deschisã

arþi, 25 aprilie a.c., în sala de singurã candidaturã, cea a lui Daniel (267 voturi) ºi Camelia Croitoru (265 
spectacole Barbu ªtirbei din Drãgulin. voturi).
Cãlãraºi, s-a desfãºurat M Susþinut de viitorul fost preºedinte, 8 Vicepreºedinþi: Daniel Purcãrea (250 

Comitetul de Coordonare Local Cãlãraºi Rãducu Filipescu, dar ºi de Vasile Iliuþã, voturi), Cãtãlin Kostelnic (223 voturi), 
privind alegerea preºedintelui cel care a fost candidat pentru Florentina Toneanu (223 voturi), 
organizaþiei municipale a PNL Cãlãraºi aproximativ 48 de ore, de sâmbãtã 22 Sandra Teodora Bratu (215 voturi), 
ºi a Biroului Permanent, în prezenþa a aprilie pânã luni 24 aprilie, Daniel Ionel Oprea (207 voturi), Andrei Romilã 
peste 300 de delegaþi. Drãgulin a câºtigat fãrã emoþii ºi (205 voturi), Alina Jipa (192 voturi), 
Aºa cum era de aºteptat, dat fiind funcþia de preºedinte al organizaþiei Emanoil Aron (191 voturi).
faptul cã a fost o singurã candidaturã judeþene. 15 membrii BPL: Florian Enache, Rada 
pentru preºedinþia organizaþiei, cea a Astfel cã organizaþia municipalã va fi Mihai, Angelica Pãun, Valentin 
preºedintelui în funcþie, Daniel condusã, pânã la urmãtoarele alegeri, Deculescu, Carmen Filipescu, Ramona 
Drãgulin, acesta a fost reales, pentru a cu titlu de interimat, de Badea, Florin Drãgan, Maria Dumitru, 
treia oarã consecutiv, în fruntea primvicepreºedintele ales marþi, Viorel Mariana Luca, Dan Niþulescu, Liliana 
organizaþiei locale. Ivanciu. Gingaºu, Niculae Vasile, Lucica Barbu, 
Numai cã, de data aceasta, preºedintele Cãtãlin Marius Cãlin, Daniela Nicolae. Din cele 322 de voturi exprimate, 
reales, va avea cel mai scurt mandat, Daniel ªtefan Drãgulin a fost Trezorier – Ion Runcu Angheluº.
þinând cont cã joi, 27 aprilie, au avut reconfirmat în funcþie cu 298 de voturi La propunerea preºedintelui ales, 
loc alegerile pentru ºefia organizaþiei „pentru", 24 de voturi fiind anulate. secretar general a fost numit Dragoº 
judeþene, acolo unde s-a înregistrat tot o 2 Prim-vicepreºedinþi: Viorel Ivanciu Florin Coman.

reºedintele CJ Cãlãraºi, 
Vasile Iliuþã ºi-a depus 
sâmbãtã, 22 aprilie a.c., P

candidatura pentru preºedinþia 
PNL Cãlãraºi, însã luni, 24 
aprilie, acesta ºi-a retras-o.
Motivele pentru care a fãcut 
acest lucru le-am aflat chiar de la 
Vasile Iliuþã:
„Sâmbãtã am avut unele dubii 
privind modul în care se vor 
desfãºura alegerile de joi, în 
sensul în care aveam unele 
informaþii conform cãrora 
pentru preºedinþia partidului ar 
urma sã candideze ºi primarul 
comunei Modelu, Gheorghe 
Dobre ºi chiar ºi vicepreºedintele 
CJ, Valentin Barbu. Pentru cã nu 

vrut sã securizez preºedinþia doar pentru funcþia de am dorit ca Daniel Drãgulin sã 
partidului de echipa lui vicepreºedinte al organizaþiei piardã în urma acestor manevre, 
Filipescu. În cele din urmã, naþionale.", ne-a declarat Vasile am decis sã candidez ºi eu. În 
vãzând cã cei doi nu ºi-au depus Iliuþã.cadrul alegerilor ar fi urmat sã 
candidaturile am decis sã mã se scoatã împotriva lui Drãgulin În ceea ce priveºte candidatura 
retrag. Voi fi doar vicepreºedinte unele lucruri negative precum lui Drãgulin, Iliuþã a declarat cã 
al organizaþiei, poziþie care îmi plecarea sa la UNPR ºi faptul cã l-a susþinut, fiind singurul care 
revine de drept ºi voi candida ar urma sã ne vândã, ºi astfel am poate þine aceastã echipã unitã. 

reºedintele ales al organizaþiei 
municipale a PNL Cãlãraºi, Daniel 
Drãgulin, l-a desemnat, în cadrul P

alegerilor organizaþiei municipale, pe Dragoº 
Coman în funcþia de secretar general.

Ales viceprimar al municipiului Cãlãraºi, de 
cãtre consilierii locali, în iunie 2016, Dragoº 
Coman ne-a declarat cã ºi-a manifestat 
intenþia de a accede la  aceastã funcþie 
politicã pentru cã îºi doreºte o implicare 
directã ºi activã în organizaþia PNL Cãlãraºi. 
Acesta mai spune cã a fost conºtient de 
responsabilitãþile la care se înhamã dar cã 
întotdeauna a fost o persoanã implicatã 
cãreia i-au plãcut provocãrile. 

„Dacã ne raportãm la ultimele alegeri 
parlamentare este o posturã nu tocmai 
favorabilã. Va trebui sã redeschidem uºile 
partidului pentru oamenii ce s-au saturat de 
stilul tradiþional de a face politicã. Voi 
merge ºi voi discuta cu toþi cei care vor sã 
se implice ºi înþeleg cã evoluþionismul are la 
bazã munca, libera iniþiativã ºi valorile 
morale. Este o posturã grea dar nu m-au 
speriat niciodatã munca ºi nici 
autenticitatea propriilor gânduri.”, a mai 
declarat secretarul general al PNL Cãlãraºi, 
Dragoº Coman.

Dragoº Coman:  
„Nu m-au speriat 

niciodatã munca ºi 
nici autenticitatea 
propriilor gânduri”

n Alegeri PNL

Daniel Drãgulin a fost reales, 
dar Viorel Ivanciu va conduce 

organizaþia municipalã

ctualul preºedinte al PNL Cãlãraºi, senatorul Rãducu 
Filipescu, a anunþat cã nu va candida pentru funcþia de Aprimvicepreºedinte, urmând sã ocupe o poziþie de 

vicepreºedinte, datã fiind calitatea sa de parlamentar. Acesta a 
declarat, înainte cu o sãptãmânã de alegeri, cã nu îl mai 
intereseazã nicio funcþie la nivel local, rezumându-se la funcþia 
de vicepreºedinte, pe care o ocupã, de drept, conform statutului. 
„Ce mi-e vice, ce mi-e primvice, cã mai e un prim în faþã... 
Funcþia care este importantã, dupã pãrerea mea, determinantã, 
este cea de preºedinte. Apoi cea de secretar. Unul care dirijeazã, 
unul care scrie ºi munceºte. Ceilalþi, vor primi atribuþii de la 
preºedinte.”, a declarat Filipescu.

Rãducu Filipescu nu ºi-a mai 
dorit nicio funcþie în PNL

Vasile Iliuþã ºi-a înregistrat 
candidatura pentru ºefia PNL Cãlãraºi, 

dar s-a rãzgândit dupã 48 de ore



dus în pauza de iarnã la 
Cãlãraºi, pentru a întãri Adefensiva, fundaºul ªtefan 

Mardare spune cã duelul cu UTA va 
aduce o presiune mare pentru echipa 
vizitatoare iar elevii lui Adrian 
Mihalcea vor sã continue seria 
rezultatelor bune. „Duelul cu UTA, o 
echipã care se luptã pentru 
promovare, va fi la fel ca toate 
celelalte pe care le-am avut. Avem 
dorinþa de a câºtiga ºi de a face un 
joc bun, aºa cum am fãcut ºi cu alte 
echipe care au venit la Cãlãraºi. Va 
fi un joc în care pentru ei 3 puncte 
sunt foarte importante ºi vor avea o 
presiune a rezultatului în plus. Noi 
vom juca pentru club, pentru acest 
oraº, pentru suporteri... sã fie 
plãcerea noastrã, pentru a 
încununa munca depusã zi de zi la 
antrenamente", a spus fundaºul 
experimentat de la Cãlãraºi.

upã victoria la scor înregistratã de la ora 11:30, va primi vizita formaþiei aflaþi în mare „foame de puncte".
duminicã, 23 aprilie, în etapa 30 UTA Bãtrâna Doamnã, cea care astãzi, 

În meciul tur, desfãºurat la Arad, UTA Dla Clinceni, 4-1 cu Academica, de la ora 17:00, va juca la ªiria cu 
Bãtrâna Doamnã a câºtigat în faþa 

dupã ce gazdele înscriseserã primele, Olimpia Satu Mare.
Dunãrii cu 2-0, prin golurile marcate de 

Dunãrea Cãlãraºi a stat în runda 
Jucãtorii lui Adrian Mihalcea vor avea Marius Curtuiuº (54) ºi Adrian Petre 

intermediarã, obþinând 3 puncte la 
astfel un mare avantaj în faþa (90+3). Arbitrul întâlnirii, Cãtãlin Buºi, 

masa verde, deoarece ar fi trebuit sã 
arãdenilor, deoarece au putut pregãti în a acordat ºi douã cartonaºe roºii, câte 

joace cu Unirea Tãrlungeni, care s-a 
detaliu acest joc. Mai mult, antrenorul unul pentru fiecare echipã: Ionuþ Tãnase 

retras din campionat.  
Dunãrii susþine cã elevii sãi nu au (44) de la arãdeni, respectiv Gabriel 

Duminicã, 30 aprilie, pe teren propriu, motive sã se teamã de de jucãtorii Utei, Preoteasa (37) de la cãlãrãºeni.
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organizat în România. Din 2010 ºi roiectul va susþine pentru 
pânã în prezent, "Let`s Do It, început educaþia a 450 de 
Romania!" a implicat peste 1.400.000 copii din comunitãþi P
de voluntari în acþiuni de curãþenie defavorizate din Cãlãraºi, Ialomiþa, 
naþionalã ºi peste 50 000 de elevi ºi Dâmboviþa ºi Prahova.
pãrinþi în proiecte de educaþie 
ecologicã.  

În prima etapã a iniþiativei "Let's 
Peste 430 de zone cu deºeuri au fost Share & Care!", desfãºuratã în 
curãþate prin intermediul aplicaþiei perioada 27 martie – 12 aprilie 2017, 
"Let`s Do It, Romania!", care a fost s-au strâns peste 2,6 tone de donaþii, 
descãrcatã gratuit de aproximativ printre care haine, încãlþãminte, 
8.300 de voluntari digitali. "Let`s Do jucãrii, rechizite ºi scaune de birou. sãrace, cu o ratã mare a abandonului It, Romania!" este parte din 450 de copii din 4 judeþe se vor ºcolar, dar ºi combaterea risipei prin comunitatea internaþionalã "Let`s bucura de darurile care îi vor ajuta refolosirea resurselor din comunitãþi Do It, World!". sã-ºi continue studiile. Comunitãþile dezvoltate. Primele donaþii vor 

au fost selectate ºi vor fi Teach for Romania cautã ºi ajunge la copii ºi familiile acestora la 
monitorizate cu ajutorul Teach for pregãteºte cei mai valoroºi oameni sfârºitul lunii mai.
Romania, partener "Let`s Do It, din România pentru a deveni lideri 

„Prin aceastã iniþiativã, reducem din Romania!" în acest demers. în educaþie, din rolurile de profesori efectele sãrãciei în vieþile copiiilor cu 42 de companii multinaþionale, 6 ºi învãþãtori pentru copiii din medii care lucrãm ºi îi susþinem sã nu unitãþi de învãþãmânt ºi peste 11 vulnerabile. 57 de profesori ºi abandoneze ºcoala. Ne dorim ca de la donatori individuali au contribuit cu învãþãtori sunt activi la catedrã în an la an sã existe tot mai puþini copii donaþii pentru centrul de minerit peste 30 de ºcoli din judeþele Braºov, care abandoneazã din cauzã cã nu au urban "Let's Share & Care!". În total Bucureºti, Cãlãraºi, Constanþa, cu ce sã se încalþe sau cã le este s-au strâns 1.800 de kilograme de Dambovita, Ialomiþa, Ilfov, Prahova, foame. Prin astfel de parteneriate, 
haine, 257 de kilograme Vrancea.susþinem performanþa în educaþie pe 
încãlþãminte, 403 kilograme de care Teach o propune ºi suntem mai Organizaþia face parte din reþeaua jucãrii ºi 155 kg de rechizite. Pentru aproape de îndeplinirea viziunii: globalã Teach for All, care uneºte sortarea donaþiilor ºi pregãtirea „Opþiuni de viaþã prin educaþie de 

sub aceeaºi misiune a reducerii pachetelor pentru copii, 26 de calitate pentru fiecare copil din 
inechitãþii educaþionale membri din voluntari s-au implicat ºi au reuºit sã România", a declarat Corina Puiu, 
peste 40 de þãri. Teach for Romania sorteze în 6 ore aproximativ o tonã CEO Teach for Romania.
încurajeazã colaborarea pãrinþilor ºi de donaþii.

O nouã ediþie a proiectului "Let's a copiilor cu profesorii ºi directorii 
"Let's Share & Care!" a fost primim Share & Care!" va avea loc în a doua ºcolilor, cu inspectoratele din 
extrem de bine încã de la lansare. Am jumãtate a lunii iulie ºi îºi propune educaþie ºi actorii din mediul de 
fost plãcut surprinºi de numãrul foarte sã dubleze numãrul companiilor ºi business. 
mare de susþinãtori, atât din mediul voluntarilor implicaþi. Echipa „Let`s 

Pentru mai multe detalii despre corporate, cât ºi persoane individuale, Do It, Romania!" îºi propune sã 
care ºi-au dorit sã ajute ºi au acest subiect, vã rugam sã extindã proiectul ºi din alte judeþe, 
participat cu donaþii. Existã multe contactaþi pe: Suceava, Iaºi, Cluj ºi Braºov fiind 
cereri sã extindem proiectul ºi în afara primele judeþe vizate. În anul 2017, Anca Baniþã, Manager de Comunicare, Bucureºtiului ºi luãm acest lucru în 

"Let's Share & Care!" îºi propune sã anca.banita@letsdoitromania.ro, 0724 229 calcul la urmãtoarele ediþii. Mulþumim 
sprijine cu haine, încãlþãminte, 678 tuturor pentru implicare!" a declarat 
rechizite, jucãrii º.a. peste 2000 de Andrei Coºuleanu, Project Manager Florina Miricã, Specialist PR, beneficiari. "Let`s Do It, Romania!". florina.mirica@letsdoitromania.ro, 0762 

### 264 872 "Let's Share & Care!" îºi propune sã 
susþinã printr-un mecanism "Let`s Do It, Romania!" este cel mai http://www.letsdoitromania.ro / 
sustenabil copiii din comunitãþi http://www.facebook.com/LetsDoItRO mare proiect de implicare socialã 
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fertele de muncã provin din Frontend; - dezvoltator software Olanda: - culegãtor sparanghel;
urmãtoarele þãri: Austria, Backend; - chef de partie; - demichef Polonia: - croitoreasã / cusãtoreasã;OBelgia, Danemarca, Germania, de rang; - tehnician electronist; - 

Republica Cehã: - sudor; - ºlefuitor, Irlanda; Italia, Lituania, Malta, recepþioner; - specialist restaurant; - 
pilitor; - ºofer autobuz; - electrician Marea Britanie, Norvegia, Olanda, cameristã / roomboy; - demichef de 
auto; - mecanic auto;Polonia, Republica Cehã, Slovenia, cuisine; - ajutor bucãtar; - asistent 

Spania ºi Suedia, dupã cum urmeazã: medical; - îngrijitor persoane Slovenia: - lucrãtor acoperiºuri;
vârstnice; - infirmier; - fizioterapeut; Austria: - sudor; - mecanic auto; - 

Spania: - matriþer / curãþitor produse tâmplar; - lãcãtuº mecanic CNC; Irlanda: - sculer matriþer; - 
din plastic; - operator turnare prin coordonator ateliere matriþe; - Belgia: - desenator tehnic pentru injectie produse din plastic;programator maºini de frezat CNC; - construcþii metalice;

operator maºini de frezat CNC; - Suedia: - vopsitor auto; - manager Danemarca: - bucãtar; 
operator maºini; - asistent manager; - grup experþi explorare; - mecanic Germania: - ospãtar; - bucãtar; - 
îngrijitor persoane; naval; - montator þevi; - lucrãtor mecanic instalaþii sanitare; - 

calificat pe ºantiere navale; - Italia: - asistent medical; - infirmier; - excavatorist; - electrician în 
instalator; - sudor þevi 111 ( MMA ) îngrijitor persoane la domiciliu;construcþii; - operator utilaje pentru 
din oþel inoxidabil ºi inox; - sudor 136 Lituania: - manager vânzãri; - construcþii; - instalator clãdiri; - 
(MIG MAG); - sudor þevi 141 ( specialist înregistrare în domeniul manager în construcþii; - operator 
TIG)din oþel inoxidabil ºi inox;medical; - tehnolog în industria maºini; - montator acoperiºuri; - 

farmaceuticã;grãdinar; - maistru construcþii; - Toate informaþiile privind descrierea 
zidar; - montator izolaþii clãdiri; - Malta: - ºofer de autobuz; - personal locului de muncã, cerinþele locului de 
betonist; - muncitor în construcþii din curãþenie; muncã, limba strãinã, salariul oferit, 
beton armat; - operator pompe de Marea Britanie: - tâmplar / dulgher durata contractului de muncã, modul 
beton; - sudor; - specialist sisteme de naval; de aplicare pentru fiecare ofertã, se 
canalizare; - inginer testare pot obþine de pe portalul EURES Norvegia: - postdoctorand 
echipamente semiconductoare România, la adresa: horticulturã; - maestru preparare 
automate; - dezvoltator software http://eures.anofm.ro/.pizza;

Mai mulþi copii din Cãlãraºi vor 
beneficia de sprijin din partea 

campaniei „Let's Share & Care!“
Prima ediþie „Let's Share & Care!“ a strâns peste 2,6 tone de donaþii.

Peste 900 locuri de muncã vacante în Uniunea 
Europeanã sunt oferite la aceastã datã lucrãtorilor 

români prin intermediul Reþelei EURES România

Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã 
ECOAQUA informeazã cã a început implementarea 
proiectului „Sprijin pentru pregãtirea aplicaþiei de 
finanþare ºi a documentaþiilor de atribuire pentru 
proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apã ºi apã uzatã pentru aria de acoperire a 
Operatorului Regional în judeþele Cãlãraºi ºi 
Ialomiþa, în perioada 2014-2020". Prin acest proiect 
se vor realiza documentaþiile necesare obþinerii 
finanþãrii lucrãrilor de investiþie în: Municipiul 
Cãlãraºi, Municipiul Olteniþa, Municipiul Urziceni, 
Oraºul Lehliu – Garã, Oraºul Budeºti, Oraºul 
Fundulea, Comuna Chirnogi, Comuna Chiselet, 
Comuna Crivãþ, Comuna Dor Mãrunt, Comuna 
Dorobanþu, Comuna Frumuºani, Comuna 
Grãdiºtea, Comuna Independenþa, Comuna Lehliu, 
Comuna Luica, Comuna Mitreni, Comuna Nana, 
Comuna Plãtãreºti, Comuna ªoldanu, Comuna 
Spanþov, Comuna Ulmu, Comuna Vasilaþi, Comuna 
Alexeni, Comuna Coºereni, Comuna Gârbovi, 
Comuna Grindu, Comuna Ion Roatã, Comuna 
Manasia, Comuna Reviga.

Proiectul este finanþat din fonduri europene prin 
Programul Operaþional de Infrastucturã Mare ºi 
are o valoare totalã de 11 926 122 lei, pentru care 
Asociaþia, conform Contractului de Finanþare, 
asigurã o cofinanþare de 119 261 lei.

Consultantul selectat prin procesul de achiziþie 
publicã este asocierea Romair Consulting SRL 
(liderul asocierii), Complex Design SRL, Top Ram 
Project SRL.

Consultantul, împreunã cu operatorul ECOAQUA 
ºi cu Asociaþia vor începe efectuarea de vizite în 
teren pentru stabilirea datelor primare ce vor sta 
la baza efectuãrii studiilor de specialitate. Pentru 
aceasta, se vor determina: situaþia existentã, 
nevoile locale, precum ºi posibilitãþile concrete de 
realizare a investiþiilor - terenuri pe care se vor 
construi viitoarele obiective, agenþi economici 
consumatori de apã ºi generatori de apã uzatã, 
posibilitãþi de interconectare a serviciilor între 
douã sau mai multe localitãþi pentru creºterea 
eficienþei etc.

De asemenea, Asociaþia este interesatã ºi sã 
primeascã oferte, propuneri, sugestii de tehnologii 
din domeniul alimentãrii cu apã, canalizãrii ºi 
epurãrii, astfel încât sã poatã propune 
consultantului o gamã variatã de soluþii 
tehnologice, pe lângã cele pe care consultantul le 
cunoaºte deja, urmând ca acesta din urmã sã 
aleagã soluþia cea mai bunã pentru fiecare 
localitate în parte.

În afara produselor ºi serviciilor de bazã, ECOAQUA 
S.A Cãlãraºi dispune de personal calificat pentru 
realizarea ºi altor prestãri de servicii contra cost, 
dupã cum urmeazã:
· Proiectarea ºi executarea de lucrãri în domeniul 

alimentãrii cu apã, canalizare ºi epurare ape uzate;
· Pregãtirea ºi supervizarea tehnicã a lucrãrilor din 

domeniul apei ºi canalizãrii-epurãrii;
· Verificarea metrologicã a apometrelor;
· Vidanjarea foselor;
· Preluarea apelor uzate în puncte fixe în cadrul 

staþiilor de epurare;
· Închirieri de utilaje sau autospeciale specific 

activitãþilor din domeniul apei ºi canalizãrii.
· Execuþie de lucrãri de reþele de apã ºi canalizare
· Verificãri la cerere a instalaþiilor interioare
· Evacuarea apei din subsolul blocurilor
· Închirieri utilaje de excavat (buldoexcavator) ºi de 

transport materiale
· Analize fizico chimice
Tarifele utilizate de ECOAQUA SA Cãlãraºi pentru 
aceste prestãri de servicii pot fi analizate accesând 
website: www.ecoaqua.ro/tarife-servicii-conexe.
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ECOAQUA SA Cãlãraºi 
efectueazã prestãri de 

servicii contra cost pentru 
populaþie ºi agenþi economici

ecþia de Box a Clubului Sportiv TURNEU INTERNATIONAL 
pentru JUNIORI, Republica Municipal Cãlãraºi a obiºnuit 
Moldova-Tiraspolfanii acestui sport cu rezultate S

foarte bune obþinute la aproape toate Dobre Tavi (46kg) - Locul I ºi premiul 
special din partea organizatorilor. O competiþiile la care a participat. Nici 
comportare de excepþie care aratã cã sãptãmâna trecutã nu a fãcut excepþie, 
reprezintã un sportiv de mare viitor, sportivii cãlãrãºeni fiind la înãlþime. 
sportiv care, cu siguranþã, va aduce 
mari performanþe pentru oraºul 

„A fost o sãptãmânã plinã pentru 
nostru. 

secþia de BOX a CSM Cãlãraºi, o 
sãptãmânã cu competiþii la juniori, 

TURNEU INTERNAÞIONAL tineret ºi seniori, o sãptãmânã în care 
pentru SENIORI, Franþa-Paris

boxul cãlãraºean a demonstrat, din 
Costea Daniel ºi Constantinov Cristian nou, cã are viitor ºi cã e un sport care 
au fãcut un turneu bun în compania 

tot timpul aduce rezultate frumoase 
unor adversari valoroºi, turneu care a 

pentru oraºul Cãlãraºi, sport unde se avut la start reprezentanþi din 15 þãri 
demostreazã cã se munceºte cu ºi unde au luat medalii de bronz, dar 
pasiune ºi se pune suflet! au arãtat cã au potenþial ºi pot aduce 

rezultate mari la nivel de seniori 
CUPA ROMÂNIEI pentru pentru secþia de box a CSM Cãlãraºi.  
TINERET, Piatra Neamþ
O noua generaþie, acelaºi rezultat - Felicitãri sportivilor pentru aceste 

frumoase rezultate, felicitãri CSM Cãlãraºi - Locul I pe echipe, 4 
antrenorilor pentru pasiune ºi dorinþã, participanþi - 4 finaliºti, 2 medalii de 
felicitãri domnului director, Dumitru AUR (Viºan Antonio - 52 kg, Viºan 
Chirilã, pentru cã face posibil ca Mark-60 kg) ºi 2 medalii de ARGINT 
aceste rezultate sã se obþinã." – (Cristea Jean - 56 kg, Haiduc Vlad - 
facebook/boxcsmcalarasi.69kg). 

a urma un meci foarte un meci la fel de bun ca ºi cele de 
important. Sã spunem cã vom pânã acum. Suntem în creºtere, acasã 
întâlni echipa cu cea mai mare am fãcut jocuri bune ºi am scos V

foame de puncte în momentul de faþã. rezultate la fel de bune cu echipe 
Dacã am jucat cu Juventus, o echipã poate de acelaºi calibru ca UTA 
care e mai mult ca sigur promovatã, Bãtrâna Doamnã. Deci sunt toate 
acum întâlnim UTA într-un moment în premisele sã vedem un meci bun ºi, de 
care ei au nevoie disperatã de puncte. ce nu, sã obþinem un rezultat pozitiv 

pentru noi", a declarat, pentru site-ul Dar nu am o teamã, pentru cã vãd 
oficial al Dunãrii, Mihalcea.evoluþia bãieþilor ºi cred cã putem face 

Adrian Mihalcea crede într-un rezultat 
pozitiv, în meciul de acasã, cu UTA Arad

Adrian Mihalcea: „Sunt toate 
premisele sã vedem un meci bun ºi, de 
ce nu, sã obþinem un rezultat pozitiv"

ªtefan Mardare: 
„Noi vom juca 
pentru club, 

pentru acest oraº, 
pentru suporteri!“

Boxul cãlãrãºean 
a obþinut, din nou, 

rezultate de excepþie



dus în pauza de iarnã la 
Cãlãraºi, pentru a întãri Adefensiva, fundaºul ªtefan 

Mardare spune cã duelul cu UTA va 
aduce o presiune mare pentru echipa 
vizitatoare iar elevii lui Adrian 
Mihalcea vor sã continue seria 
rezultatelor bune. „Duelul cu UTA, o 
echipã care se luptã pentru 
promovare, va fi la fel ca toate 
celelalte pe care le-am avut. Avem 
dorinþa de a câºtiga ºi de a face un 
joc bun, aºa cum am fãcut ºi cu alte 
echipe care au venit la Cãlãraºi. Va 
fi un joc în care pentru ei 3 puncte 
sunt foarte importante ºi vor avea o 
presiune a rezultatului în plus. Noi 
vom juca pentru club, pentru acest 
oraº, pentru suporteri... sã fie 
plãcerea noastrã, pentru a 
încununa munca depusã zi de zi la 
antrenamente", a spus fundaºul 
experimentat de la Cãlãraºi.

upã victoria la scor înregistratã de la ora 11:30, va primi vizita formaþiei aflaþi în mare „foame de puncte".
duminicã, 23 aprilie, în etapa 30 UTA Bãtrâna Doamnã, cea care astãzi, 

În meciul tur, desfãºurat la Arad, UTA Dla Clinceni, 4-1 cu Academica, de la ora 17:00, va juca la ªiria cu 
Bãtrâna Doamnã a câºtigat în faþa 

dupã ce gazdele înscriseserã primele, Olimpia Satu Mare.
Dunãrii cu 2-0, prin golurile marcate de 

Dunãrea Cãlãraºi a stat în runda 
Jucãtorii lui Adrian Mihalcea vor avea Marius Curtuiuº (54) ºi Adrian Petre 

intermediarã, obþinând 3 puncte la 
astfel un mare avantaj în faþa (90+3). Arbitrul întâlnirii, Cãtãlin Buºi, 

masa verde, deoarece ar fi trebuit sã 
arãdenilor, deoarece au putut pregãti în a acordat ºi douã cartonaºe roºii, câte 

joace cu Unirea Tãrlungeni, care s-a 
detaliu acest joc. Mai mult, antrenorul unul pentru fiecare echipã: Ionuþ Tãnase 

retras din campionat.  
Dunãrii susþine cã elevii sãi nu au (44) de la arãdeni, respectiv Gabriel 

Duminicã, 30 aprilie, pe teren propriu, motive sã se teamã de de jucãtorii Utei, Preoteasa (37) de la cãlãrãºeni.
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organizat în România. Din 2010 ºi roiectul va susþine pentru 
pânã în prezent, "Let`s Do It, început educaþia a 450 de 
Romania!" a implicat peste 1.400.000 copii din comunitãþi P
de voluntari în acþiuni de curãþenie defavorizate din Cãlãraºi, Ialomiþa, 
naþionalã ºi peste 50 000 de elevi ºi Dâmboviþa ºi Prahova.
pãrinþi în proiecte de educaþie 
ecologicã.  

În prima etapã a iniþiativei "Let's 
Peste 430 de zone cu deºeuri au fost Share & Care!", desfãºuratã în 
curãþate prin intermediul aplicaþiei perioada 27 martie – 12 aprilie 2017, 
"Let`s Do It, Romania!", care a fost s-au strâns peste 2,6 tone de donaþii, 
descãrcatã gratuit de aproximativ printre care haine, încãlþãminte, 
8.300 de voluntari digitali. "Let`s Do jucãrii, rechizite ºi scaune de birou. sãrace, cu o ratã mare a abandonului It, Romania!" este parte din 450 de copii din 4 judeþe se vor ºcolar, dar ºi combaterea risipei prin comunitatea internaþionalã "Let`s bucura de darurile care îi vor ajuta refolosirea resurselor din comunitãþi Do It, World!". sã-ºi continue studiile. Comunitãþile dezvoltate. Primele donaþii vor 

au fost selectate ºi vor fi Teach for Romania cautã ºi ajunge la copii ºi familiile acestora la 
monitorizate cu ajutorul Teach for pregãteºte cei mai valoroºi oameni sfârºitul lunii mai.
Romania, partener "Let`s Do It, din România pentru a deveni lideri 

„Prin aceastã iniþiativã, reducem din Romania!" în acest demers. în educaþie, din rolurile de profesori efectele sãrãciei în vieþile copiiilor cu 42 de companii multinaþionale, 6 ºi învãþãtori pentru copiii din medii care lucrãm ºi îi susþinem sã nu unitãþi de învãþãmânt ºi peste 11 vulnerabile. 57 de profesori ºi abandoneze ºcoala. Ne dorim ca de la donatori individuali au contribuit cu învãþãtori sunt activi la catedrã în an la an sã existe tot mai puþini copii donaþii pentru centrul de minerit peste 30 de ºcoli din judeþele Braºov, care abandoneazã din cauzã cã nu au urban "Let's Share & Care!". În total Bucureºti, Cãlãraºi, Constanþa, cu ce sã se încalþe sau cã le este s-au strâns 1.800 de kilograme de Dambovita, Ialomiþa, Ilfov, Prahova, foame. Prin astfel de parteneriate, 
haine, 257 de kilograme Vrancea.susþinem performanþa în educaþie pe 
încãlþãminte, 403 kilograme de care Teach o propune ºi suntem mai Organizaþia face parte din reþeaua jucãrii ºi 155 kg de rechizite. Pentru aproape de îndeplinirea viziunii: globalã Teach for All, care uneºte sortarea donaþiilor ºi pregãtirea „Opþiuni de viaþã prin educaþie de 

sub aceeaºi misiune a reducerii pachetelor pentru copii, 26 de calitate pentru fiecare copil din 
inechitãþii educaþionale membri din voluntari s-au implicat ºi au reuºit sã România", a declarat Corina Puiu, 
peste 40 de þãri. Teach for Romania sorteze în 6 ore aproximativ o tonã CEO Teach for Romania.
încurajeazã colaborarea pãrinþilor ºi de donaþii.

O nouã ediþie a proiectului "Let's a copiilor cu profesorii ºi directorii 
"Let's Share & Care!" a fost primim Share & Care!" va avea loc în a doua ºcolilor, cu inspectoratele din 
extrem de bine încã de la lansare. Am jumãtate a lunii iulie ºi îºi propune educaþie ºi actorii din mediul de 
fost plãcut surprinºi de numãrul foarte sã dubleze numãrul companiilor ºi business. 
mare de susþinãtori, atât din mediul voluntarilor implicaþi. Echipa „Let`s 

Pentru mai multe detalii despre corporate, cât ºi persoane individuale, Do It, Romania!" îºi propune sã 
care ºi-au dorit sã ajute ºi au acest subiect, vã rugam sã extindã proiectul ºi din alte judeþe, 
participat cu donaþii. Existã multe contactaþi pe: Suceava, Iaºi, Cluj ºi Braºov fiind 
cereri sã extindem proiectul ºi în afara primele judeþe vizate. În anul 2017, Anca Baniþã, Manager de Comunicare, Bucureºtiului ºi luãm acest lucru în 

"Let's Share & Care!" îºi propune sã anca.banita@letsdoitromania.ro, 0724 229 calcul la urmãtoarele ediþii. Mulþumim 
sprijine cu haine, încãlþãminte, 678 tuturor pentru implicare!" a declarat 
rechizite, jucãrii º.a. peste 2000 de Andrei Coºuleanu, Project Manager Florina Miricã, Specialist PR, beneficiari. "Let`s Do It, Romania!". florina.mirica@letsdoitromania.ro, 0762 

### 264 872 "Let's Share & Care!" îºi propune sã 
susþinã printr-un mecanism "Let`s Do It, Romania!" este cel mai http://www.letsdoitromania.ro / 
sustenabil copiii din comunitãþi http://www.facebook.com/LetsDoItRO mare proiect de implicare socialã 
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fertele de muncã provin din Frontend; - dezvoltator software Olanda: - culegãtor sparanghel;
urmãtoarele þãri: Austria, Backend; - chef de partie; - demichef Polonia: - croitoreasã / cusãtoreasã;OBelgia, Danemarca, Germania, de rang; - tehnician electronist; - 

Republica Cehã: - sudor; - ºlefuitor, Irlanda; Italia, Lituania, Malta, recepþioner; - specialist restaurant; - 
pilitor; - ºofer autobuz; - electrician Marea Britanie, Norvegia, Olanda, cameristã / roomboy; - demichef de 
auto; - mecanic auto;Polonia, Republica Cehã, Slovenia, cuisine; - ajutor bucãtar; - asistent 

Spania ºi Suedia, dupã cum urmeazã: medical; - îngrijitor persoane Slovenia: - lucrãtor acoperiºuri;
vârstnice; - infirmier; - fizioterapeut; Austria: - sudor; - mecanic auto; - 

Spania: - matriþer / curãþitor produse tâmplar; - lãcãtuº mecanic CNC; Irlanda: - sculer matriþer; - 
din plastic; - operator turnare prin coordonator ateliere matriþe; - Belgia: - desenator tehnic pentru injectie produse din plastic;programator maºini de frezat CNC; - construcþii metalice;

operator maºini de frezat CNC; - Suedia: - vopsitor auto; - manager Danemarca: - bucãtar; 
operator maºini; - asistent manager; - grup experþi explorare; - mecanic Germania: - ospãtar; - bucãtar; - 
îngrijitor persoane; naval; - montator þevi; - lucrãtor mecanic instalaþii sanitare; - 

calificat pe ºantiere navale; - Italia: - asistent medical; - infirmier; - excavatorist; - electrician în 
instalator; - sudor þevi 111 ( MMA ) îngrijitor persoane la domiciliu;construcþii; - operator utilaje pentru 
din oþel inoxidabil ºi inox; - sudor 136 Lituania: - manager vânzãri; - construcþii; - instalator clãdiri; - 
(MIG MAG); - sudor þevi 141 ( specialist înregistrare în domeniul manager în construcþii; - operator 
TIG)din oþel inoxidabil ºi inox;medical; - tehnolog în industria maºini; - montator acoperiºuri; - 

farmaceuticã;grãdinar; - maistru construcþii; - Toate informaþiile privind descrierea 
zidar; - montator izolaþii clãdiri; - Malta: - ºofer de autobuz; - personal locului de muncã, cerinþele locului de 
betonist; - muncitor în construcþii din curãþenie; muncã, limba strãinã, salariul oferit, 
beton armat; - operator pompe de Marea Britanie: - tâmplar / dulgher durata contractului de muncã, modul 
beton; - sudor; - specialist sisteme de naval; de aplicare pentru fiecare ofertã, se 
canalizare; - inginer testare pot obþine de pe portalul EURES Norvegia: - postdoctorand 
echipamente semiconductoare România, la adresa: horticulturã; - maestru preparare 
automate; - dezvoltator software http://eures.anofm.ro/.pizza;

Mai mulþi copii din Cãlãraºi vor 
beneficia de sprijin din partea 

campaniei „Let's Share & Care!“
Prima ediþie „Let's Share & Care!“ a strâns peste 2,6 tone de donaþii.

Peste 900 locuri de muncã vacante în Uniunea 
Europeanã sunt oferite la aceastã datã lucrãtorilor 

români prin intermediul Reþelei EURES România

Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã 
ECOAQUA informeazã cã a început implementarea 
proiectului „Sprijin pentru pregãtirea aplicaþiei de 
finanþare ºi a documentaþiilor de atribuire pentru 
proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apã ºi apã uzatã pentru aria de acoperire a 
Operatorului Regional în judeþele Cãlãraºi ºi 
Ialomiþa, în perioada 2014-2020". Prin acest proiect 
se vor realiza documentaþiile necesare obþinerii 
finanþãrii lucrãrilor de investiþie în: Municipiul 
Cãlãraºi, Municipiul Olteniþa, Municipiul Urziceni, 
Oraºul Lehliu – Garã, Oraºul Budeºti, Oraºul 
Fundulea, Comuna Chirnogi, Comuna Chiselet, 
Comuna Crivãþ, Comuna Dor Mãrunt, Comuna 
Dorobanþu, Comuna Frumuºani, Comuna 
Grãdiºtea, Comuna Independenþa, Comuna Lehliu, 
Comuna Luica, Comuna Mitreni, Comuna Nana, 
Comuna Plãtãreºti, Comuna ªoldanu, Comuna 
Spanþov, Comuna Ulmu, Comuna Vasilaþi, Comuna 
Alexeni, Comuna Coºereni, Comuna Gârbovi, 
Comuna Grindu, Comuna Ion Roatã, Comuna 
Manasia, Comuna Reviga.

Proiectul este finanþat din fonduri europene prin 
Programul Operaþional de Infrastucturã Mare ºi 
are o valoare totalã de 11 926 122 lei, pentru care 
Asociaþia, conform Contractului de Finanþare, 
asigurã o cofinanþare de 119 261 lei.

Consultantul selectat prin procesul de achiziþie 
publicã este asocierea Romair Consulting SRL 
(liderul asocierii), Complex Design SRL, Top Ram 
Project SRL.

Consultantul, împreunã cu operatorul ECOAQUA 
ºi cu Asociaþia vor începe efectuarea de vizite în 
teren pentru stabilirea datelor primare ce vor sta 
la baza efectuãrii studiilor de specialitate. Pentru 
aceasta, se vor determina: situaþia existentã, 
nevoile locale, precum ºi posibilitãþile concrete de 
realizare a investiþiilor - terenuri pe care se vor 
construi viitoarele obiective, agenþi economici 
consumatori de apã ºi generatori de apã uzatã, 
posibilitãþi de interconectare a serviciilor între 
douã sau mai multe localitãþi pentru creºterea 
eficienþei etc.

De asemenea, Asociaþia este interesatã ºi sã 
primeascã oferte, propuneri, sugestii de tehnologii 
din domeniul alimentãrii cu apã, canalizãrii ºi 
epurãrii, astfel încât sã poatã propune 
consultantului o gamã variatã de soluþii 
tehnologice, pe lângã cele pe care consultantul le 
cunoaºte deja, urmând ca acesta din urmã sã 
aleagã soluþia cea mai bunã pentru fiecare 
localitate în parte.

În afara produselor ºi serviciilor de bazã, ECOAQUA 
S.A Cãlãraºi dispune de personal calificat pentru 
realizarea ºi altor prestãri de servicii contra cost, 
dupã cum urmeazã:
· Proiectarea ºi executarea de lucrãri în domeniul 

alimentãrii cu apã, canalizare ºi epurare ape uzate;
· Pregãtirea ºi supervizarea tehnicã a lucrãrilor din 

domeniul apei ºi canalizãrii-epurãrii;
· Verificarea metrologicã a apometrelor;
· Vidanjarea foselor;
· Preluarea apelor uzate în puncte fixe în cadrul 

staþiilor de epurare;
· Închirieri de utilaje sau autospeciale specific 

activitãþilor din domeniul apei ºi canalizãrii.
· Execuþie de lucrãri de reþele de apã ºi canalizare
· Verificãri la cerere a instalaþiilor interioare
· Evacuarea apei din subsolul blocurilor
· Închirieri utilaje de excavat (buldoexcavator) ºi de 

transport materiale
· Analize fizico chimice
Tarifele utilizate de ECOAQUA SA Cãlãraºi pentru 
aceste prestãri de servicii pot fi analizate accesând 
website: www.ecoaqua.ro/tarife-servicii-conexe.
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ecþia de Box a Clubului Sportiv TURNEU INTERNATIONAL 
pentru JUNIORI, Republica Municipal Cãlãraºi a obiºnuit 
Moldova-Tiraspolfanii acestui sport cu rezultate S

foarte bune obþinute la aproape toate Dobre Tavi (46kg) - Locul I ºi premiul 
special din partea organizatorilor. O competiþiile la care a participat. Nici 
comportare de excepþie care aratã cã sãptãmâna trecutã nu a fãcut excepþie, 
reprezintã un sportiv de mare viitor, sportivii cãlãrãºeni fiind la înãlþime. 
sportiv care, cu siguranþã, va aduce 
mari performanþe pentru oraºul 

„A fost o sãptãmânã plinã pentru 
nostru. 

secþia de BOX a CSM Cãlãraºi, o 
sãptãmânã cu competiþii la juniori, 

TURNEU INTERNAÞIONAL tineret ºi seniori, o sãptãmânã în care 
pentru SENIORI, Franþa-Paris

boxul cãlãraºean a demonstrat, din 
Costea Daniel ºi Constantinov Cristian nou, cã are viitor ºi cã e un sport care 
au fãcut un turneu bun în compania 

tot timpul aduce rezultate frumoase 
unor adversari valoroºi, turneu care a 

pentru oraºul Cãlãraºi, sport unde se avut la start reprezentanþi din 15 þãri 
demostreazã cã se munceºte cu ºi unde au luat medalii de bronz, dar 
pasiune ºi se pune suflet! au arãtat cã au potenþial ºi pot aduce 

rezultate mari la nivel de seniori 
CUPA ROMÂNIEI pentru pentru secþia de box a CSM Cãlãraºi.  
TINERET, Piatra Neamþ
O noua generaþie, acelaºi rezultat - Felicitãri sportivilor pentru aceste 

frumoase rezultate, felicitãri CSM Cãlãraºi - Locul I pe echipe, 4 
antrenorilor pentru pasiune ºi dorinþã, participanþi - 4 finaliºti, 2 medalii de 
felicitãri domnului director, Dumitru AUR (Viºan Antonio - 52 kg, Viºan 
Chirilã, pentru cã face posibil ca Mark-60 kg) ºi 2 medalii de ARGINT 
aceste rezultate sã se obþinã." – (Cristea Jean - 56 kg, Haiduc Vlad - 
facebook/boxcsmcalarasi.69kg). 

a urma un meci foarte un meci la fel de bun ca ºi cele de 
important. Sã spunem cã vom pânã acum. Suntem în creºtere, acasã 
întâlni echipa cu cea mai mare am fãcut jocuri bune ºi am scos V

foame de puncte în momentul de faþã. rezultate la fel de bune cu echipe 
Dacã am jucat cu Juventus, o echipã poate de acelaºi calibru ca UTA 
care e mai mult ca sigur promovatã, Bãtrâna Doamnã. Deci sunt toate 
acum întâlnim UTA într-un moment în premisele sã vedem un meci bun ºi, de 
care ei au nevoie disperatã de puncte. ce nu, sã obþinem un rezultat pozitiv 

pentru noi", a declarat, pentru site-ul Dar nu am o teamã, pentru cã vãd 
oficial al Dunãrii, Mihalcea.evoluþia bãieþilor ºi cred cã putem face 

Adrian Mihalcea crede într-un rezultat 
pozitiv, în meciul de acasã, cu UTA Arad

Adrian Mihalcea: „Sunt toate 
premisele sã vedem un meci bun ºi, de 
ce nu, sã obþinem un rezultat pozitiv"

ªtefan Mardare: 
„Noi vom juca 
pentru club, 

pentru acest oraº, 
pentru suporteri!“

Boxul cãlãrãºean 
a obþinut, din nou, 

rezultate de excepþie
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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.

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.

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 

ANUNÞ CÃTRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE  
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI ªI ORAªUL LEHLIU GARÃ              

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).

ECOAQUA SA SUCURSALA CÃLÃRAªI

A. Criterii de acces la locuinþã: b) necãsãtorit .........................................................................8 puncte
1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinþe pentru tineri, 2.2. Nr. de persoane în întreþinere:
destinatã închirierii, trebuie sã fie major, în vârstã de pânã la 35 de a) Copii
ani la data depunerii cererii, ºi sã poatã primi repartiþie pentru - 1 copil ..................................................................................2 puncte
locuinþã în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste. - 2 copii ..................................................................................3 puncte
Cererea de locuinþã se efectueazã numai individual ºi în nume 

- 3 copii ..................................................................................4 punctepropriu.
- 4 copii ..................................................................................5 puncte2. Titularul cererii de locuinþã ºi ceilalþi membri ai familiei acestuia - 
- > 4 copii .............................. 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copilsoþ/soþie, copii ºi/sau alte persoane aflate în întreþinerea acestuia - 
b) alte persoane, indiferent de numãrul acestora ..................2 punctetrebuie sã nu deþinã ºi sã nu fi deþinut o altã locuinþã în proprietate 

ºi/sau sã nu fie beneficiarul unei alte locuinþe cu chirie, proprietate de 
stat, proprietate a unitãþii administrativ-teritoriale sau a unitãþii în care 3. STAREA DE SÃNÃTATE ACTUALÃ  
îºi desfãºoarã activitatea, în municipiul Cãlãraºi. Boala de care suferã solicitantul sau un alt membru al familiei ori 

aflat în întreþinere necesitã, potrivit legii, însoþitor sau o camerã în 
NOTÃ: plus.........................................................................................2 puncte
Restricþia referitoare la nedeþinerea unei locuinþe în proprietate nu 4. VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI 
are în vedere locuinþele înstrãinate în urma unei acþiuni de partaj sau 4.1. pânã la 1 an ......................................................................1 punct
locuinþele trecute în proprietatea statului în mod abuziv ºi care nu au 

4.2. între 1 ºi 2 ani .................................................................3 punctefost retrocedate în naturã. Restricþia nu se aplicã în cazul deþinerii cu 
4.3. între 2 ºi 3 ani .................................................................6 punctechirie a unui spaþiu locativ în cãmine de familiºti sau nefamiliºti, 
4.4. între 3 ºi 4 ani .................................................................9 puncteprecum ºi chiriaºilor din locuinþele preluate abuziv de stat ºi care fac 

obiectul unor solicitãri de retrocedare sau care sunt retrocedate cãtre 4.5. pentru fiecare an peste 4 ani ..........................................4 puncte
foºtii proprietari. Prin cãmine de familiºti sau nefamiliºti se înþelege 
clãdirile dotate cu camere de locuit individuale ºi cu dependinþele, 

5. NIVELUL DE STUDII ªI /SAU PREGÃTIRE PROFESIONALÃ dotãrile ºi utilitãþile comune. De asemenea, restricþia nu se aplicã 
5.1. fãrã studii ºi fãrã pregãtire profesionalã...........................5 puncteîn situaþia în care titularul cererii de locuinþã ºi ceilalþi membri ai 
5.2. cu ºcoalã generalã, fãrã pregãtire profesionalã ºi/sau cu familiei acestuia - soþ/soþie, copii ºi/sau alte persoane aflate în 
specializare la locul de muncã ...............................................8 puncteîntreþinerea acestuia deþin, alãturi de alte persoane, cote-pãrþi 

dintr-o locuinþã, dobândite în condiþiile legii. 5.3. cu studii medii, fãrã pregãtire profesionalã ºi/sau cu specializare 
la locul de muncã .................................................................10 puncte

3. Titularul cererii de locuinþã trebuie sã îºi desfãºoare activitatea în 5.4. cu pregãtire profesionalã, prin studii medii sau profesionale de 
Municipiul Cãlãraºi. specialitate ºi/sau prin studii superioare de scurtã 

duratã....................................................................................13 puncte4. Repartizarea locuinþelor se face în limita fondului disponibil, 
5.5. cu studii superioare........................................................15 puncteluându-se în considerare atât locuinþele libere din fondul existent, cât 

ºi locuinþele ce urmeazã a fi finalizate în cadrul unor obiective de 
investiþii aprobate ºi cuprinse în programul de construcþii de locuinþe NOTÃ:
pentru tineri, destinate închirierii.

Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat ºi atestat conform legii.

NOTÃ:
6. SITUAÞII LOCATIVE SAU SOCIALE DEOSEBITE - Lista de prioritãþi se stabileºte anual.
6.1. tineri proveniþi din case de ocrotire socialã ºi care au împlinit 18 - Solicitanþii înscriºi în lista de prioritãþi, cu respectarea criteriilor de la 
ani ........................................................................................15 punctepct. 1, 2 ºi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinþe în 
6.2. tineri care au adoptat sau adoptã copii .........................10 punctelimita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiþii în anii 
6.3. tineri evacuaþi din case naþionalizate ..............................5 puncteurmãtori, în limita fondului disponibil în fiecare an ºi în noua ordine 

de prioritate stabilitã.
B. CRITERII DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNTAJ : 7. VENITUL MEDIU BRUT LUNAR/ MEMBRU DE FAMILIE: 
1. SITUAÞIA LOCATIVÃ ACTUALÃ 7.1. mai mic decât salariul minim pe economie ...................15 puncte
1.1. Chiriaº în spaþiu din fond locativ privat .........................10 puncte 7.2. între salariul minim pe economie ºi salariul mediu brut pe 
1.2. Tolerat în spaþiu ..............................................................7 puncte economie .............................................................................10 puncte
1.3. Suprafaþa locuibilã deþinutã (cu chirie, tolerat în spaþiu): - 
mp/locatar - NOTÃ: 
a) mai mare de 15 mp ºi pânã la 18 mp inclusiv ....................5 puncte - Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplicã numai 
b) mai mare de 12 mp ºi pânã la 15 mp inclusiv ....................7 puncte solicitanþilor de locuinþã care au îndeplinit în totalitate criteriile 
c) 8 mp ºi pânã la 12 mp inclusiv ...........................................9 puncte specificate la lit. A de mai sus.
d) mai micã de 8 mp ............................................................10 puncte - În cazul înregistrãrii unor punctaje egale, solicitanþii vor fi departajaþi 

în funcþie de situaþia locativã constatatã la data efectivã a repartizãrii 
locuinþelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanþii a cãror NOTÃ:
situaþie locativã este sau poate deveni, în mod iminent, gravã. Dacã În cazul celor toleraþi în spaþiu, toatã suprafaþa locativã a imobilului 
nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în se împarte la numãrul total al locatarilor, în care sunt incluºi ºi cei 
funcþie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare care nu fac parte din familia solicitantului de locuinþã, dar care 
data efectivã a înregistrãrii cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în locuiesc în acelaºi imobil. În cazul spaþiilor locative închiriate, 
acest caz solicitantul a cãrui cerere are vechime mai mare. În cazul suprafaþa locativã deþinutã conform contractului de închiriere se 
când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au împarte numai la numãrul membrilor familiei solicitantului de locuinþã. 
prioritate solicitanþii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza La stabilirea numãrului de membri ai familiei solicitantului de locuinþã 
criteriilor cu caracter de protecþie socialã (starea civilã + starea de se va avea în vedere componenþa familiei definitã la cap. A pct. 2.
sãnãtate actualã).
- În cazul locuinþelor destinate în mod exclusiv tinerilor 

2. STAREA CIVILÃ ACTUALÃ specialiºti din învãþãmânt sau sãnãtate se pot propune ºi 
2.1. Starea civilã: adopta criterii specifice în suplimentarea celor prevãzute de 
a) cãsãtorit ...........................................................................10 puncte criteriile-cadru, în condiþiile legii.

actului de absolvire pentru ultima formã de Cererea de locuinþã se efectueazã numai 
învãþãmânt.  ºi/sau calificare absolvitã conform individual ºi în nume propriu
legii; - solicitant;Actele pentru obþinerea unei locuinþe (ANL) 
9.Copiile actelor de identitate ale în regim de închiriere vor fi cuprinse într-un 
persoanelor majore ºi copiidosar, dupã cum urmeazã :  ale certificatelor 
de naºtere ale tuturor copiilor care locuiesc 1.Copie xerox – B.I/C.I – soþ, soþie ºi copiii; 
împreunã cu familia titularului în acelaºi  imobil;2.Copie acte de stare civilã.  
10.Schiþã cu evidenþierea suprafeþelor cu 3.Declaraþii autentificate/autentificatã 
domiciliul stabil al solicitantului ºi familiei Titularul cererii de locuinþã ºi ceilalþi membri ai 
acestuia, întocmitã de o persoanã autorizatã.familiei acestuia - soþ/soþie, copii ºi/sau alte 
11.Document eliberat de ultima instituþie de persoane aflate în întreþinerea acestuia trebuie 
ocrotire socialã în care a fost institutionalizat - sã nu deþinã ºi sã nu fi deþinut o altã locuinþã în 
dupã caz .proprietate ºi/sau sã nu fie beneficiarul unei alte 
12.Copia Sentinþei judecatoreºti din care sã locuinþe cu chirie, proprietate de stat, proprietate 
rezulte cã a adoptat unul sau mai multi copii - a unitãþii administrativ-teritoriale sau a unitãþii în 
dupã caz.care îºi desfãºoarã activitatea, - în Municipiul 
NOTÃ:Cãlãraºi.
Actele justificative se depun prin - (Declaraþie Notarialã - Eu, titularul cererii de 

locuinþã îmi desfãºor activitatea în localitatea în Registratura Primãriei Municipiului Cãlãraºi 
care sunt amplasate locuinþele – municipiul iar la data repartizãrii locuinþelor pentru 
Cãlãraºi ºi am luat la cunoºtinþã cã cererea de tineri destinate închirierii, solicitanþii 
obþinere a unei locuinþe pentru tineri destinate acestora sunt obligaþi sã reconfirme criteriile 
închirierii se efectueazã individual ºi în nume de acces la  locuinþã conform prevederilor 
propriu ºi sunt titularul cererii. Nu realizez legale în vigoare.  
alte venituri decât cele declarate  ºi depuse la Actele justificative necesare obþinerii unei 
dosarul de locuinþã)   locuinþe ANL în regim de închiriere au la bazã 
Acte doveditoare: declaraþii autentificate ale prevederile legale:
titularului cererii ºi, dupã caz, ale soþiei/soþului ºi - Legea Nr. 152 din 15 iulie 1998 ***Republicatã 
ale celorlalþi membri majori din familia acestuia. - privind înfiinþarea Agenþiei Naþionale pentru 
4.Contractul de închiriere – din fondul locativ Locuinþe;
privat valabil înregistrat la Direcþia Generalã a - Hotãrârea Nr. 962 din 27 septembrie 2001 - 
Finanþelor Publice Cãlãraºi – la data depunerii privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
solicitãrii. punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 
5.Acte doveditoare privind veniturile 152/1998 privind înfiinþarea Agenþiei Naþionale 
obþinute. pentru Locuinþe;
Venitul mediu BRUT LUNAR / MEMBRU DE - Hotãrârea Nr. 251/2016 din 6 aprilie 2016 - 
FAMILIE: privind modificarea ºi completarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a - adeverinþã cu venitul BRUT LUNAR  venituri 
prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinþarea de naturã salarialã; 
Agenþiei Naþionale pentru Locuinþe, aprobate - ajutor de ºomaj - cupon  ajutor ºomaj pentru 
prin Hotãrârea Guvernului nr. 962/2001;luna anterioarã sau adeverinþã AJOFM;
- Legea 544/2001 privind liberul acces la - cupon pensie pentru luna anterioarã;
informaþiile de interes public;- cupon alocaþie de stat pentru copiii; 
- Legea 677/2001 pentru protecþia persoanelor - cupon  ajutor social, sau adeverinþã cã 
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter beneficiazã de prevederile Legii 416/2001- 
personal ºi libera circulaþie a datelor, precum ºi privind venitul minim garantat;
alte prevederi legale în vigoare.   - decizie de indemnizaþie pentru  creºterea ºi 
Declaraþiile date cu nesinceritate atrag îngrijirea copilului ( în vârstã de pânã la 2 ani, 
scoaterea din evidenþa Comisiei de Analizã sau 7 ani pentru copilul bolnav);
ºi Repartizare a dosarului respectiv. Cu - pensie pentru limitã de vârstã (boalã, 
rugãmintea de a verifica lunar sau de câte ori invaliditate, de urmaº, etc);
este nevoie avizierul Primãriei Municipiului 

- alte venituri obþinute în condiþiile legii - Cãlãraºi sau a site-ului 
declaraþie notarialã cu suma acordatã sau w.w.w.primariacalarasi.ro LOCUINTE FOND 
primitã ca pensie de întreþinere  pentru situaþia LOCATIV pentru eventualele modificãri 
în care nu se poate face dovada realizãrii legale care pot surveni.   
veniturilor (nu realizeazã venituri) ;
Copie - Decizie de suspendare a activitãþii 

Relaþii suplimentare puteþi obþine pe site-ul pentru persoanele care se aflã în 
www.primariacalarasi.ro LOCUINÞE FOND indemnizaþie de creºtere copil - dupã caz;
LOCATIV. 

6.Copie CERTIFICAT MEDICAL – pentru 
membru din familia solicitantului care  
necesitã, potrivit legii, însoþitor sau o camerã Domnule Primar,în plus.

Subsemnata(ul)……………….........având 7.Acte doveditoare privind evacuarea dintr-
domiciliul stabil în localitatea ………………… un imobil retrocedat foºtilor proprietari, din 
Str…………………nr…bl…..scara…….etaj…….care sã rezulte cã au avut calitatea de chiriaº pe 
ap.......rog prin prezenta a supune aprobãrii baza unui Contract de închiriere, încheiat cu 
Consiliului Local al Municipiului Cãlãraºi SPCTAFL Cãlãraºi. 
prezenta cerere prin care solicit repartizarea - Copie hotãrâre definitivã de revendicare 
unei locuinþe (ANL)  în regim de închiriere imobil/adresã emisã de SPCTAFL 
compusã din…....camere.Cãlãraºi/Dispoziþie de restituire. Dovada 
În  prezent locuiesc în evacuãrii din locuinþa retrocedatã în baza 
localitatea…….………………… strada Legii nr. 112/1995, a Legii nr. 10/2001 sau a 
………………  nr... bloc … scara… etaj… Legii nr. 501/2002 - dacã este cazul (proces-
apartament…în imobilul proprietatea verbal de evacuare întocmit de un executor 
…………………….. în calitate de chiriaº/tolerat judecãtoresc sau orice alt document care sã 
în spatiu/fãrã forme legale.ateste faptul cã aþi pãrãsit locuinþa - dupã caz;
Data                Semnãtura,8.Copii  acte de studii (diplome) - Copia 

PRIMÃRIA CÃLÃRAªI / SPCTAFL
CRITERII pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluþionarea cererilor de locuinþe ºi 

în repartizarea locuinþelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Cãlãraºi

ACTE JUSTIFICATIVE pentru obþinerea unei locuinþe 
ANL în regim de închiriere în municipiul Cãlãraºi
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SC ECOAQUA SA - Sucursala Cãlãraºi anunþã locatarii din apartamentele la care se emite facturã cu coeficient de repartiþie a consumului de apã înregistrat de 
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(apometrelor) din apartamente ºi sã-si delege un reprezentant pentru fiecare scarã de bloc, pentru a participa la citirea apometrului de scarã.

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 

ANUNÞ CÃTRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE  
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI ªI ORAªUL LEHLIU GARÃ              

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).

ECOAQUA SA SUCURSALA CÃLÃRAªI

A. Criterii de acces la locuinþã: b) necãsãtorit .........................................................................8 puncte
1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinþe pentru tineri, 2.2. Nr. de persoane în întreþinere:
destinatã închirierii, trebuie sã fie major, în vârstã de pânã la 35 de a) Copii
ani la data depunerii cererii, ºi sã poatã primi repartiþie pentru - 1 copil ..................................................................................2 puncte
locuinþã în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste. - 2 copii ..................................................................................3 puncte
Cererea de locuinþã se efectueazã numai individual ºi în nume 

- 3 copii ..................................................................................4 punctepropriu.
- 4 copii ..................................................................................5 puncte2. Titularul cererii de locuinþã ºi ceilalþi membri ai familiei acestuia - 
- > 4 copii .............................. 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copilsoþ/soþie, copii ºi/sau alte persoane aflate în întreþinerea acestuia - 
b) alte persoane, indiferent de numãrul acestora ..................2 punctetrebuie sã nu deþinã ºi sã nu fi deþinut o altã locuinþã în proprietate 

ºi/sau sã nu fie beneficiarul unei alte locuinþe cu chirie, proprietate de 
stat, proprietate a unitãþii administrativ-teritoriale sau a unitãþii în care 3. STAREA DE SÃNÃTATE ACTUALÃ  
îºi desfãºoarã activitatea, în municipiul Cãlãraºi. Boala de care suferã solicitantul sau un alt membru al familiei ori 

aflat în întreþinere necesitã, potrivit legii, însoþitor sau o camerã în 
NOTÃ: plus.........................................................................................2 puncte
Restricþia referitoare la nedeþinerea unei locuinþe în proprietate nu 4. VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI 
are în vedere locuinþele înstrãinate în urma unei acþiuni de partaj sau 4.1. pânã la 1 an ......................................................................1 punct
locuinþele trecute în proprietatea statului în mod abuziv ºi care nu au 

4.2. între 1 ºi 2 ani .................................................................3 punctefost retrocedate în naturã. Restricþia nu se aplicã în cazul deþinerii cu 
4.3. între 2 ºi 3 ani .................................................................6 punctechirie a unui spaþiu locativ în cãmine de familiºti sau nefamiliºti, 
4.4. între 3 ºi 4 ani .................................................................9 puncteprecum ºi chiriaºilor din locuinþele preluate abuziv de stat ºi care fac 

obiectul unor solicitãri de retrocedare sau care sunt retrocedate cãtre 4.5. pentru fiecare an peste 4 ani ..........................................4 puncte
foºtii proprietari. Prin cãmine de familiºti sau nefamiliºti se înþelege 
clãdirile dotate cu camere de locuit individuale ºi cu dependinþele, 

5. NIVELUL DE STUDII ªI /SAU PREGÃTIRE PROFESIONALÃ dotãrile ºi utilitãþile comune. De asemenea, restricþia nu se aplicã 
5.1. fãrã studii ºi fãrã pregãtire profesionalã...........................5 puncteîn situaþia în care titularul cererii de locuinþã ºi ceilalþi membri ai 
5.2. cu ºcoalã generalã, fãrã pregãtire profesionalã ºi/sau cu familiei acestuia - soþ/soþie, copii ºi/sau alte persoane aflate în 
specializare la locul de muncã ...............................................8 puncteîntreþinerea acestuia deþin, alãturi de alte persoane, cote-pãrþi 

dintr-o locuinþã, dobândite în condiþiile legii. 5.3. cu studii medii, fãrã pregãtire profesionalã ºi/sau cu specializare 
la locul de muncã .................................................................10 puncte

3. Titularul cererii de locuinþã trebuie sã îºi desfãºoare activitatea în 5.4. cu pregãtire profesionalã, prin studii medii sau profesionale de 
Municipiul Cãlãraºi. specialitate ºi/sau prin studii superioare de scurtã 

duratã....................................................................................13 puncte4. Repartizarea locuinþelor se face în limita fondului disponibil, 
5.5. cu studii superioare........................................................15 puncteluându-se în considerare atât locuinþele libere din fondul existent, cât 

ºi locuinþele ce urmeazã a fi finalizate în cadrul unor obiective de 
investiþii aprobate ºi cuprinse în programul de construcþii de locuinþe NOTÃ:
pentru tineri, destinate închirierii.

Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat ºi atestat conform legii.

NOTÃ:
6. SITUAÞII LOCATIVE SAU SOCIALE DEOSEBITE - Lista de prioritãþi se stabileºte anual.
6.1. tineri proveniþi din case de ocrotire socialã ºi care au împlinit 18 - Solicitanþii înscriºi în lista de prioritãþi, cu respectarea criteriilor de la 
ani ........................................................................................15 punctepct. 1, 2 ºi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinþe în 
6.2. tineri care au adoptat sau adoptã copii .........................10 punctelimita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiþii în anii 
6.3. tineri evacuaþi din case naþionalizate ..............................5 puncteurmãtori, în limita fondului disponibil în fiecare an ºi în noua ordine 

de prioritate stabilitã.
B. CRITERII DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNTAJ : 7. VENITUL MEDIU BRUT LUNAR/ MEMBRU DE FAMILIE: 
1. SITUAÞIA LOCATIVÃ ACTUALÃ 7.1. mai mic decât salariul minim pe economie ...................15 puncte
1.1. Chiriaº în spaþiu din fond locativ privat .........................10 puncte 7.2. între salariul minim pe economie ºi salariul mediu brut pe 
1.2. Tolerat în spaþiu ..............................................................7 puncte economie .............................................................................10 puncte
1.3. Suprafaþa locuibilã deþinutã (cu chirie, tolerat în spaþiu): - 
mp/locatar - NOTÃ: 
a) mai mare de 15 mp ºi pânã la 18 mp inclusiv ....................5 puncte - Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplicã numai 
b) mai mare de 12 mp ºi pânã la 15 mp inclusiv ....................7 puncte solicitanþilor de locuinþã care au îndeplinit în totalitate criteriile 
c) 8 mp ºi pânã la 12 mp inclusiv ...........................................9 puncte specificate la lit. A de mai sus.
d) mai micã de 8 mp ............................................................10 puncte - În cazul înregistrãrii unor punctaje egale, solicitanþii vor fi departajaþi 

în funcþie de situaþia locativã constatatã la data efectivã a repartizãrii 
locuinþelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanþii a cãror NOTÃ:
situaþie locativã este sau poate deveni, în mod iminent, gravã. Dacã În cazul celor toleraþi în spaþiu, toatã suprafaþa locativã a imobilului 
nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în se împarte la numãrul total al locatarilor, în care sunt incluºi ºi cei 
funcþie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare care nu fac parte din familia solicitantului de locuinþã, dar care 
data efectivã a înregistrãrii cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în locuiesc în acelaºi imobil. În cazul spaþiilor locative închiriate, 
acest caz solicitantul a cãrui cerere are vechime mai mare. În cazul suprafaþa locativã deþinutã conform contractului de închiriere se 
când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au împarte numai la numãrul membrilor familiei solicitantului de locuinþã. 
prioritate solicitanþii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza La stabilirea numãrului de membri ai familiei solicitantului de locuinþã 
criteriilor cu caracter de protecþie socialã (starea civilã + starea de se va avea în vedere componenþa familiei definitã la cap. A pct. 2.
sãnãtate actualã).
- În cazul locuinþelor destinate în mod exclusiv tinerilor 

2. STAREA CIVILÃ ACTUALÃ specialiºti din învãþãmânt sau sãnãtate se pot propune ºi 
2.1. Starea civilã: adopta criterii specifice în suplimentarea celor prevãzute de 
a) cãsãtorit ...........................................................................10 puncte criteriile-cadru, în condiþiile legii.

actului de absolvire pentru ultima formã de Cererea de locuinþã se efectueazã numai 
învãþãmânt.  ºi/sau calificare absolvitã conform individual ºi în nume propriu
legii; - solicitant;Actele pentru obþinerea unei locuinþe (ANL) 
9.Copiile actelor de identitate ale în regim de închiriere vor fi cuprinse într-un 
persoanelor majore ºi copiidosar, dupã cum urmeazã :  ale certificatelor 
de naºtere ale tuturor copiilor care locuiesc 1.Copie xerox – B.I/C.I – soþ, soþie ºi copiii; 
împreunã cu familia titularului în acelaºi  imobil;2.Copie acte de stare civilã.  
10.Schiþã cu evidenþierea suprafeþelor cu 3.Declaraþii autentificate/autentificatã 
domiciliul stabil al solicitantului ºi familiei Titularul cererii de locuinþã ºi ceilalþi membri ai 
acestuia, întocmitã de o persoanã autorizatã.familiei acestuia - soþ/soþie, copii ºi/sau alte 
11.Document eliberat de ultima instituþie de persoane aflate în întreþinerea acestuia trebuie 
ocrotire socialã în care a fost institutionalizat - sã nu deþinã ºi sã nu fi deþinut o altã locuinþã în 
dupã caz .proprietate ºi/sau sã nu fie beneficiarul unei alte 
12.Copia Sentinþei judecatoreºti din care sã locuinþe cu chirie, proprietate de stat, proprietate 
rezulte cã a adoptat unul sau mai multi copii - a unitãþii administrativ-teritoriale sau a unitãþii în 
dupã caz.care îºi desfãºoarã activitatea, - în Municipiul 
NOTÃ:Cãlãraºi.
Actele justificative se depun prin - (Declaraþie Notarialã - Eu, titularul cererii de 

locuinþã îmi desfãºor activitatea în localitatea în Registratura Primãriei Municipiului Cãlãraºi 
care sunt amplasate locuinþele – municipiul iar la data repartizãrii locuinþelor pentru 
Cãlãraºi ºi am luat la cunoºtinþã cã cererea de tineri destinate închirierii, solicitanþii 
obþinere a unei locuinþe pentru tineri destinate acestora sunt obligaþi sã reconfirme criteriile 
închirierii se efectueazã individual ºi în nume de acces la  locuinþã conform prevederilor 
propriu ºi sunt titularul cererii. Nu realizez legale în vigoare.  
alte venituri decât cele declarate  ºi depuse la Actele justificative necesare obþinerii unei 
dosarul de locuinþã)   locuinþe ANL în regim de închiriere au la bazã 
Acte doveditoare: declaraþii autentificate ale prevederile legale:
titularului cererii ºi, dupã caz, ale soþiei/soþului ºi - Legea Nr. 152 din 15 iulie 1998 ***Republicatã 
ale celorlalþi membri majori din familia acestuia. - privind înfiinþarea Agenþiei Naþionale pentru 
4.Contractul de închiriere – din fondul locativ Locuinþe;
privat valabil înregistrat la Direcþia Generalã a - Hotãrârea Nr. 962 din 27 septembrie 2001 - 
Finanþelor Publice Cãlãraºi – la data depunerii privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
solicitãrii. punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 
5.Acte doveditoare privind veniturile 152/1998 privind înfiinþarea Agenþiei Naþionale 
obþinute. pentru Locuinþe;
Venitul mediu BRUT LUNAR / MEMBRU DE - Hotãrârea Nr. 251/2016 din 6 aprilie 2016 - 
FAMILIE: privind modificarea ºi completarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a - adeverinþã cu venitul BRUT LUNAR  venituri 
prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinþarea de naturã salarialã; 
Agenþiei Naþionale pentru Locuinþe, aprobate - ajutor de ºomaj - cupon  ajutor ºomaj pentru 
prin Hotãrârea Guvernului nr. 962/2001;luna anterioarã sau adeverinþã AJOFM;
- Legea 544/2001 privind liberul acces la - cupon pensie pentru luna anterioarã;
informaþiile de interes public;- cupon alocaþie de stat pentru copiii; 
- Legea 677/2001 pentru protecþia persoanelor - cupon  ajutor social, sau adeverinþã cã 
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter beneficiazã de prevederile Legii 416/2001- 
personal ºi libera circulaþie a datelor, precum ºi privind venitul minim garantat;
alte prevederi legale în vigoare.   - decizie de indemnizaþie pentru  creºterea ºi 
Declaraþiile date cu nesinceritate atrag îngrijirea copilului ( în vârstã de pânã la 2 ani, 
scoaterea din evidenþa Comisiei de Analizã sau 7 ani pentru copilul bolnav);
ºi Repartizare a dosarului respectiv. Cu - pensie pentru limitã de vârstã (boalã, 
rugãmintea de a verifica lunar sau de câte ori invaliditate, de urmaº, etc);
este nevoie avizierul Primãriei Municipiului 

- alte venituri obþinute în condiþiile legii - Cãlãraºi sau a site-ului 
declaraþie notarialã cu suma acordatã sau w.w.w.primariacalarasi.ro LOCUINTE FOND 
primitã ca pensie de întreþinere  pentru situaþia LOCATIV pentru eventualele modificãri 
în care nu se poate face dovada realizãrii legale care pot surveni.   
veniturilor (nu realizeazã venituri) ;
Copie - Decizie de suspendare a activitãþii 

Relaþii suplimentare puteþi obþine pe site-ul pentru persoanele care se aflã în 
www.primariacalarasi.ro LOCUINÞE FOND indemnizaþie de creºtere copil - dupã caz;
LOCATIV. 

6.Copie CERTIFICAT MEDICAL – pentru 
membru din familia solicitantului care  
necesitã, potrivit legii, însoþitor sau o camerã Domnule Primar,în plus.

Subsemnata(ul)……………….........având 7.Acte doveditoare privind evacuarea dintr-
domiciliul stabil în localitatea ………………… un imobil retrocedat foºtilor proprietari, din 
Str…………………nr…bl…..scara…….etaj…….care sã rezulte cã au avut calitatea de chiriaº pe 
ap.......rog prin prezenta a supune aprobãrii baza unui Contract de închiriere, încheiat cu 
Consiliului Local al Municipiului Cãlãraºi SPCTAFL Cãlãraºi. 
prezenta cerere prin care solicit repartizarea - Copie hotãrâre definitivã de revendicare 
unei locuinþe (ANL)  în regim de închiriere imobil/adresã emisã de SPCTAFL 
compusã din…....camere.Cãlãraºi/Dispoziþie de restituire. Dovada 
În  prezent locuiesc în evacuãrii din locuinþa retrocedatã în baza 
localitatea…….………………… strada Legii nr. 112/1995, a Legii nr. 10/2001 sau a 
………………  nr... bloc … scara… etaj… Legii nr. 501/2002 - dacã este cazul (proces-
apartament…în imobilul proprietatea verbal de evacuare întocmit de un executor 
…………………….. în calitate de chiriaº/tolerat judecãtoresc sau orice alt document care sã 
în spatiu/fãrã forme legale.ateste faptul cã aþi pãrãsit locuinþa - dupã caz;
Data                Semnãtura,8.Copii  acte de studii (diplome) - Copia 

PRIMÃRIA CÃLÃRAªI / SPCTAFL
CRITERII pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluþionarea cererilor de locuinþe ºi 

în repartizarea locuinþelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Cãlãraºi

ACTE JUSTIFICATIVE pentru obþinerea unei locuinþe 
ANL în regim de închiriere în municipiul Cãlãraºi



multe situaþii; renunþarea de a mai membrilor PSD ne-a redat prin implicãri de multe ori departe PSD la nivel naþional. Dna senator propierea alegerilor 
critica de pe tuºã ºi „punerea osului încrederea de care aveam atâta de ochii presei, dar eficiente, care Roxana PAÞURCÃ este la acest pentru stabilirea echipei A la treabã", începând chiar cu noi nevoie. au adus PSD-ului multe voturi, cã început de legislaturã, în opinia de conducere a 
înºine. Abia apoi, consider, putem este alãturi de organizaþie. Ar fi o mea, surpriza plãcutã; se implicã, organizaþiei judeþene a PSD Din experienþa cãpãtatã, cu reuºite 
emite pretenþii în a face observaþii participã, doreºte, trebuie susþinutã, Cãlãraºi a dat naºtere multor sau insuccese, doresc sã-mi expun 

discuþii printre social democraþii cuiva sau a sfãtui pe cineva. În fine, iar experienþa deputatului Iacomi în pãrerea asupra a ceea ce ar trebui 
cãlãrãºeni, unele dintre ele revenind la „oile politice", doar administraþia localã nu se poate evitat, ce ar fi necesar sã 
purtându-se, însã, mai mult „pe mergând la vot, am fi în mãsurã sã pune la îndoialã.  Pentru toþi trebuie accentuãm, ce ar fi indicat sã privim 
la colþuri". „Cine e cu cine, cine criticãm mãsurile luate de puterea dat un credit de început, cu inima cu neutralitate sau cu intransigenþã, 
are ºanse ºi pe cine susþine instalatã în urma scrutinului, deschisã, ºi toþi sã fim conºtienþi cã odatã cu instalarea noii conduceri 

aceastã idee fiind cu referire la cei e firesc sã fim monitorizaþi pentru a Bucureºtiul" sunt temele actuale judeþene în viitorul apropiat. 
mulþi care comenteazã, nemulþumiþi nu deraia de pe drumul firesc. printre membrii PSD. Ocupând prin sprijinul partidului o 
, foarte agresiv uneori, decizii, Cei care se vor angaja în competiþia serie de funcþii importante în Se ºtie în momentul de faþã cã îºi 
atitudini, etc... în loc sã participe, internã vor trebui, în opinia mea sã administaþia judeþului ºi având, doresc funcþia de preºedinte 
masiv, la maniera democraticã de a- îndeplineascã o serie de condiþii alãturi de alþi colegi, atuul loialitãþii deputatul Iulian Iacomi ºi 
ºi spune pãrerea - prin aplicarea enunþate extrem de delicat, dar faþã de acest partid de 16 ani, actualul interimar, Ciprian 
ºtampilei - în ziua votului. ferm, de cãtre secretarul general al consider  cã e o datorie de onoare Pandea, însã, oficial, nu a fost 
La Cãlãraºi, de prea mult timp, PSD-Marian NEACªU, prezent la o sã nu uit de unde am plecat ºi sã depusã nicio candidaturã pentru 
liniºte ºi creºtere în organizaþie n-au ºedinþã a Biroului Permanent sprijin, dacã se doreºte, dezvoltarea alegerile ce vor avea loc în luna 
mai fost; când se înfiripase speranþa Judeþean al PSD Cãlãraºi acum ºi organizarea PSD Cãlãraºi.mai. 
unui nou început, fatalitatea a fãcut câteva sãptãmâni. Amintea M-aº bucura sã observ cã eforturile Unul dintre vechii membri ai ca proaspãtul ºi entuziastul nostru secretarul general despre primarilor noºtri, mai ales al celor organizaþiei cãlãrãºene, Rãzvan preºedinte, Dan Eugen necesitatea întocmirii unui plan de foarte vechi, de la începuturi aº zice, Meseºeanu, a dorit sã-ºi facã CRISTODOR, sã plece dintre noi carierã pentru fiecare aspirant de de a rezista în faþa „puterii galbene"- gafã politicã sã nu încercãm sã ni-l publicã intenþia de a se angrena într-o lume fãrã politicã. Din nou, funcþie politicã; total de acord, de atâþia ani -sunt recunoscute la apropiem, cu atât mai mult cu cât, în conducerea partidului, pentru organizaþie, momente de pentru cã spuneam la început adevãrata valoare. Conducerea chiar dacã tardiv, am încerca sã transmiþându-ne câteva puncte derutã ºi incertitudine. Bucureºtiul despre lehamitea generalã atunci judeþului ar trebui sã deþinã un „fir îndreptãm o greºealã care i s-a fãcut de vedere personale referitoare a avut, în ceea ce priveºte când vine vorba despre politicã ºi, în roºu" cu fiecare primar nu numai în acum câþiva ani. la felul în care ar trebui sã se desemnarea unui lider, mânã bunã. acelaºi timp, nu se poate fãrã ea. precampanie ºi campanie ci ºi în desfãºoare activitatea în partid. Un alt lucru esenþial în creºterea Exact în prag de alegeri Atunci, singura soluþie este sã restul anilor de mandat, pe baza forþei organizaþiei este cuprinderea parlamentare, instalarea tânãrului formãm oameni cu vocaþie în aºa „În curând vor începe pregãtirile unui grafic de întâlniri, riguros în structura ei decizionalã a tuturor consilier judeþean Ciprian PANDEA ceva, sã dezvoltãm specialiºti în pentru organizarea Conferinþei întocmit ºi respectat. parlamentarilor; la acest moment, în postura de director de campanie politicã ºi nu diletanþi, identificatori Judeþene de alegeri în cadrul PSD 

O atenþie aparte pentru primarul deputaþii Iacomi ºi Nicolicea nu fac ºi, ulterior, preºedinte interimar al de soluþii ºi persoane credibile, Cãlãraºi. Întotdeauna mi-a plãcut 
municipiului Olteniþa, deþinãtorul parte din Biroul Permanent organizaþiei judeþene PSD Cãlãraºi, vectori de imagine adevãraþi ºi nu ideea de politicã ºi sunt conºtient 
celei mai mari organizaþii PSD care Judeþean ºi, aºa cum spunea fostul mulatã pe valul naþional pro PSD, care mimeazã realitatea. Va trebui cã, dincolo de neîncrederea 
a câºtigat un municipiu; cuvintele primar de la Lehliu Garã, o au dus la strângerea rândurilor psd- sã avem pentru perioada urmãtoare consistentã pe care o conþine acest 
de ordine aici: menþinere-implicare- asemenea situaþie nu aduce nimic iºtilor din întreg judeþul ºi obþinerea colegi pregãtiþi în comunicarea cu concept în realitatea româneascã, 
creºtere. bun, din contrã, poate alimenta unui rezultat neverosimil pentru electoratul (conferinþe de presã, dincolo de lehamitea pe care o 

eventuale tensiuni. Sunt de pãrere foarte multã lume. O altã chestiune sensibilã, neglijatã întâlnirile cu oamenii), conºtienþi de resimþim cu toþii atunci când auzim 
cã influenþa unui deputat în foarte mult timp: pãstrarea unei realismul propriilor aspiraþii politice termenii „politicã sau politician", Câºtigarea alegerilor ºi la Cãlãraºi 
dezvoltarea propriei organizaþii, mai legãturi cât mai strânse cu liderii ºi administrative, dar ºi de ale este inevitabil contactul cu ea. Vrem (1 senator, 2 deputaþi) într-o 
ales dacã vrea, este de bun augur, naþionali care s-au dovedit apropiaþi celorlalþi, cunoscãtori ai aºteptãrilor nu vrem, ne place sau nu, politica manierã demnã de o organizaþie 
ori noi avem doi asemenea ºi/sau implicaþi pentru Cãlãraºi. Îl organizaþiei, unele legitime, altele va face parte, în aceastã variantã care „ziceai" cã este la conducerea 
exponenþi. Despre anvergura dlui nominalizez deocamdatã doar pe exgerate, etc. Toate însã vor avea în bolnavã a sa, încã mulþi ani de acum judeþului de cel puþin 4 ani, a pus pe 
deputat Eugen NICOLICEA este fostul deputat de Cãlãraºi, actualul centru zicala „Omul potrivit la locul înainte. Singura cale de a însãnãtoºi jar adversarii politici, aceºtia 
inutil sã amintesc, domnia sa fiind primar al sectorului 5, dl. Daniel potrivit", blagoslovit de cei 7 ani de mediul pe care-l blamãm la unison reînvãþând sã ne ia în seamã-fãrã 
unul dintre comunicatorii de bazã ai FLOREA. Dl. Florea a demostrat acasã!"este implicarea fiecãruia în cât mai plãcere, categoric-iar nouã, 

...afli ce se-ntâmplã12 28 aprilie - 4 mai 2017Anunþuri

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: 

21  
minute!

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%

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

COMERCIALIZEAZÃ
Sãmânþã porumb, Sãmânþã floarea soarelui, 

Sãmânþã lucernã, Sãmânþã soia, Sãmânþã mazãre

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

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

O cursã dus: 

1  2
min te!u

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%

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

SC LUNCA SLOBOZIA
COMERCIALIZEAZÃ

Sãmânþã porumb, Sãmânþã floarea soarelui, 
Sãmânþã lucernã, Sãmânþã soia, Sãmânþã mazãre

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

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

SC LUNCA SLOBOZIA

Rãzvan Meseºeanu îºi doreºte sã se 
implice activ în organizaþia PSD Cãlãraºi

Organizatorul licitaþiei: Direcþia Silvicã Cãlãraºi, cu oferite la licitaþie 802 m3. economici adjudecatar, atrage anularea 
sediul în Cãlãraºi, str. Aleea I.A.S. Mircea Vodã, nr. adjudecãrii pentru masã lemnoasã respectivã ºi din care pe sortimente: 
2, jud. Cãlãraºi, tel. 0242 314 344, fax: 0242 311 pierderea garanþiei de contractare aferente. -211 m3 lemn pentru furnir tehnic
496, E-mail: office@cãlãraºi.rosilva.ro. Garanþia de contractare nu se restituie -501 m3 lemn pentru cherestea 
Data ºi ora desfãºurãrii licitaþiei: 09.05.2017, ora operatorului economic, în urmãtoarele situaþii: -90 m3 lemn rotund de foioase pentru construcþii 
11.00. a)nu a fost încheiat contractul de vânzare – ºi respectiv pe specii ºi grupe de specii: 
Locul desfãºurãrii licitaþiei: sediul Direcþiei Silvice cumpãrare a masei lemnoase, în conditile legii, - plop ea. 802 m3 
Cãlãraºi din loc. Cãlãraºi, jud.Cãlãraºi, str. Aleea din culpa operatorului economic; Materialele lemnoase fasonate care se oferã spre 
I.A.S. Mircea Vodã, nr. 2. b)nu a constituit garanþia de bunã execuþie, la vânzare nu provin din fondul forestier proprietate 
Tipul licitaþiei: licitaþie publicã în plic închis. datã încheieri contractului; publicã certificat. 
Licitaþia este organizatã ºi se va desfãºura potrivit c)îºi retrage oferta în perioada de valabilitate a Materialele lemnoase fasonate rãmase 
prevederilor Regulamentului de valorificare a acesteia; neadjudecate dupã încheierea licitaþiei se pot 
masei lemnoase din fondul forestier proprietate d)a fost încheiat în termen contractul de vânzare adjudeca prin negociere, în aceeaºi zi, în condiþiile 
publicã, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. – cumpãrare a masei lemnoase, iar valoarea prevãzute de prezentul regulament ºi de alte 
617/2016. garanþiei, cu acordul pãrþilor, se foloseºte pentru reglementãri în vigoare. 
Data ºi ora organizãrii preselecþiei: 04.05. 2017, constituirea garanþiei de bunã execuþie ºi /sau Caietul de sarcini poate fi achiziþionat de la sediul 
ora 12.00. pentru plata contravalorii masei lemnoase organizatorului licitaþiei începând cu datã de: 

contractate. Data ºi ora - limitã pânã la care poate fi depusã 28.04.2017. 
documentaþia pentru preselecþie ºi înscrierea la Pentru informaþii ºi date suplimentare va puteþi Alte informaþii privind organizarea ºi desfãºurarea 
licitaþie 04.05.2017, ora 10.00. adresa organizatorului licitaþiei: tel./ fax 0242 314 licitaþiei: 

344 / 0242 311 496, mobil 0734 555 814, E-mail: Lista loturilor care se liciteazã, preþul de pornire a Neîncheierea contractului de vânzare - 
office@cãlãraºi.rosilva.ro persoanã de contact licitaþiei ºi pasul de licitare pentru fiecare lot sunt cumpãrare a masei lemnoase adjudecate, în 
Oae Cãtãlin.afiºate la sediul organizatorului ºi pe site-ul Regiei termenul maxim de 10 zile lucrãtoare, stabilit prin 

Naþionale a Pãdurilor – Romsilva, www. rosilva.ro. DIRECTORcaietul de sarcini, din culpã exclusivã a 
operatorului economic / grupului de operatori Ing. Ana TituVolumul total de materiale lemnoase fasonate 

REGIA NAÞIONALÃ A PÃDURILOR - ROMSILVA

D I R E C Þ I A   S I L V I C Ã   C Ã L Ã R A ª I
Aleea IAS Mircea Vodã, nr. 2, Cãlãraºi, cod poºtal 910058, CUI  1590120,  R.C. J 51/109/2004, 

COD IBAN RO18RZBR0000060004419486    Raiffeisen Bank Calarasi, tel. 0242/314344, fax: 0242/311496
E-mail: office@calarasi.rosilva.ro

ANUNÞ
Privind organizarea licitaþiei pentru vânzarea de materiale lemnoase fasonate
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