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Pavel Petre:

Marian Iancu:

„Am atras fonduri de 1,8
milioane euro la Ciocãneºti
pânã acum ºi avem proiecte
de încã 2,8 milioane"

Fondat în 2008
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Costel Boitan:
„În primul mandat
am finalizat
investiþii de peste
700.000 de lei"

„Am finalizat proiectul privind
modernizarea strãzilor din
comuna Mânãstirea, în valoare
de 9,9 milioane lei“

Anul VIII, Nr. 349
12 - 18 mai 2017
preþ: 2 lei

...afli ce se-ntâmplã
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ªtefania Moga (PSD) - Laurenþiu Bãnescu (PNL) ºi
Aurica Pârlea (PNL) - Florian Belu (PSD), candidaþii
pentru primãria Lehliu Garã, respectiv Unirea
I.S.U. Cãlãraºi continuã
activitãþile de recrutare a
candidaþilor pentru
concursurile de admitere
în instituþiile M.A.I >> pagina 11

ªtefania Moga

Laurenþiu Bãnescu

Filipescu: „Vasile Iliuþã
nu a mai candidat la
preºedinþia PNL
pentru cã se fãcea
de râs, dovadã fiind
rezultatele"
>> pagina 6
Generalul (r) Marian
Stoica este secretar
general adjunct al
PNL Cãlãraºi
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Aurica Pârlea

P

e 11 iunie a.c., în oraºul Lehliu
Garã ºi comuna Unirea se vor
organiza alegeri locale parþiale
pentru desemnarea noilor primari. La
Lehliu funcþia a fost vacantatã prin
demisia lui Iulian Iacomi, ales deputat la
alegerile din 11 decembrie 2016, în timp

Florian Belu

ce primarul comunei Unirea, Dan Nica, a
fost eliberat din funcþie, anul trecut, în
urma stãrii de incompatibilitate ºi a
conflictului de interese constatate de
cãtre Agenþia Naþionalã de Integritate.
Social democraþii cãlãrãºeni i-au
nominalizat pe actualii interimari ai

celor douã localitãþi, viceprimarii
ªtefania Moga (Lehliu Garã) ºi Florian
Belu (Unirea), iar PNL va încerca sã
câºtige cu Laurenþiu Bãnescu (Lehliu
Garã), consilier judeþean ºi Aurica Pârlea
(Unirea), fost primar ºi actual consilier
local al comunei.
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Ciprian Pandea: „Consiliul Judeþean
nu este feuda PNL"/Drãgulin: „PSD
condiþioneazã alocarea de fonduri
în funcþie de culoarea politicã"

P

Chirnogi, 9 Mai - Triplã
Semnificaþie Istoricã!
Mircea Brânduºã. În a doua zi din aceastã
sãptãmânã, localitatea Chirnogi a fost din
nou în sãrbãtoare! Dis de dimineaþã, centrul
civic fremãta de oameni care soseau pentru
a participa la un eveniment oarecum inedit
pânã acum în sânul comunitãþii, cu o triplã
semnificaþie istoricã ºi anume,
sãrbãtorirea zilei de 9 mai.
>> pagina 8

reºedintele interimar al
PSD Cãlãraºi, Ciprian
Pandea, a declarat, vizavi
de sprijinul pe care Consiliul
Judeþean îl oferã sau nu
primarilor PSD, cã nu este cazul
ca primarii sã meargã cu mâna
întinsã la preºedintele CJ Vasile

VINERI

SÂMBÃTÃ

Iliuþã deoarece este clar
legiferatã modalitatea de
repartizare a fondurilor
judeþene, acestea nefiind la
discreþia conducerii acestei
instituþii.
„Consiliul
Judeþean nu este... >> pagina 6

DUMINICÃ

LUNI

MARÞI

MIERCURI

JOI

24°C

27°C

22°C

21°C

21°C

22°C

18°C

Parþial noros

Posibile ploi

Posibile ploi

Parþial noros

Noros

Parþial noros

Parþial noros

2

Local

12 - 18 mai 2017
...afli ce se-ntâmplã

A început campania GRATUITÃ
de sterilizare a câinilor de rasã
comunã cu stãpân

S

erviciul Public de Gestionare a Câinilor Fãrã
Stãpân, din subordinea Primãriei Municipiului
Cãlãraºi, a demarat, ca urmare a finalizãrii
procedurilor de achiziþie, începând cu 5 mai 2017,
campania gratuitã de sterilizare a câinilor de rasã
comunã cu stãpân, de pe raza municipiului Cãlãraºi.
Condiþiile de desfãºurare a campaniei sunt
urmãtoarele:

În atenþia solicitanþilor de locuri de
muncã în Spaþiul Economic European
care folosesc Reþeaua EURES!

E

URES este o reþea
de cooperare
conceputã pentru
facilitarea liberei circulaþii
a lucrãtorilor în þãrile UE
28, precum ºi în Elveþia,
Islanda, Liechtenstein ºi
Norvegia.
Reþeaua este formatã din
Biroul European de
Coordonare (BEC),
birourile naþionale de
coordonare (BNC),
partenerii EURES ºi
partenerii asociaþi
EURES.

-vor fi sterilizate/castrate doar caninele care deþin
carnet de sãnãtate ºi microcip;
-proprietarii care doresc sã beneficieze de acest
serviciu gratuit se pot prezenta, începând cu 05 mai
2017, de luni pânã joi între orele 08.00-16.00 ºi vineri
între orele 08.00-13.00, în foaierul Primãriei
Municipiului Cãlãraºi, pentru obþinerea unui bon de
ordine;
-proprietarii trebuie sã aibã asupra lor cartea de
identitate ºi carnetul de sãnãtate al câinelui;
-în urma primirii bonului de ordine, se vor putea face
programãri pentru operaþia de sterilizare la cabinetul
SC PROLIFE VET SRL, din Cãlãraºi, strada Tudor
Vladimirescu, bloc B17, parter (dr. Briºan Minodora).
Menþionãm faptul cã, în conformitate cu HG
1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a OUG 155/2001 privind aprobarea
programului de gestionare a câinilor fãrã stãpân,
Art. 39, punctul 1, „persoanele fizice sau juridice,
asociaþiile ºi fundaþiile pentru protecþia animalelor
care deþin câini de rasã comunã sau metiºi ai
acestora pe teritoriul þãrii au obligaþia sã îi
sterilizeze pâna cel târziu la data de 1 ianuarie 2015".
Potrivit articolului 15 al Legii 258/2013,
nerespectarea acestui lucru constituie contravenþie ºi
se sancþioneazã cu amendã de la 5.000 lei la 10.000
lei.
Campania Serviciului Public de Gestionare a Câinilor
Fãrã Stãpân se desfãºoarã pânã la finele anului 2017.

Printre partenerii EURES
se numãrã Serviciile
Publice de Ocupare a
Forþei de Muncã (SPOFM)
din Uniunea
Europeanã/Spaþiul
Economic European.
Deºi Serviciile Publice de
Ocupare a Forþei de
Muncã sunt structurate
diferit în fiecare þarã, ele
au aceeaºi sarcinã de bazã,
ºi anume sã contribuie la
gãsirea ofertei potrivite
pentru cererea potrivitã pe
piaþa muncii, prin
furnizarea de servicii de
informare, orientare ºi
plasare.
În România, Agenþia
Naþionalã pentru
Ocuparea Forþei de
Muncã, în calitate de
serviciu public de ocupare,
este membru de drept al
reþelei EURES. Are în
subordine 41 de AJOFMuri ºi AMOFM Bucureºti.

În România, Reþeaua
EURES funcþioneazã cu
44 de consilieri EURES cu
funcþie front office, adicã
orientaþi cãtre public, câte
unu (1) la nivelul fiecarei
Agenþii Judeþene pentru
Ocuparea Forþei de Muncã
ºi trei (3) la nivelul
Agenþiei Municipale
pentru Ocuparea Forþei de
Muncã Bucureºti, iar la
nivelul ANOFM existã alþi
trei (3) consilieri EURES
cu funcþie back office cu
rol în planificare ºi
monitorizare. Întreaga
activitate EURES în
România se desfãºoarã
sub îndrumarea

Coordonatorului Naþional
EURES.
Rolul consilierilor EURES
este de a oferi cele trei
servicii EURES de bazã ºi
anume, informare,
orientare ºi plasare, atât
pentru solicitanþii de
locuri de muncã, cât ºi
pentru angajatori,
interesaþi deopotrivã de
piaþa de muncã europeanã.
De aceea, toate serviciile
furnizate de cãtre
consilierii EURES, atât
pentru solicitanþii de
locuri de muncã, cât ºi
pentru angajatori, sunt
gratuite.

Toate ofertele de muncã
aflate pe Portalul
European EURES
www.eures.europa.eu, cât
ºi pe Portalul EURES
România
http://eures.anofm.ro/ pot
fi accesate gratuit.
Nu se percep comisioane
pentru serviciile de
informare,orientare ºi
plasare în muncã!
EURES ESTE UN
SERVICIU GRATUIT,
ATÂT PENTRU
SOLICITANÞII DE
LOCURI DE MUNCÃ,
CÂT ªI PENTRU
ANGAJATORI!

Primãria Cãlãraºi

Program Anual Municipal pentru
acordarea finanþãrilor
nerambursabile, valabil pe anul 2017
Autoritatea finanþatoare:
Municipiul Cãlãraºi prin Primãria
municipiului Cãlãraºi, cu sediul în
str. Bucureºti, nr. 140A, judeþul
Cãlãraºi, acordã finanþãri
nerambursabile pentru activitãþi
nonprofit de interes general, în
conformitate cu prevederile Legii
nr. 350/2005 privind regimul
finanþãrilor din fonduri publice
alocate pentru activitãþi nonprofit
de interes general. Domeniile de
intervenþie selectate sunt:
activitãþi sportive ºi de tineret.
Beneficiari direcþi: orice persoanã
fizicã sau persoanã juridicã fãrã
scop patrimonial - asociaþie sau
fundaþie - care desfãºoarã
activitãþi nonprofit sau cult
religios recunoscut conform legii,
care doreºte sã sprijine realizarea
unor obiective de interes public
general, regional sau local, are
dreptul de a participa (în
condiþiile Legii nr. 350/2005) la
procedura pentru atribuirea
contractului de finanþare
nerambursabilã.
Procedura aplicatã: finanþarea
nerambursabilã acordatã din

fonduri publice unui beneficiar se
va face în baza unui contract de
finanþare nerambursabilã încheiat
între Municipiul Cãlãraºi ºi
beneficiar, în urma aplicãrii
procedurii selecþiei publice de
proiecte, conform Ghidului
solicitantului.
În cazul în care, dupã prima
sesiune, sumele alocate nu vor fi
consumate, se vor organiza alte
sesiuni pânã la consumarea
integralã a fondurilor
Bugetul programului: suma totalã
alocatã pentru Program în anul
2017 este de 4.000 mii lei,
defalcatã astfel:
Domenii / Buget/ mii lei
1. Proiecte - activitãþi sportive ºi
de tineret / 4.000
Informaþii generale privind
autoritatea contractantã, în
special denumirea, codul fiscal,
adresa, numãrul de telefon,
telefax ºi/sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Municipiul
Cãlãraºi, str. Bucureºti, nr. 140A,
judeþul Cãlãraºi, telefon
0242/311005, fax 0242318574, email: office@primariacalarasi.ro.

Comisia de analizã a cererilor de locuinþe construite
pentru tineri în regim de închiriere prin programul ANL

ÎN ATENÞIA SOLICITANÞILOR DE LOCUINÞE
CONSTRUITE PENTRU TINERI ÎN REGIM
DE ÎNCHIRIERE PRIN PROGRAMUL ANL
Având în vedere prevederile Legii nr.
152/1998 privind înfiinþarea Agenþiei
Naþionale pentru Locuinþe, Hotãrârea
Guvernului nr. 962/2001 prin care au fost
aprobate Normele metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Legii
nr. 152/1998 privind înfiinþarea Agenþiei
Naþionale pentru Locuinþe, a Hotãrârii de
Consiliul Local nr. 56 din 26.04.2017
privind aprobarea „criteriilor pentru
stabilirea ordinii de prioritate în
soluþionarea cererilor de locuinþe ºi în
repartizarea locuinþelor pentru tineri
destinate închirierii, în municipiul
Cãlãraºi", vã aducem la cunoºtinþã faptul
cã aveþi obligaþia de a vã
completa/actualiza dosarele de locuinþe
construite pentru tineri în regim de

închiriere prin Programul ANL, pânã la
data de 12 IUNIE 2017.
Solicitanþii care nu vor
completa/actualiza dosarele vor fi înscriºi
în categoria dosarelor incomplete.
Relaþii suplimentare puteþi obþine la
Compartimentul de Fond locativ din cadrul
Primãriei Municipiului Cãlãraºi sau pe
site-ul www.primariacalarasi.ro.
PREªEDINTE,
COMISIA DE ANALIZÃ A
CERERILOR
DE LOCUINÞE CONSTRUITE
PENTRU TINERI
ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE
Viceprimar Viorel IVANCIU
www.obiectiv-online.ro
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Ecoaqua Cãlãraºi

Dispecerate non stop
la dispoziþia clienþilor

Sãptãmâna trecutã s-a
aprobat prima rectificare
de buget de anul acesta

C

onsilierii locali ai municipiului
Cãlãraºi s-au reunit, joi, 4 mai
a.c., în ºedinþã extraordinarã,
pentru a vota prima rectificare
bugetarã de anul acesta.
Conform raportului de specialitate,
capitolele care au suferit modificãri
sunt urmãtoarele:
La capitolul 51 Autoritãþi executive,
suma de 286.000 lei se
suplimenteazã la cheltuieli de capital
pentru achiziþie teren - Sala sport
Colegiul Economic (aprox. 280.000
lei, inclusiv taxe) ºi 6 mii lei aparat
aer condiþionat sediul Primãrie din
str. Progresul.
În cadrul capitolului 61 Ordine
publicã ºi siguranþã naþionalã, se
suplimenteazã cu suma de 81.000 lei
cheltuielile de personal pentru
drepturile câºtigate în instanþã de
cãtre poliþiºtii locali.
La solicitarea instituþiilor de
învãþãmânt preuniversitar de stat capitol 65, pentru buna desfãºurare
a procesului de învãþãmânt, cât ºi
pentru plata în termen a utilitãþilor
ºi efectuarea ºi plata la timp a
reparaþiilor curente ºi de capital în
ºcoli, licee ºi grãdiniþe, s-a propus þi
aprobat virarea creditelor bugetare
din trimestrele IV ºi III, în
trimestrul I al acestui an. La acest
capitol se suplimenteazã cu suma de
20.000 lei la Liceul Tehnologic Dan
Mateescu ºi anume 12.000 lei pentru
montare centralã alarmã la incendiu
în corpul B, în vederea respectãrii
recomandãrilor ISU ºi suma de
8.000 lei pentru plata la Ecoaqua,

aºa cum rezultã din adresa liceului.
La capitolul 67, la solicitarea
Direcþiei tehnice, se adaugã poziþie
bugetarã pentru Lucrãri de
întreþinere/reparaþii dotãri parcuri ºi
mobilier urban în suma de 200.000
lei, iar pentru tãiere, toaletare
copaci ºi scos cioate, se
suplimenteazã suma de 50.000 lei.
La acelaºi capitol bugetar, având în
vedere cã sumele au fost
trimestrializate începând cu
trimestrul III ºi se întind pe tot anul,
la solicitarea parohiilor, se propune
virarea sumelor ºi comasarea
acestora în trimestrul II, pentru
plata lucrãrilor pe care acestea le au
în desfãºurare.
Pentru continuarea execuþiei
aºezãmântului social, de pe lângã
parohia Sf. Gheorghe, se propune
suplimentarea cu 100.000 lei,
solicitarea acesteia fiind de 200.000
lei. Se suplimenteazã pentru Capela
Sf. Împãraþi Constantin ºi Elena
suma de 5.000 lei.
La capitolul 74, la propunerea
Direcþiei tehnice, se adaugã la
poziþia bugetarã Racorduri
canalizare menajerã în municipiul
Cãlãraºi cu suma de 40.000 lei.
Tot la propunerea Direcþiei tehnice,
suma de 45.000 lei a fost alocatã
pentru cheltuieli de capital Racordare la utilitãþi ºi amenajare
zona Parcare PMC.
Având în vedere Situaþia privind
necesarul de la bugetul de stat
pentru decontarea
lucrãrilor/serviciilor ºi a altor

cheltuieli pentru obiectivul de
investiþii „Execuþie lucrãri ºoseaua
de Rocadã, municipiul Cãlãraºi",
transmisã MDRAPFE, atât la partea
de venituri (cod 42.65), cât ºi la cea
de cheltuieli (cap.84), se adaugã
suma de 393.000 lei.
Având în vedere prevederile HCL
nr.33/23.03.2017, prin care s-a
aprobat finanþarea, începând cu data
de 1 mai 2017, a cheltuielilor curente
ºi de capital necesare funcþionarii
Serviciului Public Centrale Termice
ºi de Administrare a Fondului
Locativ Cãlãraºi, integral de la
bugetul local al municipiului
Cãlãraºi, se impune rectificarea
bugetului propriu al municipiului
Cãlãraºi pe anul 2017 pentru
includerea în acesta ºi a Serviciului
mai sus menþionat ºi, concomitent
scoaterea acestuia din bugetul
instituþiilor finanþate din venituri
proprii ºi subvenþii. Astfel, veniturile
pe care le va încasa, începând cu
data de 1 mai, Serviciul Public
Centrale Termice ºi de Administrare
a Fondului Locativ Cãlãraºi, se vor
constitui cã venituri proprii la
bugetul local.
Serviciul Public Centrale Termice ºi
de Administrare a Fondului Locativ
Cãlãraºi va fi finanþat de la bugetul
propriu al municipiului, iar
veniturile încasate se vor vira
integral la acesta. Astfel, la capitolul
70 se adaugã suma de 4.167.000 lei,
bugetul instituþiei în cauzã,
trimestrializat aºa cum se prezintã
în Anexã nr. 1 la prezenta.

Pe 14 mai va avea loc slujba de sfinþire
a Capelei „Sfântul Lazãr", din cimitirul
cu acelaºi nume, din municipiul Cãlãraºi
n anul 2011, în cimitirul
Sfântul Lazãr din
municipiul Cãlãraºi, se
punea piatra de temelie a
Capelei „Sfântul Lazãr",
edificiu ridicat ºi cu
ajutorul Primãriei ºi
Consiliului Local Cãlãraºi.

Î

Duminicã, 14 mai 2017, cu
arhiereasca binecuvântare a
Preasfinþitului Pãrinte
Vincenþiu, Episcopul
Sloboziei ºi Cãlãraºilor,
începând cu ora 8:00, va
avea loc slujba de sfinþire a
www.obiectiv-online.ro

lucrãrilor exterioare ºi de
întocmire a Sfintei Mese
ale Capelei „Sfântul Lazãr",
important moment ce
marcheazã Anul aniversar
al Episcopiei Sloboziei ºi
Cãlãraºilor „2017 - Sfânta
Liturghie, Izvor de Iubire ºi
Libertate în Lumea
Contemporanã".

un ales sobor de preoþi ºi
diaconi, va oficia Sfânta
Liturghie Arhiereascã.
La acest moment
duhovnicesc, toþi
credincioºii, copii, tineri,
vârstnici, femei ºi bãrbaþi,
vor avea posibilitatea de a
trece prin Sfântul Altar.

Dupã târnosirea (sfinþirea)
capelei, Preasfinþitului
Pãrinte Vincenþiu,
Episcopul Sloboziei ºi
Cãlãraºilor, înconjurat de

De asemenea, sunt aºteptaþi
sã participe la acest
eveniment reprezentanþi ai
autoritãþilor centrale,
judeþene ºi locale.

ECOAQUA SA CÃLÃRAªI - operator
regional al serviciilor de apã ºi
canalizare în judeþele Cãlãraºi ºi
Ialomiþa are organizate pe fiecare
sucursalã Dispecerate cu program
non stop, care preiau sesizãrile
utilizatorilor din aria de operare,
sesizãri privind disfuncþionalitatea
distribuþiei apei ºi preluãrii apei
uzate la canalizare: avarii, lipsa
presiunii apei, calitatea apei,
blocarea reþelelor de canalizare ºi
alte aspecte care necesitã
intervenþia echipelor specializate.
Datele de contact ale acestora sunt:
DISPECERAT SUCURSALA
ECOAQUA CÃLÃRAªI
w TELEFON: 0242.313.720
w Email:
dispecerat.ecoaqua@yahoo.com
Localitãþi în operare: Cãlãraºi, Lehliu
Garã, Fundulea, com. Lehliu,
Dorobanþu
DISPECERAT SUCURSALA
ECOAQUA OLTENIÞA
w TELEFON: 0242.510.279
w Email:
disp_ecoaqua_oltenita@yahoo.com
Localitãþi în operare: Olteniþa,
Budeºti, ªoldanu
DISPECERAT SUCURSALA
ECOAQUA URZICENI
w TELEFON: 0243.254.723
w Email: office1@ecoaquaurziceni.ro
Localitãþi în operare: Urziceni
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Pavel Petre: „Am atras fonduri de 1,8
milioane euro la Ciocãneºti pânã acum
ºi avem proiecte de încã 2,8 milioane“
Mircea Brânduºã

C

ând ai o strategie pe
termen lung ºi îþi
stabileºti anumite
obiective pentru a cãror
realizare trebuie sã lucrezi
foarte mult, þi se pare cã
timpul trece foarte repede.
Pentru Pavel Petre, primarul
comunei Ciocãneºti, cei 16
ani au fost ani buni, în sensul
cã din ceea ce ºi-a propus a
realizat peste 75%. În acest
context, s-ar putea spune cã
pentru domnia sa funcþia de
primar a devenit un fel de
profesie. În rândurile de mai
jos, Pavel Petre ne vorbeºte
despre cum este sã conduci
o primãrie pe un termen atât
de îndelungat.
î Rep: Domnule primar, dea lungul celor patru
mandate deþinute, a fost
mult, a fost puþin ceea ce vaþi propus de fiecare datã
pentru aceastã comunã ºi aþi
ºi dus la bun sfârºit?
P.P.: Aºadar, ca ani petrecuþi în
primãrie este mult, prin prisma
realizãrilor aº spune cã a fost
bine ce am realizat dar, se
putea ºi mai mult dacã la
vremurile respective nu
interveneau anumiþi factori,

convins pe consãtenii
dumneavoastrã sã vã acorde
din nou votul lor pe 5 iunie
2016, pentru al cincilea
mandat consecutiv?

linie educativã, sportivã,
culturalã ºi multe altele cu care
se confruntã comunitatea ºi
pentru a cãror rezolvare
trebuie sã îmi aduc contribuþia.

P.P.: Într-o comunitate sunt
foarte multe probleme de
rezolvat, cum ar fi realizarea
unor investiþii de strictã
necesitate ºi gãsirea surselor
de finanþare pentru acestea,

Cred cã mi-am fãcut bine
treaba, cu responsabilitate ºi,
atunci, concetãþenii mei mi-au
acordat un nou credit pentru
urmãtorii patru ani, alegând
continuitatea.
î Rep: Aveþi, desigur, o
strategie pentru dezvoltarea
comunei în urmãtorii patru
ani de mandat. Cum aratã
aceasta, ce speraþi de la
noul interval de timp?
P.P.: Pentru consãtenii mei miam propus sã realizez investiþii
în infrastructura de transport
ºi tehnico-edilitarã a comunei
în vederea îmbunãtãþirii
nivelului de trai al populaþiei ºi
reducerii decalajelor între
condiþiile de trai din mediul
urban ºi din cel rural. Astfel,
vom implementa urmãtoarele
proiecte: Extindere sistem
alimentare apã pe o lungime de
4,5 km; Construire grãdiniþã cu
3 sãli de curs; Reabilitare ºi
modernizare cãmin cultural
(expertizã ºi consolidare
construcþie ºi dotare cu
logisticã performantã - sistem

Extindere canalizare

cum ar fi criza financiarã sau
politicul.
î Rep: Ce credeþi cã i-a

probleme sociale, probleme de
fond funciar, probleme
organizatorice, activitãþi pe

lumini ºi sistem sunet);
Eliberare certificat urbanism
pentru întocmirea
documentaþiei tehnice pentru
extindere reþea canalizare;

Staþie pompare apã

Modernizare prin asfaltare a 9
km de strãzi comunale de
interes public local;
Achiziþionare utilaj greu pentru
deservire serviciu salubrizare.
Achiziþionare autospecialã de
pompieri pentru intervenþii
rapide în caz de incendii.
î Rep: Primãria Ciocãneºti
a atras multe fonduri
europene. Am vizitat

personal câteva obiective
construite astfel la
dumneavoastrã. Câþi bani
europeni au ajuns în
comunã? Pentru ce proiecte
au venit banii ºi ce alte
proiecte sunt acum în
aplicare?
P.P.: Pentru proiectele
finalizate am dispus de
aproximativ 1.800.000 de euro
la care se vor adauga alþi
2.800.200 de euro pentru
proiectele deja menþionate în
strategia urmãtorilor patru ani.
î Rep: La ce realizãri se
vor alãtura aceste obiective?
P.P.: Aici este o listã lungã din
care amintesc pe cele mai
importante: Extindere reþea
alimentare apã potabilã;
Pietruire drumuri comunale cu
acces public pe o lungime de
2,8 km în zona de agrement ºi
pescuit; Amenajare clãdire
facilitãþi activitãþi agrement ºi
pescuit; Înfiinþare parc în zona
centralã a comunei pe o
suprafaþã de 2,5 ha; Amenajare
zone verzi – parcuri în
Smârdan (0,54 ha), Mãrgineni
(0,11 ha) ºi Andolina (0,03 ha)
având ca scop – spaþii de joacã
pentru copii ºi zone de
agrement pentru adulþi;
Amenajare bazã sportivã - Tip
A; Modernizare iluminat public
stradal; Lucrãri de reabilitare
în regie proprie a cãminului
cultural; Modernizare sistem de
alimentare a apei potabile;
Înfiinþare Ansamblu de dansuri
populare; Organizarea „Zilei
Comunei".
î Rep: În aceastã perioadã,
în comuna Ciocãneºti, ce
lucrãri sunt în derulare?
P.P.: În stadiu de execuþie se
aflã lucrãrile la reþeaua de
canalizare, pe o lungime de 3,9
km ºi construire staþie epurare
precum ºi modernizarea
strãzilor comunale prin
asfaltarea a 5,5 km a celor de
interes public local.
î Rep: Ce mesaj transmiteþi
concetãþenilor
dumneavoastrã?
PP: Ce altceva aº putea sã le
transmit, decât sãnãtate ºi
multe mulþumiri pentru cã l-au
ales pe cel care le doreºte
binele ºi prosperitatea.

Cãmin cultural

Primãria
www.obiectiv-online.ro
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Grãdiniþa

încãlzire centralã la ªcoala
Sultana, darea acesteia în
folosinþã urmând a se face când
condiþiile meteo vor permite
finalizarea lucrãrilor exterioare;
- La finele anului 2016 aveam
încadraþi 29 de asistenþi
personali ºi 41 de beneficiari ai
îndemnizaþiei pentru persoanele
cu handicap. De asemenea, tot
pe protecþie socialã la sfârºitul
anului 2016 existau 192 de
dosare pe Legea 416/2001
privind venitul minim garantat
ºi 210 dosare de alocaþie pentru
susþinerea familiei;
- La finele anului nu existau
arierate la nivelul localitãþii,
plata ajutoarelor pentru
încãlzirea locuinþei cu
Primãria
combustibili solizi fiind efectuatã
conform graficului;
- S-au curãþat ºi ridicat gunoaiele
din comunã ºi am curãþat
rampele de gunoi de grajd.
î Rep: La nivel de primãrie,
care sunt investiþiile realizate
prin programe cu finanþare
nerambursabilã?
I.M.: Dintre cele mai
semnificative proiecte cu
finanþare nerambursabilã
amintesc urmãtoarele:
Reabilitare ºi modernizare
clãdire ªcoala Nr. 1; Construire
halã de comercializare produse
piscicole; Achiziþionare
buldoexcavator; Modernizare
strãzi.
î Rep: Pentru perioada
imediat urmãtoare ce
proiecte existã pe masa
primarului Marian Iancu ºi în
ce stadiu se aflã?
I.M.: Pentru o serie de proiecte
au fost depuse cererile de
finanþare iar pentru altele
urmeazã sã facem aceeaºi
procedurã: A fost depus
proiectul „Consolidare,
restaurare, conservare imobil,
restaurare ºi conservare frescã
interioarã, restaurare mobilier la
biserica Sf. Mare Mucenic
Dimitrie (C1), amenajare
incintã, construire corp
anexã (C2), realizare
instalaþii electrice ºi termice,
instalaþie de iluminat
arhitectural ºi ambiental,
refacere împrejmuire";
Modernizare reþea drumuri
de interes local; Înfiinþare
drum de exploataþie agricolã;
ªcoala Extindere reþea de canalizare
ºi staþie de epurare;
Extindere cu Corp P+1 ºi salã
minoritãþilor rome;
de sport la ªcoala Nr. 1.
- Au fost montate scaune din
î Rep: Vã mulþumesc pentru
plastic la stadionul comunal ºi
timpul acordat. Ce mesaj
au fost executate lucrãri de
adresaþi locuitorilor?
întreþinere ºi reparaþii;
- Au fost executate lucrãri de
I.M.: Le mulþumesc pentru
întreþinere a spaþiilor verzi din
încredere, îi asigur cã vor gãsi
localitate, a islazului comunal ºi
acelaºi sprijin în primarul pe
a cimitirelor sãteºti;
care l-au ales. Le doresc tuturor
- A fost montatã instalaþia de
multã sãnãtate.

Marian Iancu: „Am finalizat proiectul
privind modernizarea strãzilor din comuna
Mânãstirea, în valoare de 9,9 milioane lei“
Mircea Brânduºã

L

a alegerile din iunie
2012, juristul Marian
Mugurel Iancu a reuºit sã
câºtige, în mod surprinzãtor
pentru PDL, Primãria
Mânãstirea, consideratã
bastion USL. Prin programul
sãu electoral, prin seriozitatea
cu care a vorbit cu oamenii,
prin realizãrile primãriei,
Marian Iancu a convins
electoratul sã-i acorde votul
de încredere ºi pentru
perioada 2016 – 2020.
Primarul Marian Iancu ne-a
fãcut o radiografie a activitãþii
instituþiei la cele mai
importante capitole:
administrativ, economic ºi
social.
î Rep: Domnule primar,
dacã ar fi sã faceþi un bilanþ
al primelor luni din acest al
doilea mandat, care ar fi
lucrurile pe care le scoateþi în
evidenþã?
I.M.: În anul 2016, la nivelul
comunei Mânãstirea, au fost
desfãºurate urmãtoarele
activitãþi:
- S-au finalizat lucrãrile la
proiectul „Modernizare strãzi în

construit locuinþe având astfel
posibilitatea de a se branºa la
reþeaua naþionalã de energie
electricã;
- S-a introdus reþeaua de apã
potabilã în zona noului cartier
de locuinþe în lungime de 846
ml;

Drum asfaltat
comuna Mânãstirea, judeþul
Cãlãraºi", prin programul
multianual, cu o valoare totalã
de 9.959.472,00 lei, în luna
noiembrie având loc recepþia
finalã;
- S-a introdus alimentarea cu
energie electricã în noul cartier
de locuinþe, cetãþenii care ºi-au
www.obiectiv-online.ro

- A fost depusã cererea de
finanþare a investiþiei privind
reabilitarea Cãminului Cultural
Mânãstirea la Compania
Naþionalã de Investiþii;
- A fost depusã cererea de
finanþare a investiþiei privind
„Extindere reþea de canalizare"
pe o lungime de aproximativ 8

km, cerere depusã la Ministerul
Dezvoltãrii;
- A fost realizat proiectul tehnic
de modernizare a târgului
comunal Mânãstirea,
modernizare care va fi realizatã
în cursul anului 2017;
- A fost depus proiectul
„Consolidare, restaurare,
conservare imobil, restaurare ºi
conservare frescã interioarã,
restaurare mobilier la biserica
Sf. Mare Mucenic Dimitrie (C1),
amenajare incintã, construire
corp anexã (C2), realizare
instalaþii electrice ºi termice,
instalaþie de iluminat
arhitectural ºi ambiental,
refacere împrejmuire" în cadrul
Programului Operaþional
Regional 2014-2020, axa
prioritarã Conservarea,
protejarea, promovarea ºi
dezvoltarea patrimoniului
natural ºi cultural ºi prioritatea
de investiþie 5.1.;
- A fost depus proiectul privind
îmbunãtãþirea vieþii locuitorilor
din zone defavorizate: „I.D.E.I. Integrare, Dezvoltare, Educaþie,
Iniþiativã", depus în cadrul
Programului Operaþional Capital
Uman 2014-2020 Axa Prioritarã
4/prioritatea de Investiþii
9.11/Obiectivul specific 4.1., apel
de Proiecte Dezvoltare localã
integratã în comunitãþile
marginalizate în care existã
populaþie aparþinând

ªcoala modernizatã
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Filipescu: „Vasile Iliuþã
nu a mai candidat la
preºedinþia PNL pentru
cã se fãcea de râs,
dovadã fiind rezultatele“
n prima conferinþã de dupã alegerile din
cadrul organizaþiei judeþene a PNL
Cãlãraºi, fostul preºedinte al partidului,
senatorul Rãducu Filipescu a explicat care
a fost tactica lui Vasile Iliuþã privind
obþinerea majoritãþii în Biroul Politic
Permanent al PNL Cãlãraºi, pentru a putea
influenþa deciziile importante. Numai cã
votul final a dat câºtig de cauzã echipei lui
Drãgulin, Iliuþã nereuºind sã obþinã
majoritatea în Birou, pentru cã, deºi acesta
îºi anunþase susþinerea pentru Daniel
Drãgulin, ºi-a dorit de fapt sã îl controleze
prin membrii Biroului.

Î

Ciprian Pandea: „Consiliul Judeþean
nu este feuda PNL“ / Drãgulin: „PSD
condiþioneazã alocarea de fonduri
în funcþie de culoarea politicã“

„Hai sã nu ne mai ascundem dupã cireº ºi
sã spunem clar: au fost douã trupe, douã
echipe, au fost ºi douã liste, care au vrut sã
punã mâna pe Birou (n.r. Biroul Permanent
al PNL).
Sã creeze majoritatea în Birou, pentru cã
dacã tot nu a candidat Vasile Iliuþã la
preºedinþie, cã ºi-a zis „mã, nu candidez cã
mã fac de râs",
cã se vede care a
fost rezultatul,
dacã ar fi
candidat ºi ar fi
luat rezultatul
ãsta era mort pe
catafalc... Aºa
cel puþin a zis
„mã, nu
candidez ca sã
nu o iau în
barbã, dar vreau
sã cuceresc Biroul, ca prin majoritatea pe
care o am în Birou sã pot lua deciziile
importante". În momentul în care a apãrut
Marius Militaru ca ºi candidat al stângii
din PNL, cã ei sunt stânga din partid, s-au
ciulit urechile. La final, sãgeþile lui Vasile
au cãzut la un metru jumate. A fost o
bãtãlie în care noi am ieºit cu douã treimi
ºi ei cu o treime, ei, aripa Vasile Iliuþã. Din
calculele noastre asta trebuia sã iasã ºi asta
a ieºit.", a declarat senatorul Rãducu
Filipescu.

P

reºedintele interimar al PSD
Cãlãraºi, Ciprian Pandea, a
declarat, vizavi de sprijinul pe
care Consiliul Judeþean îl oferã sau nu
primarilor PSD, cã nu este cazul ca
primarii sã meargã cu mâna întinsã la
preºedintele CJ Vasile Iliuþã deoarece
este clar legiferatã modalitatea de
repartizare a fondurilor judeþene,
acestea nefiind la discreþia conducerii
acestei instituþii.
„Consiliul Judeþean nu este feuda PNLului astfel încât noi sã ne ducem cu
mâna întinsã. Conform Legii Finanþelor
Publice orice UAT (Unitate
Administrativ Teritorialã) are dreptul
de a solicita fonduri pentru
cofinanþare. Nu se cere nimic ieºit din

Generalul (r) Marian Stoica
este secretar general adjunct
al PNL Cãlãraºi

F

ostul comandant al
Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean
Cãlãraºi, generalul (r) Marian
Stoica a intrat în politicã, în
PNL Cãlãraºi.
Acesta a fost desemnat
secretar general adjunct,
alãturi de Mihai Filimon, în
prima ºedinþã a Biroului
Politic Judeþean al PNL sub

noua conducere a partidului.
Senatorul Rãducu Filipescu a
declarat cã Marian Stoica este
un simpatizant al PNL de
foarte mult timp.
„Marian Stoica este un om
foarte serios ºi chiar sunt
bucuros cã a acceptat funcþia
de secretar general adjunct", a
mai spus Filipescu.

PNL Cãlãraºi îl susþine pe Ludovic
Orban la preºedinþia partidului

O

rganizaþia Judeþeanã Cãlãraºi a Partidului Naþional
Cãlãraºi îºi anunþã susþinerea pentru candidatul Ludovic
Orban la preºedinþia partidului. Decizia a fost luatã în
ºedinþa Biroului Permanent Judeþean ce a avut loc joi, 4 mai.
Susþinerea pe care delegaþii organizaþiei noastre o vor acorda
domnului Ludovic Orban se bazeazã pe încrederea de care acesta
se bucurã în rândul liberalilor cãlãrãºeni, de care îl leagã o veche
ºi sincerã prietenie.
Organizaþia Judeþeanã PNL Cãlãraºi
Preºedinte Daniel ªtefan Drãgulin - primar al mun. Cãlãraºi

comun, este o chestie legalã. Dacã
existã necesitatea alocãrii unor fonduri
pentru cofinanþare se face o adresã
cãtre CJ iar acesta este obligat sã le
acorde având în vedere cã sumele se
împart pentru arierate, rate
împrumuturi, cofinanþãri ºi apoi
proiecte de dezvoltare localã.", a spus
subsecretarul de stat Ciprian Pandea.
În replicã, preºedintele PNL Cãlãraºi,
Daniel Drãgulin, a criticat atitudinea
preºedintelui PSD, Ciprian Pandea,
spunând cã: „Mã mir cã a fãcut aceste
afirmaþii, îl ºtiam pe preºedinte un om
mai ponderat în declaraþii. Am
informaþii din teritoriu cã deja se fac
propuneri, prin condiþionare, ºi anume,
dacã vor sã prindã proiecte pe PNDL sã

se orienteze cãtre stânga. Problema
este de altã naturã... Dacã vrem sã
demonstrãm cã vrem sã facem altfel de
politicã, cã dacã am venit la guvernare
vrem sã facem politicã pentru toþi
cetãþenii României, nu cred cã conteazã
culoarea politicã. Mie nu îmi este
teamã, pânã acum nu a plecat niciun
primar, poate reuºesc sã convingã doi,
trei primari, dar în momentul în care
se pune problema asta din partea
conducerii PSD Cãlãraºi este un lucru
neprincipial. Nu cred cã comunitãþile
trebuie sã sufere cã un primar sau altul
nu face parte din rândul PSD... Mi se
pare un act destul de grav sã
condiþionezi alocarea de fonduri de
culoarea politicã."

ªtefania Moga: „Categoric, deputatul
Iulian Iacomi mã susþine!“

C

hiar dacã au existat unele
reþineri ale fostului primar
al oraºului Lehliu Garã,
actualul deputat Iulian Iacomi, în
ceea ce priveºte desemnarea
ªtefaniei Moga ca ºi candidat din
partea PSD pentru Primãria
Oraºului Lehliu Garã, în cele din
urmã, organizaþia judeþeanã ºi
organizaþia localã au decis ca
aceasta sã se înscrie în cursa
pentru fotoliul de primar.
Luni, 8 mai, ªtefania Moga a fost
prezentã la Cãlãraºi unde a
susþinut o conferinþã de presã
vizavi de nominalizarea sa ºi de
alegerile parþiale din 11 iunie.
Primarul interimar ªtefania
Moga a afirmat cã fostul primar
Iulian Iacomi o va susþine ºi
chiar o va sprijini în campania
electoralã, în ciuda zvonurilor
privind un noncombat din partea
acestuia sau, mai mult, al unor
piedici pe care le-ar putea pune
într-o localitate aparþinãtoare
oraºului Lehliu Garã, acolo unde
are mai multã influenþã.
„Categoric da, Iulian Iacomi mã
va susþine. Motivul pentru care
domnul Iacomi nu este astãzi
(n.r. vineri 5 mai) prezent la

conferinþa de presã este cã acesta
se aflã la Parlament unde a avut
ºedinþã. Nu este adevãrat cã
domnul Iacomi nu a vrut sã fiu
eu candidat la Primãria Lehliu
Garã. Au fost unele discuþii în
interiorul organizaþiei noastre
locale, aºa sunt fireºti discuþiile
atunci când alegi un candidat, e
bine sã analizãm totul în

profunzime.
Nu s-a pus problema cã nu mã
susþine, cel puþin mie personal,
domnul Iacomi nu mi-a spus
niciodatã cã nu mã susþine. Noi
am fãcut echipã ºi în aceastã
perioadã ºi vom face ºi în
continuare, cu siguranþã.", a
declarat candidatul la Primãria
Lehliu Garã, ªtefania Moga.
www.obiectiv-online.ro
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O FLOARE ALEASÃ A PIETÃÞII CREªTINE, SFÂNTUL GHEORGHE

„Dintre toþi sfinþii
sãrbãtoriþi în lumea
creºtinã puþini s-au
împãrtãºit de faima de
care s-a bucurat ºi se
bucurã încã Sfântul
Gheorghe la poporul
nostru: în toate satele ºi
oraºele din þarã o mulþime
de biserici sunt ridicate în
cinstea lui; pretutindeni
corporaþii de negustori ºi
meseriaºi îl aleg ca
patron; numele lui s-a
rãspândit adânc nu numai
în onomasticã, dar ºi în
toponime", scria încã de la
1938 eruditul N. Cartojan
în Cãrþile populare în
literatura româneascã II
Epoca influenþei greceºti
(Bucureºti, Fundaþia
pentru Literaturã ºi Artã
„Regele Carol II, 1938;
Sfântul Gheorghe ºi
balaurul, pp 157 – 166).
N. Cartojan aminteºte (p.
157, nota 1) câteva
toponimice luate din Gr.
Tocilescu, Dicþionarul
geografic al României...;
apoi Silvestru Moldovan ºi
Nicolae Togan, Dicþionarul
numirilor de localitãþi cu
poporaþiune românã din
Transilvania, Banat,
Criºana ºi Maramureº, ed.
II, Sibiu, 1918).
Vom aminti cã la „km
zero" în Bucureºti
dãinuieºte o bisericã
monument istoric ºi
artistic, o martyria, o
mãrturie a tãriei ºi
statorniciei cu care a fost
pãstratã ºi apãratã
credinþa profund creºtinã
a poporului nostru,
„ultima ctitorie a
Brâncovenilor – familie
voievodalã româneascã,
fiind închinatã Sfântului
Mare Mucenic Gheorghe,
iar în incinta ei, unde se
odihnesc pãrticele din
osemintele Sfântului
Gheorghe, se aflã
mormântul mucenicilor
Brâncoveni". (Mucenicia ºi
faptele minunate ale
Sfântului Mare Mucenic
Gheorghe / trad. din lb.
englezã de Lidia Rus;
Introducere de Remus Rus,
Bucureºti, Ed. Sophia,
2016, p. 34).
Sfântul Gheorghe s-a
impus în veneraþia
popoarelor creºtine. De la
noi, iatã încã o dovadã:
steagul (drapel de luptã?)
trimis de ªtefan cel Mare
la Muntele Athos, cu
chipul Sfântului Gheorghe
doborând balaurul, ºi
rugãciunea voievodului:
„O luptãtorule ºi
biruitorule mare Gheorghe,
în nevoi ºi nenorociri
grabnice ajutor ºi cald
sprijinitor, iar celor
întristaþi bucurie nespusã,
primeºte de la noi aceastã
www.obiectiv-online.ro

rugãminte a smeritului tãu
rob, a Domnului Io ªtefan
Voievod, din mila lui
Dumnezeu, Domnul Þãrii
Moldovei! pãzeºte-l pe el
neatins în lumea aceasta ºi
în cea de apoi prin
rugãciunile celor ce te
cinstesc pe tine, ca sã te
preamãrim pe tine în veci,
amin. ªi a fãcut-o aceasta
în anul 7108, în al 43-lea
an al domniei Sale"
(Analele Academiei
Române, Seria II, tom
XXIX (1901, p. 92).
*
Referitor la aceastã
donaþie se impun câteva
comentarii. Mãnãstirea
dateazã de dinainte de
anul 1000, fiind ctitoritã
de trei fraþi veniþi de la
Ohrida (Macedonia): Ion,
Aron ºi Moise (aromâni?
n.n.).
Locaºul athonit a fost de
la început finanþat de
împãratul Vasile al II-lea
Bulgaroctonul ºi închinat
Sfântului Gheorghe dupã
ce ctitorii au gãsit într-o
dimineaþã, pe lemnul
încuiat înadins în bisericã,
chipul Sfântului Mare
Mucenic Gheorghe. De
aici „Zografu", adicã
icoana zugrãvitã prin
minune.
Arsã ºi prãdatã de mai
multe ori, în secolele XIII
– XIV, mãnãstirea ºi-a
revenit în veacul al XV-lea,
datoritã Muºatinilor. Dupã
ajutoarele date de la 1429
de Alexandru cel Bun
(anual câte 3000 aspri de
argint, precum ºi venitul
câtorva metoace, printre
care ºi al Mãnãstirii
Cãpriana), din 1466, sub
ocrotirea lui ªtefan cel
Mare, se va ridica bolniþa
ºi se va zidi turnul de la
Arsana (1475, portul
pentru corãbii), existent
ºi astãzi. Dupã biruinþa de
la Vaslui (1475), voievodul
va trimite mãnãstirii o
icoanã ferecatã în argint,
înfãþiºându-l pe Sfântul
Gheorghe, apãrãtorul
oºtirii sale (ocrotitorul
armatei române de azi e tot
Sfântul Gheorghe!), va
reclãdi în totalitate
complexul monahal (1490
– 1495), inclusiv chiliile,
trapeza, zidurile
exterioare. Va fi repictat
în frescã katholikon
(biserica centralã).
Se pare cã la Mãnãstirea
Zografu, ªtefan Voievod
nu a trimis douã drapele
de luptã, sau unul, sau un
steag militar ºi un altul
bisericesc, ci doi
„prapori"!
Praporii (prapurii) „sunt
niºte bucãþi de pânzã
fixate pe un suport de
lemn, o prãjinã în formã
de T, care are în vârf o
cruce. Pe aceastã pânzã se
picteazã chipuri sfinte:
Mântuitorul, sfinþi îngeri,
Botezul Domnului, icoana
hramului bisericii. P. se
poartã în fruntea unui
cortegiu de înmormântare

ºi la diverse procesiuni,
simbolizând steagul lui
Hristos în jurul cãruia se
strâng credincioºi spre a
fi apãraþi în lupta
împotriva pãcatului, a
duºmanilor vãzuþi ºi
nevãzuþi, semnificã ºi
biruinþele lui Hristos
împotriva morþii" (Pr.Prof.
Dr. Ene Braniºte, Prof.
Ecaterina Braniºte,
Dicþionar Enciclopedic de
cunoºtinþe religioase, Ed.
Diecezanã Caransebeº,
2001, pp. 380 – 381).
În descrierea cãlãtoriei la
Sfântul Munte, (1882),
muzicologul ºi folcloristul
Teodor Burada, Alexandru
Pencovici ºi Radu
Pãtãrlãgeanu, pomenesc
de douã steaguri aflate în
biblioteca Mãnãstirii
Zografu. Steagul
„princeps", donat de
ªtefan Voevod, va trece în
1975, prin Ordinul nr. M.
46/06.08.1975 al
Ministrului Apãrãrii
Naþionale, de la Muzeul
Militar Naþional în
patrimoniul Muzeului
Naþional de istorie,
Bucureºti, cu nr. de inv.
75062.
Al doilea steag, „...de
pânzã þesutã de argint...
Pe o parte... Botezul lui
Christos ºi împrejur
troparul...; pe cealaltã
parte Sfântul George în
vestimente de catifea
roºie, cãlare pe un cal de
mãtase albã..." se aflã încã
la Sfânta Mãnãstire
Zografu. Muzeul Militar
Naþional posedã, din 6
iulie 1956, o copie
executatã de Cooperativa
„Sârguinþa", având
numãrul de inventar 885
(v. Corneliu M. Andone,
Steagurile...). Problema
steagurilor trimise de
ªtefan cel Mare la Athos
rãmâne în continuare
nerezolvatã...
Mãnãstirea Zografu, locul
al nouãlea între
mãnãstirile athonite, este
astãzi lãcaº bulgãresc.
Acolo se pãstreazã prima
istorie a Bulgariei, scrisã
de mânã, la 1475, de
cãlugãrul Paisios! (Horia
Alexandrescu,
Athos,cãlãtor la Sfântul
Munte, Ed. Vivaldi,
Bucureºti, 2007, pp. 216 –
217; despre Mãnãstirea
Zografu ºi Steagurile lui
ªtefan cel Mare, v.
internet: Mãnãstirea
Zografu – wikipedia,
Florin ªinca, Epopeea
aducerii din Athos a unui
steag al lui ªtefan cel
Mare; mai ales Corneliu
M. Andone, Steagurile lui
ªtefan cel Mare de la
Muntele Athos.(prel. din
RevMuz) etc.
*
Mucenicia Sfântului Mare
Mucenic Gheorghe (grec.
Gheorgheo; lat. terram colo
= agricultor), cavaler
cappadocian de origine,
este plasatã de documente
în vremea împãratului

Diocleþian (v. versiunile:
Simeon Metafrastul, sec.
X, panegiricul lui Andrei
Criteanul, (660 – 740),
dedicat Sântului Gheorghe
(MPG XCII, 1162 – 1192).
Doar cã Diocleþian i-a
poruncit lui Evhie sã
meargã în Palestina ºi sã
distrugã altarul Sfântului
Gheorghe „al cãrui cap a
fost tãiat cu câþiva ani în
urmã de Dadianus
Persanul". Peter Heylin îl
identificã pe Dadianus cu
Galeriu Maximin, care a
fost dac prin naºtere ºi i-a
succedat lui Diocleþian „în
toate acele pãrþi unde el a
stãpânit". (A. History of
St. George of Capadocia,
1631, p. 173; Margaret H.
Bully, St. George for
Merrie England, George
Allen & Sons, Londra,
1908, p. 14).
„Nici un sfânt nu a avut
de îndurat muncile cu
care a fost chinuit Sfântul
Gheorghe. Martirul lui
dureazã 7 ani ºi în aceºti
7 ani, ne încredinþeazã
ucenicul sãu Passeeras
„care am fost de faþã
ºapte ani la mucenicia
Sfântului ºi am scris ceea
ce am pãtimit" – a fost
supus la torturi ca
acestea: se înfige suliþa în
pântece ºi sângele
þâºneºte, este sfâºiat cu
unghii de fier, este întins
pe roatã cu cuþite ascuþite
ºi sfâºiat în bucãþi; este
înviat prin puterea
dumnezeiascã, pentru a fi
din nou supus la alte
chinuri: încãlþat cu
încãlþãminte înroºitã în
foc, bãtut cu cuie ascuþite,
lovit în cap cu ciocane de
fier... pânã: se taie capul
lui ºi împãrãtesei
Alexandra, care a crezut
în sfinþenia lui".
N. Cartojan cautã
substratul istoric „în
aceastã þesãturã de
minuni extravagante"
„începând cu a
Mitropolitului Dosofteiu,
care, prin mineiul grecesc
al lui Margunios, derivã
din vechea redacþie a lui
Simeon Metafrastul" (N.
Cartojan, op.cit., pp. 158 –
159).
Nu voi mai scrie de lupta
Sfântului cu balaurul –
bãnuiesc cã-i bine
cunoscutã – dar voi
afirma ºi eu cã legenda
are o bazã folcloricã ºi
mitologicã în Balcani,
chiar dacã minunea s-a
fãcut în pãrþile Palestinei,
lângã cetatea Viritului, nu
departe de Lyda, unde se
aflã îngropat trupul
Sfântului.
Tema legendei se
regãseºte în mai multe
variante: colecþia
Fundescu, Balaurul cu 7
capete, Ispirescu, Balaurul
cu 7 capete, Cosmescu, din
Macedonia, ªchiopul cel
Voinic (cf. Lazãr
ªãineanu, Basmele
române, 471 / Cartojan, p.
160).

„Dupã sec. al XI-lea,
odatã cu noua fazã de
influenþã bizantinã directã
la Dunãrea de jos se vor
contura douã drumuri pe
care sosesc la noi, tocmai
în cele douã zone extreme
ale cursului românesc al
fluviului, numiri legate de
cultul, foarte rãspândit în
sud-estul european, al
celor doi sfinþi militari
Gheorghe ºi Dimitrie: cel
dintâi, foarte preþuit în
spaþiul dintre Bosfor ºi
gurile Dunãrii, ceea ce
explicã apariþia
toponimelor care-l
amintesc în regiunile
oriental-balcanice, pe linia
Constantinopol Adrianopol - Preslov Razgrad - Giurgiu (...), cel
de-al doilea, venerat în
pãrþile centrale ale
Peninsulei Balcanice,
ecourile numelui sãu
recunoscându-se în
toponimia sau în
hramurile unor
monumente de pe vechiul
drum de negoþ ºi
colonizare pornit din
Salonic, pe vãile Strumei,
Vardarului ºi Moraviei,
pânã în pãrþile apusene
ale Dunãrii de Jos, pânã
la Szeged ºi la Dunãrea
sârbeascã" (Rãzvan
Theodorescu, Bizanþ,
Balcani,Occident la
începuturile culturii
medievale româneºti /
secolele X – XIV), Ed.
Academiei RSR,
Bucureºti, 1974, pp. 342 –
343).
În tradiþiile populare
româneºti, Sfântul
Gheorghe, „înverzitorul
naturii ºi semãnãtorul
tuturor seminþelor" (S.Fl.
Marian) tocmeºte, „Sfântul
Dumitru plãteºte".
Traseele amintite sunt
aceleaºi cu cele strãbãtute
de Heros (gr. „stãpân,
cãpetenie, nobil"; mai
târziu „semizeu, muritor
ridicat dupã moarte la
condiþia divinã"), adorat
de grecii din Dobrogea ca
H. Katoi – Kadios... iar
de romanii stabiliþi în
Dobrogea, ca H. Invictus,
Deus Sanctus H, sau
simplu, Heron (D.M.
Pippidi, Dicþionar de
istorie veche a României /
Paleolitic – sec.X, Ed.
ªtiinþificã ºi
Enciclopedicã, Bucureºti,
1976, p. 32 ; ºi de
Cavalerul trac, zeu
venerat la populaþiile trace
din regiunea balcanodunãreanã (sec. II-III e.n.
), reprezentat ca un tânãr
cãlãreþ, în galop sau la
pas, la vânãtoare, în
diferite atitudini cu
caracter ritual. În
inscripþiile greceºti
Cavalerul trac apare sub
numele de Heros, iar în
cele latine sub acela de
Heron (Dicþionar, p. 141 ).
*
„Sfântul Gheorghe e cel
mai mare peste câmpeni,
este cu rodul la toate

recoltele. Dimineaþa,
flãcãii ieºeau la câmp sapuce din roua bucatelor
ca sã fie graºi ºi sãnãtoºi
tot anul" (Neagu Maria, 78
de ani, Miloºeºti, Ialomiþa,
1980).
În aceastã zi se dã vitelor
sã mãnânce din Colacul
Crãciunului ºi din Pasca
Vacii, ziua mai numinduse ºi Paºtele vitelor. Pentru
a spori mana (laptele)
vacilor, se fac vrãji cu
mutãtoare ºi untiºor,
culese din pãdure, dar
sorocite mai întâi, cu
pâine ºi sare. (CroitoruCapbun Viorica, Rãzvan
Ciucã, Pâinea de neamul
românesc, Ed. Star Tipp,
Slobozia, 2002, pp. 59 –
60).
Ziua de Sfântul Gheorghe
marcheazã începutul
anului pastoral între 21-23
aprilie, când ciobanii fac
„Alesul" (întâiul muls,
alesul mieilor dintre oi ).
Nevestele ciobanilor
pregãtesc câte un colac
(din fãinã de grâu, cu apã
ºi sare, uns cu gãlbenuº
de ou, în formã de
cununã, cât gura gãleþii )
pe care ciobanii îl pun pe
gãleatã în timpul mulsului
(la Sâmbra Oilor, Ruptul
Sterpelor, Arieþul ). Apoi,
colacul este rupt în bucãþi
ºi mâncat de ciobani,
stãpânii turmelor, de oile
ºi câinii stânei. Colacul
era folosit ºi în practica
magicã de anulare a
puterii cucului de a fura
sau a strica laptele oilor,
practicã numitã „Cucu –
Rãscucu" (sau „Rãscucirea
oilor"), atestate în diferite
variante zonale, în
Oltenia, Banat,
Transilvania (Bistriþa
Nãsãud).
În ziua de Sfântul
Gheorghe se împart, de
sufletul morþilor, colaci cu
lapte ºi brânzã din prima
mulsoare a oilor. (Moºii de
Sân Giorgiu ). Femeile duc
la bisericã o pâine cu fire
de usturoi verde ºi tulpini
de leuºtean, precum ºi
plãcinte, Plãcinta lui
Sfântul Gheorghe
(Muntenia), (Capbun,
Ciucã, op.cit., p. 60 ).
Mai amintim prezenþa la
porþile gospodãriilor a
coroanelor de ramuri
verzi, încorporând
simbolismul cerului –
infinitul ºi perfecþiunea ºi pot sugera puterea
solarã, lumina ºi
iluminarea.
Rãzvan Ciucã
Domeniile Ostrov-Slobozia
2017, mai, la înjumãtãþirea
Praznicului Paºtelui
V.ºi art.Rãzvan Ciucã,
Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe,
purtãtorul de biruinþã, în
Obiectiv, Cãlãraºi, Nr. 323,
22 – 28 aprilie 2016.
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Chirnogi, 9 Mai - Triplã Semnificaþie Istoricã!
Mircea Brânduºã
n a doua zi din aceastã
sãptãmânã, localitatea
Chirnogi a fost din nou în
sãrbãtoare! Dis de dimineaþã,
centrul civic fremãta de oameni
care soseau pentru a participa la
un eveniment oarecum inedit
pânã acum în sânul comunitãþii,
cu o triplã semnificaþie istoricã ºi
anume, sãrbãtorirea zilei de 9
mai.
1. În plan spiritual - aducerea
moaºtelor Sf. Nicolae de la Bari (hramul de varã al parohiei
Chirnogi);
2. În plan istoric - 9 mai (1877) proclamarea Independenþei de
stat a României;
3. În plan politic - Ziua Europei.
Toate aceste acþiuni au fost
marcate succesiv prin câte un
ceremonial aparte.
Manifestaþiile au debutat cu o
slujbã religioasã oficiatã în
biserica plinã cu credincioºi a
parohiei Chirnogi, prin care s-a
serbat acest al doilea hram ,,Sf.
Nicolae de Varã".
Aici au fost aduse, cu
binecuvântarea ºi sprijinul
preacucernicului pãrinte
protoiereu, dr. Necula Marian, o
racliþã având epitrahilul ce a
acoperit moaºtele Sf. Nicolae din
Bizanþ ºi Sfântul mir izvorât din
mormântul Sf. Nicolae de la Bari
(Italia), loc unde au fost depuse
(în secolele trecute) de teama
profanãrii.
Slujba a fost oficiatã de cãtre cei

Î

doi preoþi slujitori ai parohiei,
Pr. Adrian Postolea ºi Pr. Dãnuþ
Dumitru Ioniþã.

Roman, a deliberat ºi în
unanimitate de voturi, a acordat
Premiul I, tuturor celor 5

La sfârºitul slujbei a fost
organizat un concurs de toacã la
care au participat copiii ai celor
douã ªcoli Gimnaziale din
Chirnogi, nr.1 ºi nr. 3.
Juriul, compus din membrii
delegaþiei sosite din Bulgaria,
Municipalitatea Tutrakan - d-na
Stankova, (Inspector cu probleme
de învãþãmânt), d-na
Karaghiorghieva (Director
adjunct, Liceul „Hristo Botev"),
d-na Stefanov (Profesor de
englezã, soþia edilului din
Bulgaria) ºi d-na Stefka
Kapincheva (bibliotecar ºi
traducãtor al municipalitãþii
Tutrakan, prietenã deosebitã a
locuitorilor din Chirnogi),
prezidat de dl primar, ing. Irinel

participanþi - Nenciu
Marius,Vasile Buleandrã, Nãstase
Cãtãlin, Paul Barza, ºi Vasile
Ionuþ, toþi, adevãraþi virtuoºi.
Primarul Irinel Roman a oferit
premianþilor diplome ºi daruri
simbolice, iar delegaþiei bulgare ºi
bisericii Sf. Nicolae, câte o icoanã
cu ,,Aducerea moaºtelor Sf
Nicolae la Bari".
Din partea comunitãþii locale
Chirnogi, preoþii parohiei Sf.
Nicolae au oferit ca dar al
pãmântului românesc, oaspeþilor
din Bulgaria, câte o turtã.
Ion ªtefan, consilier local, a
salutat prezenþa unei distinse
doamne (care a reprezentat
România în misiune diplomaticã
în Italia, temporar, chiar ºi la

Bari, scriitoare ºi diplomat,
fondatoarea cenaclului „Elena
Doamna"), Lia Maria Andreiþa,
invitat de onoare, alãturi de
membrii cenaclului literar
„Ramuri, Muguri Muguraºi" din
Olteniþa, condus de prof. Nicoale
Mavrodin.
A urmat o agapã creºtinã, toþi
participanþii fiind poftiþi sã guste
din bucatele pregãtite special
spre cinstirea evenimentului
creºtin.
Manifestãrile au continuat în
ovalul ce cuprinde monumentele
eroilor din Chirnogi, unde
primarul Roman a þinut un scurt
discurs, în care a scos în evidenþã
importanþa zilei de 9 MAI.
Dupã intonarea imnurilor
Bulgariei, României ºi al Europei
(Oda Bucuriei), copiii, îmbrãcaþi
în costume populare româneºti,
au înãlþat pe un catarg (special
pregãtit de cãtre viceprimarul
Adrian Chiricã), drapelele
României ºi Europei.
Delegaþia din Bulgaria a vizitat
cele douã ºcoli din Chirnogi, fiind
întâmpinatã de ºcolari ºi cadre
didactice, conform tradiþiilor
româneºti, cu pâine ºi sare.
Sub îndrumarea cadrelor
didactice de la ªcoala nr. 3, Rãboj
Geta, Roman Doina, Coarnã
Ionuþ, Daniela Nachiu, Matei
Tudora, Costin Dan, Cucutã
Maria, ªtefan Margareta ºi în
prezenþa celor doi directori, prof.
Monica Vasile ºi prof. Panã
Stelian, copii de la diverse clase,
începând cu cea pregãtitoare ºi

terminând cu clasa a patra, au
prezentat delegaþiei bulgare un
spectacol de cântec ºi poezie.
ªcoala nr 1 a fost doar vizitatã,
cadrele didactice de aici fiind deja
implicate într-o altã vizitã a
Inspectoratului ªcolar Cãlãraºi.
Evenimentul s-a încheiat cu vizita
delegaþiei bulgare la biblioteca
comunalã, în clubul cãreia s-a
desfãºurat ºedinþa celor trei
cenacluri (din Chirnogi – scriitor
Aurora Georgescu, scriitor
Zorojan Viorica, din Olteniþa –
prof. Mavrodin Nicoale, prof.
Sofian, prof. Dobra Elena ºi
„Elena Doamna" reprezentat de
scriitor Lia Maria Andreiþa) în
cadrul cãreia s-au discutat
probleme de învãþãmânt al
parteneriatelor semnate în
cadrul înfrãþirii celor douã
localitãþi Chirnogi – România ºi
Tutrakan – Bulgaria.
*Mulþumesc domnului Relu
Cotoban pentru informaþiile oferite.

P.S. 1 Miercuri,10 mai, echipa
localã Victoria Chirnogi a reuºit
performanþa de a se califica în
finala judeþeanã a Cupei
României, trecând de Dunãrea
Ciocãneºti cu scorul de 4-1.
P.S. 2 Joi, 11 mai, la ora 9.00,
în prezenþa primarului Irinel
Roman, a viceprimarului Adrian
Chiricã ºi a secretarului Viorica
Petcu a fost inaugurat magazinul
Profi Local, unde au fost create
14 locuri de muncã.

Costel Boitan: „În primul mandat am
finalizat investiþii de peste 700.000 de lei“
Mircea Brânduºã
n primul mandat ca primar al comunei
Valea Argovei, Costel Boitan a reuºit sã
realizeze o serie de investiþii în
comunã. Cu atât mai mult cu cât a preluat
primãria cu zero lei în cont ºi cu o datorie
de 300.000 lei. Acest aspect ar fi o
explicaþie pentru cei care se întreabã de
ce lipsesc proiectele europene. În aceastã
perioadã s-a dedicat atragerii de fonduri,
finalizând investiþii în valoare de peste
700.000 lei, având la bazã îmbunãtãþirea
confortului vieþii locuitorilor. Azi,
primãria are în visterie 500.000 lei, bani
care vor fi direcþionaþi cãtre întocmirea
documentaþiilor tehnice necesare
implementãri proiectelor vizate ºi
cofinanþãrii altora. Om cu frica lui
Dumnezeu ºi modest din fire, primarul
Boitan se fereºte însã sã se laude cu
realizãrile sale, preferând sã spunã doar
cã a fãcut un bilanþ „cu sufletul" la finalul
lui 2016 ºi nu unul cu pixul ºi hârtia.
î Rep: Ce a însemnat anul 2016
pentru primarul comunei Valea
Argovei?
C.B.: Politic a fost reconfirmarea mea în
funcþie, fapt care demonstreazã cã
locuitorii comunei au apreciat pozitiv
activitatea mea ca primar. Administrativ a
însemnat continuarea ºi finalizarea
lucrãrilor demarate în primul mandat.

Î

î Rep: Care sunt cele mai importante
investiþii ale primarului Costel
Boitan?
C.B.: Alãturi de echipa instituþiei
primãriei, cu care colaborez foarte bine,
am realizat o strategie de modernizare a
comunei:

- Întreþinerea drumurilor comunale prin
lucrãri de pietruire permanente;
- Reabilitare ºi modernizare corp nr.1
ºcoala din satul Valea Argovei - Centralã
termicã, mobilier nou, teren sport cu
gazon sintetic;
- Înfiinþare bazã sportivã Tip „A" în satul
Valea Argovei;
- Înfiinþare parc de joacã pentru copii ºi
unul de agrement în satul Siliºtea;
- Reabilitare ºi modernizare cãmin
cultural sat Siliºtea;

- Reabilitare ºi modernizare ºcoalã sat
Siliºtea;
- Lucrãri de lotizare ºi îngrãdire a unui
nou cimitir în satul Valea Argovei;
- Îngrãdire cu gard de beton a terenului
de fotbal din satul Valea Argovei;
- Introducere reþea apã potabilã în zona
fostului C.A.P., acolo unde trãiesc
locuitorii de etnie romã ai comunei;
- Atribuirea a 50 de locuri de casã
tinerilor sub 35 ani, conform Legii nr
15/2003 din care 30 au solicitat deja
autorizaþii de construcþie.
Un aspect important este cã majoritatea
acestor lucrãri au fost realizate în regie
proprie cu salariaþii primãriei ºi cetãþenii
de la Legea 416.
Dacã primarul este un om modest,
proiectele sale de viitor nu sunt deloc aºa,
asta deoarece primãria Valea Argovei va
implementa proiecte cu multe zerouri,
pornind de la modernizarea prin asfaltare
a strãzilor de interes public local ºi pânã
la înfiinþare reþea de canalizare ºi
construire staþie de epurare.
Aspectul localitãþii primeazã ºi el pentru
primarul Costel Boitan astfel încât vrea sã
punã arbori ornamentali la intrarea în
comunã, dar ºi sã realizeze trotuare
pietonale în satele aparþinãtoare.
î Rep: Care este lista proiectelor de
investiþie aprobate de Consiliul Local
pentru a fi implementate în anul

2017?
C.B.: Printre prioritãþile vizate de
primãria Valea Argovei în anul 2017 se
regãsesc urmãtoarele proiecte:
- Reabilitare, modernizare, extindere ºi
dotare ªcoala Gimnazialã Nr. 1;
- Lucrãri de reabilitare reþea de iluminat
public stradal;
- Servicii de înregistrare sistematicã a
imobilelor situate în extravilanul localitãþii
ºi intravilan pe sectoare cadastrale în
conformitate cu prevederile OUG 35/2016;
- Achiziþionare buldoexcavator prin AFIR,
având ca scop, îmbunãtãþirea serviciului
de salubrizare al comunei;
- Asfaltãri strãzi comunale de interes
public local.
O mare parte din aceste proiecte aºteaptã
deschiderea liniilor de finanþare pentru a
fi depuse, primarul Boitan fiind convins
cã acestea vor avea punctajele necesare
pentru a obþine fondurile, care vor duce la
punerea lor în aplicare.
î Rep: Ce mesaj transmite primarul
Costel Boitan locuitorilor din Valea
Argovei?
C.B.: Aºa cum au avut încredere pânã
acum, le cer sã aibã ºi în anii urmãtori,
pentru cã doar împreunã vom putea da o
imagine europeanã comunei în care trãim
cu toþii. Le transmit tuturor multã
sãnãtate.
www.obiectiv-online.ro
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ECOAQUA SA Cãlãraºi
efectueazã prestãri de
servicii contra cost pentru
populaþie ºi agenþi economici

ªtefania Moga (PSD) - Laurenþiu Bãnescu (PNL) ºi
Aurica Pârlea (PNL) - Florian Belu (PSD), candidaþii
pentru primãria Lehliu Garã, respectiv Unirea

P

e 11 iunie a.c., în oraºul Lehliu
Garã ºi comuna Unirea se vor
organiza alegeri locale parþiale
pentru desemnarea noilor primari. La
Lehliu funcþia a fost vacantatã prin
demisia lui Iulian Iacomi, ales deputat
la alegerile din 11 decembrie 2016, în
timp ce primarul comunei Unirea, Dan
Nica, a fost eliberat din funcþie, anul
trecut, în urma stãrii de
incompatibilitate ºi a conflictului de
interese constatate de cãtre Agenþia
Naþionalã de Integritate.
Social democraþii cãlãrãºeni i-au
nominalizat pe actualii interimari ai
celor douã localitãþi, viceprimarii
ªtefania Moga (Lehliu Garã) ºi Florian
Belu (Unirea), iar PNL va încerca sã
câºtige cu Laurenþiu Bãnescu (Lehliu
Garã), consilier judeþean ºi Aurica
Pârlea (Unirea), fost primar ºi actual
consilier local al comunei.
Dacã cei doi candidaþi ai PSD, ªtefania
Moga ºi Florian Belu, se aflã la prima

lor candidaturã pentru funcþia de
primar, cei ai liberalilor sunt la a treia
(Bãnescu), respectiv a patra (Pârlea)
încercare fiecare.
Aurica Pârlea a pierdut alegerile la
Unirea, din postura de primar, prima
datã în 2008, în faþa candidatului de
atunci al PSD, Anghel Olteanu, cel care
a avut, ulterior, la activ, douã mandate
de primar: 2008-2012 ºi 2012-2016.
Pârlea a candidat ºi în 2012, nereuºind
sã-l învingã nici atunci pe primarul în
funcþie, Anghel Olteanu. Nemaiputând
sã candideze, în 2016 locul lui Olteanu
a fost luat de fostul viceprimar Dan
Nica, care a câºtigat alegerile în faþa
aceleaºi candidate a PNL, însã nu s-a
bucurat prea mult, fiind eliberat din
funcþie în luna septembrie a aceluiaºi
an, tot din cauza incompatibilitãþii ºi a
conflictului de interese. De data
aceasta, Aurica Pârlea se va bate cu
Florian Belu ºi, cu toate cã este
conºtientã cã nu are mari ºanse, spune

cã doreºte sã le încurce socotelile
pesediºtilor, acuzându-i de faptul cã au
câºtigat de fiecare datã prin
cumpãrarea de voturi.
De partea cealaltã, Laurenþiu Bãnescu,
candidat al PNL la Lehliu Garã, se aflã
la a treia tentativã de a deveni primar
al oraºului, dupã cele din 2008 (din
partea PSD) ºi 2012 (din partea APC PDL). Bãnescu a declarat cã acum are
mult mai multã experienþã decât la
precedentele candidaturi, participând în
alegeri, la vremea respectivã, mai mult
împins de la spate. ªi aici se pleacã tot
cu ºansa a doua, dar existã speranþe
într-un vot pozitiv, cel puþin la nivel
declarativ.
Campania pentru scrutinul din 11 iunie
va dura doar douã sãptãmâni ºi va
demara pe 27 mai. Ambele partide vor
sã îºi demonstreze forþa pe care o mai
au sau au cãpãtat-o în judeþ, astfel cã îºi
vor mobiliza tot activul în cele 14 zile
de campanie.

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.

DSVSA Cãlãraºi, prezentã pentru a proteja sãnãtatea
consumatorilor, sãnãtatea ºi bunãstarea animalelor

C

a urmare a monitorizãrii
permanete ºi a acþiunilor de control
eficiente asupra crescãtorilor de
animale, a producãtorilor ºi
comercianþilor de produse alimentare de
origine animalã ºi nonanimalã, bilanþul
controalelor pe care Direcþia SanitarVeterinarã ºi pentru Siguranþa
Alimentelor (DSVSA) Cãlãraºi le-a fãcut
în ultima lunã, s-a concretizat în aplicarea
unui numãr de 58 sancþiuni
contravenþionale în valoare totalã de 56
740 de lei ºi 11 avertismente.
Printre deficienþele majore pe care le-au
scos la ivealã, controalele s-au numãrat:
depozitarea ºi etichetarea
necorespunzãtoare a produselor
alimentare;
comercializarea produselor alimentare
fãrã respectarea condiþiilor de igienã sau
în spaþii neînregistrate sanitar veterinar;
nerespectarea programului de
autocontrol;
manipularea necorespunzãtoare a
produselor alimentare;
produse expuse la comercializare cu
termen de valabilitate depãºit;
nerespectarea legislaþiei în vigoare
privind ambalarea ºi etichetarea
produselor;
lipsa documentelor care sã ateste
conformitatea sau trasabilitatea
produselor;
transportul de produse alimentare cu
mijloace de transport neînregistrate
sanitar veterinar;
personal fãrã echipament de protecþie.
Reamintim pe aceasta cale
consumatorilor cã este interzisã
comercializarea produselor ºi a
www.obiectiv-online.ro

alimentelor de origine animalã ºi nonanimalã în spaþii improvizate, nesupuse
controlului pentru siguranþa alimentelor
ºi neînregistrate sau în sistem de vânzare
stradal, în care nu sunt asigurate condiþii
adecvate de igienã ºi siguranþã
alimentarã. Depistarea acestor cazuri
atrage dupã sine sancþionarea
contravenþionalã cu amenzi de pânã la
40.000 de lei ºi confiscarea în întregime a
cantitãþii de alimente expuse la vânzare.
Nu în ultimul rând au fost monitorizate
târgurile de animale vii din municipiul
Cãlãraºi ºi din oraºul Budeºti, Lehliu
Garã ºi comuna Mânãstirea, cât ºi
transporturile de animale vii prin acþiuni
comune în trafic cu reprezentanþi ai IPJ
Cãlãraºi, fiind effectuate 9 acþiuni de
control.

DSVSA Cãlãraºi
atenþioneazã!
În aceastã perioadã se deruleazã acþiunea
anualã de inspecþie a animalelor din
exploataþiile nonprofesionale ºi
comerciale desfãºuratã prin medicii
veterinari de liberã practicã concesionari
de la nivelul fiecãrei unitãþi teritorial
administrative, acþiune ce se va finaliza
în luna mai, urmãrindu-se depistarea
animalelor cu semne clinice de boalã ºi
corelarea cu BND (baza naþionalã de
date) a efectivele existente în fiecare
exploatatie: bovine, ovine, caprine ºi
suine, înregistrarea evenimentelor care
nu au fost notificate dar au fost declarate
de proprietar la momentul inspecþiei, cu
respectarea ºi aplicarea prevederilor
legale.
Este în derulare campania de vaccinare

antipseudopestoasã a pãsãrilor crescute
în gospodãriile particulare, vaccinarea
anipseudopestoasã a pãsãrilor receptive
(gãini, curci, bibilici) fiind obligatorie!
Pentru derularea în bune conditii a
vaccinarii pãsãrilor, rugãm detinãtorii 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 pasarilor.
Concomitent DSVSA Cãlãraºi prin
inspectorii de specialitate monitorizeazã
în teritoriu modul de realizare de cãtre
medicii veterinari de liberã practicã
concesionari a acþiunilor de tuberculinare
ºi vaccinare anticãrbunoasã a tuturor
bovinelor cu vârsta de peste 6 sãptãmâni
ºi supravegherea serologicã a tuturor
bovinelor peste 24 luni pentru leucoza
enzootica bovinã ºi bruceloza bovinã prin
recoltarea probelor de sânge.
Atragem atenþia deþinãtorilor de câini
asupra importanþei pe care o are
realizarea acþiunii de vaccinare antirabicã
în scopul asigurãrii indemnitãþii sub
raportul rabiei, boalã deosebit de
periculoasã ºi transmisibilã la om.
Vaccinarea profilacticã antirabicã a
câinilor este realizatã numai pe câini
microcipaþi.
Costul microcipãrii câinilor este suportat
de cãtre proprietar (valoarea
microcipului, manoperã de implantare ºi
valoarea carnetului de sãnãtate).
Costurile vaccinãrii antirabice a câinilor,
respectiv manopera de vaccinare ºi
vaccin, sunt suportate de la bugetul de
stat.

Sancþiunile pentru nerespectarea
reglementãrilor HG 984/2005, cu
modificãri, în baza prevederilor Ord
ANSVSA nr 35/2016, privind refuzul
proprietarilor de animale ºi pãsãri de a
supune animalele deþinute efectuãrii
acþiunilor sanitare veterinare obligatorii
sunt între 2.000 ºi 5.000 de lei
DSVSA Cãlãraºi solicitã receptivitate din
partea populaþiei, adicã sã permitã
accesul în gospodãrii a medicilor
veterinari, sã prezinte animalele ºi / sau
pãsãrile la data efectuãrii acþiunilor ºi sã
anunþe în timp util orice caz de
îmbolnãvire ºi / sau moarte la animalele
ºi pãsãrile pe care le deþin, devenind
responsabili privind sãnãtatea animalelor,
a omului ºi nu în ultimul rând a mediului.
Controalele continuã, la nivelul DSVSA
Cãlãraºi fiind organizat un serviciu de
permanenþã la telefonul instituþiei:
0242313676, pentru preluarea
notificãrilor prin call center: 0800826787
sau direct din partea consumatorilor
privind evenimente care sã punã în
pericol sãnãtatea publicã dar ºi sãnãtatea
ºi bunãstarea animalelor, referitoare la
agenþii economici care desfãºoarã
activitãþi de comerþ cu produse
alimentare, alimentaþie publicã,
abatorizare, panificaþie, producerea,
transportul ºi distribuþia de produse
alimentare de origine animalã ºi
nonanimalã, ºi nu în ultimul rând comerþ
cu animale vii.
DIRECTOR EXECUTIV,
DR GHEORGHE DRÃGÃNICÃ
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ANUNÞ CÃTRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI ªI ORAªUL LEHLIU GARÃ
SC ECOAQUA SA - Sucursala Cãlãraºi anunþã locatarii din apartamentele la care se emite facturã cu coeficient de repartiþie a consumului de apã înregistrat de
apometrul de branºament, Planificarea citirilor în aceeaºi zi pentru apometrul de branºament ºi apometrele din apartamente aferente lunii MAI 2017.

ORAªUL LEHLIU GARÃ
l 30.05.2017 - Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 12*, Bloc 12 MI, Bloc 16, Bloc 40 A, Bloc 40 B
l 31.05.2017- Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc7, Bloc 8, Bloc 9, Bloc 10, Bloc11, Bloc 32 A, Bloc 32 B, Bloc 12AS, Bloc 20, Bloc 75G
Nota: Rugãm insistent ca locatarii sã fie prezenþi la domiciliu începând cu ora 16:30, sã permitã accesul în vederea efectuãrii citirii repartitoarelor
(apometrelor) din apartamente ºi sã-si delege un reprezentant pentru fiecare scarã de bloc, pentru a participa la citirea apometrului de scarã.

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

www.obiectiv-online.ro
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I.S.U. Cãlãraºi continuã activitãþile de
recrutare a candidaþilor pentru concursurile
de admitere în instituþiile M.A.I

Dosar penal întocmit de
poliþiºti pentru pescuit ilegal
Poliþiºtii Postului de Poliþie Ulmu au prins în
flagrant un bãrbat care pescuia ilegal.
În ziua de 10 mai a.c., un bãrbat de 36 ani, din
Bucureºti, a fost prins în flagrant de poliþiºti în
timp ce pescuia ilegal cu 4 setci din plasã
monofilament pe lacul Mostiºtea, în dreptul
comunei Ulmu.
Poliþiºtii au ridicat în vederea confiscãrii setcile
în lungime totalã de 400 m ºi cantitatea de 5
kg peºte specia caras.
În cauzã a fost întocmit dosar penal, bãrbatul
fiind cercetat sub aspectul sãvârºirii
infracþiunii de deþinere ºi folosire la pescuit a
setcilor din plasã monofilament, pescuitul în
perioada de prohibiþie ºi furt de peºte din
amenajãrile piscicole.

Cherestea confiscatã de
poliþiºti
Liceenii au ocazia sã afle
cum pot deveni pompieri profesioniºti

I

nspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã „Barbu ªtirbei" al
Judeþului Cãlãraºi, situat în
municipiul Cãlãraºi, str. Bucureºti, nr.
344, recruteazã candidaþi pentru
concursurile de admitere – sesiunea
2017, pentru instituþiile de învãþãmânt
ale Ministerului Afacerilor Interne,
pentru arma „Pompieri" ºi pentru
instituþiile de învãþãmânt ale
Ministerului Apãrãrii Naþionale, care
ºcolarizeazã personal pentru M.A.I.,
dupã cum urmeazã:
Academia de Poliþie „Alexandru Ioan
Cuza" Bucureºti - Facultatea de
Pompieri – 35 locuri (1 loc pentru
romi) - durata studiilor 4 ani;
ªcoala de Subofiþeri de Pompieri ºi

Protecþie Civilã „Pavel Zãgãnescu"
Boldeºti - subofiþeri de pompieri ºi
protecþie civilã – 200 de locuri (2
locuri pentru romi);
- maistru militar auto – 25 de locuri durata studiilor 2 ani.
Condiþii de participare pentru
candidaþi: absolvenþi cu diplomã de
bacalaureat; vârsta de pânã la 27 de
ani împliniþi în anul participãrii la
concurs, înãlþimea 1,70 metri
(bãrbaþi) ºi 1,65 metri (femei); media
generalã la purtare în perioada
studiilor liceale, minim 9.00.
Termenele de depunere a cererilor de
înscriere sunt:
- 26 mai - pentru instituþiile de

Controale ITM Cãlãraºi
n sãptãmâna 2 – 5 mai a.c., ITM
Cãlãraºi a efectuat controale în
urmãtoarele domenii de activitate:
construcþii, comerþ, transporturi,
exploatare forestierã, confecþii,
agriculturã, alte domenii de activitate.
Rezultatul controalelor:
- inspectorii de muncã din cadrul

Î
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compartimentului relaþii de muncã
au verificat 16 angajatori, au fost
depistate 14 persoane care lucrau fãrã
forme legale, 2 angajatori au fost
sancþionaþi iar pentru un angajator a
fost sesizat Parchetul de pe lângã
judecãtoria Lehliu Garã, ºi au fost
dispuse 16 mãsuri cu termene precise

învãþãmânt superior ale M.A.I. ºi
M.Ap.N.;
- 21 iulie - pentru ºcolile postliceale
ale M.A.I.
Informaþii privind graficul admiterii,
datele de prezentare, etapele ºi
probele de concurs, tematica ºi
bibliografia vor putea fi accesate la
adresele de web:
www.academiadepolitie.ro;
www.scoaladepompieri.ro;
www.armyacademy.ro; www.mta.ro;
www.igsu.ro.
Pentru informaþii suplimentare vã
puteþi adresa personalului din cadrul
structurii de Resurse Umane – I.S.U.
Cãlãraºi la telefon: 0242 / 311818, int.
27123, 27011.

de rezolvare.
- inspectorii de muncã din cadrul
compartimentului securitate ºi
sãnãtate in muncã au efectuat 13
controale, 12 de angajatori au fost
sancþionaþi ºi s-au aplicat 26 de
avertismente. Pentru remedierea
deficienþelor s-au aplicat 26 de
mãsuri cu termene precise de
rezolvare.

Adresa redacþiei: Hotel Cãlãraºi, Et.6, Camera 608,
Str. 1 Decembrie 1918
E-mail: lotrea.marius@gmail.com;
Director: Marius Lotrea - 0723.33.12.12
Redactor: Mircea Brânduºã - 0727.317.350.

Sancþiuni de 10.000 lei aplicate de poliþiºti ºi 8
m 3 de cherestea confiscaþi în urma unei
acþiuni desfãºurate de poliþiºtii Inspectoratului
de Poliþie Judeþean Cãlãraºi.
La data de 10 mai a.c. poliþiºtii împreunã cu
reprezentanþi ai Gãrzii Forestiere Bucureºti au
desfãºurat o activitate pentru prevenirea ºi
combaterea activitãþilor ilegale din domeniul
circulaþiei, depozitãrii, prelucrãrii ºi
comercializãrii materialului lemnos.
Astfel, poliþiºtii sancþionat, conform Legii
171/2010, cu amendã de 10.000 lei o
întreprindere individualã care vindea material
lemnos fãrã aviz de însoþire ºi pentru
nerespectarea prevederilor legale privind modul
de completare ºi eliberare a avizelor de însoþire
a materialelor lemnoase.
Totodatã, poliþiºtii au luat ºi mãsura
complementarã de confiscare a 8 m3 cherestea
rãºinoase în valoare de 4.720 lei.

Accident rutier / O persoanã
a decedat
În noaptea de 09 mai a.c., un bãrbat de 60 de
ani, din Cãlãraºi care conducea un autoturism
pe raza localitãþii Unirea, judeþul Cãlãraºi, a
surprins ºi accidentat un pieton, de 61 ani, din
localitate care ar fi traversat partea carosabilã
prin loc nepermis ºi fãrã sã se asigure. Din
accident a rezultat decesul pietonului.
Conducãtorul auto poseda permis de conducere
ºi nu se afla sub influenþa bãuturilor alcoolice.
Poliþiºtii desfãºoarã cercetãri pentru stabilirea
cu exactitate a tuturor împrejurãrilor
producerii accidentului rutier.
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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.

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

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

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi

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

O cursã dus:

1
2
minute

!

Relaþii la telefon 0734.99.00.11

