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Mircea Brânduºã

S

untem în perioada alegerilor locale
parþiale. Dupã aproape un an de zile în
care administraþia localã din comuna
Unirea a fost asiguratã prin interimat,
duminicã se va alege noul primar. Pentru PSD

este o mare responsabilitate de a veni în faþa
locuitorilor din Unirea cu un candidat capabil,
tenace ºi responsabil. Acesta este inginerul
Florian Belu, iar sloganul sãu în campanie a
fost: „SÃ CONTINUÃM CE AM ÎNCEPUT
ÎMPREUNÃ!" Oferta electoralã a primarului
interimar al comunei Unirea pentru alegerile

parþiale din 11 iunie 2017 este una destul de
variatã, care surprinde, în detaliu, nevoile
comunitãþii pe care o conduce din toamna
anului trecut. În ceea ce priveºte realizãrile,
din acest interimat, se poate spune cã socialdemocratul s-a preocupat, în
special, de asfaltarea...
>> pagina 4
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De Rusalii, Comuna Dichiseni
a sãrbãtorit, româneºte,
Ziua Comunei!
Mircea Brânduºã

L

Liviu Muºat (ADR Sud
Muntenia): „Nu ar fi exclus
ca în 2020 sã candidez la
Primãria Cãlãraºi"
Dupã aproape doi ani, timp în care s-a
autosuspendat din PSD Cãlãraºi, din cauza
procesului în care a fost implicat, directorul
ADR Sud Muntenia, Liviu Muºat, îºi doreºte
sã se implice din nou în...
>> pagina 6

a finele sãptãmânii
trecute, în localitatea
Dichiseni a avut loc un
amplu eveniment dedicat Zilelor
Comunei. Astfel, aproximativ
2.000 de oameni au participat
sâmbãtã ºi duminicã (3 ºi 4

VINERI

SÂMBÃTÃ

iunie) în centrul localitãþii, pe
stadionul de fotbal, la
sãrbãtoarea comunei pentru a
cânta, dansa, ºi pentru a se
detaºa, preþ de câteva ore, de
treburile zilnice. Cu mici,
pastramã ºi alte bunãtãþi, cu
bere sau vin, ºi-au
>> pagina 5
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JUDEÞUL CÃLÃRAªI
PRIMÃRIA COMUNEI GURBÃNEªTI

n Primãria Cãlãraºi

Anunþ public
privind decizia
etapei de încadrare
U.A.T. comuna Gurbãneºti, judeþul
Cãlãraºi, titular al proiectului
„ÎNFIINÞARE GOSPODÃRIE DE APÃ
POTABILÃ ÎN SATUL COÞOFANCA,
COMUNA GURBÃNEªTI, JUDEÞUL
CÃLÃRAªI" în localitatea
COÞOFANCA, anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei etapei
de încadrare FÃRÃ evaluare de impact
asupra mediului ºi FÃRÃ evaluare
adecvatã de cãtre AMP Cãlãraºi, în
cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului* ºi de
evaluare adecvatã, pentru proiectul
„ÎNFIINÞARE GOSPODÃRIE DE APÃ
POTABILÃ ÎN SATUL COÞOFANCA,
COMUNA GURBÃNEªTI, JUDEÞUL
CÃLÃRAªI" propus a fi amplasat în
satul COÞOFANCA.
1.Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul APM Cãlãraºi,
ªoseaua Chiciu, Nr. 2, judeþul Cãlãraºi,
în zilele de luni-vineri, între orele 900 00
12 , precum ºi la urmãtoarea adresã
de internet: www.apmcl.anpm.ro.
2.Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5
zile de la data publicãrii prezentului
anunþ.
PRIMAR,
Sandu MANEA

Anual se planteazã cu 70% mai
mulþi arbori decât au fost tãiaþi

D

in cauza unor declaraþii
apãrute în spaþiul public,
din partea unor cetãþeni, ca
urmare a tãierilor de arbori care se
efectueazã, în aceastã perioadã,
Primãria Municipiului Cãlãraºi vine
cu urmãtoarele precizãri:
În conformitate cu articolul 12 din
Legea nr. 24/2007, care la aliniatul
3 menþioneazã „Proprietarii ºi
administratorii de spaþii verzi sunt
obligaþi sã asigure mãsurile privind
siguranþa persoanelor care pot fi
afectate de ruperile ºi desprinderile
arborilor ºi elementelor acestora, ca
urmare a gradului de îmbãtrânire
avansat sau a stãrii fitosanitare
precare", la nivelul instituþiei a fost
stabilitã o serie de mãsuri, printre
care ºi formarea unei comisii care

SPCTAFL Cãlãraºi

În atenþia chiriaºilor
din locuinþele ANL
Vã comunicãm cã, în conformitate cu
prevederile OUG nr.30/2017 pentru
modificarea ºi completarea art. 8 din
Legea nr. 152/1998 privind înfiinþarea
Agenþiei Naþionale pentru Locuinþe ºi
HGR nr.304/2017 privind modificarea ºi
completarea Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor
Legii nr. 152/1998, valoarea chiriei lunare
se stabileºte luând în calcul venitul brut
pe membru de familie, fapt pentru care vã
rugãm ca, de urgenþã, sã prezentaþi
adeverinþe cu venitul brut realizat pe
ultimele 12 luni pentru toþi membri
familiei sau orice alte acte doveditoare
(talon pensie, talon de platã a indemnizaþiei
de ºomaj, talon alocaþie de stat, talon
indemnizaþie handicap, declaraþie pe
propria rãspundere a titularilor/membrilor
care nu realizeazã venituri (dacã este cazul).

sã constate starea arborilor (din
punct de vedere al declinului
biologic sau a stãrii fitosanitare) ºi
sã stabileascã doborârea acelora
care constituie risc de prãbuºire sau
producere a accidentelor. De
asemenea, comisia a luat în
considerare ºi solicitãrile venite de
la cetãþeni. Astfel cã, acuzaþiile
conform cãrora tãierile de arbori se
executã la ordinul primarului ºi/sau
a viceprimarilor sunt total
nefondate.
Astfel, Serviciul Public Pavaje
Spaþii Verzi a efectuat toaletãri de
crengi uscate sau care afecteazã
clãdirile sau împiedicã traficul
rutier sau pietonal, dar ºi tãieri de
arbori care au fost afectaþi de
anumite lucrãri de utilitate publicã.

Pentru eliminarea arborilor aflaþi în
declin biologic (în general plopi)
sau care prezintã o stare
fitosanitarã precarã ºi pot afecta
siguranþa persoanelor , a fost
încheiat un contract cu o firmã
terþã, care are în sarcinã ºi
scoaterea rãdãcinilor rãmase.
Din istoricul activitãþii de
întreþinere a spaþiilor verzi se
constatã cã anual s-au plantat cu cel
puþin 70% mai mulþi arbori decât au
fost tãiaþi. În primãvara anului 2017
au fost plantate peste 400 de buc de
arbori (paltin, salcie, albitia etc).
În toamna anului 2017, se va
continua campania de plantare de
arbori, în perioada 15.10.201715.11.2017, inclusiv în locaþiile de
unde au fost eliminaþi arbori.

Opt programe de formare profesionalã
demarate de AJOFM ºi CRFPA
n luna mai a.c, Agenþia
Judeþeanã pentru
Ocuparea Forþei de
Muncã Cãlãraºi a demarat, în
colaborare cu Centrul Regional
de Formare Profesionalã a
Adulþilor Cãlãraºi, un numãr de
8 programe de formare
profesionalã adresate
persoanelor aflate în cãutarea
unui loc de muncã (ºomeri
indemnizaþi ºi neindemnizaþi).
Participanþii la aceste
programe vor fi pregãtiþi în
meseriile:
-Frizer coafor manichiurist
pedichiurist
-Manichiurist pedichiurist
-Lucrãtor în comerþ
-Lucrãtor finisor pentru
construcþii
-Lucrãtor instalator pentru
construcþii
-Mecanic auto
-Maºinist utilaje cale ºi
terasamente
- Operator introducere validare
ºi prelucrare date
Participanþii vor beneficia de
urmãtoarele facilitãþi,

Î

prevãzute în Legea 76/2002
privind sistemul asigurãrilor
pentru ºomaj ºi stimularea
forþei de muncã, precum:
rechizite ºi materiale de
instruire, manuale, echipament
de protecþie pe timpul instruirii
practice (dacã este cazul)
abonament gratuit pe
mijloacele de transport pentru
traseul de la domiciliu la
unitatea de pregãtire,
consultaþii medicale, analize

medicale ºi teste necesare
frecventãrii cursului.
Persoanele participante la
programele de formare
profesionalã pot finaliza în mod
gratuit cursul început, chiar
dacã aceºtia se încadreazã în
muncã în perioada desfãºurãrii
acestuia. Informaþii
suplimentare se pot obþine la
telefon 0242.318.376, interior
105 - Compartiment formare
profesionalã.
www.obiectiv-online.ro
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FURTUL DE APÃ
constituie INFRACÞIUNE
ºi se pedepseºte conform
CODULUI PENAL!
ECOAQUA SA Cãlãraºi, operator regional al
serviciilor de apã ºi canalizare în judeþele
Cãlãraºi ºi Ialomiþa, aduce la cunoºtinþa
publicului cã a demarat o campanie de
identificare a pierderilor de apã din sistemul
public, dar ºi de verificare a clienþilor sãi în
ceea ce priveºte legalitatea utilizãrii
serviciilor, în baza contractelor de furnizare
încheiate cu operatorul.

1,29 miloane lei, din excedentul
bugetar al judeþului Cãlãraºi, vor fi
cheltuite pe achiziþii ºi investiþii

E

xcedentul bugetar al Judeþului
Cãlãraºi, rezultat la încheierea
exerciþiului financiar 2016, se
ridicã la valoarea de 30.290.000 lei,
din care, la aceastã datã, s-a utilizat
suma de 25.246.000 lei pentru
finanþarea programului de investiþii
pe anul 2017.
În ºedinþa de consiliu din 31 mai
a.c., din diferenþa de excedent
rãmasã a fost repartizat 1.291.000 lei
cãtre urmãtoarele cheltuieli de
dezvoltare:
- achiziþia unui imobil situat în
Cãlãraºi (fostul sediu SIF), str. 1
Decembrie 1918, nr. 1A, bl. A24
(FLORA tronson III), cu valoarea
estimatã de 675.000 lei;

- alimentare cu energie electricã a
incintei de la adresa: str. Prelungirea
Independenþei nr. 5A, cu suma de
261.000 lei;
- reabilitare reþele exterioare de apã
ºi canalizare la Spitalul de Psihiatrie
Sãpunari – PT+DE+DTAC ºi execuþie
lucrãri, inclusiv asistenþã tehnicã,
comisioane legale, taxe – 275.000 lei;
- reabilitare clãdiri pentru Centru de
Asistenþã Medico - Socialã (la fosta
UM, Str. Independenþei) - faza DALI,
inclusiv taxe, avize - „Reabilitare ºi
extindere clãdiri pentru Centru de
Asistenþã Medico - Socialã" – s-a
suplimentat cu suma de 74.000 lei;
- RK pavilion IV ºi amenajare oficiu
+ salã de mese, la Spitalul de

Psihiatrie Sãpunari, execuþie C+M ,
asistenþã tehnicã, taxe, comisioane „RK pavilion IV ºi amenajare oficiu +
salã de mese, la Spitalul de
Psihiatrie Sãpunari execuþie C+M,
inclusiv execuþie lucrãri instalaþie
detectare, semnalizare ºi avertizare
incendiu, asistenþã tehnicã, taxe,
comisioane – suma alocatã iniþial
rãmâne neschimbatã, fiind doar
redenumitã poziþia;
- licenþã antivirus – 1 set, pentru: 12
dispozitive tip server ºi 58 de
dispozitive Workstation – 6.000 lei.
Suma totalã a influenþelor asupra
programului de investiþii pe anul
2017 este de 1.291.000 lei.

Echipele mixte de control identificã poziþia
reþelelor, a branºamentelor ºi racordurilor
pentru implementarea în sistemul GIS, de
asemenea verificã neregulile existente la
abonaþi: dacã contorul este defect, lipsã,
montat incorect, are sigiliu contorului sau al
montajului rupt, s-a intervenit neautorizat sub
orice alte forme asupra contorului, în scopul
influenþãrii indicaþiilor acestuia, ori s-au
fãcut modificãri de orice fel în vederea ocolirii
contorului (racord clandestin).
În cazul depistãrii unui branºament
clandestin, ceea ce reprezintã furt de apã,
acest fapt constituie infracþiune ºi se
pedepseºte potrivit prevederilor Legii
286/2009 privind Codul Penal. Aceastã
mãsura se aplicã în baza prevederilor art 74
din Legea 225/2016 care modificã ºi
completeazã Legea 51/2006 Legea serviciilor
comunitare de utilitãþi publice.
De asemenea, se va verifica ºi dacã clienþii
utilizeazã serviciile de apã, respectiv
canalizare fãrã avea actualizat contractul, fapt
ce reprezintã contravenþie ºi se pedepseºte
prin amendã.
Reamintim cã utilizatorii care au reþea de
canalizare menajerã executatã pe stradã, au
obligaþia racordãrii la aceasta, nerespectarea
acestei obligaþii de cãtre utilizatori se
sancþioneazã cu amendã de la 2 000 lei la 4
000 lei, potrivit art 39 aliniatul (5) din Legea
241/2006 a serviciului de alimentare cu apã ºi
de canalizare republicatã în Monitorul Oficial
nr 679/07.09.2015.
ECOAQUA SA notificã prin prezenta
intrarea în legalitate a utilizatorilor, în
caz contrar se vor aplica prevederile
legale fãrã nici o altã concesie.

Spitalul Judeþean va
concesiona spaþii pentru
automate de cafea ºi
pentru un chioºc

M

anagerul Spitalului
Judeþean de Urgenþã
„Dr. Pompei
Samarian" Cãlãraºi a solicitat
Consiliului Judeþean
aprobarea închirierii /
concesionãrii a 8 spaþii, în
suprafaþã totalã de 8 m.p. (1
m.p. fiecare), aflate în
administrarea sa, având ca
destinaþie amplasarea a opt
automate de cafea, în incinta
imobilului ºi, de asemenea,
închirierea/concesionarea
unui teren în suprafaþã de 40
m.p., situat în curtea
spitalului, lângã corpul H, în
vederea amplasãrii unui
spaþiu destinat activitãþilor
www.obiectiv-online.ro

comercial – alimentare.
Spitalul Judeþean de Urgenþã
„Dr. Pompei Samarian"
Cãlãraºi va realiza venituri
suplimentare în urma
închirierii spaþiilor, iar
automatele de cafea ºi
suprafaþa de teren destinatã
activitãþilor comercial –
alimentare vor deservi
bolnavii, aparþinãtorii ºi
cadrele medicale, fãrã ca
aceºtia sã mai fie nevoiþi sã
pãrãseascã incinta spitalului.
Spitalul Judeþean de Urgenþã
„Dr. Pompei Samarian"
Cãlãraºi, în calitate de titular
al dreptului de administrare,

va încheia contractul de
închiriere/concesionare ºi va
încasa, dupã caz, un procent
de 50% din preþul
contractului, diferenþa

fãcându-se venit la bugetul
propriu al Judeþului Cãlãraºi.
Vicepreºedintele CJ Cãlãraºi,
Valentin Barbu, a declarat cã
Spitalul va stabili preþul de

concesiune în cadrul
Consiliului de Administraþie,
urmând sã se întocmeascã ºi
caietele de sarcini iar apoi sã
se scoatã la licitaþie.

4 Comunitate
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Florian Belu, un Primar Tenace ºi Responsabil
Mircea Brânduºã

S

untem în perioada
alegerilor locale parþiale.
Dupã aproape un an de
zile în care administraþia localã
din comuna Unirea a fost
asiguratã prin interimat,
duminicã se va alege noul
primar. Pentru PSD este o
mare responsabilitate de a veni
în faþa locuitorilor din Unirea
cu un candidat capabil, tenace
ºi responsabil. Acesta este
inginerul Florian Belu, iar
sloganul sãu în campanie a fost:
„SÃ CONTINUÃM CE AM
ÎNCEPUT ÎMPREUNÃ!" Oferta
electoralã a primarului
interimar al comunei Unirea
pentru alegerile parþiale din 11
iunie 2017 este una destul de
variatã, care surprinde, în
detaliu, nevoile comunitãþii pe
care o conduce din toamna
anului trecut. În ceea ce
priveºte realizãrile, din acest
interimat, se poate spune cã
social-democratul s-a preocupat,
în special, de asfaltarea
drumurilor comunale,
reabilitarea ºcolilor ºi bazelor
sportive, precum ºi
implementarea unor proiecte
inovatoare pentru comunitate.
Florian Belu se vrea un primar
ales de comunitate, pentru
comunitate, care nu a fãcut
niciodatã promisiuni fãrã
acoperire. În urmã cu o lunã,
Florian Belu ºi-a lansat
candidatura la primãria Unirea
cu ofertã electoralã greu de
refuzat de cãtre locuitorii
comunei.
Printre cele mai interesante
puncte ale programului PSD
Unirea ºi ale primarului Florian
Belu pentru o comunã cu
adevãrat europeanã se
regãsesc:
Realizarea unor centre de
dezvoltare localã construite
astfel încât sã urmãreascã
urmãtoarele obiective:
a) Creºterea capacitãþilor
localitãþii de a-ºi susþine
propriul proces de dezvoltare;
b) Ridicarea calitãþii vieþii prin
impunerea unor standarde
minime pentru serviciile
publice oferite de instituþia
primãriei.
Utilizarea fondurilor de
finanþare corespunzãtoare
programelor naþionale ºi
guvernamentale:
a) Transparenþã totalã în
gestionarea fondurilor
financiare accesate;
b) Gestionarea fondurilor
financiare cãtre prioritãþile
comunitãþii.
Realizarea unei puternice
infrastructuri locale
corespunzãtoare:
a) Alimentare cu apã în toatã
localitatea;
b) Construire Staþie de
epurare;
c) Canalizare în toatã
localitatea;

d) Alimentare cu gaze naturale
în toatã localitatea;
e) Asfaltarea drumurilor
comunale de interes public
local;
f) Pietruire drumurilor
mãrginaºe din satul Oltina.
Realizarea unei puternice
infrastructuri
intercomunitare:
a) Amenajarea drumurilor de
tarla între localitãþi;
b) Întreþinerea ºi consolidarea
islazurilor comunale;
c) Achiziþii de utilaje agricole
pentru cultivarea terenurilor;
d) Achiziþii de autospeciale
pentru intervenþii în situaþii de
urgenþã;
e) Înfrãþirea comunei cu
localitãþi din strãinãtate;
f) Atragerea de investitori
pentru crearea de locuri de
muncã.
Realizarea actului
educaþional de învãþãmânt
corespunzãtor:
a) Modernizarea ºi reabilitarea
ªcolii Generale Unirea;
b) Construire Grãdiniþã cu
program prelungit.
î Rep: D-le Florian Belu, ce
v-a determinat sã candidaþi
la primãria comunei Unirea?
F.B.: M-am hotãrât sã candidez
pentru cã ºtiu cã pot face ceva
concret pentru aceastã comunã.
Încã sunt multe lucruri de fãcut
ºi am încrederea cã deþin forþa
de a rezolva problemele
comunitãþii.
î Rep: În opinia dvs., ce vã
recomandã pentru aceastã
funcþie?
F.B.: Am argumente cu
precãdere profesionale, mã
refer, pe de o parte, la
experienþa ºi competenþele

mele, iar pe de altã parte la
experienþa ºi competenþele
membrilor echipei cu care
pornesc la acest drum, colegii
mei din PSD Unirea.
î Rep: Oferta dvs.
electoralã se bazeazã pe un
program interesant. Care au
fost criteriile de selecþie ale
punctelor cuprinse în acest
program? Existã o anumitã
prioritate în punerea în
practicã a acestora?
F.B.: Deja, în linii mari, avem
conturat programul nostru
pentru urmãtorii 3 ani. În
aceastã campanie am dialogat
permanent cu locuitorii
comunei pentru a afla care sunt
cu adevãrat aºteptãrile lor de la
o administraþie localã care sã
facã din comuna noastrã una
recunoscutã în judeþ ºi în þarã.
Numai astfel, cunoscând
bucuriile ºi necazurile
concetãþenilor mei,
oportunitãþile sau piedicile care
stau în faþa promovãrii unor
proiecte menite sã ducã la
dezvoltarea comunitãþii pot
spune cã DA, se poate
CONTINUA pentru binele
locuitorilor.
î Rep: Sunt convins, cred cã
ºi dvs., de faptul cã toate
acestea nu se pot face de
unul singur. Care ar fi unul
din secretele reuºitei
viitorului primar Florian
Belu?
F.B.: Este vorba mai întâi de
toate de voinþã, viziune ºi mai
ales corectitudine. Florian Belu
nu poate face toate acestea de
unul singur, în schimb poate sã
formeze la primãria Unirea o
echipã de specialiºti care sã
lucreze numai pentru asta,
pentru atragerea fondurilor
europene ºi guvernamentale
nerambursabile. Cine nu

înþelege acum, mãcar în ceasul
al doisprezecelea, cã Unirea nu
se poate dezvolta altfel decât pe
baza acestor fonduri europene,
se înºealã amarnic.
î Rep: Cu siguranþã vã
trebuie o echipã puternicã în
spate, sau, mã rog, alãturi:
una când vine vorba de actul
decizional – aceea formatã
din consilierii PSD, o alta în
actul executiv – aparatul de
specialitate al primarului.
Cum credeþi cã se poate
ajunge la formarea unei
echipe puternice atât în
consiliul local cât ºi la
primãrie?
F.B.: Îndeplinind funcþia de
primar interimar, cunosc o
bunã parte din aparatul de
specialitate al primãriei pentru
actul executiv, oameni
competenþi cu experienþã ºi
dãruire, oneºti care au realizãri
în activitatea lor pentru
comunitate. Prin utilizarea
eficientã a echipei din actul
executiv, alãturi de echipa
formatã din consilierii PSD,
vom colabora pentru
dezvoltarea ºi schimbarea în
bine a comunei Unirea.
î Rep: În campanie, toþi
candidaþii promit
alegãtorilor transparenþã
totalã în actul administraþiei
locale, cât ºi un dialog
permanent cu aceia care, la
urma urmelor, îi instaleazã
în funcþiile de primari. Cum
veþi pune în practicã aceste
lucruri?
F.B.: Necazurile oamenilor nu
se pot rezolva de cãtre primar
la birou, stând pe fotoliul de
primar. Acestea se rezolvã prin
dialog permanent, pe teren,
acolo unde oamenii îºi spun
necazurile.
î Rep: Veþi avea sprijin de
la nivel judeþean pentru
realizarea programului
electoral?
F.B.: Am o relaþie foarte bunã
cu preºedintele PSD Cãlãraºi,
dl Ciprian Pandea. Am
promisiunea dânsului cã
localitatea Unirea va deveni o
prioritate pentru investiþiile din
judeþul Cãlãraºi. Comuna
Unirea se va dezvolta pentru cã
are potenþial.
î Rep: Ce mesaj doriþi sã le
transmiteþi alegãtorilor din
comuna Unirea?
F.B. Îmi doresc, ca localitatea
Unirea sã revinã printre
primele comune din acest judeþ
din punct de vedere al
dezvoltãrii. Avem nevoie de
continuitate. Cetãþenii trebuie
sã gãseascã uºa deschisã la
primãrie, acolo unde angajaþii
trebuie sã se comporte civilizat
cu oamenii pentru cã din taxele
ºi impozitele lor vom face
anumite investiþii. Le transmit
alegãtorilor sã vinã la vot ºi sã
voteze pentru viitorul lor.
Împreunã, vreau sã fim mândri
de comuna noastrã, Unirea!

n Ciprian Pandea – preºedinte
PSD Cãlãraºi ºi subsecretar de
stat în Guvernul României:
„Locuitorii comunei Unirea au
ºansa ca începând din 11 iunie sã
aibã un primar tânãr ºi puternic.
Voi face tot posibilul sã sprijin
proiectele comunei Unirea pentru
obþinerea de fonduri de la Guvern.
Florian Belu va face parte cât de
curând din elita primarilor
cãlãrãºeni".
------------------------------------------------------------------------n Roxana Paþurcã – senator în
Parlamentul României: „Florian
Belu este un om sufletist, simþitor
la nevoile ºi necazurile oamenilor,
sãritor în a da o mânã de ajutor,
neaºteptând nicio rãsplatã pentru
gesturile sale. Sunt convinsã cã
Florian Belu va face o treabã bunã
ca primar al localitãþii Unirea".
------------------------------------------------------------------------n George Chiriþã – director de
campanie: „Florian Belu este cea
mai bunã opþiune a PSD Cãlãraºi.
Îl susþin pe Florian Belu pentru cã
sunt convins cã el va realiza
lucruri care privesc bunãstarea
cetãþenilor comunei Unirea. Faptul
cã Florian Belu e susþinut de PSD
Cãlãraºi reprezintã pentru
comunitatea din Unirea o ºansã
imensã de dezvoltare a localitãþii,
mai ales cã PSD se aflã acum la
guvernare. Motto-ul meu în aceastã
campanie a fost: Continuitate ºi
Unitate!"
------------------------------------------------------------------------n Rãzvan Meseºeanu –membru
în staful de campanie: „Florian
Belu este cea mai bunã alegere a
PSD Cãlãraºi. Sunt convins cã va
fi unul dintre cei mai buni primari
pe care îi are judeþul Cãlãraºi.
Florian Belu vorbeºte puþin ºi
realizeazã foarte multe. Poate face
din comuna Unirea un model de
urmat pentru celelalte localitãþi.
De asemenea, poate rãmâne la
cârma primãriei multe mandate de
acum încolo, depinde doar de el.
Va câºtiga alegerile la pas!"
------------------------------------------------------------------------n Anghel Olteanu, ex-primar
comuna Unirea: „Susþinerea
conducerii PSD Cãlãraºi îi vor
asigura d-lui Florian Belu o
victorie uºoarã în aceste alegeri
parþiale. Totuºi, doresc sã fac
cunoscut cã mã dezic de toate
sloganurile apãrute în materialele
de campanie ºi în publicaþiile din
mass-media cãlãrãºeanã cum cã dl
Belu ar fi participat alãturi de
mine la accesarea, implementarea
ºi promovarea anumitor proiecte
ale primãriei Unirea".
------------------------------------------------------------------------n Petrache Vasile –
vicepreºedinte PSD Organizaþia
Localã Cãlãraºi: „Îl cunosc pe
Florian Belu de foarte mult timp.
Mi-a dovedit cã o promisiune pe
care o face o ºi respectã. De-a
lungul timpului a avut iniþiative pe
care puþini dintre noi le au. Sunt
convins cã Florian Belu va fi un
primar de succes".
------------------------------------------------------------------------n Marin Dobre – ex-viceprimar
Unirea: „Am ales sã-l susþin pe
Florian Belu pentru cã ne-a
demonstrat de nenumãrate ori cã
este apropiat de oameni, de
problemele lor ºi sunt convins cã
va fi primarul potrivit pentru
comuna noastrã".
www.obiectiv-online.ro
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De Rusalii, Comuna Dichiseni a
sãrbãtorit, româneºte, Ziua Comunei!
Mircea Brânduºã

L

a finele sãptãmânii trecute, în
localitatea Dichiseni a avut loc un
amplu eveniment dedicat Zilelor
Comunei. Astfel, aproximativ 2.000 de
oameni au participat sâmbãtã ºi
duminicã (3 ºi 4 iunie) în centrul
localitãþii, pe stadionul de fotbal, la
sãrbãtoarea comunei pentru a cânta,
dansa, ºi pentru a se detaºa, preþ de
câteva ore, de treburile zilnice. Cu mici,
pastramã ºi alte bunãtãþi, cu bere sau
vin, ºi-au luat rãgaz de a sta la poveºti
despre una, despre alta, despre ce au
fãcut bine sau rãu în anul ce a trecut.
Sãrbãtoarea propriu zisã a comunei
Dichiseni a fost întârziatã de o ploaie
mocãneascã, consideratã de locuitori
semn de belºug al roadelor din aceastã
toamnã. În cele din urmã, când ploaia a
stat, aºa cum creºtineºte se obiºnuieºte
la astfel de momente, a fost oficiatã o
slujba religioasã de cãtre un sobor de
patru preoþi – Radu Cristian, Gugu
Aurelian, ªerban George ºi Ciolovic
Lucian. Nu puteau lipsi mesajele pentu
locuitorii comunei.

Iulian Radu, primarul comunei
Dichiseni: „Ne aflãm la a IV-a Ediþie a
Zilelor Comunei Dichiseni, care în acest
an coincide ºi cu marea sãrbãtoare
creºtinã a Rusaliilor. Aºa am preluat
tradiþia de la fostul Consiliu Local. Eu
sunt pe principiul cã trebuie sã muncim
întâi ºi pe urmã sã ne distrãm, dar
oamenii din comunã meritã sãrbãtoarea
lor. Au fost pregãtite, ca în fiecare an,
multe surprize locuitorilor. Vreau sã le
arãtãm aprecierea noastrã. Iatã cã
timpul þine cu noi, ploaia s-a oprit ºi
sper la o participare mare a locuitorilor
la acest eveniment. Aceastã mare
sãrbãtoare a comunei reprezintã în acest
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an ºi o promovare la nivel naþional prin
faptul cã manifestaþiile incluse în cea dea doua zi vor fi înregistrate ºi difuzate
pe Etno Tv. Sunt deosebit de onorat sã
fiu în mijlocul dvs. ºi la ediþia din acest
an a evenimentului „Zilele Comunei
Dichiseni". Prezenþa dvs. într-un numãr
cât mai mare va contribui la reuºita
acestei frumoase sãrbãtori. Avem ºi
foarte mulþi invitaþi care au venit din
afara comunei, pe care i-am primit la fel
de bine. Declar deschise manifestaþiile
prilejuite acestei sãrbãtori ºi vreau sã
cred cã veþi petrece douã zile, cu dans,
cântec ºi voie bunã. La mulþi ani
tuturor!"
Reprezentantul autoritãþilor judeþene,
Marian Dinulescu, vicepreºedintele
Consiliului Judeþean Cãlãraºi: „Bunã
ziua dragi locuitori ai comunei Dichiseni.
Mã bucur cã sunt azi în mijlocul dvs.
când sãrbãtoriþi Zilele Comunei. Aveþi
un primar destoinic, mic ºi al dracului,
care a reuºit foarte multe lucruri
importante pentru comunitatea în care
trãiþi. Vã doresc petrecere frumoasã
tuturor ºi vã spun din suflet, la mulþi
ani!".
Nicolae Marinescu, viceprimarul
comunei: „Un eveniment deosebit,
dedicat cu precãdere locuitorilor, pentru
care administraþia localã a fãcut mari
eforturi ca aceºtia sã petreacã douã zile
de petrecere româneascã autenticã. La
mulþi ani, tuturor!"

Programul artistic al primei zile a
debutat cu prezentarea Ansamblurilor
Folclorice din localitãþile Dichiseni,
Unirea, Jegãlia, Modelu ºi Borcea. În
continuare pe scenã au evoluat copiii
talentaþi din judeþul Cãlãraºi, Sânzienele
cu un program de muzicã etno-dance,
cãrora li s-au alãturat Dena ºi Nick.
Nineta Popa a oferit asistenþei un recital
de muzicã popularã în care primarul
Iulian Radu s-a prins în câteva hore
alãturi de locuitori. Seara s-a încheiat cu
un program de muzicã de discotecã
dedicat în exclusivitate tinerilor
comunei.

Programul artistic al zilei de duminicã a
început în jurul orei 17 cu un remix de
muzicã ambientalã în care au fost
incluse hituri vechi ºi noi.
Copiii talentaþi din judeþul Cãlãraºi au
urcat din nou pe scenã oferind
locuitorilor cele mai bune evoluþii ale
lor din dansul ºi muzica româneascã.
Cu un program de muzicã etno ºi etnodance, ªogoriþele au încins atmosfera în
rândul asistenþei. A urmat un frumos
spectacol intitulat sugestiv „Vatra
cântecelor noastre" ºi recitalul de
muzicã pop-dance al lui Cosmin
Andrian. Pânã la frumosul foc de
artificii care a încheiat sãrbãtoarea
Zilelor Comunei Dichiseni, DJ Jungle a
oferit tinerilor participanþi un program
de muzicã dance de discotecã.
Pe de altã parte, întrebat cu ce gânduri
a plecat la drum în cel de-al doilea
mandat de primar, Iulian Radu ne-a
declarat: „Nu am plecat doar cu
anumite gânduri, ci cu un program
foarte bine stabilit pe care l-am ºi fãcut
public la vremea respectivã ºi în care au
fost incluse proiecte îndrãzneþe,
benefice comunitãþii în care trãim.
Foarte important, pentru mandatul
acesta, va fi abordarea legatã de
sprijinul tinerilor, al cetãþenilor din
satele aparþinãtoare comunei Dichiseni.
Nu în ultimul rând, mi-am propus sã
creãm noi oportunitãþi economice astfel
încât ºi nivelul de trai al locuitorilor sã
creascã pânã în 2020".
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Liviu Muºat (ADR Sud Muntenia): „Nu ar fi exclus
ca în 2020 sã candidez la Primãria Cãlãraºi“

D

upã aproape doi ani,
timp în care s-a
autosuspendat din PSD
Cãlãraºi, din cauza procesului în
care a fost implicat, directorul
ADR Sud Muntenia, Liviu
Muºat, îºi doreºte sã se implice
din nou în activitatea politicã a
organizaþiei. Acesta spune cã nu
este interesat de o carierã
politicã, nici de vreo funcþie în
partid, ci de o candidaturã la
Primãria municipiului Cãlãraºi.
„Din martie 2015 eu am fost
suspendat din partid, pentru a
nu aduce prejudicii de imagine.
Nu au tãbãrât pe mine sã mã
suspend, dar nici nu m-au
întrebat ce ºi cum, a fost decizia
mea, mulþi ºi-au fãcut cruce cu
limba în gurã... Nu vizez
neapãrat o candidaturã în
interiorul organizaþiei, ci doar o
implicare, voi vedea sub ce
formã, voi vedea dacã este
nevoie de mine... Nu mã
preocupã o carierã politicã.
Recunosc cã funcþia de primar
este cea care mã încântã cel mai
mult, nu cea de senator sau
altceva... Pentru o comunitate
aceastã funcþie este cea care
conteazã, restul sunt poveºti.
Am avut o tentativã în 2016, eu
aveam în mapa mea
profesionalã sã candidez la
Primãrie, dar fiindcã
evenimentele s-au precipitat de
aºa naturã am lãsat-o baltã. Nu
ar fi exclus ca în 2020 sã

candidez la Primãrie.", a
declarat Liviu Muºat.
Preºedintele interimar al PSD,
Ciprian Pandea, ne-a declarat cã
Liviu Muºat este binevenit în
echipa PSD Cãlãraºi.
„Îl aºtept sã fie din ce în ce mai
mult alãturi de noi, iar în ceea
ce priveºte o candidaturã la
Primãria Cãlãraºi nu exclud
aceastã variantã, dar vom vedea
la momentul potrivit cum vor
sta lucrurile."
Liviu Muºat este finul fostului
deputat de Cãlãraºi, actual
primar al Sectorului 5, Daniel
Florea, iar în eventualitatea
unei candidaturi ar putea fi
sprijint de acesta, cu expertizã,
þinând cont de experienþa sa în
alegeri.
În ceea ce priveºte acuzaþiile
aduse de DNA, Muºat a anunþat
cã decizia Tribunalului
Bucureºti, pe fond, a fost de
achitare, atât pentru el cât ºi
pentru ceilalþi colegi din ADR
Sud Muntenia.
Vineri, 26 mai, instanþa de
judecatã a Tribunalului
Bucureºti a decis achitarea
directorului ADR Sud
Muntenia, dr ing. Liviu Muºat,
în dosarul nr. 24754/3/2015,
deschis de procurorii din cadrul
Direcþiei Naþionale Anticorupþie
– Secþia de Combatere a
infracþiunilor asimilate
infracþiunilor de corupþie, prin

care au dispus trimiterea în
judecatã, din calitatea de
inculpat, a directorului Agenþiei
pentru Dezvoltare Regionalã

precis în data de 29 octombrie
2014. Din februarie a urmat
punerea sub acuzare, moment
în care am devenit inculpaþi, iar

Sud Muntenia, dr ing. Liviu
Gabriel Muºat, acesta fiind
acuzat de abuz în serviciu
asimilat infracþiunii de corupþie.
Achitaþi în cadrul aceluiaºi
dosar figureazã Mariana Viºan,
director adjunct Organism
Intermediar POR în cadrul ADR
Sud Muntenia, ºi Dragomir
Scripcã, expert în cadrul
Biroului Judeþean Ialomiþa al
Agenþiei.
„Suntem dupã 31 de luni de
când a început seria de
percheziþii din partea Direcþiei
Naþionale Anticorupþie, mai

din iulie 2015 dosarul a fost
înaintat Tribunalului Bucureºti.
În toatã aceastã perioadã, de
peste 900 de zile, am rãspuns
tuturor solicitãrilor, ne-am
prezentat la toate termenele de
judecatã, care au fost în numãr
de peste 30, iar dosarul s-a
soluþionat cu sentinþa de
achitare pentru toþi colegii din
Agenþie implicaþi în aceastã
speþã.", a spus directorul ADR.
Asupra acestei speþe, judecãtorii
Tribunalului Bucureºti au dat o
primã soluþie, aceasta putând fi
atacatã cu apel. Decizia, emisã

vineri, 26 mai, în cazul
directorului Agenþiei pentru
Dezvoltare Regionalã Sud
Muntenia, dr ing. Liviu Gabriel
Muºat, acuzat de abuz în
serviciu asimilat faptelor de
corupþie, este aceea de achitare.
Instanþa a motivat sentinþa prin
faptul cã infracþiunea nu este
prevãzutã de legea penalã ori nu
a fost sãvârºitã cu vinovãþia
prevãzutã de lege. Aceeaºi
soluþie a fost pronunþatã ºi în
cazul Marianei Viºan, director
adjunct Organism Intermediar
POR în cadrul ADR Sud
Muntenia, precum ºi în cazul lui
Dragomir Scripcã, expert în
cadrul BJ Ialomiþa al Agenþiei,
acuzaþi de instigare la abuz în
serviciu asimilat infracþiunilor
de corupþie.
Legat de acuzaþiile care i s-au
adus, Liviu Muºat a declarat
presei cã nu i s-a spus exact ce
a fãcut greºit ºi dacã putea sã
facã altfel.
„Cea mai mare frustrare pe care
am avut-o în aceastã perioadã a
fost cã putea mãcar sã mi se
spunã Domne puteai sã faci aºa
ºi ai fãcut altfel. Ni s-a reproºat,
am fost acuzaþi cã ne-am fãcut
defectuos treaba, în sensul unor
amânãri nejustificate ale unor
vizite la proiecte. Beneficiarul a
avut posibilitatea sã recupereze
niºte întârzieri în derularea
proiectului. Ceea ce s-a dovedit
cã nu a fost nimic în neregulã."
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...ÎNTRU DREAPTA CREDINÞÃ: A STRÃMOªILOR, A MOªILOR…

E

ra seara din
prima zi de
cireºar, stãteam
la masã când m-a sunat
un prieten, Ilie: „A
murit Mugurel!". Mi-am
înghiþit dumicatul…
Mai rãmãsese o zi pânã
la Rusalii…
Pe Mugurel Vasiliu îl
cunoscusem pe când
„sediul" Muzeului
Agriculturii era la
fostul SMA de la
Slobozia, pe ºoseaua
Brãilei, iar el era
cercetator ºtiinþific în
antropologie culturalã
la Muzeul Þãranului
Român. L-am simþit,
dupã primele discuþii,
cã nu face umbrã
pãmântului. ªi l-am
intuit. Într-o searã, la
mine acasã, dupã o
lungã conversaþie, l-am
întrebat dacã ºtie
imnul legionarilor. În
2008, Mugur Vasiliu va
publica „Cartea
Cãpitanului Zelea
Codreanu"…
Înainte de Rusaliile deatunci l-am luat pe
teren în Transilvania,
alãturându-l
muzeografilor mei.
ªtia sã se facã cu
uºurinþã plãcut – îl
citisem cã ochiul sclav
îi carã fecioarele prin
sânge, cum ar fi spus
Mircea Dinescu - ºtia
sã fotografieze ºi mai
ales sã filmeze (va fi
un autor de filme
documentare
apreciate). Mai greu îi
era la cârcã, podurile
caselor îi creau rãu de
înãlþime, iar beciurile
îl speriau cu
întunericul.
Altfel, Mugurel, cum îl
alintau apropiaþii,
pãºea în biserici ca dus
de mânã, întârzia în
dreptul cimitirelor ºi
adora sã scoatã apã din
fântânã. Când revenea
la drum îmi recita din
Mihai Eminescu: „Sau
þara aceasta sã fie / în
adevãr româneascã, /
sau nici nu trebuie sã
fie".
Prietenul meu va
colabora cu credinþã în
Hristos, cu îndrãznealã
ºi talent la publicaþia
AXA, revistã de
www.obiectiv-online.ro

oceanografie ortodoxã
ivitã din neputinþa de a
tãcea în faþa unor
realitãþi îndreptate
împotriva mântuirii.
Pentru el, de pildã,
Alexandru Lãpuºneanu
nu a fost un domn
criminal ci un vodã
dreptmãritor creºtin
(nu doar enunþã,
exemplificã).
Pe noul meu prieten
(pe cât se învechea era
mai bun) îl vom regãsi
ideologic ºi ideatic în
publicaþiile Editurii
Scara, patronatã de
Asociaþia Românã
pentru Culturã ºi
Ortodoxie, ºi al cãrui
director va fi fost.
Prin 2003 – 2004,
Mugur Vasiliu a
reeditat monumentala
serie de zece volume a
operei lui Iuliu A.
Zanne, Proverbele
românilor din România,
Basarabia, Bucovina,
Ungaria, Istria ºi
Macedonia,operã
apãrutã între 1895 –
1903. Reeditarea a
marcat centenarul
acestei vaste lucrãri
folositã ca armã
culturalã decisivã de
cãtre Ionel I.C.
Brãtianu cu prilejul
negocierilor cu
partenerii occidentali
la încheierea pãcii de
la Versailles (1919).
Atunci s-a pus
problema apartenenþei
Transilvaniei.
Reprezentanþii
Ungariei au acuzat cã
nu i se poate da
Transilvania României,
care este un stat lipsit
de culturã ºi civilizaþie.
Au amuþit însã când
Brãtianu a pus pe
masã cele zece volume
ale lui Zanne.
Mugur Vasiliu are o
biografie densã, nu voi
mai insista, nu acesta-i
subiectul, doar voi
aminti cã a fost
secretar de stat în
Guvernul României,
Departamentul
Informaþiilor publice.
În urmã cu trei ani, ºi
tot înainte de Rusalii,
m-a vizitat, împreunã
cu soþia sa, la Slobozia.
Mi-a dãruit ultima sa
carte, Raportul orbului
(Scara, 2013).
Capitolul Þãran egal
român – despre Tradiþii
(pp. 83 – 101) dezvoltã,
sper cã nu exagerez, ºi

o mai veche discuþie
despre þãranii noºtri,
pe care am purtat-o de
mai multe ori, eu
afirmând (cu dovezi
adunate de mine din
Þinutul Pãdurenilor –
Hunedoara, Mehedinþi
– satele cu conace,
Dolj, Slatina, Argeº,
Valea Trotuºului –
Bacãu º.a.: strânsesem
deja peste douãzeci de
ani de teren ºi citisem
cu creionul în mânã) cã
rânduielile strãmoºeºti
au fost smintite iar
obºtile de moºneni /
rãzeºi au intrat în
disoluþie accentutã
dupã 1848. Îi citam din
Eminescu: „Ai noºtri la
Paris învaþã / La gât
cravatei cum se leagã
nodul / Apoi ne vin de
fericesc norodul / Cu
chipul lor isteþ de oaie
creaþã..." Altã fire
decât Mugur, credeam
sincer pe-atunci cã vom
primi lumina la
Înviere, cã va mai
cânta Cocoºul la
Hurezi, ºi de Moºi
copiii se vor legãna în
cãluºei de lemn.
„Teoria" lui Mugur
Vasiliu se apropia ºi se
depãrta de mine.
„…þãrãnia nu este o
meserie... Problema
þãranului nu a fost ºi
nu este tot una cu
problema agriculturii
sau cu cea a
zootehniei, fiindcã el
nu face agriculturã ºi
nici zootehnie... (cum)
face statul, sau
colectiva, sau fermierul
american... Þãranii nu
formeazã o clasã
socialã ºi nici
profesionalã..." Þãranii
nu fac parte din
societate „decât în
mãsura în care
societatea are
structurã organicã..."
Þãranii sunt purtãtorii
Tradiþiei sau a firii
româneºti (pp. 86 -87,
º.a.).
Din ce-am auzit ºi citit,
Mugur Vasiliu a trãit o
dramã a cunoaºterii:
diferenþierea de orbii
din naºtere care nu
percep ºi nu înþeleg
culoarea soarelui. În
memoria prietenului
sãu, Cãlin Marinescu
(pãrinþii morþi la
cutremurul din 4
martie 1977; în
continuare, el doar
pãºind orb) Vasiliu
scrie Raportul orbului,

alegând fontul de
dactilograf, precum
„stilul de jandarm".
Înainte de a muri,
Cãlin Marinescu, dupã
ce s-a spovedit ºi s-a
împãrtãºit, a vãzut
„culoarea roºu". ªi a
încceput sã comunice
cu orbii din naºtere.
„Cum îi faci pe
conducãtorii României
sã înþeleagã cu Hristos
a Înviat? Ei sunt orbi
din naºtere. S-ar putea
ca roºul lui Cãlin sã fie
un început? (p. 35).
Anul trecut, dupã ce iam citit cartea i-am
propus o aplicaþie în
Hunedoara, la Sãlciva,
de unde scosesem din
bãltire (pãrintele Paul,
prin mine) o
preafrumoasã bisericã
de lemn de la 1799,
adusã apoi la Cãlãraºi.
N-a fost sã fie…
Mugur Vasiliu a murit
la 52 de ani. S-a
îngropat în cimitirul
Mãnãstirii Petru Vodã,
comuna Valea Teiului
(ce predestinare!),
alãturi de pãrintele
Gheorghe Calciu
Dumitreasa, poetul
Radu Gyr ºi alþi
mãrturisitori ai
temniþelor comuniste.
Primise la vreme
binecuvântarea
ctitorului Mãnãstirii
Petru Vodã, Iustin
Pârvu.
Când îi spuneam cã am
o vârstã ºi ºtiu Psalmul
89 pe-de-rost, ºi cã am
vorbit deja cu stareþul
Andrei Tudor ca locul
de veci, al meu ºi-al
nevestei, sã fie sub un
prun la mãnãstirea
Dervent, Mugurel
râdea...
Plouã în curtea mea cu
prieteni morþi: Mihai,
Petre, Elena, Ioan, Ion,
Cristina, Enciu,
Mircea, Ion, Elena,
Costel, Mihai, Mugur...
*
A doua zi a fost vineri.
M-am sculat anevoie,
am dat un telefon la
Primãria din Ostrov sã
vinã maºina la Slobozia
marþi, dupã Sfânta
Treime, apoi m-am
lãsat înjurat de
pacienþii de la
Cabinetul medicului de
familie, cã nu am stat
la rând sã iau reþeta de
medicamente... Am
trecut pe lângã
Mãnãstirea „Sfinþii

Voievozi" ºi iar mi-am
amintit de Mugur
Vasiliu, de Emil
Constantinescu ºi
„cãlugãrul Vasile"
(„...lumea româneascã
modernã... toþi, fãrã
excepþie, au fost atei –
mai exact
anticreºtini...", p. 91,
Raportul orbului).
Ajuns în Piaþa mare a
Sloboziei caut urme de
þãrani printre cioburile
din tradiþiile de Moºi.
Iau tarabele la rând,
niciun moº ºi nicio
babã cu oale de pãmânt
de la Pucheni sau Pisc,
furnizori tradiþionali ai
vaselor de Moºi pentru
Bãrãgan. Comersanþii
ajunºi la Slobozia vând
ceva vase de pãmânt
(oale, cãni, blide)
smãlþuite ºi cu „flori
din zoaie de vopseluri".
Doar rudãresele nu ºiau schimbat
repertoriul, aceleaºi
linguri de lemn din tei,
plop sau salcie. În rest,
oferte de vase de
porþelan ºi sticlã
second-hand.
Un stand pare sã iasã
din monotonie, îmi
trezeºte zâmbete prin
bannerul afiºat: Moºii
sunt ai noºtri / Avem
de-mpãrþealã pentru
Moºii de Varã". Sã mai
spui, Mugurele, cã nu
avem continuitate,
tradiþie, umor (râde
ciob de oalã spartã).
Gheorghe Ceaunaru
din Dor Mãrunt,
Cãlãraºi, pare insul cel
mai conservator, dar ºi
cel mai adaptat
economiei de piaþã.
Vinde vase de aluminiu
confecþionate în tipare
de nisip ºi dupã
tipologia cerutã în
gospodãriile rurale.
Periodic, anunþã:
„Vindem tuciuri din
talent / Vindem ºi pe
internet:
nicoleta_2009@yahoo.c
om; 0763990260" .
Schimbãm vorbe,
Ceaunaru mã provoacã:
„Nene, n-ai vrea sã-mi
fi marketer ? Omul de
vatrã vorbea engleza ca
un manager de mall.
*
Sâmbãtã, 3 iunie, au
fost Moºii de varã. Cu
noaptea-n panere ºiruri
de „mironosiþe", cu
colive ºi vin, s-au
adunat la biserica de
lemn din Poianã. Unele

au tãmâiat crucile de
piatrã, apoi le-au ºters
de rãu cu prosoapele,
ºi toate s-au închinat la
icoane. Doar sufletul
lui Aron Nedelcovici
din piatra colacului de
puþ (1853) a rãmas
nemângâiat, nebãgat în
seamã. Cãrarea
dinspre bisericã s-a
înfundat. ªirurile de
tei, care (încã) mai
borneazã aleea
principalã, respirã greu
între tufe agresive ºi
buruieni nãscute din
blesteme. Gândeam,
când i-am adus în
pãmântul de la Muzeul
Agriculturii:
„Deasupra-mi teiul sfânt
/ Sã-ºi scuture creanga"
(Eminescu).
În altar, privesc la
Rânduiala
Dumnezeieºtei
Proscomidii: „...Pentru
pomenirea ºi iertarea
pãcatelor tuturor celor
din veac adormiþi întru
dreapta credinþã: ale
strãmoºilor, ale moºilor
(s.n.), ale pãrinþilor,
ale maicilor... ale
tuturor celor ce au
adormit întru nãdejdea
Învierii ºi a vieþii
veºnice...". Ectenia
morþilor repetã
fragmentul de la
proscomidie…
„Veºnicã pomenire"
cântã preoþii, strana,
închinãtorii, toþi
legãnând colivele ºi
sticlele cu vin. Privesc
compoziþia de pe
colacul din dreptul
colivei pentru tata,
ceilalþi din neam ºi
apropiaþi: formã
rotundã, bordurã cu
împletiturã pe margine
(funia timpului,
veºnicia), în câmp o
cruce crescutã din
patru smochine în
pârgã, ºi câte trei
boabe de struguri între
braþele crucii... Veºnica
lor pomenire...
Gheorghe, Andrei,
Stana, Anghel, Maria...
Constantin, Valerica...
Ion mort pe front,
Luxa... Alexandru...
Mugur…
*
Dupã slujbã, pãrintele
Dragoº a venit acasã la
noi cu împãrþealã.
Rãzvan Ciucã
Slobozia, iunie 2017
înaintea Duminicii
Tuturor Sfinþilor
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Program Cinema Cãlãraºi 9 iunie-30 iunie 2017
În atenþia cinefililor din
Cãlãraºi!!!
În zilele de 17.06-18.06.2017, la
Cãlãraºi vine CARAVANA FILMULUI
ROMÂNESC. Vã invitãm sã savuraþi trei
filme de comedie ºi propunerea
României pentru premiile Oscar,
asteptata dramã SIERA NEVADA.
09 - 15 iunie
Ora 17.00

Baywatch – 2D
Regia: Seth Gordon
Cu: Zac Efron, Priyanka Chopra, Kelly
Rohrbach, Dwayne Johnson, Alexandra
Daddario
Gen film:Comedie
Durata:116 minute
Scenariul îl are în centru pe un foarte
strict ºi dedicat salvamar (Johnson), care
este nevoit sã facã echipã cu un mai tânãr
ºi nonconformist coleg (Efron), pentru a-ºi
salva plaja de la dezastrul ecologic la care o
condamnã un magnat al petrolului.
09 - 15 iunie
Ora 20.00

Mumia – 3D

sãu, când Lary, un medic trecut de 40 de
ani, urmeazã sã îºi petreacã ziua de
sâmbãtã însoþit de tânãra lui soþie, în sânul
familiei, reunite cu ocazia comemorãrii
celui dispãrut. Evenimentul, însã, nu se
deruleazã conform aºteptãrilor.

Afacerea Est – 2D
Regia: Igor Cobileanski
Cu: Ion Sãpdaru, Constantin Puºcaºu,
Daniel Busuioc, Anne Marie Chertic
Gen film: Comedie, Dramã
Durata: 87 minute
Premierã în România: 28.10.2016
Afacerea Est spune povestea unei prietenii
dintre doi moldoveni, Marian (Constantin
Puºcaºu), un intelectual de provincie, ºi
Petro (Ion Sapdaru), un oportunist plin de
idei. Cei doi se avântã într-o cãlãtorie
nebuneascã în cãutarea banilor necesari
pentru a-ºi îndeplini visurile: Marian vrea
sã se cãsãtoreascã cu Veronica (Anne
Marie Chertic), în timp ce Petro îºi doreºte
o macara pe care s-o închirieze. Ei decid sã
devinã parteneri de afaceri ºi încep sã
lucreze la un plan: sã vândã un vagon de
potcoave. Planurile li se dau peste cap, dar
cu toate acestea Marian ºi Petro nu îºi
pierd optimismul ºi încearcã alte metode
de a se cãpãtui.

La drum cu tata – 2D

17 iunie
Ora 11.30

Sieranevada – 2D
Regia: Cristi Puiu
Cu: Mimi Brãnescu, Bogdan
Dumitrache
Gen film: Dramã
Durata:173 minute
Acþiunea din „Sieranevada" are loc la trei
zile de la atentatul din redacþia
hebdomadarului parizian, Charlie Hebdo ºi
la patruzeci de zile de la moartea tatãlui

Overdrive - 2D

Ora 15.00

18 iunie
Ora 12.00

Regia: Alex Kurtzman
Cu: Tom Cruise, Sofia Boutella, Russell
Crowe, Javier Botet, Annabelle Wallis
Gen film:Acþiune, Aventuri, Fantastic
Premierã în România: 09.06.2017
Protagonistul filmului este un membru al
trupelor speciale ale Marinei Militare a
SUA, Tyler Colt. Misiunea sa, aceea de
eliminare a unui grup terorist ascuns întrun buncãr, îl poartã în deºertul irakian.
Pãtrunde astfel într-un loc magic, unde
puternice ºi misterioase forþe îi întorc pe
militari unul împotriva celuilalt. Tyler este
singurul care scapã cu viaþã. Pãtrunzând
tot mai adânc în strãvechiul ºi misteriosul
mormânt ce a fost luat drept buncãr,
acesta descoperã un sarcofag negru de fier,
marcat cu simboluri egiptene precum Ankh
(simbolul vieþii veºnice) ºi Ochiul lui Horus.
Aici, Tyler este mânat de forþe magice sã
deschidã sarcofagul. Însã în momentul în
care introduce mâna în interiorul acestuia,
este pe loc marcat cu un simbol în formã
de stea. De aici înainte, mintea îi este
blestematã cu viziuni ale lui Ashurbanipal,
Regele Asiriei...

16 – 22 iunie
Orele: 17.00; 20.00
Luni ora 20.00

Regia: Anca Miruna Lãzãrescu
Cu: Razvan Enciu, Ovidiu Schumacher,
Alexandru Margineanu
Gen film: Acþiune, Comedie, Dramã
Durata: 111 minute
Arad, 1968: Fraþii Mihai ºi Emil, de origine
româno-germanã, au un singur lucru în
comun: îngrijorarea pe care o simt faþã de
tatãl lor bolnav. Mihai, fratele mai mare,
pare sã se fi împãcat cu soarta în România
ceauºistã, unde este medic ºi, cu inima
îndoitã, informator al securitãþii. Emil,
însã, luptã cu înfocare împotriva
amprentelor staliniste, intrând astfel în
situaþii din care numai prudenþa fratelui
sãu mai mare îl poate salva. Într-o zi,
soseºte vestea cã tatãl lor poate fi operat la
Dresda. Ne aflãm însã în anul 1968, iar ei
întâlnesc în calea lor spre destinatie
tancurile care aveau sã fie implicate în
Primãvara de la Praga.
De vreme ce România refuzã sã se alieze
cu Uniunea Sovieticã, cei trei ajung într-o
tabãrã temporarã în RDG. Din cauza
intervenþiei graniþa germano-cehoslovacã
se închide, iar cei trei nu se mai pot
întoarce înapoi în România.
Negãsind o altã soluþie pentru apatriere,
celor trei li se oferã o vizã de tranzit ºi le
este astfel îngãduit accesul în Republica
Federalã Germanã. Complet nepregãtita
familie trece peste hotare: Întâlnire
neaºteptatã cu duºmanii de clasã - poate
aceastã situaþie sã se termine cu bine?
Ora 14.30

Bunã! Ce Faci? - 2D
Regia: Alexandru Maftei
Cu: Ionel Mihãilescu, Dana Voicu
Gen film: Comedie, Dramã, Romantic,
Dragoste
Durata:105 minute
Dupã 20 de ani de cãsnicie fericitã Gabriel
ºi Gabriela nu mai simt nici o atracþie unul
faþã de celãlalt. Sã fie asta tot ce viaþa le
mai poate oferi? Dupã ce îºi petrec cîteva
nopþi comunicînd pe internet cu un
necunoscut, amîndoi se îndrãgostesc - fãrã
sã ºtie cã de fapt s-au gãsit tot unul pe
celãlalt. Atracþia pasionalã pentru
necunoscut se amestecã cu sentimentul de
vinovãþie cã îºi înºalã partenerul de o
viaþã. Încã ºi mai confuz este bãiatul lor
Vladimir, un adolescent cu o viaþã sexualã
foarte activã, când descoperã cã si pãrinþii
sãi sunt mânaþi de dorinþe. Într-o zi însã
întâlnirea celor doi amanþi virtuali devine
inevitabilã...

britanic (Sir Anthony Hopkins), ºi o
profesoarã de la Oxford (Laura Haddock).
În viaþa oricui vine un moment când
suntem chemaþi sã facem un gest eroic. În
Transformers: Ultimul cavaler, cei vânaþi
sunt cei care vor deveni eroi. Eroii vor
deveni duºmani diabolici. O singurã lumea
va putea supravieþui – va fi, oare, lumea
noastrã, sau lumea lor va învinge?
30 iunie – 02 iulie
Vineri ora 12.30
Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30
07 – 09 iulie
Vineri ora 12.30
Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 12.30

Sunt un mic ticãlos -3D

Scott Eastwood ºi Freddie Thorp sunt fraþi
cu o ocupaþie mai puþin obiºnuitã: furã
maºini luxoase ºi incredibil de scumpe.
Angajaþi sã aducã din Marsilia un superb
Bugatti 1937 - ediþie limitatã, cei doi se
trezesc prinºi în rãzboiul orgoliilor a doi
interlopi extrem de periculoºi. Aflaþi întrun oraº strãin ºi fãrã prea multe opþiuni,
aceºtia au foarte puþin timp la dispoziþie sã
gândeascã un plan ingenios pentru a scãpa
cu viaþã.
Maºini de colecþie, curse explozive în
locaþii superbe ºi o mizã uriaºã...
„Overdrive" le aduce pe toate în premierã
pe marile ecrane din 16 iunie. Un film
distribuit de Freeman Entertainment.

Regia: Pierre Coffin, Kyle Balda, Eric
Guillon
Cu: Steve Carell, Kristen Wiig
Gen film: Animaþie, Comedie
Premierã în România: 30.06.2017
Balthazar Bratt e un fost star, care a
crescut obsedat de personajul jucat de el in
anii '80 ºi care se dovedeºte a fi rivalul cel
mai redutabil a lui Gru, pânã în prezent.
Balthazar este supãrat pe lume încã de
când a ajuns la pubertate ºi show-ul lui a
fost anulat. El urãºte sã fie batjocorit, iar
acest fapt îl conduce cãtre un complot de
dominaþie globalã. În timp ce Gru îl
confruntã pe Balthazar, acesta intrã într-o
rivalitate fraternã, iar acest lucru se va
întâmpla datoritã apariþiei bruºte a fratelui
sãu geamãn pierdut, Dru
30 iunie – 06 iulie
Orele: 17.00; 20.00
Luni ora 20.00

O noapte nebuna,
nebuna - 2D

23 – 29 iunie
Ora 17.00
Excepþie ziua de luni.

Once Upon a Time in
Venice - 2D
Regia: Robb Cullen, Mark Cullen
Cu: Bruce Willis, Jason Momoa, Adam
Goldberg
Gen film: Acþiune, Comedie
Durata: 90 minute
Premierã în România: 23.06.2017
Steve Ford (Bruce Willis) este un detectiv
privat din Los Angeles a cãrui viaþã
personalã, dar ºi profesionalã e datã peste
cap când multiubitul sãu câine, Buddy, e
furat de o bandã extrem de periculoasã.
Urmeazã o avalanºã de evenimente, care
mai de care mai periculoase, dar ºi mai
amuzante: ca sã-ºi recapete cãþelul, Steve e
nevoit sã negocieze cu rãpitorii, în timp ce
se trezeºte vânat de doi fraþi rãzbunãtori,
de oamenii unui cãmãtar, cãrora li se
adaugã un ºir întreg de personaje extrem
de…
23 – 29 iunie
Ora 20.00

Transformers - Ultimul
Cavaler - 3D
Regia: Michael Bay
Cu: Laura Haddock, Mark Wahlberg,
Anthony Hopkins
Gen film: Acþiune, Aventuri, SF,
Thriller
Premierã în România: 23.06.2017
Transformers: Ultimul cavaler zdruncinã
din temelii universul francizei ºi
redefineºte ceea ce înseamnã sã fii erou.
Oamenii sunt în rãzboi cu Transformerii, ºi
Optimus Prime a dispãrut. Cheia salvãrii
viitorului nostru e adânc îngropatã în
secretele trecutului, în istoria neºtiutã a
Transformerilor pe Pãmânt. Cei pe umerii
cãrora cade uriaºa misiune de a salva
lumea noastrã formeazã o alianþã cãreia nu
i se dau prea multe ºanse: Cade Yeager
(Mark Wahlberg), Bumblebee, un lord

Regia: Lucia Aniello
Cu: Scarlett Johansson, Zoë Kravitz,
Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilana
Glazer
Gen film: Comedie
Cinci dintre cele mai bune prietene de la
facultate (jucate de Scarlett Johansson,
Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilana Glazer
ºi Zoë Kravitz) se reunesc 10 ani mai
târziu pentru un weekend sãlbatic in
Miami. În timpul petrecerii grele, ele ucid
accidental un striper. În mijlocul nebuniei
încercãrii de a acoperi crima, devin mai
apropiate ca oricand.

Cinema 3D/2D
Parcul central, Bulevardul 1 Mai , nr.
5A. Preþul biletelor (acelaºi pt. filme
3D ºi 2D): 8 lei – copii cu vârste de
maxim 14 ani; 12 lei – persoane cu
vârste peste 14 ani. Nu se efectueazã
rezervãri. Biletele pot fi cumpãrate cu
o sãptãmânã înainte de data
spectacolului.
Informaþii: - tel: 0242-312800
- site: www.culturalcl.ro
www.obiectiv-online.ro
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MUNICIPIUL CÃLÃRAªI / ANUNÞ DE PARTICIPARE
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:
1. Autoritatea contractantã: Municipiul
Cãlãraºi prin Primãria municipiului
Cãlãraºi, cu sediul în municipiul
Cãlãraºi, str. Bucureºti, nr. 140A, cod
fiscal 4445370, nr. telefon/fax:
0242311031, e-mail:
office@primariacalarasi.ro.
2. Reglementãri legale privind acordarea
de finanþare nerambursabilã: Legea nr.
350/2005 privind regimul finanþãrilor
nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activitãþi nonprofit de
interes general, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
3. Procedura de atribuire se face pe baza
selecþiei publice de proiecte conform
art. 5 din
Legea nr. 350/2005. Scopul este
atribuirea contractului de finanþare
nerambursabilã.
„Activitãþi sportive ºi de tineret ,, de la
bugetul local al Municipiului Cãlãraºi, în
anul 2017.
- Sportul de performanþã (divizie
superioarã, divizie medie, divizie
inferioarã, sport individual) valorificarea aptitudinilor individuale ºi
de echipã în cadrul competiþiilor pentru
ameliorarea rezultatelor sportive,
realizarea de recorduri sau obþinerea
victoriei, cantonamente,
semicantonamente, concursuri ºi
întreceri sportive. Obiective: dezvoltarea
activitãþii sportive pe plan local, naþional
sau internaþional, dupã caz;
- Sportul pentru toþi - organizarea de
consfãtuiri, schimburi de experienþã,
gale ºi manifestãri; practicarea sportului
pentru sãnãtate, educaþie, recreere, ca
parte integrantã a modului de viaþã, în
vederea menþinerii sãnãtãþii individului
ºi societãþii; participarea la tabere de
pregãtire, susþinerea prin participarea la
competiþiile judeþene, naþionale ºi/sau
internþionale pentru dezvoltarea
spiritului competiþional, atragerea cât
mai multor tineri cãtre miºcare,
dezvoltarea comportamentalã care
favorizeazã orientarea cãtre performanþa
cotidianã ºi dezvoltare durabilã.
Obiective: atragerea populaþiei de toate
vârstele în activitãþi pentru sãnãtate ºi
recreere.
4.Suma disponibilã pentru sprijinul
financiar acordat de autoritatea
finanþatoare este de 4.000 mii lei.
Grantul maxim acordat prin acest
program este de cel mult 90% din totalul
cheltuielilor eligibile ale proiectului.
Diferenþa trebuie sã fie asiguratã din
sursele proprii ale solicitantului, ale
partenerilor acestuia sau din alte surse.
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Fiecare solicitant trebuie sã contribuie
cu un aport propriu de cel puþin 10% din
costurile totale eligibile ale proiectului,
sumã ce va fi identificatã în contul
deschis special pentru proiect.
Contribuþia financiarã proprie a
solicitantului se va verifica odatã cu
întocmirea raportului final al proiectului.
Contribuþia în naturã nu este eligibilã.
ATENÞIE! Gradul de implicare
financiarã a solicitantului este un
criteriu de punctaj, cu cât contribuþia
financiarã proprie este mai mare de 10%,
cu atât punctajul obþinut la evaluare va
fi mai ridicat.
5. Eligibilitatea aplicanþilor
(1) Pentru a fi eligibili la accesarea
fondurilor nerambursabile, solicitanþii
trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii:
sã fie persoanã fizicã care sã prezinte o
formã de înregistrare, atestare sau
apartenenþã din punct de vedere
profesional, sau persoanã juridicã cu
statut de asociaþie sau fundaþie
constituitã conform legii sau cult religios
recunoscut de lege;
solicitantul trebuie sã aibã activitãþile
din proiect incluse în documentele
statutare;
solicitanþii trebuie sã aibã sediul
înregistrat în– MUNICIPIUL Cãlãraºi
(sã fie înregistrate ca organizaþii
româneºti conform legii române);
fiecare solicitant trebuie sã contribuie
cu minimum 10% din costurile eligibile
totale ale proiectului;
sã fie direct responsabili de pregãtirea
ºi managementul proiectului ºi sã nu
acþioneze ca un intermediar.
(2) Potenþialii solicitanþi nu pot participa
la licitaþia deschisã dacã:
sunt în stare de faliment sau pe cale de
lichidare, au activitãþile administrate de
cãtre tribunal, au început proceduri de
aranjamente cu creditorii, au activitatea
suspendatã sau sunt în orice situaþie
analogã provenind dintr-o procedurã
similarã prevãzutã în legislaþia ºi
reglementãrile în vigoare;
au suferit condamnãri definitive ºi/sau
irevocabile datorate unei conduite
profesionale (ex: condamnare împotriva
cãreia nici un apel nu mai este posibil);
au suferit condamnãri definitive ºi/sau
irevocabile pentru fraudã, corupþie,
implicare în organizaþii criminale sau
orice alte activitãþi ilegale în detrimentul
intereselor financiare ale unor terþi;
sunt declaraþi a fi într-o situaþie de
încãlcare contractualã prin
neîndeplinirea obligaþiilor provenind
dintr-o procedurã de achiziþii sau de altã
finanþare nerambursabilã din fondurile
autoritãþilor finanþatoare.
Solicitanþii, respectiv partenerii (dacã
sunt), trebuie sã depunã odatã cu
cererea de finanþare o declaraþie pe
propria rãspundere cã nu se încadreazã

în nici una din situaþiile de la punctele
de mai sus.
Proiectele trebuie sã vizeze grupuri
þintã numai din MUNICIPIUL
Cãlãraºi.
6.Criteriile conform art.30 din Legea
nr.350/2005 pe baza cãrora se atribuie
contractul:
A)PROGRAMUL MUNICIPAL
PENTRU SUSÞINEREA ªI
PROMOVAREA SPORTULUI DE
PERFORMANÞÃ în suma totala de
3880 mii lei astfel: (ANEXA A)
Toate cererile selecþionate în urma
trierii sunt supuse evaluãrii. La
acordarea punctajului vor fi considerate
ca prioritare:
B)PROGRAMUL MUNICIPAL
PENTRU SUSÞINEREA ªI
PROMOVAREA SPORTULUI
PENTRU TOÞI, în sumã totala de
120 mii lei, astfel: (ANEXA B)
Toate cererile selecþionate în urma
trierii sunt supuse evaluãrii. La
acordarea punctajului vor fi considerate
ca prioritare:
Proiectul sau proiectele stabilite ca fiind
câºtigãtoare sunt cele care întrunesc
punctajul cel mai mare, rezultat din grila
de evaluare, fiind cele mai avantajoase
din punct de vedere tehnico-financiar.
Proiectul sau proiectele care nu
întrunesc punctajul minim de 60 de
puncte, rezultat din grila de evaluare,
sunt respinse.
Proiectele vor fi finanþate în ordinea
descrescãtoare a punctajului obþinut, în
limitele fondurilor aprobate prin
Programul anual. În cazul în care, vor
exista mai multe proiecte care întrunesc
acelaºi punctaj, dar nu vor exista resurse
financiare pentru finanþarea lor, criteriul
avut în vedere la departajarea acestora
va fi reprezentat de data ºi ora depunerii
(înregistrãrii) cererii de finanþare la
Autoritatea Finanþatoare.
Beneficiarul finanþãrii nerambursabile se
va angaja în scris sã asigure contribuþia
proprie pe parcursul derulãrii
proiectului. (Declaraþia este cuprinsã în
anexa A2 - Cererea de finanþare)
7.Regulamentul privind regimul
finanþãrilor nerambursabile de la bugetul
local al Municipiului Cãlãraºi ºi
documentaþia de solicitare a finanþãrii
nerambursabile, se pot obþine de la
sediul Primãriei Municipiului Cãlãraºi,
str. Bucureºti, nr. 140A, judeþul
Cãlãraºi, cod poºtal 910058, Cãlãraºi, la
Direcþia tehnicã/Direcþia economicã, nr.
telefon/fax: 0242311031, e-mail:
office@primariacalarasi.ro., începând cu
data de 09.06.2017.
Informaþii suplimentare despre
programul de finanþare, procedura de
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completare ºi depunere a documentelor
pot fi solicitate în scris pe adresa de email: office@primariacalarasi.ro la
Direcþia tehnicã/Direcþia economicã nr.
telefon/fax: 0242311031, cu cel puþin 6
zile înainte de data-limitã pentru
depunerea propunerilor de proiect
conform art.23 (2) din Legea
nr.350/2005
8.Unde ºi cum se depun cererile de
finanþare
Documentele de eligibilitate ale
proiectului/Cererile de finanþare
nerambursabilã trebuie trimise în plic
sigilat, prin poºtã recomandatã,
mesagerie expresã sau înmânate
personal (aducãtorului i se va elibera o
confirmare de primire care sã cuprindã
numãrul, data ºi ora înregistrãrii la
sediul Autoritãþii Finanþatoare) la sediul
Autoritãþii Finanþatoare: Registratura
din cadrul Primãriei municipiului
Cãlãraºi, str. Bucureºti, nr.140A, Judeþul
Cãlãraºi. Cererile de finanþare trimise
prin orice alte mijloace (ex.: fax.sau email) vor fi respinse.
Solicitantul trebuie sã prezinte un
exemplar original ºi o copie a
documentaþiei de solicitare.
Documentaþia de solicitare se introduce
într-un plic interior care va fi sigilat.
Plicul interior trebuie sã fie marcat cu
denumirea ºi adresa solicitantului,
pentru a permite returnarea
documentelor, fãrã a fi deschis, în cazul
în care scrisoarea de înaintare/interes
este declaratã întârziatã. Plicul interior
se introduce într-un plic exterior, marcat
cu adresa Autoritãþii Finanþatoare ºi cu
inscripþia ,, A NU SE DESCHIDE
ÎNAINTE DE DATA.......... ".
În cazul în care plicul exterior nu este
marcat conform prevederilor de mai sus,
Autoritatea Finanþatoare nu îºi asumã
nici o responsabilitate pentru rãtãcirea
documentelor transmise
9.Termenul-limitã pentru înaintarea
solicitãrilor de finanþare nerambursabilã
este 07.07.2017, orele 13.00. Selecþia ºi
evaluarea proiectelor va începe la data
de 10.07.2017, ora 10.00.
Notã:
Programul pentru acordarea finanþãrilor
nerambursabile, valabil pe anul 2017, a
fost publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea a VI-a, nr. 81 din
02.05.2017.
Prezentul anunt de participare, a fost
publicat in Monitorul oficial al Romaniei,
Partea a VI-a, nr.101 din 30.05.2017.
Vor fi analizate doar proiectele depuse în
termenul stabilit prin anunþul de
participare ºi întocmite în conformitate
cu documentaþia prevãzutã în
regulament ºi care au ca beneficiari
locuitorii MUNICIPIULUI Cãlãraºi.
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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 IUNIE 2017.

ORAªUL LEHLIU GARÃ

l 29.06.2017 - Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc 7, Bloc 8, Bloc 11, Bloc 12*, Bloc 12AS, Bloc 20, Bloc 40 A, Bloc 40 B, Bloc 75G
l 30.06.2017 - Bloc 9, Bloc 10, Bloc 12 MI, Bloc 16, Bloc 32 A, Bloc 32 B
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.
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ECOAQUA SA Cãlãraºi efectueazã prestãri de servicii
contra cost pentru populaþie ºi agenþi economici
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.

DATORNICI ECOAQUA SA CÃLÃRAªI
ECOAQUA SA - SUCURSALA CÃLÃRAªI face apel cãtre locuitorii mai jos menþionaþi sã-ºi achite datoriile faþã de unitatea
noastrã pentru a evita repercusiunile ce derivã din acþiunile viitoare care vor fi întreprinse pentru recuperarea acestora (plãþi
suplimentare pentru acþionarea în judecatã, taxe executori judecatoreºti ºi, în ultimã instanþã, executarea silitã).

www.obiectiv-online.ro
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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

