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

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi
Relaþii la telefon 0734.99.00.11

O cursã dus:

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

1
2
minute

!

Fondat în 2008

Tarif autoturisme 8 euro/35 lei. Autoturismele cu numere de CL, CT ºi CC (Silistra) beneficiazã de reducere de 50%
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Sportiva CSM Cãlãraºi, Adriana Ailincãi,
campioanã mondialã. D. Chirilã: „E o minune!“

Viorel Ivanciu:
„Primãria
Cãlãraºi a
alocat, în
acest an,
8 milioane
de lei pentru
modernizarea
mai multor
strãzi din
municipiu“

>> pagina 6

Viceprimar Dragoº Coman:
„Poliþia Localã s-a implicat
cu o mai mare determinare
în a asigura cãlãrãºenilor
un climat de ordine ºi
liniºte publicã în limita
competenþelor legale“
>> pagina 11
n
Dunãrea Cãlãraºi

Adrian Iencsi ºi Bogdan
Leu au demisionat.
Florin Briºan este noul
preºedinte, Mirel Condei,
noul antrenor
>> pagina 11

Adriana Ailincãi (dreapta)

D

upã ce a cucerit aurul european în
luna mai a acestui an, sportiva CSM
Cãlãraºi, Adriana Ailincãi a obþinut
titlul mondial, alãturi de Maria Tivodariu, în

proba femininã de dublu rame la
Campionatul Mondial de juniori de la Trakai,
Lituania. Cele douã românce au fost
cronometrate cu timpul de 7 minute ºi 35 de

secunde 830/1000, devansând Grecia
(07:38.790) ºi Germania (07:40.950). Pe
pagina sa de facebook, în dreptul fotografiei
cu medaliile de aur...

>> pagina 12

Str. 1 Decembrie 1918, nr 2, Calarasi
Tel:+40 242 318 996
fax: +40 242 315 858

Costel Boitan: „Avem un proiect
pe PNDL privind asfaltarea
de 9,15 milioane lei“
Trei zile de distracþie
cu artiºti de top la
Zilele Oraºului Lehliu!
Mircea Brânduºã

A

devenit o tradiþie pentru oraºul
Lehliu sã organizeze, în ultimul
weekend din luna iulie, „Zilele
oraºului". Astfel, la iniþiativa primarului
Iulian Iacomi, în acest an, Primãria ºi
Consiliul Local Lehliu au organizat un
program special pentru a marca aceastã
sãrbãtoare. Lehlienii au avut parte de trei
zile de distracþie...
>> pagina 4

Mircea Brânduºã
n urmãtoarea perioadã de
timp la nivelul
administraþiei publice
locale din Valea Argovei vor
predomina investiþiile în
infrastructurã destinate

Î

VINERI

SÂMBÃTÃ

îmbunãtãþirii condiþiilor de
viaþã ale locuitorilor. În
discuþia purtatã cu Costel
Boitan, primarul localitãþii,
am aflat ce lucrãri au fost
realizate pânã în prezent ºi
care sunt obiectivele propuse
pentru...
>> pagina 5

DUMINICÃ

LUNI

MARÞI

MIERCURI

JOI

36°C

36°C

33°C

32°C

34°C

34°C

33°C

Parþial noros

Parþial noros

Parþial noros

Parþial noros

Însorit

Parþial noros

Însorit

2

Local

Your first EURES
job - locuri de
muncã pentru tineri

Y

our first EURES job este o schemã de
mobilitate a locurilor de muncã din
Uniunea Europeanã, care îºi doreºte
sã ajute tinerii din Europa sã îºi
gãseascã un loc de muncã sau
oportunitãþi de instruire la locul de
muncã într-un alt stat membru +
Norvegia sau Islanda ºi sã ajute
angajatorii sã gaseascã lucrãtori
tineri calificaþi din alte þãri.
În cadrul acestui program, serviciile
naþionale de ocupare ºi Reþeaua EURES
oferã servicii de mobilitate a locurilor de
muncã personalizate, eficiente ºi integrate,
pe canale multiple, destinate sã rãspundã
nevoilor individuale ale tinerilor care
întâmpinã dificultãþi privind ocuparea ºi
mobilitatea locurilor de muncã ºi ale
angajatorilor care întâmpinã dificultãþi în
ocuparea locurilor de muncã greu de
ocupat ºi/sau angajarea de personal din
strãinãtate prin furnizarea de: informaþii,
recrutare, mediere, plasare ºi finanþare.
Cine este eligibil pentru a beneficia
de sprijin prin proiect?
Cetãþenii UE + Norvegia ºi Islanda, cu
vârste cuprinse între 18 ºi 35 de ani, care
trãiesc în orice stat membru UE + Norvegia
ºi Islanda
Toþi angajatorii legal înfiinþaþi în þãrile UE
+ Norvegia sau Islanda, care oferã
contracte cu o duratã de cel puþin 6 luni (3
luni pentru stagii), cu condiþia ca salariile ºi
condiþiile de muncã sã fie în conformitate
cu legislaþia naþionalã.
Ce suport oferã proiectul?
Pentru tineri
Schema de mobilitate oferã cursuri de
limbã sau alte forme de instruire. De
asemenea, acoperã cheltuielile de transport
pentru tinerii care aplicã pentru locuri de
muncã sau stagii, permiþându-le sã
participe la interviuri ºi sã se instaleze în
altã þarã membrã UE pentru a începe lucrul
la noul loc de muncã.
Pachetul pentru mobilitate, include ºi alte
mãsuri pentru sprijinul tinerilor, cum ar fi
subvenþia suplimentarã pentru relocare,
subvenþia pentru stagiari ºi sprijinul
financiar pentru recunoaºterea calificãrilor.
Pentru angajatori
Companiile cu pânã la 250 de angajaþi pot
aplica pentru sprijin financiar pentru costul
intruirii noilor angajaþi, stagiari sau ucenici
ºi pentru a îi ajuta pe aceºtia sã se
integreze.
Cum puteþi participa?
Pentru a participa în cadrul proiectului
Your first EURES job este necesar sã vã
înregistrezi pe platforma EUJOB4EU
accesând link-ul
http://www.yourfirsteuresjob.eu/login.
În cazul în care sunteþi un angajator,
personalul nostru vã va contacta pentru a
vã oferi sprijin pentru definirea ofertelor de
muncã ºi, de asemenea, servicii de
recrutare ºi mediere.
În cazul în care sunteþi un tânãr în cãutarea
unui loc de muncã, veþi fi contactat
indiferent dacã existã sau nu o ofertã
pentru un loc de muncã/stagiu care sã
corespundã profilului dumneavoastrã.
Contact ºi link-uri
Website: http://www.yourfirsteuresjob.eu
Email: yfej@anpal.gov.it
Facebook: Your first EURES Job 5.0
Twitter: @yfEURESjob
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Instructorii auto care nu respectã
traseele ºi intervalele orare
riscã 4-5 puncte de amendã

I

nspectoratului de Poliþie
Judeþean Cãlãraºi continuã
acþiunile pentru prevenirea
producerii de evenimente rutiere ºi
creºterea gradului de siguranþã a
participanþilor la trafic.
Demersurile iniþiate de poliþiºtii
rutieri pentru consolidarea
siguranþei circulaþiei rutiere au
continuat cu organizarea unei
întâlniri, la sfârºitul sãptãmânii
trecute, cu reprezentanþii ºcolilor de
ºoferi din municipiul Cãlãraºi.
La ºedinþa convocatã de poliþiºtii
Biroului Rutier Cãlãraºi au
participat instructori auto ºi
reprezentanþi ai ºcolilor de ºoferi,
tema discuþiilor fiind respectarea
traseelor de instruire practicã ºi a
intervalelor orare astfel încât sã se
evite aglomerãrile în trafic pe
strãzile principale din municipiul
Cãlãraºi.
Pentru consolidarea gradului de
siguranþã rutierã, poliþiºtii
recomandã conducãtorilor auto sã
manifeste respect ºi toleranþã faþã
de toþi participanþii la trafic, sã
respecte semnificaþia indicatoarelor

rutiere ºi sã acorde prioritate
tuturor celor în drept!
Sunt stabilite ca traseu de instruire
practicã ºi examinare auto toate
strãzile din mun. Cãlãraºi, însã pe
strãzile Bucureºti, Prel. Bucureºti,
Griviþa, Eroilor, bd. Republicii, bd.
N. Titulescu, bd. Cuza-Vodã se
interzice circulaþia maºinilor de

ºcoalã în timpul sãptãmânii, în
intervalul orar 07.00 – 08.30 ºi
15.30 – 17.30, iar pe strada
Belºugului, în weekend, în
intervalul 09.00 – 12.00.
Pentru nerespectarea acestor
prevederi poate atrage sancþiuni de
4-5 puncte de amendã pentru
instructorii auto.

OPERATOR REGIONAL DE APÃ CANAL ÎN JUDEÞELE CÃLÃRAªI ªI IALOMIÞA
www.ecoaqua.ro

Modificare preþuri servicii apã ºi canalizare
ECOAQUA SA Cãlãraºi comunicã
utilizatorilor cã, începând cu 01.09.2017,
în baza Avizului ANRSC, nr
504896/23.05.2017 ºi a Hotãrârii ADI nr
18/26.07.2017 se modificã preþurile la
serviciile prestate de apã potabilã ºi
canalizare –epurare, dupã cum urmeazã:

n
Apã potabilã pentru întrega arie de operare
Preþ fãrã TVA - 3,77 lei/mc
Preþ cu TVA (9%) - 4,109 lei/mc
n
Canalizare - epurare ape uzate pentru întreaga arie de operare
Tarif fãrã TVA - 3,25 lei/mc
Tarif cu TVA (19%) - 3,867 lei/mc

SP CTAFL Cãlãraºi

Anunþ Licitaþie
SP CTAFL Cãlãraºi, cu sediul în Cãlãraºi,
str. 1 Decembrie 1918, nr. 1 bloc A24, sc. 4
parter, organizeazã la sediul sãu, pe data
de 22.08.2017, ora 1000, licitaþie directã
privind închirierea urmãtoarelor spaþii
destinate unor activitãþi economico –
comerciale:
Punct termic nr. 7, situat în Cãlãraºi, str.
Aleea Centralei, cu suprafaþa de 442.00
mp.
Punct termic nr. 10, situat în Cãlãraºi, str.
Aleea Centralei, cu suprafaþa de 612,0 mp.
Punct termic nr. 15, situat în Cãlãraºi, str.
Criºana, cu suprafaþa de 330,13 mp.
Preþul de pornire a licitaþiei este de 1,25
euro/mp/lunã fãrã TVA pentru suprafaþa
comercialã.
Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul
SP CTAFL Cãlãraºi ºi la telefon
0242/314186.
Director
ing. Ciocîrlan Gheorghe

ªef birou fond locativ
cons. jr. Lefter Anica

Anunþ
organizare cursuri
ªcoala Naþionalã de Meserii
(organizaþie non-profit) desfãºoarã în
Cãlãraºi cursuri autorizate: stilist
unghii, frizer, coafor, manichiuristpedichiurist, bucãtar, brutar, patisercofetar, ospãtar, barman, lucrator în
comerþ, mãcelar, confecþioner
(croitor), sudor stivuitorist - cu aviz
ISCIR, constructor, agent de
securitate, tehnician masor ºi
reflexoterapie, infirmier, instructor
preparator formare. Cursuri în
desfãºurare. Preþuri minime: 400 lei
în rate, locuri disponibile, sprijin
angajare. Cãutam colaboratori
înscriere cursanþi, comision motivant.
Telefon: 0751855929; 0726964482;
0763247477. E-mail:
cursuri_romania@yahoo.com; Site:
http://www.cursuri-calificareautorizate.ro
www.obiectiv-online.ro
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Primãria Cãlãraºi ºi Alitrans Com au încheiat
un contract pentru transportul de persoane

P

rimãria municipiului
Cãlãraºi încearcã de ani
buni sã rezolve problema
transportului public local, în
sensul intrãrii în legalitate,
cunoscute fiind litigiile în care sa aflat ºi se mai aflã cu Alitrans
Com SRL, cea care a efectuat
transportul de persoane pe raza
municipiului în toatã aceastã
perioadã. Cel mai recent proces
între Primãrie ºi Alitrans a fost
legat tocmai de existenþa
contractului în baza cãruia
societatea respectivã putea sã
efectueze transportul public.
Primãria a susþinut cã nu existã
aºa ceva, în schimb ce firma
Alitrans afirma contrariul.
Anul trecut a fost organizatã
licitaþia pentru atribuirea
licenþei de transport la care s-au
înscris 3 societãþi. În cele din
urmã, au rãmas în cursã Alitrans
Com din Cãlãraºi ºi Nica Rom
din Bucureºti.
Societatea din Bucureºti a
contestat în instanþã atribuirea
licenþei cãtre Alitrans, Primãria
aºteptând soluþionarea acesteia.
Conform declaraþiilor

viceprimarului Viorel Ivanciu,
dacã instanþa nu va decide între
una dintre cele douã firme se va
relua licitaþia. Pânã atunci însã,
între municipalitate ºi Alitrans a
fost semnat un contract pentru
atribuirea serviciului de
transport.
În data de 18.07.2017 a fost
încheiat, cu SC ALI TRANS
COM SRL, Contractul de
gestiune delegatã prin atribuire
directã a serviciului regulat de
transport public local de cãlãtori
în municipiul Cãlãraºi cu nr.
28310. Contractul a fost încheiat
potrivit prevederilor HCL nr.
40/23.03.2017. Durata de
valabilitate a contractului de
concesiune, pentru transportul
public local de cãlãtori, este
pânã la intrarea în vigoare a
contractului de gestiune
delegatã, prin concesiune, a
serviciului regulat de transport
public local urmare a organizãrii
unei proceduri competitive
(licitaþie deschisã/negociere
directã) dar nu mai mult de 2
(doi) ani, de la data semnãrii
contractului, conform art. 28,

alin 2^2 din Legea nr. 51/2006
a serviciilor comunitare de
utilitãþi publice ºi conf. art.5,
alin.5 din Regulamentul (CE) nr.
1370/2007 al Parlamentului
European ºi al Consiliului
privind serviciile publice de
transport feroviar ºi rutier de
cãlãtori ºi de abrogare a
Regulamentelor (CEE) nr.
1191/69 ºi nr. 1107/70 ale
Consiliului. Tariful comercial
ofertat de operator este de 2,5
lei/cãlãtorie.
Ca urmare a semnãrii acestui
contract, Primãria a supus
aprobãrii tariful subvenþionat
pentru cãlãtoriile pe cele trei
trasee, preþul abonamentelor
pentru circulaþia pe mijloacele
de transport local, cuantumul
subvenþiei pentru persoanele
beneficiare ale Legii 448/2006,
numãrul de cãlãtorii gratuite
pentru pensionari, dupã caz, ºi
preþul abonamentelor pentru
elevi. Astfel, preþul biletului va fi
de 2 lei, diferenþa de 50 de bani
urmând a fi suportatã de la
bugetul local, dupã cum a
explicat Viorel Ivanciu.
În ºedinþa de Consiliu Local de
sãptãmâna trecutã s-au aprobat:
tariful la biletele de cãlãtorie
pentru transportul public local
de cãlãtori în municipiul
Cãlãraºi la preþul de 2
lei/cãlãtorie; preþul
abonamentului de cãlãtori la 60
de lei/lunã cu posibilitatea
acordãrii pe fracþiuni de lunã: 10
zile cu preþul de 20 lei, 15 zile cu
preþul de 30 de lei sau 20 de zile
cu preþul de 40 lei; 12 cãlãtorii
gratuite pe lunã pentru
pensionarii cu pensia lunarã de
maxim 1.200 lei; acordarea
gratuitãþilor pentru categoriile
de persoane pentru care se
asigurã protecþia socialã în
conformitate cu prevederile
legale.

Frecvenþa de circulaþie
n
Traseul 1 Siderca – Blocuri Prefab

Traseul va fi deservit iniþial de 12 autobuze din care douã de rezervã. Faþã de
frecvenþa prezentatã, numãrul de curse pe traseu se va modifica prin
suplimentare, în funcþie de fluxurile de cãlãtori ºi necesitatea de capacitãþi de
transport.
n
Traseul 2 Siderca – Staþia de epurare Mãgureni (micobuze)
Staþii dus: Siderca – ªcoala 8 Mircea Vodã – Orizont – 5 Cãlãraºi –
Biserica Volna – Garã – Enel – Colegiul Economic – ªcoala 6 Mãgureni –
Staþia de epurare

Staþii întors: Staþia de epurare – ªcoala 6 Mãgureni – Portului – Enel –
Garã – Biserica Volna – 5 Cãlãraºi – Orizont – Parcul Florilor - Siderca

Traseul va fi deservit de 2 microbuze. În funcþie de fluxul de cãlãtori se poate
actualiza programul de circulaþie, frecvenþa ºi numãrul de autovehicule.
n
Traseul 3 Spitalul Judeþean – Chiciu
Staþii dus: Spitalul Judeþean - Complex Podul 4 - Staþie Captare - Chiciu
Staþii întors: Chiciu - Staþie Captare - Complex Podul 4 - Spitalul Judeþean
Program de circulaþie: de la 06.00 la 08.00 din orã în orã, de la 08.00 la
20.00 din 3 în 3 ore.

Numãrul angajaþilor din aparatul de specialitate al Consiliului
Judeþean Cãlãraºi a crescut de la 170 la 178 de persoane
n ºedinþa Consiliului Judeþean din 31
iulie a.c. a fost aprobatã noua
organigramã a CJ Cãlãraºi, aceasta fiind
redimensionatã cu 8 posturi în plus.
Astfel, s-a aprobat înfiinþarea: în cadrul
Direcþiei Dezvoltare Regionalã ºi Relaþii
Externe, la Compartimentul Managementul
Proiectelor, a douã funcþii publice de
execuþie de consilier, clasa I, gradul
profesional asistent; în cadrul Direcþiei
Dezvoltare Regionalã ºi Relaþii Externe a
Compartimentului Neutralizarea Deºeurilor
de Origine Animalã a unei funcþii publice
de execuþie de consilier, clasa I, gradul
profesional asistent; în cadrul Direcþiei
Management ºi Resurse Umane, la Serviciul
Resurse Umane - Compartimentul
Promovare Judeþ, a douã funcþii publice de
execuþie de consilier, clasa I, gradul
profesional asistent, respectiv referent clasa
III, gradul profesional asistent; în cadrul
Direcþiei Management ºi Resurse Umane a
Compartimentului de Guvernanþã
Corporativã ºi Instituþii Publice
Subordonate, compus din 3 funcþii publice:
- o funcþie publicã de execuþie de consilier
juridic, clasa I, gradul profesional superior;
- o funcþie publicã de execuþie de consilier,
clasa I, gradul profesional principal;
- o funcþie publicã de execuþie de consilier,
clasa I, gradul profesional asistent.
În expunerea de motive a preºedintelui CJ,
Vasile Iliuþã, se argumenteazã necesitatea
înfiinþãrii acestor noi funcþii.
www.obiectiv-online.ro

Î

„Pentru o mai bunã coordonare a
activitãþii serviciilor publice
subordonate Consiliului Judeþean
Cãlãraºi, precum ºi pentru o mai
bunã funcþionare a aparatului de
specialitate al Consiliului Judeþean
Cãlãraºi, propun înfiinþarea unor
compartimente din structura
acestuia.
Urmare a unei analize a activitãþilor,
fiºelor de post precum ºi a
necesitãþilor instituþionale, apreciez
cã se impun o serie de modificãri
organizatorice care sã conducã la o
performanþã crescutã a personalului,
precum ºi la obþinerea unor rezultate
mai bune în atingerea obiectivelor,
schimbãri care, în situaþia în care le
apreciaþi necesare, se vor putea
concretiza prin adoptarea unui
proiect de hotãrâre care sã fie supus
dezbaterii ºi votului autoritãþii
deliberative - Consiliul Judeþean
Cãlãraºi.
O primã remarcã vizeazã activitatea
Direcþiei Dezvoltare Regionalã ºi
Relaþii Externe. În cadrul acestei
Direcþii funcþioneazã
Compartimentul Managementul
Proiectului cu 8 posturi dintre care 4
funcþii publice ºi 4 posturi
contractuale.
Astfel, apreciez cã se impune
înfiinþarea a douã funcþii publice de

execuþie de consilier, clasa I, gradul
profesional asistent, pentru
optimizarea activitãþii, majoritatea
atribuþiilor compartimentului fiind
specifice exercitãrii funcþiei publice.
Tot în cadrul Direcþiei Dezvoltare
Regionalã ºi Relaþii Externe, potrivit
dispoziþiilor Ordonanþei Guvernului
nr. 24/2016 privind organizarea ºi
desfãºurarea activitãþii de
neutralizare a subproduselor de
origine animalã care nu sunt
destinate consumului uman,
aprobatã cu modificãri ºi completãri
prin Legea nr. 55/2017, se impune
înfiinþarea Compartimentului
Neutralizarea Deºeurilor de Origine
Animalã cu o funcþie publicã de
execuþie de consilier, clasa I, gradul
profesional asistent.
Þinând cont de importanþa strategicã
a promovãrii imaginii Judeþului
Cãlãraºi în þarã ºi peste hotare,
precum ºi a autoritãþii deliberative
care o reprezintã, consider necesarã
ºi oportunã înfiinþarea, în cadrul
Direcþiei Management ºi Resurse
Umane, la Serviciul Resurse Umane Compartimentul Promovare Judeþ, a
douã funcþii publice de execuþie de
consilier, clasa I, gradul profesional
asistent, respectiv referent clasa III,
gradul profesional asistent.
Întrucât Consiliul Judeþean Cãlãraºi

aprobã regulamentul de organizare ºi
funcþionare, organigrama, statul de
funcþii, regulamentul de organizare
ºi funcþionare ale instituþiilor ºi
serviciilor publice de interes
judeþean ºi ale societãþilor
reglementate de Legea nr. 31/1990,
republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, conform
prevederilor imperative ale
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 109/2011 privind guvernanþa
corporativã a întreprinderilor
publice, aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 111/2016,
cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, pusã în aplicare de
Normele metodologice aprobate prin
Hotãrârea Guvernului nr. 722/2016,
consider cã se impune înfiinþarea, în
cadrul Direcþiei Management ºi
Resurse Umane, a Compartimentului
de Guvernanþã Corporativã ºi
Instituþii Publice Subordonate,
compus din 3 funcþii publice:
a) o funcþie publicã de execuþie de
consilier juridic, clasa I, gradul
profesional superior;
b) o funcþie publicã de execuþie de
consilier, clasa I, gradul profesional
principal;
c) o funcþie publicã de execuþie de
consilier, clasa I, gradul profesional
asistent."
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Trei zile de distracþie cu artiºti
de top la Zilele Oraºului Lehliu!

A

profesionalismul ºi respectul!
Respectul meu faþã de
dumneavoastrã! Niciodatã nu
v-am dezamãgit! Întotdeauna
am construit! De când sunt
primarul oraºului Lehliu Garã,

artiºtii cu ropote de aplauze
atât în timpul, cât ºi la finalul
concertelor, au cântat ºi chiar
au dansat. Focul de artificii a
desãvârºit o noapte de neuitat
pentru locuitorii oraºului

Manifestãrile au debutat vineri,
28 iulie, la ora 18.00, cu un
spectacol pentru copii, oferit de
trupa de teatru „Ceata lui
Zâmbilici" - petrecere,
concursuri, mascote (spectacol
interactiv - umoristic). A urmat
Andra Apostu cu un program
de muzicã etno-dance. Geanina
Manea a încãlzit atmosfera cu
un recital de muzicã popularã.
Mario Stan a continuat cu
muzicã de petrecere ºi Alex
Cojo cu manele în vogã.
Alex Velea a încheiat seara cu
un remix de muzicã dance pe
placul celor peste 3000 de
oameni prezenþi.
Sâmbãtã, timp de 2 ore, cei
mici au putut urmãri
reprezentaþia teatrului pentru
copii „Ceata lui Zâmbilici". De
la ora 19.00 au urcat pe scenã
interpreþii de muzicã popularã
Mãlina ºi Mãruþã care au
încântat asistenþa. A urmat
Aida Preda cu un program de
muzicã etno-dance. De la ora
20.15 au concertat Florin
Chilian – muzicã folk ºi Nick
N&D- muzicã dance. În jurul
orei 21.00, primarul Iulian
Iacomi a urcat pe scenã ºi s-a
adresat celor aproximativ
5.000 de oameni prezenþi.
„Bunã seara ºi La mulþi ani! Vã
mulþumesc din suflet pentru
aceastã petrecere pe care
organizatorul o face de la an la
an mai frumoasã. ªi, nu putea
fi mai frumoasã decât în
prezenþa mea, revenind de la
Bucureºti. Vã mulþumesc
pentru sprijinul acordat în
iunie când aþi ales experienþa,

din anul 2008, ne-am înhãmat
la treabã. Am atras investiþii
foarte mari în oraºul nostru,
aproape 20 de milioane de
euro! Deci nu sunt poveºti! Nu
voi pleca de aici, de la primãrie,
pânã când oraºul nostru,
Lehliu Garã, nu va arãta ca
unul cu adevãrat european. De
aceea în fiecare an, ultimul
weekend din iulie va fi rezervat
organizãrii acestui eveniment.
În cazul în care, vreodatã, voi
renunþa la primãrie sau nu voi
mai fi primar, pentru cã va veni
o vreme când ne dãm seama cã
trebuie sã ne retragem, vor veni
alþii, cei tineri, promit cã voi fi
în continuare aici, în mijlocul
dumneavoastrã. Cu mult
respect, distracþie plãcutã! La
mulþi ani încã o datã!
Mulþumesc pentru sprijinul
acordat! Mulþumesc familiei
mele, prietenilor care au avut
încredere în mine ºi m-au
convins ca sã mã reîntorc ºi sã
construim, sã mergem mai
departe pentru a înflori ºi a
ajuta cât mai mult comunitatea
noastrã. Nu vorbim neapãrat
de Lehliu Garã! Vorbim ºi de
satul Rãzvani ºi de satul
Buzoieni. Avem o investiþie
aprobatã de 8 milioane de lei,
aproximativ 2 milioane de euro
pentru reabilitare apã-canal, ºi
am finalizat în oraºul Lehliu
Garã! Urmeazã ca pe data de 2
august sã semnãm un contract
pentru asfaltarea a 5 km strãzi
în satul Rãzvani ºi 1 km în satul
Buzoieni, extindere canalizare
în Rãzvani ºi alimentare cu apã
în satul Buzoieni. Despre
culturã, despre sport, ºtiþi cã
întotdeauna mi-au plãcut!
Dumneavoastrã sunteþi alãturi
de mine, eu sunt alãturi de
dumneavoastrã când sunt
asemenea evenimente! La
mulþi ani, Lehliu Garã!"
Sorin Copilul de Aur a încheiat
seara cu manele pe placul
tuturor. Simpatia ºi admiraþia
lehlienilor pentru spectacolele
de pe scenã a fost mai mult
decât evidentã, ei au rãsplãtit

Lehliu Garã.
Duminicã, primãria oraºului
Lehliu Garã a oferit diplome de
fidelitate, premii în bani ºi
buchete de flori, familiilor care
anul acesta au împlinit 50 de
ani de cãsãtorie. Printre
acestea se numãrã: Mariana ºi
Gheorghe Olteanu din Lehliu
Garã; Maria ºi Gheorghe Stan
din Buzoieni; Gherghina ºi
Mihai Marcu, Steliana ºi Ion
Lupºa, Florica ºi Bãnicã
Grãdescu din Rãzvani.
Programul artistic a început la
ora 19.00 cu Aida Duþã cu un
frumos recital de muzicã
uºoarã. Dãnuþ Ardeleanu a
continuat cu muzicã popularã
pentru toate gusturile. Au
urmat Andreea Antonescu,
Trupa Zero ºi Vescan, care au

vizitatorii de la tarabe, iar
locuitorii au spus cã oferta din
acest an a fost variatã ºi bogatã,
începând cu domeniul culinar
ºi pânã la cel dedicat jucãriilor,
obiectelor casnice, produselor
tradiþionale, existând standuri
unde au expus meºteºugari
recunoscuþi pentru
originalitatea ºi calitatea
muncii lor." Organizatorii
evenimentului au asigurat
condiþii optime pentru toþi
participanþii, s-au bucurat de
sprijinul Jandarmeriei, Poliþiei,
Pompierilor ºi SMURD-ului,
împreunã cu cel al Ambulanþei.
În plan administrativ, în acest
an, primãria oraºului LehliuGarã are prevãzute
urmãtoarele investiþii:
Realizare de parcãri pe raza
localitãþii; finalizarea
proiectului „Modernizare strãzi
în oraºul Lehliu-Garã"
(recepþia în luna august);
Reabilitare strãzi în satele
Rãzvani ºi Buzoieni - cu
îmbrãcãminte bituminoasã
uºoarã (lucrãrile încep pânã la
jumãtatea lunii august);
Construcþia unui teren de
minifotbal în oraº (zona
stadionului orãºenesc „Liviu
Cucu"); Reparaþii la DC 34, cu
sume provenite de la Consiliul
Judeþean; Întocmirea cãrþilor
funciare pentru domeniul
public ºi privat al oraºului;
Înfiinþare ºi reabilitare
trotuare; Modernizare ºi dotare
cãmin cultural Rãzvani (prin
Compania Naþionalã de
Investiþii). Nu în ultimul rând,
pânã la 30.11.2017, se vor
semna contractele de finanþare
pentru cele douã proiecte
aprobate prin Ordinul

incendiat atmosfera cu muzicã
dance. Laura Vaas a încheiat
seara spre satisfacþia celor
6.000 de oameni prezenþi. Cele
trei zile au adus la Lehliu Garã
o atmosferã de sãrbãtoare, iar
participanþii s-au declarat
încântaþi de tot ce au trãit la
cea de a IX-a ediþie a „Zilelor
Oraºului", în special de artiºtii
care au fost invitaþi dupã
preferinþele publicului. În
opinia d-lui Constantin Zamfir,
administratorul delegat de
primãrie în organizarea acestui
eveniment, „Comercianþii s-au
declarat mulþumiþi de

Ministrului Dezvoltãrii
Regionale, Administraþiei
Publice ºi Fondurilor Europene
nr. 3421/23.06.2017 ºi derulate
prin Pogramul Naþional de
Dezvoltare Localã: Reabilitare
reþea de alimentare cu apã în
oraºul Lehliu-Garã, judeþul
Cãlãraºi, cu o valoare totalã de
2.685.027,84 lei, din care de la
bugetul de stat 2.547.306,80 lei
ºi Reabilitare reþea de
canalizare în oraºul LehliuGarã, judeþul Cãlãraºi, cu o
valoare totalã de 6.745.170,53
lei, din care de la bugetul de
stat 6.433.783,40 lei.

Mircea Brânduºã
devenit o tradiþie pentru
oraºul Lehliu sã
organizeze, în ultimul
weekend din luna iulie, „Zilele
oraºului". Astfel, la iniþiativa
primarului Iulian Iacomi, în
acest an, Primãria ºi Consiliul
Local Lehliu au organizat un
program special pentru a
marca aceastã sãrbãtoare.
Lehlienii au avut parte de trei
zile de distracþie, un program
artistic bogat ºi variat pentru
toate vârstele ºi gusturile.
„Noutatea pe care o aduce
aceastã ediþie a zilelor oraºului
este însuºi organizarea
întregului eveniment. Ne-am
gândit ca, ºi în acest an, locul
de desfãºurare a spectacolelor,
amplasarea tarabelor
comercianþilor ºi a parcului de
distracþii sã fie tot pe stadionul
oraºului, evitând astfel
blocarea circulaþiei
autovehiculelor în zona
centralã a oraºului. ªi aceastã
ediþie, ca ºi cele de pânã acum,
este organizatã gândindu-ne la
cetãþenii de toate vârstele din
oraº, din satele Rãzvani,
Buzoieni ºi nu numai. Sperãm
ca acþiunile noastre sã fie
apreciate de toþi cei prezenþi", a
precizat primarul Iulian
Iacomi.
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Costel Boitan: „Avem un proiect pe PNDL
privind asfaltarea de 9,15 milioane lei“
învãþãmânt, lucrãri de întreþinere a
cimitirelor ºi lucrãri de curãþenie în
toate satele comunei. Realizare
cadastru general la întreaga comunã

Mircea Brânduºã

n urmãtoarea perioadã de timp la
nivelul administraþiei publice
locale din Valea Argovei vor
predomina investiþiile în
infrastructurã destinate
îmbunãtãþirii condiþiilor de viaþã ale
locuitorilor. În discuþia purtatã cu
Costel Boitan, primarul localitãþii,
am aflat ce lucrãri au fost realizate
pânã în prezent ºi care sunt
obiectivele propuse pentru
urmãtoarea perioadã de timp.

Î

î
Rep: D-le primar, pentru
început aº vrea sã prezentaþi
activitatea primãriei din Valea
Argovei, din punct de vedere
economic, administrativ ºi
social.
C.B.: Economic, gradul de colectare
al taxelor ºi impozitelor în acest prim
semestru al anului 2017 se aflã la
aproximativ 60 %, în condiþiile în
care în anii anteriori se afla la
aproape 80%. Acest lucru se

î
Rep: D-le primar, ce anume
ºi-a propus sã realizeze
administraþia publicã localã din
Valea Argovei pe parcursul
urmãtorilor ani?
C.B.: Conform listei aprobate de
Ministerul Dezvoltãrii Regionale,
Administraþiei Publice ºi Fondurilor
Europene, comuna Valea Argovei
beneficiazã de finanþare prin
P.N.D.L. 2017-2020 pentru
urmãtoarele obiective de investiþii:

pentru executarea silitã a celor care
au restanþe financiare ºi refuzã sã
plãteascã. Serviciul de contabilitate
nu înregistreazã arierate, nu are
restanþe financiare cãtre furnizorii de
servicii ºi cel mai important este
faptul cã funcþionarii ºi-au primit
salariile. De altfel, la 31 iulie, într-o
ºedinþã ordinarã a Consiliului Local,

administraþia publicã sã creascã. La
capitolul social, în urma
intemperiilor din 26 iulie, când au
fost furtuni de 90km/orã, 4 locuinþe
a unor cetãþeni de etnie romã au fost
calamitate. Ca atare, în data de 27
iulie am convocat comandamentul
pentru situaþii de urgenþã care a fãcut
recunoaºteri în teren ºi, urmare a
procesului de constatare, am înaintat
solicitare de ajutor de urgenþã cãtre
Consiliul Judeþean pentru alocare de
fonduri financiare necesare
reabilitãrii caselor avariate.
î
Rep: Despre realizãrile
primãriei Valea Argovei la
finalul acestui prim an din cel
de-al doilea mandat al dvs., ce
ne puteþi spune?

datoreazã gradului de sãrãcie al
populaþiei îmbãtrânite ºi cu venituri
mici. Din calculele existente, pensia
medie este undeva la 600 lei. De
aceea, trebuie sã dãm dovadã de
multã îngãduinþã cu aceºti oameni.
Totuºi, sper ca pânã la finele anului
locuitorii sã-ºi plãteascã datoriile. De
altfel, suntem în cãutarea unui
contabil cu studii de specialitate

a fost aprobatã noua grilã a
salarizãrii personalului din primãrie.
Administrativ, primãria îºi
desfãºoarã activitatea în parametri
normali. Pânã acum întâmpinam
greutãþi la angajarea personalului din
cauza salariilor foarte mici din
administraþia publicã localã. Acum,
cu noile salarii, vizibil mãrite, sper ca
interesul tinerilor pentru o slujbã în

n
Chirnogi

10 km de strãzi
au fost asflatate

V

ineri, 28 iulie a.c, a
avut loc recepþia
lucrãrilor la
obiectivul de investiþii –
„Modernizare strãzi în
comuna Chirnogi, judeþul
Cãlãraºi", reprezentând 10
www.obiectiv-online.ro

km de covor asfaltic.
Valoarea investiþiei
însumeazã 11.333.798 lei,
din care 10.683.728 lei
reprezintã suma alocatã de
la bugetul de stat, diferenþa
de 649.999 lei însemnând

C.B.: Din punctul meu de vedere, nu
sunt tocmai mulþumit de acest
aspect. De ce spun acest lucru? Am
renunþat în aceastã perioadã la unele
lucrãri de reparaþii a strãzilor
comunale acolo unde se impunea, ºi
cred cã nu am greºit. Strategia mea sa dovedit a fi una bunã din douã
puncte de vedere: primul, cã nu avea
rost sã cheltuiesc sume de bani
pentru anumite lucrãri temporare; al
doilea aspect fiind faptul cã pe lista
mea de prioritãþi exista un proiect cu
un astfel de obiectiv, ce urma a fi
depus spre aprobare la P.N.D.L..
Revenind la esenþa întrebãrii,
precizez cã în acest interval de timp
au fost posibile lucrãri de
mentenanþã la sistemul energetic al
localitãþii ºi la sistemul de
aprovizionare cu apã potabilã. De
asemenea, au fost efectuate lucrãri de
reparaþii curente la instituþiile de

contribuþia beneficiarului.
Primãria comunei Chirnogi
mai are aprobate pentru
finanþare prin Programul
Naþional de Dezvoltare
Localã 2 alte douã proiecte
de interes local care vizeazã
construirea unei grãdiniþe
cu program prelungit
(1.383.351. lei alocaþi de la
bugetul de stat) ºi
reabilitarea ºi modernizarea
dispensarului din comunã
(1.845.103 lei alocaþi de la
bugetul de stat).

1. Asfaltare strãzi în comuna Valea
Argovei pe o lungime de 11,5 km în
satele Vlãdiceasca, Valea Argovei ºi
Siliºtea cu valoarea alocatã din
bugetul de stat de 9.155.030 lei;
2. Înfiinþare reþea apã uzatã cu staþie
epurare pe o lungime de 24 km;
3. Modernizare reþea alimentare cu
apã potabilã având ca obiectiv
înlocuirea pompelor din puþurile
existente, construire staþie de
clorinare la fiecare gospodãrie de apã
pentru potabilizare, înfiinþare
gospodãrie apã în satul Valea Argovei
pentru cã cea existentã nu face faþã
cerinþelor locuitorilor.
Existã S.F. –D.A.L.I. pentru un
proiect care are ca obiectiv asfaltarea
a 11,5 km de strãzi comunale, având
ca termen pentru depunerea
documentaþiei, 30.11.2017. De
asemenea, existã S.F. în lucru pentru
asigurarea iluminatului public
stradal în regie proprie, proiect ce va
fi demarat în 2018. Nu în ultimul
rând, avem în vedere un proiect de
peste 2 milioane de euro care are ca
obiectiv reabilitarea corpului din
ªcoala Gimnazialã din Valea Argovei
situatã lângã bisericã. Acest proiect
va fi implementat imediat ce apare
Ghidul Proiectelor cu finanþare
europeanã.
î
Rep: Care este mesajul dvs.
pentru locuitorii comunei Valea
Argovei?
C.B.: Lumea trebuie sã înþeleagã cã
primarul administreazã banul public
în funcþie de necesitãþile comunitãþii.
Vreau sã fac cunoscut cã am primit
sprijinul consilierilor locali pentru
toate hotãrârile iniþiate de mine, care
au avut ca scop îmbunãtãþirea
condiþiilor de viaþã. Tuturor
locuitorilor le doresc sãnãtate.
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Viorel Ivanciu: „Primãria Cãlãraºi a alocat, în acest an, 8 milioane
de lei pentru modernizarea mai multor strãzi din municipiu“

U

na din prioritãþile
stabilite de echipa de
conducerea Primãriei
Cãlãraºi (Daniel Drãgulin
–primar, Viorel Ivanciu ºi
Dragoº Coman - viceprimari)
o reprezintã modernizarea
infrastructurii rutiere a
municipiului. Dupã
finalizarea proiectului CL 8,
privind modernizarea reþelei
de apã ºi canalizare,
municipalitatea a demarat ºi
va demara în perioada
urmãtoare ample proiecte de
modernizare a strãzilor. În
acest moment se desfãºoãrã
lucrãri pe strãzile Victoriei,
Panduri, Nãvodari ºi Macului
(Lotul 2), urmând ca în
toamna acestui an sã înceapã
lucrãrile la Lotul 1, ce
cuprinde strãzile ªtirbei
Vodã, Cuza Vodã ºi
Muºeþelului. De asemenea,
anul urmãtor se doreºte
modernizarea strãzii Griviþa.
Viceprimarul municipiului
Cãlãraºi, Viorel Ivanciu, ne-a
declarat cã, pânã la finalul
acestui mandat, principalele
artere din oraº vor fi
modernizate dar ºi mare
parte din strãzile adiacente.
Despre acest subiect dar ºi
despre alte chestiuni la zi nea oferit detalii viceprimarul
Viorel Ivanciu.
î
Domnule viceprimar,
în acest moment se
desfãºoarã lucrãri de
modernizare a strãzilor
Panduri, Nãvodari,
Victoriei ºi Macului. Care
este valoarea acestor
lucrãri ºi când vor fi
finalizate?
V.I.: Aceste lucrãri fac parte
din Lotul 2 de strãzi ce vor fi
modernizate, dintr-un proiect
mai amplu, s-au pregãtit
strãzile pentru asfaltare, s-au
schimbat bordurile, urmând
ca în perioada urmãtoare sã
se aplice stratul de asfalt. Aici
am dorit sã etapizãm
intervenþia pe strãzi, în sensul
în care sã se înceapã cu o
stradã ºi sã fie finalizatã, în
cele din urmã s-a intervenit
pe toate cu înlocuirea
bordurilor ºi pregãtirea
pentru asfaltare, ceea ce a
condus la un oarece

disconfort, însã vom învãþa
din aceastã experienþã pentru
lucrãrile viitoare.
Termenul de finalizare este
mai 2018, însã ne dorim, atât
noi cât ºi constructorul, sã fie
gata la sfârºitul acestui an.
Vom avea aceste strãzi
asfaltate, cu geigere, cu
capace la nivel. Tot în zona
Mircea Vodã, împreunã cu
Ecoaqua am verificat unde nu
avem schimbate conductele
de apã în zona de case, pentru
a le putea schimba în toamna
asta ºi apoi vom trece la o
asfaltarea tuturor strãzilor
cuprinse între strada Panduri
ºi Siderca. În primãvara
anului viitor pe aceste strãzi
vor începe lucrãrile de
asfaltare.
În ceea ce priveºte Lotul 1,
acesta cuprinde strãzile
ªtirbei Vodã, Cuza Vodã ºi
Muºeþelului, strãzi foarte
circulate. În toamna acestui
an, dacã nu vor exista
contestaþii la licitaþie, vom
demara lucrãrile ºi la Lotul 1.
Anul viitor avem în plan
modernizarea strãzii Griviþa,
care prevede înlocuirea
bordurilor, amenajarea
spaþiului verde, a ridicãrii la
nivel a capacelor de
canalizare ºi asfaltare. De
asemenea, bulevardul
Republicii va intra în
reparaþii, dar sperãm sã îl
prindem pe un proiect
european pentru
modernizare, pânã atunci va
fi reparat. Strada Bucureºti
am reuºit sã o prindem întrun proiect cu finanþare
europeanã privind
mobilitatea urbanã ºi o vom
moderniza în totalitate –
trotuare, spaþii verzi ºi covor
asfaltic. Pe lângã
modernizarea strãzilor, am
demarat discuþii cu operatorii
care deþin cabluri pentru a le
bãga în subteran. În cei trei
ani care au mai rãmas din
acest mandat, principalele
artere, dar ºi alte strãzi din
municipiu, vor arãta cu totul
altfel. E un pariu pe care noi
l-am fãcut.
Ü
LOT 2
§
Str. Panduri - 1.062 m (Str.
Pescãruº (+150 m) – Str.

Muºeþelului) - 1.034.903,39
lei
§
Str. Macului - 431.11 m (Str.
Panduri – Str. Belºugului) 558.106,62 lei
§
Str. Victoriei - 840.31 m
(Str. Nãvodari (+40 m) – Str.
Muºeþelului) - 1.113.253,24 lei
§
Str. Nãvodari - 642.826 m
(Str. Belºugului – Str.
Panduri) - 922.622,48 lei
Valoarea lucrãrilor este de
3.628.885,73 lei, la care se
adaugã organizarea de santier
2% (72.577,71 lei), diverse ºi
neprevãzute 10% (362.888,57
lei) însemnând un total de
4.064.352,02 lei.
Ü
Lot 1
§
B-dul Cuza Vodã - 626.00
m (Str. Corniºei – B-dul
Republicii) - 1.264.953,79 lei
§
Muºeþelului - 775.299 m
(Str. Panduri – Str. ªtirbei
Vodã) - 1.646.555,03 lei
§
ªtirbei Vodã - 657.479 m
(Prel. Bucureºti – Str.
Muºeþelului) - 825.410,80 lei
§
Total Lot 1 - 3.736.919,62 lei
Viceprimarul Viorel Ivanciu a
oferit explicaþii ºi vizavi de
unele situaþii pe care
cãlãrãºenii le reclamã ºi
pentru care aºteaptã o
rezolvare din partea Primãriei
Cãlãraºi.
î
Când se va rezolva
problema cu inundaþiile
de pe strada Locomotivei
dar ºi de pe celelalte
strãzi afectate de ploile
abundente?
V.I.: Avem o situaþie cu aceste
strãzi, cea mai dificilã, din
punct de vedere tehnic, este
pe strada Locomotivei. Am
purtat o discuþie cu
reprezentanþii Ecoaqua,
operatorul reþelelor de apã ºi
canalizare din muncipiul
Cãlãraºi ºi aºteptãm o soluþie
tehnicã de la ei. La prima
rectificare, probabil în luna
septembrie a.c., vom aloca ºi
banii aferenþi rezolvãrii acelei
probleme care este, întradevãr, de mai multã vreme.
Referitor la celelalte strãzi
unde se produc inundaþii, sau rezolvat mare parte din
ele, mai sunt doar douã sau
trei unde aºteptãm soluþiile
tehnice pentru a interveni în

aceastã toamnã, definitiv. În
cazul acesta vorbim de soluþii
mai simple ºi mai puþin
costisitoare faþã de ce avem
pe strada Locomotivei. Noi
sperãm ca în aceastã toamnã
sã fie gata canalizarea pe acea
stradã.
î
O altã situaþie
reclamatã de cetãþenii
municipiului o reprezintã
nunþile de romi. Cu toate
cã Primãria a informat pe
mai multe cãi cã nu are
atribuþi în rezolvarea
acestei probleme, existã
totuºi soluþii, la nivelul
instituþiei pe care o
reprezentaþi, pentru ca
astfel de evenimente sã
nu mai deranjeze?
V.I.: Vreau sã spun de la
început cã Primãria nu dã
autorizãri pentru organizarea
acestor nunþi, deºi unii
cetãþeni de etnie romã au
venit la noi sã obþinã
autorizaþie. Nu se dau astfel
de autorizaþii, tot ce se face
acolo se face abuziv. Singura
autoritate competentã este
Poliþia Localã care, de câte ori
a fost sesizatã, a intervenit, a
constatat cã este ocupat
abuziv domeniul public ºi a
aplicat amenzi.
î
Existã ºi mãsuri
ulterioare amenzilor,
pentru cã în cele mai
multe situaþii au fost
plãtite amenzile ºi
evenimentul a continuat
pe domeniul public...
V.I. Pasul urmãtor este ca
cetãþenii ºi/sau Poliþia Localã
sã sesizeze Poliþia Naþionalã
ºi Jandarmeria. Din pãcate, la
aceste evenimente, Poliþia
Localã nu face faþã singurã.
î
ªi de ce nu se intervine,
de fiecare datã, împreunã
cu Poliþia Naþionalã ºi
Jandarmeria?
V.I.: Din câte ºtiu eu, în
ultima perioadã, s-a apelat,
chiar ºi la mascaþi, având în
vedere cã la asemenea
evenimente oamenii sunt
mult mai recalcitranþi. În
ultima lunã s-a interevenit în
forþã, cu jandarmeria ºi cu
mascaþii, pânã acum
nemaiîntâmplându-se asta.
În altã ordine de idei, de cele

mai multe ori, oamenii
preferã sã plãteascã acele
amenzi, spunând cã este un
eveniment deosebit în viaþa
lor, dar toþi avem evenimente
deosebite în viaþa noastrã,
fãrã sã ne desfãºurãm pe
domeniul public. Am avut
mai multe întâlniri cu
reprezentanþii romilor la care
au participat ºi reprezentanþii
Primãriei, Poliþiei ºi
Jandarmeriei, dar, din
pãcate, la întâlniri ne-am
înþeles foarte bine însã în
practicã nu s-a respectat tot
ce am discutat.
î
Domnule viceprimar,
câtã influenþã au aceºti
reprezentanþi ai romilor
în comunitatea lor, de
vreme ce problemele
persistã?
V.I.: Noi ne-am bazat pe
aceºtia, parþial am ºi rezolvat
niºte treburi, dar nu am
reuºit sã eliminãm acest
fenomen în întregime, însã,
cred ºi sper cã este o
îmbunãtãþire faþã de anii
precedenþi.
î
De ce, în cazul nunþilor
de romi, se poartã astfel
de negocieri ºi nu se
aplicã strict legea?
V.I.: Am purtat aceste discuþii
înaintea începerii sezonului
de nunþi, la sfârºitul lunii
mai, preventiv, ca sã zic aºa,
în ideea de a diminua acest
fenomen, pentru cã pânã la al eradica mai avem de lucru.
Eu zic cã, faþã de anii trecuþi,
lucrurile s-au îmbunãtãþit,
sigur, mai avem mult pânã ne
civilizãm, dacã ne uitãm ºi
prin oraº, o bunã parte din
bugetul Primãriei se duce pe
strângerea gunoaielor, pe
reparaþii, dar toate astea se
rezolvã prin implicarea
tuturor. Nu pot sã spun decât
cã, de acum încolo, se va
interveni mult mai ferm
pentru aplicarea legii.
î
Tratamentele pentru
combaterea þânþarilor sau aplicat foarte târziu în
aceastã varã, nereuºind
sã elimine în totalitate
disconfortul creat de
þânþari. Care au fost
motivele pentru care s-a
întârziat atât de mult?
V.I. Am reuºit destul de târziu
sã încheiem licitaþia pentru
combaterea insectelor, pentru
cã au existat contestaþii. Au
fost pânã acum trei
intervenþii avio pentru
combaterea þânþarilor, dar
pentru cã noi ne aflãm într-o
arie cu foarte multã apã e
destul de greu sã eliminãm pe
deplin acest disconfort. Vor
mai urma în perioada
urmãtoare ºi alte etape de
dezinsecþie, inclusiv la sol ºi
sperãm sã nu mai fie aºa de
mulþi þânþari.
www.obiectiv-online.ro
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LUCIAN?

C

a într-un film al
fraþilor Lumiere
(Sosirea trenului)
livada de cireºe de mai se
rostogolea ºuierând
dinspre pieptul dealului
dintre vii cu Lucian între
ramuri. În dimineaþa deatunci am avut timp sã
mã feresc. Apoi l-am
aºezat pe Lucian acolo
unde îl mai vãzusem în
iarnã, de Sfântul Mucenic
Trifon, desfãcut de Oana
ºi popa Nicolae, ca un cuc
al zãpezilor dintr-un
haiku scris acum patru
veacuri de poetul japonez
Basho Matsuo. (Cu ceva
ani în urmã am cunoscut
un student al lui Andrei
Tarkovski, pictorul Igor
Isac, basarabean, i-am
fãcut ºi o expoziþie la
Muzeul Agriculturii, ºi
care pãstra un caiet de
haikuuri copiate de la
maestru).
La ceasurile ºtiute cãzuse
roua ºi pe toate crengile
cireºilor atârnau picãturi.
La Ostrov, în Curtea
dintre Vii, începuse de la
o vreme sã se deruleze un
film în care timpul apare
sub forma unor fapte

(banal, veþi spune…).
Agãþat de istorie, Lucian
apare în secvenþa omului
în picioare aºteptând
calm la o poartã intrarea
într-o curte ca un teasc.
ªtie - nu ºtie, pare un
posibil urmaº al unor
turci selgiuchizi, nãscuþi
în ºei de bidivii,
amestecaþi cu bulgari
veniþi de pe Volga, istoviþi
de rãzboaiele cu bizantini
ºi cruciaþi, apoi uitaþi
dupã un prelung exil în
Balcani, sfârºit în stepa
dobrogeanã… K-obadin ?
Nu se ºtie ce a fost la
scãldãtoare, dar peste un
an, la luatul moþului,
Lucian ªtefan a pus mâna
pe o sticlã de vin, apoi pe
un diapazon. A treia oarã
a ezitat între o pãpuºã ºi
un claxon. Timpul i-a
confirmat ursita. Cicã
fãcuse o colecþie de sticle,
iar sub nucul din curte
înjghebase o tejghea de
bodegã. O cãuta cu temei
pe fetiþa din colþul uliþei,
care pãstra o balalaicã de
la tatãl ei dus – neîntors
pe un ºantier aproape de
Volga. În alte zile însera
la pianina bãtrânei
învãþãtoare care, cu
rãbdare, îl învãþa notele
muzicale.
Lucian va absolvi
Conservatorul de muzicã
din Bucureºti. N-a gândit
o clipã cã într-o zi va
decide mirosurile ºi
gusturile vinurilor, cã
pentru asta va lua la pas
30 de kilometri ºi 2000
de hectare de pãmânt. Iar fi fost mai bine sã fie
bey ºi sã tânjeascã dupã

caravanseraiuri?
Devenit „director
general", Lucian ªtefan
Velciu repetã zilnic
afirmaþia lui Van Gogh:
„datoria este ceva
absolut".Urcã ºi coboarã,
controleazã, vinde ºi
cumpãrã, „negociazã ºi
implementeazã",
rãspunde la telefon sau
respinge apelurile, mai
ales semneazã. Nu
rãspunde la porunci
rãstite, nu înjurã ºi
(puteþi crede?) nu þipã.
Lucian este departe de
dorinþa de a plãcea cuiva
în special ºi de a fi pe
placul cuiva anume. Îi
este suficient, cred, cã
înþelege rostul
lucrãtorilor din vie.
Din nevoie sufleteascã
exerseazã la pian.
Învãþând ce e creºterea ºi
devenirea, Lucian
pregãteºte în Curtea
dintre Vii sau la
Mogoºoaia încã un
concert. Gândeºte
simfonic ºi atunci cântã
adevãrat privind cu nesaþ
Naiada nudã întinsã
peste strugurii roºi dintrun lin de stejar.
E târziu, s-au rãcit
izvoarele. Lucian ºi-a
lãsat în camerã costumul
strâmt ºi prescurtat. Se
depãrteazã de sub coºul
de baschet ºi catadicseºte
sã mã strige din cãrþi:
„Haide sã vedem ce-i cu
sticla asta!" (Lewis
Carrol, Alice în ? ara
Minunilor, cap. IV ).
*
Acum patru ani am
cunoscut moartea în

principiu. La Urgenþe,
Lucian a urcat nouã etaje
cu vinul de la Ostrov în
braþe, de m-au întrebat
doctorii cine-i patronul.
Cristian-ªtefan, bãiatul
lui ºi al Oanei, i-a trecut
de genunchi. La ultimul
botez la care am fost, cu
Lucian ºi Oana naºi,
Cristian a pozat domn, în
costum ºi cu papion.
*
Scriu în seara de 6
august. Dimineaþã am
slujit la Praznicul
Schimbãrii la Faþã a
Mântuitorului nostru
Iisus Hristos,
Sãrbãtoarea
îndumnezeirii firii
omeneºti ºi a participãrii
trupului nostru trecãtor
la bunãtãþile veºnice care
sunt mai presus de fire.
La bisericã am primit
pomanã din primii
ciorchini de struguri
desfãcuþi din vie. Soarele
îi lipise chipul lui Lucian
pe sticla ferestruicii de la
proscomidiarul bisericii.
Îi fac semn sã spunem
împreunã Rugãciunea la
gustarea strugurilor:
„Binecuvânteazã,
Doamne, aceastã roadã
nouã a viþei, care prin
buna întocmire a
vãzduhului, prin
picãturile de ploaie ºi
prin liniºtea vremii, ai
binevoit a o aduce la
acest ceas al coacerii, ºi
celor ce vom gusta dintrînsa, sã ne fie spre
veselie…"
Rãzvan Ciucã
6 august 2017,
Domeniile Ostrov

Vernisaj
expoziþie de
acuarelã la Muzeul
Dunãrii de Jos

V

ineri, 11 august, ora 11.00, la
sediul din strada Progresului
al Muzeului Dunãrii de Jos, va
avea loc vernisajul expoziþiei „Salonul
Anual de Acuarelã" - Ediþia I.
Expoziþia va cuprinde lucrãri
realizate în tehnica acuarelei,
tematica fiind la libera alegere a
fiecãrui artist care doreºte sã-ºi
expunã creaþia în spaþiile Muzeului
Dunãrii de Jos. „În întreaga lume
existã ºcoli specializate pentru
învãþarea tehnicii acuarelei. La noi,
artiºtii au experimentat singuri
efectele culorilor de apã, ajungând la
adevãrate performanþe. Acuarela
este una dintre cele mai dificile
tehnici plastice, motiv pentru care
mulþi au renunþat la abordarea ei.
Datoritã efectelor sale, este
consideratã o specie a picturii ºi are
o preþiozitate ºi o frumuseþe aparte"
- Ana Amelia Dincã, curatorul
expoziþiei.

ANUNÞ
Vã informãm cã prin Hotãrârea Consiliului Local al
Municipiului Cãlãraºi nr. 115/02.08.2017 s-a
stabilit tariful la biletele de cãlãtorie ºi al
abonamentului lunar pentru transportul public
local de cãlãtori în municipiul Cãlãraºi, stabilirea
preþului legitimaþiilor ºi a gratuitãþilor pentru
pensionari ºi categorii de persoane pentru care se
asigurã protecþia socialã în conformitate cu
prevederile legale, în vederea eliberãrii
abonamentelor de cãlãtorie, persoanele
beneficiare vor depune o cerere prin care solicitã
acordarea acestui drept însoþitã de documente
justificative.
La sediul Primãriei municipiului Cãlãraºi, situatã
în Cãlãraºi, str. Bucureºti, nr. 140A, jud. Cãlãraºi,
se vor solicita abonamente de cãtre urmãtoarele
categorii de persoane:
-pensionari cu pensie lunarã de maxim 1.200 lei,
care vor beneficia de un numãr de 12 cãlãtorii, în
acest sens depunând o cerere la care se va anexa o
xerocopie a actului de identitate ºi ultimul cupon
de pensie;
-veteranii de rãzboi ºi vãduvele de rãzboi, vor
depune o cerere la care va anexa o xerocopie a
actului de identitate ºi documente din care reiese
calitatea de persoane beneficiare;
-beneficiarii Decretului - Lege 118/1990, privind
www.obiectiv-online.ro

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate
din motive politice de dictatura instauratã cu
începere de la 6 martie 1945, precum ºi celor
deportate în strãinãtate ori constituite în
prizonieri, vor depune o cerere, însoþitã de o
xerocopie a actului de identitate ºi documente
care atestã calitatea de persoane îndreptãþite;
-pentru celelalte categorii de persoane care nu au
fost enumerate ºi care potrivit legislaþiei în vigoare
beneficiazã de transport urban gratuit, se vor
adresa autoritãþii publice locale cu o cerere,
însoþitã de xerocopia actului de identitate ºi
înscrisuri care dovedesc calitatea de persoane
îndreptãþite;
La sediul Direcþiei de Asistenþã Socialã Cãlãraºi,
situat în Cãlãraºi, str. Flacãra, nr. 23, jud.
Cãlãraºi, se vor solicita abonamente de cãtre
urmãtoarele categorii de persoane:
-persoanele cu handicap, prin asistentul personal,
dupã caz, vor depune o cerere prin care solicitã
acordarea abonamentelor de cãlãtorie în regim
gratuit, însoþitã de xerocopie a actului de
identitate, o fotocopie a certificatului de handicap
precum ºi alte documente din care sã reiasã gradul
de handicap.
Conform dispoziþiilor art. 23 din Legea 448/2006,
persoanele cu handicap grav ºi accentuat

beneficiazã de gratuitate pe toate liniile la
transportul urban cu mijloace de transport în
comun.
De asemenea, beneficiazã de gratuitate ºi alte
categorii de persoane, respectiv însoþitorii
persoanelor cu handicap grav, în prezenþa
acestora; însoþitorii copiilor cu handicap
accentuat, în prezenþa acestora; însoþitorii
adulþilor cu handicap auditiv ºi mintal accentuat,
în prezenþa acestora, pe baza anchetei sociale
realizate de cãtre asistentul social din cadrul
compartimentului specializat al primãriei în a cãrei
razã teritorialã îºi are domiciliul sau reºedinþa
persoana cu handicap; asistenþii personali ai
persoanelor cu handicap grav ºi asistenþii personali
profesioniºti ai persoanelor cu handicap grav sau
accentuat.
În acest context, persoanele beneficiare ale
transportului public local de cãlãtori prin curse
regulate cu autobuze au posibilitatea ca începând
cu data de 21.08.2017, sã se prezinte la sediul
Primãriei municipiului Cãlãraºi ºi al Direcþiei de
Asistenþã Socialã, în vederea solicitãrii ºi obþinerii
a acestor abonamente.
PRIMAR
DANIEL ªTEFAN DRÃGULIN
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n
Ediþia a XXV-a, 12-15 August 2017

Ansambluri din 5 þãri ºi 16 ansambluri locale vor participa la
Festivalul Internaþional de Folclor „HORA MARE" de anul acesta

C

entrul Judeþean de Culturã ºi Creaþie
Cãlãraºi, susþinut de Consiliul Judeþean
Cãlãraºi, organizeazã în perioada 12 - 15
August 2017, cea de a XXV-a ediþie a
Festivalului Internaþional de Folclor „Hora
Mare".
În cadrul acestei ediþii, ºase þãri, printre care ºi
România, îºi vor promova folclorul specific
zonei de provenienþã, prin programe
spectaculoase de muzicã ºi dansuri tradiþionale,
pregãtite special pentru publicul cãlãrãºean.
Þãrile care ºi-au confirmat participarea în
cadrul festivalului sunt:
l
Italia cu Ansamblul „Kellarious"
l
Slovacia cu Ansamblul „Inovec"
l
Muntenegru cu Ansamblul „Danilovgrad"
l
Bulgaria cu Ansamblul „Nastroenie"
l
Serbia cu Ansamblul „Krusik"
Ca în fiecare an, vor participa la paradã ºi vor
urca pe scena Festivalului de Folclor „Hora
Mare" cele mai reprezentative ansambluri din
Judeþul Cãlãraºi, promovând astfel folclorul
specific zonei Bãrãganului:
- „Bãrãganul" - Centrul Judeþean de Culturã ºi
Creaþie Cãlãraºi;
- „Brâuleþul Dunãrii" - Comuna Grãdiºtea;
- „Hora" - Comuna Independenþa;
- „Doruleþul" - Comuna Vlad Þepeº;
- „Grâuºorul" - Comuna Jegãlia;
- „Mlãdiþele" - Comuna Dichiseni;
- „Unirea" - Comuna Unirea ;
- „Dor de dor" - Comuna Dor Mãrunt;
- „Dâlga" - Comuna Dâlga;
- „Macii Bãrãganului" - Comuna Ciocãneºti;
- „Mugurelul"- Comuna Alexandru Odobescu;
- „Ghiocelul junior" - Palatul Copiilor Cãlãraºi;

- „Roseþi " - Comun Roseþi;
- „Cununiþa Grâului" - Comuna Modelu;
- „Borcea" - Comuna Borcea;
- „Spicul" - Comuna Dorobanþu;
De asemenea, pentru participarea în cadrul
festivalului, Ansamblul folcloric „Bãrãganul",
precum ºi Taraful Folcloric „Bãrãganul", ale
Centrului Judeþean de Culturã ºi Creaþie
Cãlãraºi, pregãtesc un program complex, plin
de culoare, de dansuri ºi muzicã tradiþionalã
autenticã.

Programul Festivalului
Internaþional de Folclor

„Hora Mare“
l
12 August 2017 - ora 18:00 - Parada
portului popular pe tronsonul Piaþa Big - scena
parc Dumbrava;
- ora 19:00 - Deschiderea festivalului, parc
Dumbrava;
l
13 - 14 August 2017 - ora 19:00 ansamblurile invitate precum ºi cele din judeþul
Cãlãraºi vor susþine un program de muzicã ºi
dansuri tradiþionale;
l
15 August 2017 - program de dansuri la
Sãrbãtoarea „Ziua Marinei", Parcul Central
- ora 19:00, în parcul Dumbrava, va avea loc
festivitatea de încheiere ºi spectacol folcloric
extraordinar, susþinut de Ansamblul Artistic
Profesionist „Doina Gorjului" din Târgu Jiu ºi
Ansamblul folcloric „Bãrãganul" aparþinând
Centrului Judeþean de Culturã ºi Creaþie
Cãlãraºi.

Program Cinema Cãlãraºi 11 - 31 august 2017
11 – 13 august 2017
Vineri: ora 12.30
Sâmbãtã, duminicã: orele
10.30 ºi 12.30
18 – 20 august 2017
Vineri: ora 12.30
Sâmbãtã, duminicã: orele
10.30 ºi 12.30

Emoji Movie Aventura
Zâmbâreþilor - 3D
Regia: Anthony Leondis
Cu: James Corden, T.J. Miller,
Ilana Glazer
Gen film:Animaþie
Premiera în
România:11.08.2017
Animaþia „Emoji Filmul.
Aventura zâmbãreþilor" ne
invitã sã descoperim lumea
secretã din propriul telefon. În
aplicatia de mesagerie se
ascunde Textopolis, orãºelul
semnelor denumite generic
„emoji". Înzestrate fiecare cu o
singurã expresie facialã, ele îºi
disputã atenþia celui care
utilizeazã telefonul. Doar Gene,
un emoji exuberant, care s-a
nãscut fãrã filtru, are mai
multe expresii. Hotãrât sã
devinã ºi el „normal", ca
celelalte emoji, Gene apeleazã
la ajutorul bunului sãu prieten
Hi-5 ºi al lui Jailbreak, celebru
spãrgãtor de cod software.
Împreunã, pornesc într-o appventurã spectaculoasã ºi
amuzantã prin aplicaþiile
telefonului, în cãutarea codului
care sã-l repare pe Gene. Dar
când un mare pericol ameninþã

telefonul "stãpânului", soarta
tuturor semnelor emoji
depinde de cei trei prieteni,
care trebuie sã-ºi salveze lumea
înainte ca aceasta sã fie ºtearsã
cu totul.
Animaþia este regizatã de Tony
Leondis, care semneazã ºi
scenariul, împreunã cu Eric
Siegel ºi Mike White.
Distribuþia originalã include
vocile actorilor Anna Faris,
Sofia Vergara, Christina
Aguilera ºi Sir Patrick Stewart.
11- 17 august 2017
Orele: 17.00; 20.00
Luni ora 20.00

Agenta sub
Acoperire – 2D

Durata: 115 minute
„Atomic Blonde: Agenta sub
acoperire" o aduce pe Charlize
Theron într-o misiune
explozivã din august la
cinema. Cea mai letalã asasinã
MI6 este trimisã în Berlin sã
rezolve un caz de siguranþã
naþionalã în timp ce revoluþia
sufocã strãzile germane, iar
trãdarea este la ordinea zilei.
Cel mai de preþ agent al
serviciilor secrete britanice,
Lorraine Broughton îºi
etaleazã toate atuurile de spion
ºi apeleazã în egalã mãsurã la
senzualitate ºi brutalitate ori
de câte ori e nevoie pentru a
rãmâne în viaþã ºi a-ºi duce
misiunea la bun sfârºit.
Singurã într-un oraº dominat
de haos, ea se asociazã cu
agentul infiltrat David Percival
(James McAvoy) pentru a
deconspira un joc letal de
spionaj ºi a readuce în þarã un
dosar clasificat extrem de
important.
18- 24 august 2017
Orele: 17.00; 20.00
Luni ora 20.00

O noapte de pominã
– 2D

Regia: David Leitch
Cu: Charlize Theron, John
Goodman
Gen film: Thriller

Regia: Alethea Jones
Cu: Toni Collette, Katie
Aselton, Bridget Everett
Gen film: Comedie
Durata: 81 minute
Premiera în
România:18.08.2017
Patru mame ale cãror copii

merg la aceeaºi grãdiniþã
plãnuiesc sã facã o pauzã de la
stresul cotidian ºi sã iasã
împreunã la o cinã, ca sã se
cunoascã mai bine. Seara
începe dezastruos, dar, cu
ajutorul unui mix de alcool,
karaoke, dar ºi al unui barman
frumuºel, mamele se
dezlãnþuie ºi petrec o noapte
pe care n-o vor uita niciodatã.
25 – 27 august 2017
Vineri: orele 12.30
Sâmbãtã, duminicã: orele
10.30 si 12.30
01 – 03 septembrie 2017
Vineri: ora 12.30
Sâmbãtã, duminicã: orele
10.30 si 12.30

Goana dupã alune –
3D
Regia: Cal Brunker
Cu: Robert Tinkler, Jeff
Dunham, Joe Pingue
Gen film: Animaþie
Durata: 90 minute
Premiera în România:
25.08.2017
Nãzdrãvana veveriþã Surly ºi
simpaticul sãu prieten,
ºoricelul Buddy, se întorc pe
marile ecrane cu o nouã
aventurã prin oraº, în cãutare
de alune ºi peripeþii de toate
felurile.
Liniºtea vieþuitoarelor din
Liberty Park este acum
ameninþatã de planurile
expansioniste ale primarului
care vrea sã înlocuiascã colþul
de naturã din centrul oraºului

cu un parc de distracþii
zgomotos. Pentru a-ºi salva
cãminul, Surly ºi prietenii lui
trebuie sã ia rapid mãsuri.
25 - 31 august 2017
Orele: 17.00; 20.00
Luni ora 20.00

American Made – 2D
Regia: Doug Liman
Cu: Tom Cruise
Gen film: Crimã
Premiera în România:
25.08.2017
Barry Seal: Trafic în stil
American e povestea incredibil
de adevãratã a unui pilot care a
reuºit sã conducã una din cele
mai mari operaþiuni sub
acoperire derulate vreodatã de
CIA. Alãturi de Tom Cruise îi
vom vedea pe Domhnall
Gleeson, Sarah Wright, E.
Roger Mitchell, Jesse Plemons,
Lola Kirke, Alejandro Edda,
Benito Martinez, Caleb Landry
Jones ºi Jayma Mays.
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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Decizii ale Comitetului de Monitorizare al Programului
Interreg V-A România-Bulgaria, în cadrul celei de-a noua reuniuni
Miercuri, 2 august 2017,
membrii Comitetului de
Monitorizare au aprobat
decizii importante privind
implementarea
Programului Interreg V-A
România–Bulgaria, în
cadrul celei de-a noua
reuniuni care a avut loc în
Bucureºti, România.
Reuniunea a fost
organizatã de Secretariatul
Comun al Programului
(Biroul Regional pentru
Cooperare Transfrontalierã
Cãlãraºi pentru graniþa
România-Bulgaria – BRCT
Cãlãraºi) în colaborare cu
Autoritatea de
Management din România
(Ministerul Dezvoltãrii
Regionale, Administraþiei
Publice ºi Fondurilor
Europene) ºi Autoritatea
Naþionalã din Bulgaria
(Ministerul Dezvoltãrii

Regionale ºi Lucrãrilor
Publice).

depuse numai în sistemul
E-MS, pânã la data de 16
octombrie 2017, ora 16:00,
urmând ca implementarea
proiectelor ce se vor
selecta în etapa a doua sã
poatã începe în anul 2018.

Selecþia proiectelor depuse
în cadrul celui de al treilea
apel de proiecte a
constituit una dintre cele
mai importante decizii
adoptate pe parcursul
reuniunii.
Astfel, a fost aprobatã
Lista cu 140 de Scrisori de
intenþie, din care 23 de
Scrisori de intenþie pe axa
prioritarã 1 – O regiune
bine conectatã, ce vor
pune accent pe
promovarea sistemelor de
transport durabile ºi
eliminarea blocajelor din
cadrul infrastructurilor
reþelelor majore, 90 de
Scrisori de intenþie pe axa
prioritarã 2 – O regiune
verde, prin care se doreºte
conservarea, protejarea,
promovarea ºi dezvoltarea

De asemenea, a fost
aprobat Ghidul Aplicantului
revizuit, împreunã cu
anexele ºi cu Criteriile de
Selecþie ºi Evaluare pentru
cel de al treilea apel de
depunere a proiectelor.
în mod durabil a
patrimoniului cultural ºi
natural al zonei
transfrontaliere românobulgare ºi 27 de Scrisori de
intenþie pe axa prioritarã 3

– O regiune sigurã, ce
promoveazã adaptarea la
schimbãrile climatice ºi
îmbunãtãþirea
managementului comun al
prevenirii ºi al gestionãrii
riscurilor în aria
transfrontalierã.
Cererile de finanþare
aferente celor 140 de
Scrisori de intenþie pot fi

Pentru a afla mai multe
despre Programul Interreg
V-A România–Bulgaria,
despre evenimentele
viitoare, dar ºi despre
proiectele transfrontaliere
aflate în curs de
implementare, vã invitãm
sã accesaþi pagina de
internet
www.interregrobg.eu.

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

Primãria Cãlãraºi

Primãria Cãlãraºi

Anunþ angajare Direcþia Juridicã

Anunþ angajare Direcþia Economicã

Primãria Municipiului Cãlãraºi
organizeazã concurs pentru
recrutare în vederea ocupãrii
funcþiilor publice de execuþie
vacante de consilier, clasa I, grad
principal Compartimentul
Registraturã, Arhivã ºi Servicii
Interne- Direcþia Juridicã ºi
Administraþie Localã din cadrul
Primãriei Municipiului Cãlãraºi.
Condiþii cumulative pentru a
participa la concursul de recrutare
pentru ocuparea funcþiei publice
de execuþie vacante de consilier,
clasa I, grad profesional principal
- Compartimentul Registraturã,
Arhivã ºi Servicii Interne –
Direcþia Juridicã ºi Administraþie
Localã din cadrul Primãriei
Municipiului Cãlãraºi.
-sã îndeplineascã condiþiile art. 54
din legea nr.188/1999 privind
statutul funcþionarilor publici,
republicatã 2;
-studii universitare de licenþã
absolvite cu diplomã, respectiv
studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã
sau echivalentã;
-vechimea în specialitatea
www.obiectiv-online.ro

studiilor necesare exercitãrii
funcþiei publice: minimum 5 ani.
Concursul se organizeazã la sediul
Primãriei Municipiului Cãlãraºi
din strada Bucureºti, nr.140 A , în
data de 05.09.2017, ora 11.00 –
proba scrisã ºi 07.09.2017, ora
14.00 - interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune în termen de 20 zile
de la data publicãrii prezentului
anunþ în Monitorul Oficial al
României, partea a III-a, la Biroul
Resurse Umane Salarizare din
cadrul Primãriei Municipiului
Cãlaraºi.
Dosarul de înscriere la concurs
trebuie sã conþinã obligatoriu
documentele prevãzute la art. 49
alin. (1) din H.G. nr.611/2008.
Condiþiile de participare ºi
bibliografia stabilitã se afiºeazã la
sediul Primãriei Municipiului
Cãlãraºi.
Relaþii suplimentare se pot obþine
la Biroul Resurse Umane
Salarizare, telefon 0242311005
interior 111.
PRIMAR,
DANIEL ªTEFAN DRÃGULIN

Primãria Municipiului Cãlãraºi
organizeazã concurs pentru
recrutare în vederea ocuparii
funcþiilor publice de execuþie
vacante de referent, clasa III, grad
profesional superior –
Compartimentul Financiar
Contabil la Direcþia Economicã
din cadrul Primãriei Municipiului
Cãlãraºi.
Condiþii cumulative pentru a
participa la concursul de recrutare
pentru ocuparea funcþiei publice
de execuþie vacantã de referent,
clasa III, grad profesional
superior – Compartimentul
Financiar Contabil la Direcþia
Economicã din cadrul Primãriei
Municipiului Cãlãraºi.
-sã îndeplineascã condiþiile art. 54
din legea nr.188/1999 privind
statutul funcþionarilor publici,
republicatã 2;
-studii liceale, respectiv studii
medii liceale, finalizate cu
diplomã de bacalaureat în
domeniul economic;
vechimea în specialitatea studiilor
necesare exercitãrii funcþiei
publice: 9 ani.

Concursul se organizeazã la sediul
Primãrie Municipiului Cãlaraºi
din strada Bucureºti, nr.140 A , în
data de 05.09.2017, ora 11.00 –
proba scrisã ºi 07.09.2017, ora
14.00 interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune în termen de 20 zile
de la data publicãrii prezentului
anunþ în Monitorul Oficial al
României, partea a III-a, la Biroul
Resurse Umane Salarizare din
cadrul Primãriei Municipiului
Cãlaraºi.
Dosarul de înscriere la concurs
trebuie sã conþinã obligatoriu
documentele prevãzute la art. 49
alin. (1) din H.G. nr.611/2008.
Condiþiile de participare ºi
bibliografia stabilitã se afiºeaza la
sediul Primãriei Municipiului
Cãlãraºi.
Relaþii suplimentare se pot obþine
la Biroul Resurse Umane
Salarizare, telefon 0242311005
interior 111.
PRIMAR,
DANIEL ªTEFAN DRÃGULIN
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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 AUGUST 2017.

ORAªUL LEHLIU GARÃ

l
30.08.2017- Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 9, Bloc 10, Bloc 12 MI, Bloc 12*, Bloc 16, Bloc 32 A, Bloc 32 B, Bloc 75G
l
31.08.2017- Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc 7, Bloc 8, Bloc 11, Bloc 12 AS, Bloc 20, Bloc 40 A, Bloc 40 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.

...afli ce se-ntâmplã
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Viceprimar Dragoº Coman: „Poliþia Localã s-a implicat cu o
mai mare determinare în a asigura cãlãrãºenilor un climat
de ordine ºi liniºte publicã în limita competenþelor legale“

Þ

inând cont de faptul cã în aceastã
perioadã activitatea instituþiilor ce
au ca scop menþinerea ordinii ºi
liniºtii publice este în atenþia
organismelor de presã locale ºi a opiniei
publice, dorim sã facem câteva precizãri
ce au ca scop o corectã informare.
Plecând de la textul legii, principalele
instituþiile ce au atribuþii pe menþinerea
ordinii ºi liniºtii publice sunt Poliþia
Localã, prin L 155/2010, Art.6, Poliþia
Românã, prin L 218/2002, Art.26,
Jandarmeria Românã, prin L 550/2004
Cap.3, Art. 19.
Conform acestor prevederi legale vrem sã
risipim speculaþiile apãrute în spaþiul
public, conform cãrora, alte instituþii, în
afarã de Poliþia Localã, nu au atribuþii pe
menþinerea ordinii ºi liniºtii publice. Mai
mult decât atât, atragem atenþia asupra
faptului cã la nivelul Unitãþii
Administrativ Teritoriale existã Planul de
Ordine ºi Siguranþã Publicã pe anul 2017
care are ca scop acþiunea în sistem
integrat a celor trei instituþii ce au
obligaþii conform legii pe menþinerea
ordinii ºi siguranþei publice.
Legat de nivelele de poluare, inclusiv

fonicã, reamintim faptul, învederat de
Legea 155/2010, cã Poliþia Localã are
atribuþia de a înºtiinþa organele
însãrcinate de lege, fapt ce s-a ºi produs
prin înscrisuri oficiale.
Revenind la activitatea specificã Poliþiei
Locale, vã vom prezenta câteva date
statistice ce au ca scop scoaterea în
atenþia opiniei publice a activitãþii
instituþiei, pentru o mai bunã
transparenþã ºi informare.
În anul 2017 pânã la data de 01.08.2017,
s-au aplicat un numãr de 100 sanc?iuni
contraven?ionale numai pentru
tulburarea ordinii ºi liniºtii publice la
Lg.61/1991, în diverse loca?ii publice sau
private, inclusiv la organizarea de
petreceri private care au tulburat liniºtea
cetã?enilor, aici facem referire ºi la
nun?ile cetã?enilor de etnie rromã (fiind
aplicate 35 sanc?iuni contraven?ionale în
valoare de 13.100 lei ,care au fost
coroborate cu sanc?iuni privind ocuparea
domeniului public fãrã a de?ine acord de
ocupare temporarã emis de Primãria
Cãlãraºi sau sanc?iuni contraven?ionale
pentru efectuarea de acte de comer?), fa?ã
de 85 sanc?iuni contraven?ionale aplicate

pânã la 01.08.2016 pentru tulburarea
ordinii ºi liniºtii publice (din care 20
sanc?iuni contraven?ionale în valoare de

10.250 lei, aplicate la nun?ile cetã?enilor
de etnie rromã) ºi 40 sanc?iuni
contraven?ionale aplicate pânã la
01.08.2015 pentru tulburarea ordinii ºi
liniºtii publice (din care 12 sanc?iuni
contraven?ionale în valoare de 4.000 lei
aplicate la petrecerile private ale
cetã?enilor de etnie rromã).
Fãcând referire la situaþia generalã a
contravenþiilor aplicate in decursul celor
3 ani menþionaþi mai sus vã prezentãm
urmãtoarele date statistice:

Amenzi aplicate :
l
la 01.08.2017 – 1400 amenzi în valoare
de 165.000 lei
l
la 01.08.2016 – 1215 amenzi în valoare
de 111.530 lei
l
la 01.08.2015 – 906 amenzi în valoare
de 74.277 lei
Þinând cont de rapoartele publicate de
alte instituþii ce au atribuþii pe zona de
ordine ºi siguranþã publicã prin care se
aratã cã infracþionalitatea la nivelul
municipiului Cãlãraºi a scãzut cu un
procent de 30%, iar activitatea Poliþiei
Locale a crescut in intensitate cu un
procent aproximativ de 70% faþã de anul
2015 ne îndreaptã cãtre concluzia cã, deºi
mai sunt multe lucruri de perfectat,
Poliþia Localã s-a implicat cu o mai mare
determinare în a asigura cãlãrãºenilor un
climat de ordine si liniºte publicã în
limita competenþelor legale, date de legile
in vigoare.
Viceprimar al Municipiului Cãlãraºi,
Dragoº Florin Coman

n
Dunãrea Cãlãraºi

Adrian Iencsi ºi Bogdan
Leu au demisionat.
Florin Briºan este noul
preºedinte, Mirel
Condei, noul antrenor

A

ntrenorul Adrian Iencsi ºi-a reziliat contractul cu
gruparea cãlãrãºeanã, AFC Dunãrea 2005 Cãlãraºi, din
cauza unor dispute avute cu fostul preºedinte Bogdan
Leu, cel care îl ºi convinsese sã vinã la Cãlãraºi.
Echipa cãlãrãºeanã l-a avut pe bancã doar într-un singur meci
pe Iencsi în prima etapã a Ligii a 2-a jucatã sâmbãtã, 5 august,
într-un meci pe care Dunãrea l-a pierdut la Clinceni cu 1-4.
Datã fiind situaþia, lui Bogdan Leu, cel care a ocupat funcþia
de preºedinte al Dunãrii, i s-a cerut demisia din funcþie. În
locul sãu a fost numit Florin Briºan, om de afaceri, apropiat al
clubului.
Florin Briºan a declarat cã va face tot posibilul pentru a pãstra
clubul la nivelul pe care l-a atins acum, obiectivul sãu fiind
clasarea în prima jumãtate a clasamentului.
www.obiectiv-online.ro

12 Sport

11 - 17 august 2017
...afli ce se-ntâmplã

n
Canotaj

Sportiva CSM Cãlãraºi, Adriana Ailincãi,
campioanã mondialã. D. Chirilã: „E o minune!“

D

contract de pregãtire sportivã, pe
care nu îl avea pânã acum, de 5000
lei, bani pe care îi va primi lunar ºi pe
care îi meritã din plin. Dacã ar fi sã
judecãm dupã criteriile de valoare, ea
ar trebui sã aibã cele mai mari
compensaþii, nu neapãrat morale cât
financiare, pentru cã viaþa sportivului
este foarte scurtã. Iar mulþi dintre ei,
dupã ce renunþã la activitatea
sportivã, sunt uitaþi.

upã ce a cucerit aurul
european în luna mai a
acestui an, sportiva CSM
Cãlãraºi, Adriana Ailincãi a
obþinut titlul mondial, alãturi de
Maria Tivodariu, în proba
femininã de dublu rame la
Campionatul Mondial de juniori
de la Trakai, Lituania. Cele douã
românce au fost cronometrate
cu timpul de 7 minute ºi 35 de
secunde 830/1000, devansând
Grecia (07:38.790) ºi Germania
(07:40.950). Pe pagina sa de
facebook, în dreptul fotografiei
cu medaliile de aur, Adriana
Ailincãi a scris: „Un vis împlinit!"
Extrem de entuziasmat, directorul
CSM Cãlãraºi, prof. Dumitru Chirilã,
ne-a declarat:
„E o minune, s-a întâmplat la
Cãlãraºi! Este prima medalie de aur
la un Campionat Mondial pentru
CSM Cãlãraºi. Cãlãraºiul e campion
mondial la ceva... La ce?! La sport.
Un oraº aparent obscur dar un oraº
care cu ajutorul Primãriei Cãlãraºi ºi

E un moment în care trebuie sã ne
bucurãm ºi sã vorbim numai de
lucruri frumoase, dar ar trebui ca
aceastã activitate de excelenþã sã fie
privitã ca una vitalã ºi sacrã pentru
comunitatea noastrã. Cu cât mai
mulþi bani se investesc în sport cu
atât mai puþini bani se investesc în
sãnãtate.
oarecum al Consiliului Judeþean a
ieºit, prin rezultatele din sport, din
mediocritate ºi produce campioni pe
bandã rulantã.

sportul românesc este în epoca de
piatrã, de la legislaþie, salarizare ºi
pânã la investiþiile în sportivi ºi
antrenori.

Aceste rezultate demonstreazã cã
sportul trebuie repoziþionat corect,
dacã dorim sã devenim o naþiune de
oameni sãnãtoºi, curaþi, educaþi ºi sã
fim competitivi în lume. Din pãcate,

Pentru aceastã medalie o vom
recompensa pe Adriana Ailincãi cu
jumãtate din cât dã ministerul. Îi
vom da maxim posibil. De asemenea,
deja am anunþat-o, va beneficia de un

Trebuie reþinut cã, oricât de talentaþi
ºi de dedicaþi am fi, ne este foarte
greu sã ne întrecem la marile
concursuri cu adversari care
beneficiazã de toate condiþiile
necesare marii performanþe. Ceea ce
ne dã nouã vitamina efortului este
doar respectul ºi admiraþia omului de
rând pentru munca ºi rezultatele
noastre."

