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Nae Sinel: „Ca primar interimar
am reuºit sã rezolv o mare parte
din problemele oraºului Budeºti"
Mircea Brânduºã

G

Roxana Paþurcã ºi Eugen
Teodorovici, conferinþã de
presã comunã la Cãlãraºi pe
tema modificãrilor fiscale

P

reºedintele Comisiei de Buget
Finanþe din Senatul României,
Eugen Teodorovici, a acceptat
invitaþia senatorului Roxana Paþurcã de a
participa la o conferinþã...
>> pagina 6

reutãþile de astãzi ale
oraºului Budeºti apasã
peste dificultãþile
cetãþenilor nerezolvate de ani
de zile. Pe toate acestea
trebuie sã le rezolve primarul
interimar, Nae Sinel.

VINERI

SÂMBÃTÃ

Indiferent de crize ºi de
lipsuri, domnia sa pare sã fie
condamnat sã gãseascã
soluþiile adecvate pentru
comunitatea în care trãieºte.
În articolul de mai jos, Nae
Sinel oferã detalii interesante
despre cum a
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ajuns sã deþinã...
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Local

Prestãri de servicii,
contra cost, efectuate
de Ecoaqua SA Cãlãraºi
n afara serviciilor de bazã (captarea
tratarea ºi distribuþia apei; colectarea ºi
epurarea apelor uzate), ECOAQUA S.A.
dispune de personal calificat pentru
prestarea altor activitãþi contra cost, dupã
cum urmeazã:
l
Proiectarea ºi executarea de lucrãri în
domeniul alimentãrii cu apã, canalizare ºi
epurare ape uzate;
l
Pregãtirea ºi supervizarea tehnicã a
lucrãrilor din domeniul apei ºi canalizãriiepurãrii;
l
Verificarea metrologicã a contoarelor de
apã rece;
l
Vidanjarea foselor;
l
Preluarea apelor uzate în puncte fixe, în
cadrul staþiilor de epurare;
l
Închirieri de utilaje sau autospeciale
specifice activitãþilor de apã ºi canalizare;
l
Execuþie de lucrãri de reþele apã ºi
canalizare;
l
Verificãri la cerere ale instalaþiilor
interioare;
l
Evacuarea apei din subsolul blocurilor;
l
Închirieri utilaje de excavat
(buldoexcavator) ºi de transport materiale;
l
Analize fizico chimice.
Tarifele utilizate de ECOAQUA SA Cãlãraºi
pentru aceste prestãri de servicii pot fi
obþinute sunând la birourile tehnice prin
numerele de centralã ale sucursalelor, astfel:
w
Sucursala Cãlãraºi: 0242315346;
w
Sucursala Olteniþa: 0242515736;
w
Sucursala Urziceni: 0243254722.

Î

Vând apartament cu 3 camere,
semimobilat, cu îmbunãtãþiri, loc
parcare, etaj 5/8, zona Crângaºi,
Bucureºti. Relaþii la telefon
0724.502.914.
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ªcoala Mircea Vodã a derulat
proiectul educaþional de voluntariat
,,Sãrbãtorim româneºte“

n perioada octombrie-decembrie
2017, La ªcoala Mircea Vodã s-a
derulat proiectul ,,Sãrbãtorim
româneºte", coordonat de directorul
Alina Lotrea ºi directorul adjunct
Alina Tãnase.
Ziua Naþionalã este o zi deosebitã
pentru toþi românii, mai ales pentru
cã ea are o semnificaþie istoricã
deosebitã. Este un bun prilej de a
insufla copiilor sentimente de
dragoste ºi respect pentru þara

Î

Pe 15 decembrie se
deschide Orãºelul Copiilor
în centrul Cãlãraºiului
n perioada 15 decembrie 2017 – 06
ianuarie 2018, Primãria Municipiului
Cãlãraºi organizeazã în centrul Civic al
oraºului Orãºelul Copiilor, destinat
sãrbãtorilor de iarnã.

Î

În zonã funcþioneazã deja un patinoar,
deschis din data de 30 noiembrie (care va
fi pus la dispoziþia publicului pânã pe 30
ianuarie 2018), precum ºi jocuri pentru
copii. Programul de funcþionare al
patinoarului va fi zilnic în intervalul orar
10.00 – 22.00, cu posibilitate de
modificare în funcþie de condiþiile
meteorologice, ºi în baza unui regulament
ce va fi afiºat la locul de desfãºurare a
activitãþii.
În vederea participãrii, operatorii
economici sunt invitaþi sã depunã la sediul

Primãriei Municipiului Cãlãraºi solicitãri
scrise pentru urmãtoarele activitãþi
comerciale autorizate, toate cu specific de
sezon:
-gogoºerie, covrigãrie, îngheþatã, vatã de
zahãr, acadele, turtã dulce, sucuri, ceai,
ciocolatã caldã, comercializarea altor
produse de patiserie ºi cofetãrie, cafea, vin
fiert, sandwich-uri calde, hot-dog, jucãrii.
Aceºtia sunt rugaþi sã precizeze în
cuprinsul cererii:
- profilul activitãþii
- condiþiile în care îºi vor desfãºura
activitatea (rulotã, cãsuþã lemn etc.)
- suprafaþa necesarã (în metri pãtraþi)
- telefon de contact.
Nu vor fi acceptate activitãþi de
alimentaþie publicã tip grãtar, nu se vor
servi bãuturi alcoolice, fiecare locaþie va fi
ornamentatã specific sãrbãtorilor de iarnã.
Cererile se pot depune la registratura
instituþiei odatã cu publicarea prezentului
anunþ.
Întrucât suprafaþa alocatã evenimentului
este limitatã, cererile vor fi analizate ºi
selectate conform gradului de îndeplinire
a condiþiilor precizate de cãtre organizator
ºi cu respectarea condiþiei de achitare la zi,
de cãtre operatori, a datoriilor cãtre
bugetul local.

noastrã, poporul român, strãmoºii
noºtri, pentru obiceiurile ºi tradiþiile
strãmoºeºti, pentru istoria ºi eroii
noºtri, mândria cã sunt descendenþii
unor oameni curajoºi ºi iubitori de
neam ºi þarã.
Proiectul educaþional „Sãrbãtorim
Româneºte" vizeazã relaþionarea
între cadre didactice elevi, pãrinþi ºi
alte instituþii implicate pentru
realizarea obiectivelor propuse.
Activitãþile propuse pot avea un

impact puternic asupra dezvoltãrii
simþului civic ºi moral al copilului.
Parteneri: Academia de Arte
Frumoase Daniel Iordãchioae;
Crucea Roºie Cãlãraºi.
Colaboratori:
l
ªcoala Gimnazialã Nicolae
Titulescu
l
ªcoala Gimnazialã Mihai Viteazul
l
ªcoala Gimnazialã Tudor
Vladimirescu
l
ªcoala Grãdiºtea

n
Consiliul Judeþean

Stagiu de pregãtire la
Bruxelles pentru studenþi
ºi masteranzi

C

omisia Regiunii Balcani-Marea Neagrã din cadrul Conferinþei
Regiunilor Periferice Maritime - structurã asociativã europeanã
din care Consiliul Judeþean Cãlãraºi face parte - este în cãutare de
studenþi ºi masteranzi, motivaþi ºi interesaþi de Programul Erasmus+,
pentru efectuarea unui stagiu de pregãtire care se va derula pe o duratã
de timp de 6 luni, la sediul acesteia din Bruxelles.
Dacã ai studii absolvite în domeniul afacerilor europene, drept, ºtiinþe
politice, ºtiinþe maritime, ºi dacã vorbeºti fluent limba englezã ºi o altã
limbã din Regiunea Balcani – Marea Neagrã, îþi aºteptãm candidatura
(CV + scrisoare de intenþie în limba englezã), pânã pe data de 13
decembrie 2017, ora 16.00, pe adresa de e-mail cjcalarasi@calarasi.ro
Pentru a afla mai multe informaþii puteþi accesa website-ul Erasmus+.
www.obiectiv-online.ro
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Mai multe strãzi din Cãlãraºi
intrã în reparaþii în 2018

P

rimãria Cãlãraºi a finalizat anul
acesta lucrãrile de reparaþii pe
mai multe strãzi din municipiu,
valoarea totalã a investiþiilor fiind de
aproximativ 9,5 milioane lei, dupã cum
urmeazã:
Lot 2 strãzi – 3.573.453 lei:
-Str. Macului – 431 m
-Str. Navodari – 642 m
-Str. Victoriei – 840 m
-Str. Panduri – 1062 m
Modernizare strada Corniºei ºi strada
Progresul - 2.877.784 lei
Întreþinere alei Parc Central
–1.421.016 lei
-Al. Sahia, Gh. Lazãr, T. Vladimirescu,
Dorobanþi - 89.890 lei
-Bd. 1 Mai, Traian, Sf. Nicolae 430.967 lei
-G-ral Constantin ªtefãnescu - 88.254
lei
-G-ral Constantin Pantazi - 43.095 lei
-Parc Dumbrava - 49.346 lei
-Locomotivei (tronson ªtirbei vodã-N.
Titulescu) - 118.726 lei
-Oituz - 26.148 lei
-Porumbeilor - 53.113 lei
-Intrarea Zorilor - 38.143lei
-C-tin Dobrogeanu Gherea - 47.939 lei
-Diaconu Coresi - 24.163 lei
-Garajului II - 66.856 lei
-Grup ªcolar Danubius - 56.506 lei
-Tudor Vladimirescu - 33.791 lei
-Colegiul Economic - 12.381lei
-ªcoala nr. 7 (Gheorghe Florea) 58.383 lei
-Grãdiniþa Þara Copilãriei - 40.657 lei
-Curte interioarã Bloc M8 - 101.148 lei
-Avocat Marian Giurcã - 242.451 lei

Primãria Cãlãraºi
aºteaptã propunerile
cãlãrãºenilor pentru
proiectul de buget al
anului 2018

A

ºa cum a obiºnuit în ultimii ani,
Primãria Municipiului Cãlãraºi
îºi construieºte proiectul de
buget al viitorului an ºi pe baza
propunerilor venite din partea
cetãþenilor.
Pentru al patrulea an consecutiv,
aºteptãm din partea dumneavoastrã
propuneri de lucrãri ce credeþi cã
trebuie incluse în bugetul de venituri ºi
cheltuieli al anului urmãtor. Executivul
Primãriei Cãlãraºi lucreazã deja la
acest document, fiind identificate o
parte din prioritãþile anului 2018.
Funcþie de necesitate, urgenþã,
categorie bugetarã, planuri urbanistice
ºi numãrul de persoane deservite, o
parte din propunerile ce vor sosi pe
adresa de mail
propuneribuget2018@primariacalara
si.ro sau printr-o scrisoare la adresa:
Primãria Cãlãraºi, strada Bucureºti,
nr. 140 A va fi cuprinsã în proiectul de
buget 2018.
Toate propunerile primite vor fi
publicate pe site-ul primãriei, pentru a
fi cunoscute de toþi locuitorii
municipiului. Acestea pot fi trimise
pânã la data de 10.01.2018.
www.obiectiv-online.ro

Strãzi care sunt în execuþie în acest
moment:
-Strada ªcolii – 167. 298 lei
-Str. Crinului – 181.791,26 lei
-Str. Liliacului – 155.952,77 lei
-Str. Ghe. Doja – 50.000 lei
Primãria a alocat bani de la bugetul
local dar ºi dintr-un împrumut bancar.
În primã fazã, din imprumutul bancar
în valoare de 25.000.000 lei,
contractat la BCR în anul 2016, s-a tras
suma de 1.315.778,01 lei pentru:
- strada Victoriei - 76.919,38 lei;
- strada Panduri - 86.909,92 lei;
- strada Nãvodari - 87.111,27 lei;
- strãzile Progresul ºi Corniºei 1.064.837,44 lei.

Ulterior, în 2017 s-au mai repartizat
încã 1.223.224,59 lei pentru strãzile
Progresul ºi Corniºei. Anul viitor vor
intra în reabilitare alte loturi de strãzi
cu fonduri din bugetul local, PNDL ºi
împrumutul bancar. Pentru obiectivul
de investiþii „Reparaþii capitale strãzi
în municipiul Cãlãraºi – Lot 1, judeþul
Cãlãraºi" a fost semnat contractul de
finanþare la sfârºitul lunii noiembrie.
Pe 29 noiembrie a.c., primarul
municipiului Cãlãraºi, Daniel ªtefan
Drãgulin, a semnat, la Ministerul
Dezvoltãrii Regionale, Administraþiei
Publice ºi Fondurilor Europene,
contractul de finanþare pentru
Programul Naþional de Dezvoltare
Localã, Subprogramul „Regenerare
urbanã a municipiilor ºi oraºelor",

Domeniul construirea/modernizarea/
reabilitarea drumurilor publice
clasificate ºi încadrate în conformitate
cu prevederile legale în vigoare ca
drumuri judeþene, drumuri de interes
local, respectiv drumuri comunale
ºi/sau drumuri publice din interiorul
localitãþilor, ce priveºte obiectivul de
investiþii „Reparaþii capitale
strãzi în municipiul Cãlãraºi Lot 1, judeþul Cãlãraºi". Este vorba
de strãzile Muºeþelului, ªtirbei Vodã ºi
bulevardul Cuza Vodã.
Valoarea totalã a investiþiei este de
7.746.332,02 lei cu TVA, din care
finanþarea asiguratã prin PNDL 4.895.801,97 lei cu TVA.
Se are în vedere reabilitarea a 2043.40
m de strãzi, fiecare stradã având
lungimea de:
- Bulevardul Cuza Vodã - 597.80 m
- Str. Muºetelului - 778.30 m
- Str. ªtirbei Vodã - 667.30 m
Proiectul vizeazã atât reabilitarea pãrþii
carosabile, cât ºi a trotuarelor (excepþie
fãcând tronsoanele unde sunt trotuare
modernizate de curând).
Joi, 7 decembrie, în cadrul ºedinþei de
Consiliu Local a fost aprobat proiectul
de hotãrâre privind alocarea de fonduri
din linia de credit aflatã la dispoziþia
Primãriei pentru modernizarea
primului lot de strãzi din zona de case
a cartierului Mircea Vodã, mai exact
strãzile Nãvodari, Grãdiºtea, Mihai
Viteazu, Crângului, Dumbravei dar ºi
strada Griviþa, care au deja întocmitã
documentaþia tehnicã. Dacã lotul II
Mircea Vodã ce cuprinde strãzile
Ciocârliei, Digului, Luceafãrului,
Pescãruº, Aleea Canalului, G-ral
Constantin Pantazi, Macului, Panduri,
Prelungirea Luceafºrului, Prelungirea
Mihai Viteazu, Prelungirea Panduri,
Sulfinei ºi Zãvoiului, nu vor primi
finanþare pe PNDL, lucrãrile vor fi
suportate din acelaºi împrumut. Suma
aprobatã este de 12,7 milioane lei.

Consiliul Judeþean organizeazã prima
ediþie a „Zilelor Judeþului Cãlãraºi“

L

a ceas de sãrbãtoare, când aºteptãm cu bucurie
Naºterea Domnului, Centrul Judeþean de
Culturã ºi Creaþie Cãlãraºi vã invitã în perioada 8
- 10 decembrie, la prima ediþie a proiectului Zilele
Judeþului Cãlãraºi, sã ne umplem sufletele cu muzica
specificã acestei perioade.

Program:
l
Vineri, 8 decembrie 2017
- 11:00 - 12:00, în foaierul C.J.C.C.Cãlãraºi
· Deschidere oficialã
· Expoziþia „Gospodãria þãrãneascã la Dunãrea de Jos"
· Lansare de carte: „Chipurile trezirii", autor Valentina
Popescu
- ora 16:00
· Spectacol de tradiþii ºi obiceiuri, prezentat de
ansambluri folclorice din judeþ, iar în încheiere, un
program al Ansamblului folcloric „Bãrãganul"
l
Sâmbãtã, 9 decembrie 2017
- ora 18:00, la Sala „Barbu ªtirbei" - Spectacol folcloric
susþinut de:
· Florin Vasilicã ºi Grupul „Teleormanul"
· Ansamblul Folcloric „Cununa Carpaþilor", al
Centrului Naþional de Artã „Tinerimea Românã"
Bucureºti
· Mioara Velicu, invitat special
l
Duminicã, 10 decembrie 2017
- ora 18:00, la Sala „Barbu ªtirbei"
· Spectacolul „Poveºti de iarnã", al Teatrului Naþional
de Operetã ºi Musical „Ion Dacian". Soliºti: Bianca
Ionescu - Ballo, Gabriela Daha, Amelia Antoniu, Anton
Zidaru, Florin Budnaru, Andrei Pleºca. Conducerea
muzicalã: Lucian Vlãdescu.

4 Comunitate
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Sandu Mihãiþã: „Nu am promis în campanie cã o sã
asfaltez ºi totuºi, iatã cã mi s-a aprobat asfaltarea“
Mircea Brânduºã

D

orinþele sunt multe din
partea cetãþenilor comunei
Frãsinet dar ºi din partea
primarului Sandu Mihãiþã, aflat la
primul sãu mandat. Câte dintre
acestea au fost rezolvate din iunie
2016 ºi pânã în prezent, ne spune
primarul comunei. În interviul de
mai jos, domnia sa prezintã un
bilanþ de activitate dupã un an ºi
jumãtate din mandat.
î
Rep: Cu încrederea
locuitorilor comunei aþi
reuºit sã câºtigaþi primul
mandat de primar. Ce
reprezintã aceastã funcþie
pentru dvs.?
S.M.: Sã fii primarul unei
localitãþi este o mare onoare! În
primul rând reprezenþi
comunitatea la nivel judeþean ºi
în al doilea rând îþi desfãºori
activitatea pentru a face ceva
pentru comunã ºi locuitorii ei.
Deci, ai ºi obligaþii!
î
Rep: De când sunteþi
primar, care ar fi
principalele realizãri din
comuna Frãsinet?
S.M.: Am un an ºi jumãtate de
când sunt primar. În acest timp
cred cã am fãcut multe (aºa
spun eu, depinde de ce zic ºi
locuitorii comunei). Mã laud în
primul rând cu faptul cã în data
de 14 octombrie am fãcut
recepþia finalã a lucrãrilor de
înfiinþare a patru staþii de
forare, tratare ºi distribuþie cu
apã în satele Frãsinet, Luptãtori,
Dãneºti ºi Curãtesti; cã în data
de 29 noiembrie a.c., în prezenþa
secretarului de stat Ciprian
Pandea, am semnat contractul
de finanþare prin P.N.D.L. 2 a
unui proiect care are ca obiectiv
asfaltarea a 8 km de strãzi de
interes în satele Frãsinet ºi
Frãsinetul de Jos, proiect pe
care nu l-am promis în
campania electoralã; am pietruit
7 strãzi la Dãneºti, 3 strãzi la
Frãsinet, 6 strãzi la Luptãtori;

am asfaltat, datoritã domnului
preºedinte al Consiliului
Judeþean, Vasile Iliuþã, o
porþiune de 800 metri pe

fãcut gardul, am turnat un
platou în faþa cãminului cultural
ca sã mai iasã lumea la joc. La
cel din satul Frãsinetul de Jos

drumul judeþean în satul
Dãneºti; am reînfiinþat echipa
de fotbal Unirea Frãsinet, care
are rezultate remarcabile. Acest
lucru se întâmplã ºi datoritã
unui om de afaceri, Marian
Neagu, sponsor oficial, care este
prezent la toate jocurile, atât
acasã, cât ºi în deplasare ºi
cãruia îi mulþumesc pe aceastã
cale; am fãcut farmacie vizavi de
primãrie; am sprijinit înfiinþarea
unei fabrici de lapte la
Luptãtori; ºcoala din centru de
la Frãsinet am renovat-o, am
racordat toaletele la reþeaua de
apã, n-aveau chiuvete, grupuri
sanitare; am modernizat
iluminatul public în satul
Dãneºti din bani proprii de la
primãrie (65 de lãmpi cu led)
care a costat, cu tot cu studiul de
fezabilitate, aproximativ 70.000
lei; am reabilitat, modernizat ºi
dotat douã cãmine culturale. La
cel din satul Dãneºti am
schimbat acoperiºul cã ploua,
am fãcut toaletele, am bãgat
apã, am fãcut un fel de
bucãtãrie, am fãcut o terasã în
faþã cã mai ieºea lumea ºi ploua
ºi n-avea unde sã fumeze, am

am fãcut interioarele ºi
exteriorul, am pus tavane false,
am dat gled, lavabil, s-a
schimbat puþin, dar am fãcut
dupã posibilitãþi. Nu s-a
terminat încã, dar e aproape.
Poate sã facã omul o nuntã, un
botez, o pomanã. Înainte naveau unde sã facã, toatã lumea
îmi spunea cã: „Nu ne faceþi ºi
nouã cãminul?". „Aveþi rãbdare
cã o sã vã fac". Încet, încet le
punem la punct. Nu poþi sã baþi
din palme cã nu suntem
Samanta sã dai din deget, sã
facem o minune. Aºtept acum sã
facem ºedinþa de consiliu, luna
asta, vreau sã pun lãmpi în
Frãsinetul de Jos ºi în Frãsinet
sã înlocuiesc lãmpile. Luãm câte
un sat, dupã bani. Eu sunt un
om foarte ambiþios ºi dacã îmi
propun sã fac ceva, fac. Mi-am
propus sã bag piatrã, am fãcut,
mi-am propus sã fac asfalt, am
fãcut. Mi-am propus în
campanie sã fac farmacie, am
fãcut ºi farmacie. Se ducea
lumea la 25 de km, de la
Frãsinet la Lehliu sau la
Mânãstirea, bãtrâni sã-ºi ia
medicamentele. Pânã la
terminarea mandatului eu am
multe în cap, dar am zis, în
primãvarã, sã termin cu aleile
pietonale. Merg la ºcoalã copiii
pe drumul judeþean. Doamne
fereºte sã se întâmple ceva, cinei de vinã, primarul... În primul
rând o sã fac trotuare în satele
Frãsinet ºi Luptãtori, acolo unde
avem ºcolile la ºosea. Aºa am
promis în campanie (parcuri ºi
alei pietonale).
î
Rep: Ca ºi proiecte de
viitor, ce prioritãþi aveþi
domnule primar?
S.M.: Despre investiþiile din anii
urmãtori, pe masa mea de lucru
se aflã urmãtoarele proiecte:
asfaltare drumuri de interes
public local în satele Dãneºti,
Luptãtori ºi Curãteºti;
construire dispensar uman ºi
reabilitare - modernizare ºcoalã
sat Luptãtori; înfiinþare parcuri
cu locuri de joacã pentru copii în
satele Frãsinet, Dãneºti ºi
Pupãza (la Luptãtori existã un
parc în curtea ºcolii).
î
Rep: Dle primar, de ce
credeþi cã sunt importante
aceste proiecte pentru
comunã ºi, totodatã, pentru
dvs.?

Primãria Independenþa
Anunþ concurs angajare
Primãria Comunei Independenþa, cu sediul în comuna Independenþa,
str. Unirii nr. 42, judeþul Cãlãraºi, în conformitate cu art. 7 alin (4)
aprobat de H.G. nr. 286/2011, modificat ºi completat de H.G. nr.
1027/2014, organizeazã concurs pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi contractuale vacante:
l
1 post mecanic utilaje (ºofer).
l
2 posturi muncitor calificat.
l
4 posturi muncitor necalificat ½ normã.
Pentru participarea la concurs, candidaþii trebuie sã îndeplineascã
urmãtoarele condiþii:
l
Studii medii (ºcoalã profesionalã sau liceu);
l
Sã fie cunoscutã ca o persoanã corectã ºi sã nu fi avut condamnãri;
l
Capacitatea deplinã de exerciþiu;
l
Stare de sãnãtate corespunzatoare postului pentru care
candideazã, atestata pe baza adeverinþei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unitãþi medicale abilitate;
l
cel puþin 5 ani vechime în muncã;
l
muncitorul calificat mecanic utilaje /ºofer va avea permis de
conducere categoriile B, C, E, D ºi specializare mecanic utilaje.
Concursul se va desfãºura astfel:
Proba scrisã în data de 18.12.2017, ora 10.00.
Proba interviu în data de 18.12.2017, ora 13.00.
Candidaþii vor depune dosarele pânã pe data de 05.12.2017, ora
16.00.
Relaþii suplimentare la doamna Miricã Genica - telefon/fax
0242.535.353 sau 0723283547, e-mail
primarindependenta@yahoo.com

S.M.: Înainte sã fiu ales primar,
când am fost în satele comunei
în campania electoralã, sã facem
propagandã, cum îi spunem noi,
am gãsit multe strãzi nepietruite
ºi lumea îmi spunea: „Domnule,
dacã luaþi dvs. primar, sã ne
faceþi ºi nouã strãzile!". ªi eu am
promis ceva în platforma mea:
cã o sã bag piatrã, o sã torn
asfalt, am promis pentru copii ºi
pentru tineri un parc, fiindcã nu
aveau un parc de joacã aici în
Frãsinet, Dãneºti ºi Frãsinetul
de Jos.
î
Rep: Câþi locuitori
numãrã comuna Frãsinet?
Dintre aceºtia câþi
beneficiazã de ajutor social
din partea primãriei?
Pentru aceºti bani
presteazã anumite servicii?
S.M.: La ultimul recensãmânt,
comuna Frãsinet a fost
înregistratã cu 1.700 de
locuitori. Au fost 28, dar au
rãmas doar 25 de persoane care
beneficiazã de ajutor conform
Legii 416. Acestora le-am spus
urmãtorul lucru: care vreþi
ajutor social, veniþi la muncã,
prestaþi-vã zilele care le aveþi de
prestat ºi vã luaþi banii. Dacã nu
veniþi la muncã, nu pot sã vã

pun prezent ºi sã vã dau banii.
Unii s-au speriat, dar au înþeles
cã nu se poate altfel. I-am
repartizat sã efectueze lucrãri de
curãþenie la ºcoli ºi peste tot
unde este nevoie, sã elibereze
spaþiile de gunoaie, etc.
î
Rep: Cum decurge relaþia
dvs. cu administraþia
judeþeanã, respectiv
Consiliul Judeþean, în acest
moment?
S.M.: Este o relaþie foarte bunã,
mai ales cu dl. preºedinte Iliuþã.
De câte ori m-am dus la dânsul,
având nevoie de ceva, m-a ajutat
în limita posibilitãþilor. Noi am
avea nevoie de multe dar dacã
nu sunt bani...
î
Rep: Care a fost
obiectivul principal al
primãriei Frãsinet dupã
învestirea dvs. ca primar?
Ce vã doriþi sã duceþi la bun
sfârºit în acest timp?
S.M.: Obiectivul meu principal a
fost sã dau drumul la reþeaua de
apã. Aveam 3 sate în care nu
exista apã. Pe 14 noiembrie am
fãcut recepþia la acest proiect.
Am dat drumul la apã în satele
Dãneºti, Luptãtori ºi Curãteºti.
î
Rep: În acest moment,
care este cea mai mare
necesitate a comunei
Frãsinet?

S.M.: Cea mai mare necesitate
ar fi sã implementãm un proiect
de asfaltare a întregii reþele
stradale. Nu s-a mai accesat un
astfel de proiect pe raza
comunei de ani buni. Când am
asfaltat în satul Dãneºti, a ieºit
lumea afarã la stradã ºi a zis cã
de 27 de ani nu s-a asfaltat o
porþiune de drum judeþean (cã
trece DJ chiar prin satul
Dãneºti). Acest lucru a fost
posibil datoritã d-lui preºedinte
Iliuþã. Am promisiunea
dumnealui cã o sã termin
asfaltarea mãcar pânã la ieºirea
din sat. De asemenea, a promis
cã o sã se modernizeze ºi DJ
309, care face legãtura între
satele Frãsinet - Ulmu ºi satele
Frãsinet - Nucet.
î
Rep: Colaborarea dvs. cu
angajaþii din primãrie cum
este în acest moment?
S.M.: E o colaborare foarte
bunã, ne ajutãm reciproc. D-na
secretarã mã ajutã foarte mult
(aºa e la început, la primul
mandat), am o colaborare foarte
bunã ºi cu contabila, în general,
cu toþi angajaþii. Am avut ceva
probleme, la început, cu femeia
de serviciu ºi cu paznicul care nu
lucrau sâmbãta ºi duminica.
Datoritã acestui aspect a fost
necesar sã înfiinþez un sistem de
supraveghere cu camere de luat
vederi. Am refãcut organigrama
ºi ºtatul de funcþiune al
primãriei pentru cã trebuia sã
angajez la gospodãria de apã
muncitori, un electrician ºi un
mecanic.
î
Rep: Din punct de vedere
financiar, cât a costat
aceastã investiþie? Cu
paznicul ce s-a întâmplat.
Mai angajaþi pe cineva?
S.M.: A fost nevoie de circa o
sutã ºi ceva de milioane lei
vechi. Paznicul a primit preaviz
din data de 25 noiembrie. O sã
angajez un muncitor la
întreþinere, un bãiat care a
lucrat pe tractor, care sã poatã
lucreze ºi pe buldoexcavator, cã
am un proiect pe A.F.I.R. de
achiziþionare utilaj greu, tip,
buldoexcavator. Deocamdatã va
lucra ca muncitor ºi când aduce
buldoexcavatorul, îl trimit la
cursuri de specializare. Avem
mare nevoie de un
buldoexcavator pentru a rezolva
diverse probleme, la rampele de
gunoi ºi, mai ales la deszãpezire,
cã iarna este zãpadã mare aici.
î
Rep: Un mesaj scurt,
obiectiv, dinspre
dumneavoastrã cãtre
locuitorii comunei Frãsinet,
în prag de sãrbãtori.
S.M.: Eu le spun sã aibã
încredere în mine pentru cã nu
am sã-i dezamãgesc. Ce am
promis în campanie, cred cã am
fãcut pânã acum, într-un an
jumãtate, în afarã de parcuri ºi
alei pietonale. Dacã voi avea
bani, voi face ºi mai multe. Nu
am promis în campanie cã o sã
asfaltez ºi totuºi, iatã cã mi s-a
aprobat asfaltarea. Tuturor le
doresc sãnãtate ºi sã aibã parte
de sãrbãtori frumoase ºi
liniºtite!
www.obiectiv-online.ro
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Nae Sinel: „Ca primar interimar am reuºit sã rezolv
o mare parte din problemele oraºului Budeºti“
firmã de specialitate din
domeniul sistemului electronic
a transmiterii ºi stocãrii bazei
de date a tuturor serviciilor din
primãrie; s-a încheiat contract
cu o firmã de salubrizare
pentru colectarea ºi
depozitarea deºeurilor
menajere; s-a încheiat contract
cu firma S.C.I.M. pentru
controlul managerial al
primãriei; s-a încheiat contract
cu o firmã specializatã pentru
deszãpezilrea localitãþilor
aparþinãtoare oraºului Budeºti
(Aprozi, Gruiu ºi Buciumeni)
pe timp de iarnã; întrucât de
ani de zile nu exista, s-a depus
documentaþie tehnicã în
vederea realizãrii P.U.G.
Budeºti; s-a depus
documentaþia tehnicã necesarã
înfiinþãrii reþelei de canalizare
în satele aparþinãtoare oraºului
Budeºti.

Mircea Brânduºã

G

reutãþile de astãzi ale
oraºului Budeºti apasã
peste dificultãþile
cetãþenilor nerezolvate de ani
de zile. Pe toate acestea trebuie
sã le rezolve primarul interimar,
Nae Sinel. Indiferent de crize ºi
de lipsuri, domnia sa pare sã fie
condamnat sã gãseascã soluþiile
adecvate pentru comunitatea în
care trãieºte. În articolul de mai
jos, Nae Sinel oferã detalii
interesante despre cum a ajuns
sã deþinã funcþia de primar al
oraºului Budeºti, despre
realizãrile primãriei, despre
problemele cu care se
confruntã ºi nu în ultimul rând
despre proiectele de viitor.
î
Rep: Domnule Nae
Sinel, de câþi ani lucraþi în
administraþia publicã
localã a oraºului Budeºti ºi
ce funcþii aþi ocupat în
acest timp?
N.S.: Din anul 2008 ºi pânã în
prezent am fost viceprimarul
oraºului Budeºti, indiferent de
coloratura politicã a
primarului în funcþie.
î
Rep: Cum aþi ajuns sã
deþineþi funcþia de primar
interimar al oraºului

Budeºti?
N.S.: O datã cu demisia
fostului primar Iorgu Dumitru,
la data de 01.06.2017 am fost
numit, prin ordinul prefectului
George Iacob, primar
interimar.
î
Rep: Ce înseamnã
aceastã funcþie pentru dvs.
ºi partidul din care faceþi
parte?
N.S.: Pentru mine personal
funcþia de primar, fie ºi
interimar, al oraºului Budeºti,
reprezintã o mare onoare, dar
mã ºi obligã. Pentru A.L.D.E.,
partidul din care fac parte,
înseamnã foarte mult, pentru
cã la nivel de judeþ aceastã
funcþie este unicã.
î
Rep: La data instalãrii
dvs. cum aþi gãsit
administraþia publicã
localã din Budeºti?
N.S.: Administrativ, se simþea
lipsa personalului specializat,
serviciile cãtre cetãþeni erau
ineficiente ºi exista o
multitudine de probleme de
naturã gospodãreascã.
Economic, am preluat
primãria cu restanþe financiare
cãtre furnizorii de servicii, cu
arierate ºi cu multe procese pe
rol. De asemenea, existau

unele probleme cu cele 300 de
dosare ale asistaþilor sociali de
la legea 416.
î
Rep: În opinia dvs., de
ce credeþi cã administraþia
publicã localã din Budeºti
a ajuns la aceste
probleme?
N.S.: Lipsa de comunicare a
personalului angajat, opoziþia
permanentã din Consiliul
Local ºi, de ce nu, ºi a
angajaþilor în luarea deciziilor
majore care sã rezolve
problemele comunitãþii au fost
principalele cauze pentru care
administraþia oraºului Budeºti
s-a aflat de nenumãrate ori în
impas administrativ ºi
economic.
î
Rep: În cele 6 luni
scurse de când deþineþi
funcþia de primar
interimar care sunt
realizãrile primãriei
oraºului Budeºti?
N.S.: În scurtul timp de când
asigur interimatul funcþiei de
primar al oraºului Budeºti, am
reuºit sã finalizez urmãtoarele:
transparenþa în luarea
deciziilor din Consiliul Local
prin transmiterea on-line a
ºedinþelor ºi afiºarea la vedere,
astfel încât toþi cetãþenii
oraºului sã aibã cunoºtinþã de
ele; s-a încheiat contract cu o

www.obiectiv-online.ro

î
Rep: Cu siguranþã veþi
candida la alegerile
parþiale din anul 2018. În
aceastã situaþie, care sunt
planurile dvs. de viitor?
N.S.: Dacã cei din conducerea
A.L.D.E. vor hotãrî sã merg
mai departe, o voi face. În

aceste condiþii pe lista mea de
prioritãþi se aflã urmãtoarele
proiecte: asfaltarea strãzii
Mircea Cel Bãtrân din satul
Buciumeni, lungã de 4 km care
face legãtura între DN 4 ºi
localitate; asfaltarea DC 65,
lung de 4,5 km, care face
legãtura între satele Gruiu ºi
Buciumeni; reabilitarea ºi
modernizarea reþelei de
iluminat public stradal cu
tehnologie led; reabilitarea,
modernizarea ºi dotarea
tuturor instituþiilor de
învãþãmânt; înfiinþare sistem
supraveghere video a zonelor
de importanþã vitalã din oraºul
Budeºti cu stocarea bazelor de
date în primãrie.
î
Rep: Se apropie cu paºi
repezi sãrbãtorile de
iarnã. Ce le pregãtiþi
locuitorilor?
N.S.: Dacã voi gãsi susþinere în
Consiliul Local ºi sprijin din
partea agenþilor economici, voi
încerca sã acord persoanelor
cu venituri mici ºi familiilor
defavorizate pachete cu
alimente pentru masa de
Crãciun. Nici copiii din ºcoli ºi
grãdiniþe nu vor fi uitaþi.
Moºul le va aduce tuturor
punguþe cu dulciuri.
î
Rep: Care este mesajul
dvs. pentru cetãþenii
oraºului Budeºti ºi
locuitorilor din satele
Aprozi, Buciumeni ºi
Gruiu?
N.S.: Sã fie sãnãtoºi ºi sã aibã
încredere în mine. Uºa biroului
meu va fi deschisã non-stop. Îi
aºtept sã-mi facã cunoscute
problemele lor ºi în funcþie de
legislaþia în vigoare voi încerca
sã le rezolv. Le doresc
sãrbãtori de iarnã frumoase ºi
liniºtite!

Primãria Dichiseni
Anunþ licitaþie
Primaria Comunei Dichiseni, cu sediul în Comuna Dichiseni,
strada Lichireºti, nr. 72, Judeþul Cãlãraºi, organizeazã licitaþie
publicã, în vederea închirierii / constituirii superficiei, pentru
urmãtoarele suprafeþe de teren, proprietate privatã a
Comunei Dichiseni, în conformitate cu O.U.G. nr. 54/2006 ºi
Legea 287/2009 privind Codul Civil, astfel:
1. Teren intravilan, categorie de folosinþã curþi-construcþii în
suprafaþã de 2675 mp, situat în Sat Coslogeni, Com.
Dichiseni, Judeþul Cãlãraºi;
2. Teren intravilan, categorie de folosinþã curþi-construcþii în
suprafaþã de 8005 mp, situat în Sat Coslogeni, Com.
Dichiseni, Judeþul Cãlãraºi;
LICITA? IA va avea loc in data de 20.12.2017, la sediul
Primariei Comunei Dochiseni, la orele 13.00.
Preþul de pornire al licitaþiei este cel prevãzut în caietul de
sarcini pentru fiecare dintre cele 2 terenuri.
Preþul de cumpãrare a Documentatiei de Atribuire (Caietului
de Sarcini) este de 100 lei, taxa pentru participare la licitaþie
este în cuantum de 14 lei ºi se vor achita la Casieria Primãriei
Comunei Dichiseni.
Depunerea ofertelor se va face la sediul Primãriei Comunei
Dichiseni, pânã la data de 20.12.2017, orele 11:00.
Relaþii suplimentare la nr. de telefon: 0242/313.637- Sediul
Primãriei Dichiseni.
Primar
Iulian RADU
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14, 15 ºi 16 decembrie 2017,
zile de doliu naþional în
România în memoria
Majestãrii Sale Regele Mihai

Z

ilele de 14, 15 ºi 16 decembrie 2017 sunt
declarate zile de doliu naþional pe
teritoriul României în memoria Majestãþii
Sale Regele Mihai al României, ºef al statului
român între anii 1927-1930 ºi 1940-1947.
Executivul a adoptat, în ºedinþa de astãzi, o
hotãrâre în acest sens.
În zilele de doliu naþional, toate instituþiile ºi
autoritãþile publice centrale ºi locale vor arbora
drapelul României în bernã. De asemenea,
drapelul României în bernã va fi arborat la
sediile partidelor politice, sindicatelor,
patronatelor, instituþiilor de învãþãmânt ºi de
culturã, misiunilor diplomatice ale României, la
punctele pentru trecerea frontierei, în
aeroporturi, porturi, gãri ºi autogãri, precum ºi
ca pavilion pe navele de orice fel ºi pe
ambarcaþiunile ce navigheazã sub pavilion
românesc. Aceeaºi obligaþie revine, potrivit legii,
ºi persoanelor fizice dacã arboreazã drapelul
României la domiciliu sau la reºedinþã.
Totodatã, posturile de radio ºi televiziune,
instituþiile de culturã îºi vor adapta programul
în mod corespunzãtor.
Decizia privind declararea celor trei zile de doliu
naþional pe teritoriul României a fost luatã în
temeiul dispoziþiilor Legii nr. 75/1994 privind
arborarea drapelului României de cãtre
autoritãþile ºi instituþiile publice.
Slujba de înmormântare a Majestãþii Sale
Regele Mihai va avea loc sâmbãtã, 16 decembrie
2017, în Noua Catedralã de la Curtea de Argeº.
Informaþii suplimentare:
Guvernul, împreunã cu Casa Regalã,
organizeazã funeraliile naþionale care vor avea
loc în memoria Majestãþii Sale Regele Mihai.
Reprezentanþii instituþiilor guvernamentale
implicate în organizarea ceremoniilor funerare
sunt în legãturã cu reprezentanþii Casei Regale a
României pentru stabilirea detaliilor,
calendarului funeraliilor naþionale, precum ºi
implicarea fiecãrei instituþii guvernamentale.

Roxana Paþurcã ºi Eugen Teodorovici,
conferinþã de presã comunã la
Cãlãraºi pe tema modificãrilor fiscale
statului precum ANAF ºi ITM,
astfel încât sã nu se meargã direct
pe contravenþie ci sã existe un
plan de conformare, o educare a
mediului de afaceri. O altã temã
de discuþie este cea legatã de TVA
split, prin amendamentele pe care
comisia le-a avut am venit în
sprijinul agenþilor economici prin
posibilitatea de a opta pentru
aceastã formã de platã a TVA-ului.
TVA split va fi obligatoriu doar
pentru firmele aflate în insolvenþã
sau în faliment sau cu datorii faþã
de stat.", a explicat aceasta.

P

va primi cam aceleaºi sume ca ºi
anul trecut. În ceea ce priveºte
activitatea Comisiei de Buget
Finanþe, senatorul cãlãrãºean a
spus cã una dintre mãsurile bune
care au fost transpuse în lege este
cea privind prevenþia.

reºedintele Comisiei de
Buget Finanþe din Senatul
României, Eugen
Teodorovici, a acceptat invitaþia
senatorului Roxana Paþurcã de a
participa la o conferinþã de presã
organizatã la sediul organizaþiei
judeþene a PSD Cãlãraºi.
Tema acesteia a fost bugetul pe
2018 dar ºi modificãrile fiscale
propuse ºi aprobate de guvern.
Roxana Paþurcã a explicat presei
cã, din discuþiile cu colegii din
guvern, se pare cã judeþul Cãlãraºi

„Am reuºit sã elaborãm legea
prevenirii, atât eu cât ºi domnul
Teodorovici o vedem beneficã,
deoarece credem noi cã ajutã sã
prevenim anumite situaþii cu care
se confruntau agenþii economici în
raport cu instituþiile de control ale

Roxana Paþurcã a spus cã
ministrul Liviu Pop i-a garantat cã
drepturile restante ale profesorilor
cãlãrãºeni, câºtigate în instanþã,
vor fi plãtite în perioada imediat
urmãtoare iar în primul semestru
din 2018 profesorii vor primi ºi
voucherele de vacanþã ºi
majorãrile salariale promise.
Senatorul Eugen Teodorovici a
anunþat cã contractele part time
nu vor mai fi impozitate integral
raportat la 8 ore de lucru. „Senatul
a respins ordonanþa pe part time,
astfel cã ea se anuleazã. La
Parlament se va lovi de un zid
pentru cã nu este corectã o astfel
de impozitare.", a declarat
Teodorovici.

Mãsuri pentru asigurarea sustenabilitãþii cheltuielilor publice

G

uvernul a aprobat în ºedinþa de
miercuri o serie de mãsuri fiscalbugetare prin aplicarea cãrora se
asigurã sustenabilitatea cheltuielilor
publice ºi menþinerea în anul 2018 a þintei
de deficit bugetar sub 3% din PIB,
conform reglementãrilor europene
(Tratatul de la Maastricht).
Totodatã, aplicarea acestor mãsuri fiscalbugetare asigurã un nivel sustenabil
pentru aplicarea majorãrilor salariale în
sistemul public, conform legii salarizãrii
unitare, a pensiilor ºi a celorlalte drepturi
sociale, precum ºi implementarea
reformelor prevãzute în Programul de
Guvernare 2017-2020, prin eficientizarea
alocãrii cheltuielilor publice, respectiv
prin plafonarea cheltuielilor cu bunurile ºi
serviciile.
Mãsuri pentru autoritãþile publice
locale, cum ar fi:
l
Pentru asigurarea sumelor
necesare funcþionãrii sistemului de
protecþie a copilului ºi a centrelor
publice pentru persoane adulte cu
handicap, precum ºi a cãminelor
publice pentru persoane vârstnice,
autoritãþile administraþiei publice locale
pot aloca sume din veniturile proprii ºi
din sume defalcate din taxa pe valoarea
adãugatã pentru echilibrarea bugetelor
locale în plus faþã de nivelul standardelor
de cost. Totodatã, autoritãþile
administraþiei publice locale pot utiliza, în
2017, pentru acoperirea acestor cheltuieli,
excedentul bugetului local.
l
Pentru asigurarea fondurilor
necesare în vederea furnizãrii
energiei termice în sezonul rece
2017-2018, autoritãþile administraþiei
publice locale pot utiliza excedentul din
anii precedenþi. Mãsura este necesarã

pentru asigurarea energiei termice pentru
populaþie, ºcoli, grãdiniþe, spitale ºi alte
instituþii publice.
Asigurarea sustenabilitãþii
cheltuielilor publice
La fel ca în anii precedenþi, ºi în 2018, se
vor aplica în continuare unele mãsuri de
limitare a cheltuielilor publice.
l
Ordonanþa de urgenþã aprobatã astãzi
include mãsuri în ce priveºte restricþia
de achiziþii de autoturisme,
mobilier, aparaturã biroticã, având
în vedere necesitatea de a utiliza cât mai
eficient resursele bugetare, precum ºi
necesitatea alocãrii fondurilor destinate
investiþiilor pentru derularea obiectivelor
de investiþii.
l
Potrivit actului normativ, în anul 2018,
ordonatorii de credite ai instituþiilor ºi
autoritãþilor publice au obligaþia de a
reduce cu 10% cheltuielile cu
bunurile ºi serviciile aferente
întreþinerii ºi funcþionãrii
instituþiei. Sunt prevãzute unele
excepþii, de exemplu, mãsura nu se aplicã
pentru acþiunile ºi activitãþile specifice
pregãtirii ºi exercitãrii Preºedinþiei
României la Consiliul Uniunii Europene.
l
Munca suplimentarã efectuatã
peste durata normalã a timpului de
lucru se va compensa numai cu timp
liber corespunzãtor. Prin excepþie, pentru
activitatea desfãºuratã de personalul
militar, poliþiºtii, funcþionarii publici cu
statut special din sistemul administraþiei
penitenciare ºi personalul civil din
instituþiile publice de apãrare, ordine
publicã ºi securitate naþionalã, în zilele de
repaus sãptãmânal, de sãrbãtori legale ºi
în celelalte zile în care, în conformitate cu
reglementãrile în vigoare, nu se lucreazã,
se acordã drepturile prevãzute de
legislaþia în vigoare în luna iunie 2017.

l
Nivelul indemnizaþiilor acordate
veteranilor ºi vãduvelor de rãzboi,
persoanelor persecutate din motive
politice ºi etnice ºi altor categorii de
persoane, precum ºi a celor acordate
membrilor unor academii sau urmaºilor
se menþine la nivelul acordat în luna
decembrie 2017.
l
O altã mãsurã stabileºte suspendarea
ocupãrii prin concurs sau examen a
posturilor vacante sau temporar
vacante din instituþiile ºi autoritãþile
publice, începând cu 1 ianuarie 2018,
pânã la 31 decembrie 2018. Ordonatorii
de credite pot aproba ocuparea unui
procent de maximum 50% din totalul
posturilor ce se vor vacanta dupã data de 1
ianuarie 2018, numai în condiþiile
încadrãrii în cheltuielile de personal
aprobate prin buget.
l
se menþine procedura de platã
eºalonatã, pe cinci ani, a sumelor
prevãzute în titluri executorii având
ca obiect acordarea de drepturi salariale
obþinute de personalul din sectorul
bugetar, în perioada 1 ianuarie - 31
decembrie 2018.
l
Prorogarea pânã la data de 31
decembrie 2018, inclusiv, a termenelor
prevãzute la:
l
art. 361 (alin 3, lit. e ºi g) ºi art. 27 (alin
6) din Legea educaþiei naþionale nr.
1/2011, potrivit cãrora se alocã 6 % din
PIB pentru învãþãmânt ºi 1% din PIB
pentru cercetare.
l
art. 6 din Ordonanþa Guvernului nr.
5/2013 privind stabilirea unor mãsuri
speciale de impozitare a activitãþilor cu
caracter de monopol natural din sectorul
energiei electrice ºi al gazului natural
la art. 6 din Ordonanþa Guvernului nr.
l
6/2013 privind instituirea unor mãsuri
speciale pentru impozitarea exploatãrii

resurselor naturale, altele decât gazele
naturale, aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 261/2013
l
art. 7 din Ordonanþa Guvernului nr.
7/2013 privind instituirea impozitului
asupra veniturilor suplimentare obþinute
ca urmare a dereglementãrii preþurilor
din sectorul gazelor naturale
Plafonarea punctului de amendã
Una din mãsurile incluse în ordonanþa de
urgenþã aprobatã astãzi vizeazã
stabilirea unei valori fixe a
punctului-amendã contravenþionalã
privind circulaþia pe drumurile publice.
Astfel, pentru perioada 1 ianuarie - 31
decembrie 2018, se plafoneazã punctulamendã la suma de 145 lei, cât este în
prezent, fãrã a se majora în funcþie de
salariul minim brut pe economie garantat
în platã. Potrivit OUG nr. 195/2002
privind circulaþia pe drumurile publice,
amenzile contravenþionale se stabilesc în
cuantumul determinat de valoarea
numãrului punctelor-amendã aplicate.
Prin ordonanþa de urgenþã aprobatã de
Executiv în ºedinþa de astãzi se modificã ºi
completeazã unele acte normative, printre
care: Legea cadastrului ºi a publicitãþii
imobiliare nr. 7/1996, Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 146/2002
privind formarea ºi utilizarea resurselor
derulate prin trezoreria statului,
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.
88/2013 privind adoptarea unor mãsuri
fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor
angajamente convenite cu organismele
internaþionale, precum ºi pentru
modificarea ºi completarea unor acte
normative, aprobatã cu modificãri prin
Legea nr. 25/2014.
www.obiectiv-online.ro
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ÎNTRE
DOUÃ VINERI

V

inerea, ziua în care a fost
rãstignit Mântuitorul, este
personificatã de credinþele
populare. În cea mai sfântã dintre
zilele lucrãtoare ale sãptãmânii se
posteºte ºi se fac rugãciuni; nu se
coase, nu se spalã, nu se mãturã prin
casã. Vinerea e o sfântã, sorã cu
Sfânta Duminicã, locuieºte într-o
pãdure, la marginea pãmântului, sau
uneori la Poarta Raiului. Sfânta Vineri
ajutã, în basme, pe Fãt-Frumos ºi pe
Ileana Cosânzeana sã scape de piedici
; vindecã bolile ºi fereºte oamenii de
rãutãþile vieþii, le aduce bucurii ºi le
iartã pãcatele. Sfânta Vineri face ca
fetele mari sã se mãrite ºi sã rãmânã
frumoase. Fetele ascultãtoare nu þes
vinerea la rãzboiul de þesut, pentru cã
aºa cum „bat vatalele în bãtãtura
pânzei", tot aºa va bate ºi grindina.
(Aurel Bodiu, Fast ºi nefast în
categoria timpului þãrãnesc, în
„Anuarul Muzeului Etnografic al
Transilvaniei", Cluj-Napoca, 2002).
Sfânta Vineri se roagã „în genunchi
pentru creºtini"...
În vinerea de-atunci, 17 Brumar, la
Sinaxar se pomeneau Sf. Ier. Grigorie
Traumaturgul, episcopul Neocezareei,
ºi Ghenadie, patriarhul
Constantinopolului.
Dimineaþa am trecut pe la Lache sã
împrumut niºte bani. Lache are 70 de
ani ºi copiii plecaþi afarã. L-am gãsit
dând varza jos de la streaºina casei.

Mã dumireºte cã varza pe care trebuie
s-o pui la murat trebuie lãsatã pânã
dupã Sfântul Dumitru, s-o pãtrundã
bruma. Lache se descurcã greu ºi
cautã soluþii. Cu nu mult timp în
urmã i-a fãcut parastasul de un an
nevestei. Era mulþumit cã a reuºit sã
potriveascã crucea de lemn de un an
cu crucea de marmurã, de veci...
Pe poartã intrã o femeie cu mâinile
ocupate. Duce o poºetã cât floarea
soarelui ºi o pungã de plastic. Calcã
stãpânã pe sine. „Þiba !", strigã la
câinele care ºterge treptele casei cu
calendarul bisericesc. Pentru
operativitate, dascãlul bisericii
împrãºtie calendarele bisericeºti, cele
de perete, aruncându-le peste gard în
curtea enoriaºului. Apoi omul vine la
bisericã ºi plãteºte ce-a primit plus
„contribuþia" pe un an.
Femeia intrã în casã, revine pe trepte,
netezeºte cu grijã calendarul ºi intrã
iar în casã.
Dom Rãzvan, mã lãmureºte Lache,
mi-e greu singur, mi-am luat femeie...
Lache þine încã piciorul pe prima
treaptã a scãrii pe care a urcat la
streaºinã. Femeia aºazã cu grijã varza
în coºul împletit din nuiele ºi
amândoi, þinând de câte o toartã, duc
coºul în cuhnia încãlzitã anume.
*
La prânz am plecat cu Maria la
Bucureºti. Marius, ginerele nostru, ne
fãcuse cadou biletele pentru
spectacolul Corului Armatei Roºii.
Pânã la începerea spectacolului de la
Sala Palatului am trecut pe la „ai
mei", în Crângaºi. Am intrat în blocul
unde au stat pãrinþii, dupã demolare,
ºi copiii, dupã cãsãtorie. Se înserase,
la etajul 2 se stinse un bec, în clarobscur uºa de la apartamentul
pãrinþilor mei pãrea deschisã la
perete. Pentru o clipã mi-am revãzut
pãrinþii. Tata îmi povestea cã în
lagãrul de prizonieri din Rusia, de la
Reazan, a încercat patru ani la rând
sã-i scrie mamei o scrisoare. Mama se
chinuia sã încãlzeascã la aragaz
pomana de la parastasul lui tata. De
fapt, apartamentul 70 era gol. La
Ghencea oasele lui tata s-au numãrat
între ele de sute de ori. Mama îºi
trãieºte sfârºitul pe Moºia bunicilor,
la Nuci.
Pe aceeaºi scarã, la etajul V,

apartamentul copiilor e ºi el gol de
câteva zile, dar din alte motive. Câteva
abþibilduri pe uºi, douã ceasuri pe
perete, câteva prosoape la baie, o
masã ºi douã scaune la bucãtãrie îmi
amintesc cã pânã la petrecerea mamei
în câmpie, Ruxandra, Marius,
Andreea ºi Radu au vieþuit în
apartamentul 86. S-au mutat ºi au
vândut apartamentul. Andreea vrea sã
pãstreze doar o cheie de la locul unde
s-a nãscut ºi a crescut 16 ani…
Mã miºc între oglinzi ºi amintiri pânã
mi se aºeazã pe retinã imagini
mângâietoare : nuntã, maternitate,
ºcoalã, vacanþe...
*
Când a bãtut gongul în salã nici un loc
nu mai era liber – biletele fuseserã
vândute cu câteva luni în urmã - ,
semn clar cã românii ºtiu sã aºtepte
cu rãbdare zenitul cultural, chiar dacã
el se aflã în rãsãrit. Imaginile care
însoþesc cântecele, ele însele cu
aceeaºi temã, trimit invariabil la
„rodina mati" (patria mamã),
„biruitoare ºi legendarã". Mi-am
reamintit de omul în pufoaicã din
Piaþa Roºie. Bea votcã, se închina ca
un mujic, aplecându-se pânã sub tãlpi
spre catedrala „Vasile Blajenâi", apoi
îºi ridica semeþ capul ºi saluta
Kremlinul crezându-se mareºal.
Cavalerii cazaci împing virtuozitatea
spre ireal. Cu ei, Rusia a purtat
Marele Rãzboi pentru Apãrarea
Patriei, ca ºi cum ar fi cântat, ca ºi
cum ar fi dansat. Cu ei, Rusia ºi-a
apropiat Ziua Victoriei.
Din lungul drum spre pace „Katiusha"
a rãmas marele hit. Cu o
reinterpretare „Kalinka" ºi un total
„Podmoskovnie vechera" Corul
Armatei Roºii a rãmas pânã ºi în
cugetul celor care au înþeles simbolul
ºi au aplaudat coregrafia ineditã a
dansurilor moldoveneºti din baºtina
primului loc românesc care a semnat
Unirea cu Regatul României la 1918.
*
Pe viþa româneascã s-a mai uscat încã
o mlãdiþã basarabeancã : Stela
Popescu. Vom râde mai puþin în vie.
*
Vineri, 1 decembrie 2017, ziua Marii
Uniri. Azi chiar cã nu se coase, nu se
þese, nu se aruncã lãturile. Se
aniverseazã.

Primãria Cãlãraºi organizeazã cea de-a doua
ediþie a concursului „O, brad... Frumos!“

P

rimãria Municipiului
Cãlãraºi, în colaborare cu
Muzeul Municipal Cãlãraºi,
organizeazã, pentru al doilea an,
concursul „O, brad ... Frumos!".
Pentru a participa la acest concurs
doritorii trebuie sã realizeze
ornamente ºi/sau un pom de
Crãciun din materiale reciclabile.
l
Concursul va cuprinde douã
secþiuni:
-Ornamente de Pom de Crãciun
realizate din materiale reciclabile;
-Pomi de Crãciun realizaþi din
materiale reciclabile.
Pomul de Crãciun nu va depãºi 2
metri înãlþime ºi nu va avea printre
decoraþiuni lumânãri, artificii sau
alte obiecte pirotehnice.
l
Condiþii de participare
Concursul este deschis tuturor
www.obiectiv-online.ro

cãlãrãºenilor indiferent de vârstã.
Se poate participa individual sau în
echipã. Înscrierea la concurs se va
face pânã pe 10 decembrie, ora
16.00, pe pagina de Facebook

https://www.facebook.com/pages
/Muzeul-Municipal-Calarasi unde
veþi gãsi o fiºã de înscriere ce va
trebui completatã. Lista va fi
actualizatã în permanenþã. Cei cu

Cu 99 de ani în urmã curgeau vãile de
români spre Alba Iulia. A existat în
acel moment istoric o împrejurare
extraordinarã, anume cã de-o parte,
din cauza revoluþiei bolºevice,
Basarabia a reuºit mai întâi sã se
desprindã de ansamblul rusesc, iar
apoi Sfatul Þãrii de la Chiºinãu sã
voteze, la 27 martie (9 aprilie) 1918
unirea cu Regatul României; de
cealaltã parte, dupã prãbuºirea Dublei
Monarhii, Marea Adunare Naþionalã a
Românilor din Transilvania, Banat ºi
Criºana sã voteze la 18 noiembrie (1
decembrie) unirea cu România.
Consiliul Naþional din Bucovina
fãcuse acelaºi lucru cu trei zile
anterior. Astfel, în chip aproape
miraculos, se întregise þara ºi spre
rãsãrit, ºi spre apus (Neagu Djuvara,
O scurtã istorie ilustratã a
Românilor, Ed. Humanitas, 2013, p.
305 ).
*
De 1 decembrie, lângã Dordmundt,
Germania, s-a dat foc unui bloc cu 33
de români ºi 8 „moldoveni".
În aceeaºi zi, la Londra, români din
cei peste 300.000 din UK au cântat
cu foc : „Noi suntem aici pe veci
stãpâni !".
*
Dragnea, Tãriceanu ºi Firea n-au
privit din faþã parada militarã de la
Bucureºti, ºi nici la tort n-au fost.
Încrâncenaþi cu înfierarea „statului
paralel" ºi-au dat ochii peste cap pe la
televiziuni. „Codin" a început sã dea
foc stufului din „balta " Victoria.
*
5 decembrie 2017, a murit
Majestatea Sa Regele Mihai I de
România. Îmi amintesc cã la 10 iulie
1998 Regele Mihai ºi Regina Ana au
vizitat Muzeul Naþional al
Agriculturii. Din dorinþa Majestãþilor
Sale ! În stradã, la plecare, Regele se
aºezase la volan, Regina întârzia în
Muzeu : „Maiestate, mã iertaþi cã vam reþinut prea mult, dar am dorit sã
vã mai spun Poveºti despre pãmânt ºi
Þarã...". „Þarã ?!Pentru Þarã viaþa
mea a fost o lungã ºi loialã
aºteptare".
Rãzvan Ciucã
Slobozia, 2017, decembrie,
la praznicul Sf. Ier. Nicolae

vârsta sub 18 ani vor fi înscriºi de
un pãrinte, tutore sau profesor.
l
Desfãºurare
În 18 decembrie creaþiile vor fi
aduse la Muzeul Municipal Cãlãraºi
pentru a fi aranjate în expoziþia
„O,brad ... Frumos!". Jurizarea se
va desfãºura de-a lungul zilelor de
18, 19 ºi 20 decembrie de cãtre
vizitatorii expoziþiei. Fiecare
vizitator va primi un cartonaº pe
care va nota numãrul corespunzãtor
pomului care îl va impresiona cel
mai mult, cartonaº pe care îl va
depune în urna special amenajatã.
l
Premiere
- Ornamentul cel mai votat va fi
recompensat cu un premiu de 500
lei.
- Pomul de Crãciun cel mai votat
va fi recompensat cu un premiu de
500 lei.
Acordarea premiilor se va face pe
data de 21 decembrie 2014, ora
12.00, la Muzeul Municipal
Cãlãraºi.
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Filmele lunii decembrie la Cinema Cãlãraºi

8 – 10 decembrie:
Vineri: ora 12.30
Sâmbãtã ºi duminicã: orele 10.30 ºi
12.30

Paddington 2 - 2D
Regia: Paul King
Cu: Michael Gambon, Imelda
Staunton, Ben Whishaw, Sally
Hawkins, Hugh Bonneville, Hugh
Grant
Gen film: Animaþie (varianta
dublatã); Aventuri; Comedie;
Familie
Durata: 95 minute
Rating: AG
Premiera în România: 01.12.2017
Paddington trãieºte fericit alãturi de
familia Brown în Windsor Gardens,
unde s-a integrat de minune dãruind
fericire ºi marmeladã pe oriunde
ajunge. În timp ce cautã cadoul
perfect pentru cea de-a 100 a
aniversare a mãtuºii Lucy,
emblematicul personaj gãseºte o
carte unicat în anticariatul domnului
Gruber ºi se angajeazã în tot felul de
activitãþi pentru a strânge bani sã o
cumpere. Însã, atunci când cartea
este furatã, pentru Paddington ºi
familia lui devine prioritarã
demascarea hoþului.

Argenziano, Eileen Grubba
Gen film: SF
Durata: 92 minute
Rating: AP12
Premiera în România: 01.12.2017
În 2020, preºedintele VA Industries,
cea mai mare companie de roboticã
din lume, prezintã cea mai puternicã
invenþie pe care a creat-o pânã în
acel moment, Kronos, un
supercomputer care a fost realizat cu
scopul de a pune capãt tuturor
rãzboaielor. Când Kronos intrã
online, analizeazã datele ºi ajunge
imediat la concluzia cã însãºi
omenirea e cea mai mare ameninþare
la pacea mondialã, aºa cã lanseazã
un atac global robotic pentru a scãpa
omenirea de "virusul" numit "om".
97 de ani mai târziu, un mic grup de
oameni a mai supravieþuit, dar este
vânat de armata de roboþi. Un
adolescent (Julian Schaffner) ºi o
adolescentã (Jeannine Wacker)
formeazã o alianþã neobiºnuitã
pentru a ajunge în lumea nouã,
despre care se zvonea cã oamenii
trãiesc fãrã frica de a fi eliminaþi de
roboþi. Dar oare aceastã lume existã,
cu adevãrat? ªi vor trãi ei suficient
de mult pentru a afla dacã existã?
11 ºi 18 decembrie - Ziua filmului
românesc
Ora: 20:00

Ghinionistul

16 - 17 decembrie:
Sâmbãtã ºi duminicã: orele 10.30 ºi
12.30
22 – 23 decembrie:
Vineri: ora 12.30
Sâmbãtã: ora 10.30 ºi 12.30
29 – 30 decembrie:
Vineri: ora 12.30
Sâmbãtã: ora 10.30 ºi 12.30

Ferdinand - 3D AVANPREMIERÃ

22 – 23 decembrie/27 - 30
decembrie 2017
03 - 04 ianuarie 2018
Orele: 17.00; 20.00

Bastarzii - 2D

Regia: Carlos Saldanha
Cu: Kate McKinnon, David Tennant,
Bobby Cannavale, John Cena, Gina
Rodriguez
Gen film: Animaþie ( varianta
dublatã )
Durata: 106 minute
Rating: AG
Premiera în România: 22.12.2017
Dupã ce a fost confundat cu o fiarã
periculoasã, taurul Ferdinand este
capturat ºi dus din casa lui. Hotãrât
sã se întoarcã la familia sa, el adunã
o echipã pestriþã de animale, ce vor
avea parte de aventura vieþii lor.
15 – 21 decembrie
Orele: 17.00; 20.00
Luni: titlul nu este proiectat

Seiful - 2D

08 – 14 decembrie
Orele: 17.00; 20.00
Luni: titlul nu este proiectat

Kronos: Soluþia
Extremã - 2D

Regia: Robert Kouba
Cu: John Cusack, Carmen

Regia: Iura Luncaºu
Cu: Vlad Logigan, Levent Sali,
Gheorghe Visu
Gen film: Comedie
Premiera în România: 08.12.2017
Noi, românii, credem în noroc ºi
ghinion, ne bazãm pe noroc în tot ce
facem ºi dãm vina pe ghinion pentru
toate eºecurile. Aºa cã filmul
„Ghinionistul" e despre noi. Despre
haz de necaz. Despre un tip prea
prins în grijile zilnice ºi prea convins
cã e urmãrit de ghinion, încât uitã cã
unele lucruri depind doar de el
pentru a-ºi îndeplini visele. Ce-i
drept, are multe „pieze rele" în jur!
„Ghinionistul" este o comedie
autentic româneascã, o cursã plinã
de imprevizibil pentru un tânãr
chitarist care nu-ºi doreºte decât sã
ajungã la audiþiile de care viitorul
sãu depinde, dar este impiedicat de
tot felul de obstacole.

de un gangster notoriu. Doar cã,
aceasta nu este o bancã obiºnuitã.
Lovitura începe fãrã probleme, dar
haosul începe sã se dezlãnþuie atunci
când managerul sfidãtor al bãncii îi
trimite cãtre o criptã de la subsol, la
ceva cu adevãrat rãu. Cu toate
acestea, totul o ia razna atunci când
grupul care comite jaful se confruntã
cu evenimente supranaturale în
subsolul bãncii. Destabilizaþi, aceºtia
încearcã sã afle rãspunsuri ºi sã
dezlege misterul din spatele
fenomenelor stranii care le ameninþã
jaful, dar mai ales viaþa. Oare vor
reuºi sã facã faþã tuturor
ameninþãrilor?

Regia: Lawrence Sher
Cu: Owen Wilson, Ed Helms
Gen film: Comedie
Premiera in România: 22.12.2017
Glenn Close joacã rolul unei mame
excentrice, care ºi-a crescut singurã
gemenii spunându-le cã tatãl lor a
murit când ei erau foarte mici. Dupã
ce aceºtia aflã cã au fost minþiþi în
legãturã cu tatãl lor, pornesc la drum
pentru al gãsi. Urmarea? Peripeþiile
nu se lasã deloc aºteptate.

Informaþii: Sala CINEMA

Regia: Dan Bush
Cu: James Franco, Taryn Manning,
Francesca Eastwood, Scott Haze
Gen film: Horror; Thriller
Durata: 91 minute
Premiera în România: 08.12.2017
Douã surori înstrãinate sunt obligate
sã jefuiascã o bancã pentru a-ºi salva
fratele care a ars un depozit deþinut

3D/2D, B- dul 1 Mai, nr. 5A- Parcul
central
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
putând fi cumpãrate, de la casieria
cinematografului, cu o sãptãmânã
înainte de data spectacolului.
- tel: 0242-312.800
- site: www.culturalcl.ro
www.obiectiv-online.ro
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Râjnoveanu, „Moº Nicolae“ cel darnic ºi bun!
Mircea Brânduºã

P

rimãria Roseþi a
continuat ºi în acest
an, al 17-lea
consecutiv, sã menþinã
tradiþia din 6 decembrie, zi în
care Moº Nicolae vine sã
aºeze daruri în ghetuþele
lustruite ale copiilor. Multe
scrisori i-au scris copiii din
Roseþi lui Moº Nicolae.
Aceºtia au avut miercuri
ocazia sã vadã cu ochii lor cã
moºul existã ºi cã le
îndeplineºte dorinþele.
Printre ei s-au numãrat ºi cei
143 de preºcolari ºi peste 400
elevi de la ªcoala Gimnazialã
„Iancu Rosetti" care au
primit vizita lui Moº Nicolae,
venit direct din primãrie, cu
sacul plin de daruri. Cel care
i-a arãtat moºului drumul
spre copiii din Roseþi a fost
Nicolae Râjnoveanu,
primarul comunei, fost elev
al ºcolii ºi fiu al satului.

Astfel, prin grija acestuia,
fiecare copil a gãsit în
pachetele lui mult aºteptatele
dulciuri. Elevii ºi-au
manifestat bucuria urându-i
„La Mulþi Ani!" moºului ºi sau angajat sã împodobeascã
unul din brazii ce creºte în
faþa ºcolii, cu ornamente
confecþionate de ei la orele de
abilitãþi practice, în speranþa
cã acesta va fi un semn clar
pentru Moº Crãciun sã
opreascã ºi el la ºcoala lor,
acolo unde învaþã doar copii
cuminþi ºi harnici.
Tot miercuri, în jurul
prânzului, „Moº Nicolae"
Râjnoveanu, însoþit de
directorul ªcolii Gimnaziale
din Roseþi, Daniel Felea, a
poposit ºi la liceul „Mihai
Eminescu", acolo unde prin
grija consilierului pe
probleme educative,
profesoara Cristina Bornea,
a coordonat o acþiune
caritabilã de strângere de

îmbrãcãminte ºi jucãrii
pentru copiii care provin din
familii cu greutãþi materiale
din comuna Roseþi.
Aceastã acþiune a fost
posibilã pentru cã cei care
conduc aceastã unitate de
învãþãmânt au avut grijã sã
aloce timpul necesar pentru
acest moment, gestul lor
fiind de nota 10.
„Copiii sunt cei care ne fac
viaþa mai frumoasã prin
inocenþa ºi zâmbetul lor
sincer. Dupã cum aþi vãzut,
în toate clasele în care am
ajuns am fost primiþi cu
colinde ºi cu tradiþionalul „La
mulþi ani!". Comuna Roseþi
se va dezvolta doar dacã
investim în aceºti copii. De
aceea, ei reprezintã o
prioritate pentru mine ºi
pentru administraþia localã
din Roseþi. Mereu le vom
oferi sprijinul necesar pentru
a-ºi putea desfãºura
activitãþile ºcolare în cele mai

bune condiþii ºi pentru ca ei
sã simtã cã sunt importanþi
pentru noi. Mulþumesc celor
care astãzi au fost alãturi de
mine la aceastã acþiune. Îi
apreciez foarte mult pe
profesori, învãþãtori ºi
educatori care se ocupã de
aceºti copii, deoarece ei sunt
cei care cu rãbdare, grijã ºi
atenþie reuºesc zi de zi sã le
îndrume paºii în viaþã", a
precizat dl. Râjnoveanu.
„Moº Nicolae" Râjnoveanu
nu i-a uitat nici pe adulþii
comunei. Acestora le-a
promis implementarea unor
proiecte deosebit de
importante pentru
comunitate. Extindere reþea
canalizare menajerã ºi
modernizare gospodãrie de
apã care are ca obiectiv
înlocuirea a 400 metri liniari
conductã veche cu una nouã
din pvc ºi forarea a 2 puþuri.
Din punct de vedere
educativ, primãria Roseþi

este inclusã în lista de sintezã
pentru implementarea unui
proiect care va avea ca
obiectiv construirea unei sãli
de sport în incinta ªcolii
Gimnaziale.
De asemenea, primarul
Râjnoveanu are în vedere
promovarea a douã proiecte
prin GAL ºi anume
reabilitarea ºi modernizarea
Bisericii din deal ºi
construirea unui miniteren
de fotbal în incinta bazei
sportive. Nu în ultimul rând,
primarul Râjnoveanu are
semnale pozitive cã pânã la
finele anului 2017, prin
programul PNDL 2, va primi
linia de finanþare pentru încã
douã proiecte extrem de
importante: Reabilitare,
modernizare ªcoala
Gimnazialã „Iancu Rosetti" ºi
Modernizare drumuri de
interes public local pe o
lungime de 9.794 m.

Stadiul Programului Interreg V-A România – Bulgaria la finalul anului 2017
Programul Interreg V-A România-Bulgaria este un
program finanþat de Uniunea Europeanã din Fondul
European de Dezvoltare Regionalã (FEDR), care a
fost lansat în 26 martie 2015, la Belogradchick,
Vidin, Bulgaria ºi care are ca obiectiv principal
dezvoltarea zonei de graniþã dintre cele douã þãri
prin finanþarea unor proiecte comune, având un
buget total de 258,5 milioane euro, alocat pentru 6
axe prioritare. Viziunea programului privind aria
eligibilã este de a exploata poziþia sa ca poartã de est
a Dunãrii / Mãrii Negre ºi ca centru în contextul
extins al bazinului Mãrii Negre-Dunãre-Rin-Marea
Nordului pentru a realiza dezvoltarea ei prin
îmbunãtãþirea accesibilitãþii, favorizarea cooperãrii
instituþionale ºi protejarea ºi dezvoltarea resurselor
din regiune. Aria eligibilã a Programului este
constituitã din 7 judeþe din România (Mehedinþi,
Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Cãlãraºi, Constanþa) ºi
8 districte din Bulgaria (Vidin, Vratsa, Montana,
Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich).
Secretariatul Comun (SC) al Programului Interreg Vwww.obiectiv-online.ro

A România – Bulgaria, din cadrul Biroului Regional
pentru Cooperare Transfrontalierã Cãlãraºi pentru
graniþa România – Bulgaria (BRCT Cãlãraºi), prin
experþii sãi, acordã asistenþã tehnicã beneficiarilor
de finanþare în cadrul Programului, asigurã

cãrora au fost luate decizii importante privind
implementarea programului: selecþia pentru
finanþare a proiectelor în urma evaluãrilor aferente
celor 2 apeluri lansate ºi încheiate la acest moment,
aprobarea a 140 de Scrisori de intenþie depuse în
cadrul celui de-al treilea apel de proiecte (prima
etapã), din care în etapa a doua a apelului au fost
depuse ºi se aflã în evaluare, 124 cereri de finanþare
complete.

monitorizarea proiectelor aflate în implementare,
asigurã secretariatul Comitetului de Monitorizare al
Programului (CM) ºi acþioneazã ca un bun promotor
al iniþiativelor ºi rezultatelor obþinute la nivelul
Programului, prin campanii ºi evenimente de
informare ºi promovare.
Pânã acum, în cadrul Programului au avut loc 9
reuniuni ale Comitetului de Monitorizare în cadrul

Pe parcursul anului 2017 Secretariatul Comun a
organizat 8 sesiuni de informare ºi promovare
privind lansarea celui de-al treilea apel de proiecte
(etapa 1 ºi 2), 8 evenimente privind utilizarea
sistemului informatic e-MS, 3 evenimente pentru
celebrarea Zilei Europei ºi Zilei Cooperãrii Europene
atât în România cât ºi în Bulgaria, o vizitã la locul de
implementare a unui proiect, dar ºi Conferinþa
Anualã a Programului Interreg V-A RomâniaBulgaria.
Pentru a afla mai multe informaþii despre Programul
I n t e r r e g V - A Ro m â n i a - B u l ga r i a , d e s p r e
evenimentele viitoare, dar ºi despre proiectele
transfrontaliere selectate de Comitetul de
Monitorizare al Programului ºi 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.
www.obiectiv-online.ro
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ANUNÞ CÃTRE LOCATARII DIN
APARTAMENTELE MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI

ECOAQUA SA

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 DECEMBRIE 2017.

ECOAQUA SA - SUCURSALA CÃLÃRA? I face apel cãtre utilizatorii beneficiari
ai servicilor prestate, 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 judecãtoreºti ºi,
în ultimã instanþã executarea silitã). Prezenta reprezintã somaþie ce precede
acþiunea de debranºare de la sistemul public de alimentare cu apã potabilã.

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.

Primãria Municipiului Cãlãra?i

Serviciul public pentru Gestionarea
câinilor fãrã stãpân Cãlãraºi

Linie telefonicã specialã
pentru sesizãri pe problema
animalelor fãrã stãpân

0371 069 701
...afli ce se-ntâmplã
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PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI
SERVICIUL PUBLIC „CENTRALE TERMICE ªI ADMINISTRARE FOND LOCATIV"
adresa: str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, bloc A24, tronson 4, parter, tel./fax : 0242 314186

ANUNÞ
Serviciul Public Centrale Termice ºi Administrare
Fond Locativ Cãlãraºi, organizeazã concurs pentru
ocuparea, pe duratã nedeterminatã, a douã funcþii
contractuale, de execuþie, vacante.
Denumirea posturilor vacante:
-Inspector de specialitate, grad profesional II – Sala
Polivalentã
-Referent, treapta profesionalã IA – Birou resurse
umane.
Condiþii generale ºi specifice necesare pentru
ocuparea posturilor:
Pentru funcþia de Inspector de specialitate:
-studii universitare de licenþã absovite cu diplomã,
respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite
cu diplomã de licenþã;
-sã aibã cunoºtinþe de operare pe calculator – nivel
avansat;
-vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani.
Pentru funcþia de Referent:
-studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat;
-sã aibã cunoºtinþe de operare pe calculator – nivel
mediu;
-vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani.
Probele stabilite pentru concurs: selecþia
dosarelor de înscriere, probã scrisã, interviu.
Condiþiile de desfãºurare a concursului:
Pentru înscrierea la concurs, candidaþii vor depune
dosarul de concurs la Biroul resurse umane al SP
CTAFL, pânã la data de 08.12.2017.
Data, ora ºi locul organizãrii probei scrise: 14.12.2017,
ora 10.00, la sediul SP CTAFL (str. 1 Decembrie 1918,
nr. 1, bl. Flora).
Bibliografia de concurs este urmãtoarea:
-Constituþia României, republicatã;
-Legea nr. 215/2001, privind administraþia publicã
localã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;
-Legea nr. 477/2004, privind codul de conduitã al
personalului contractual din autoritãþile ºi instituþiile
publice;
-Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la
informaþiile de interes public, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;

-O.G. nr. 27/2002, privind reglementarea activitãþii
de soluþionare a petiþiilor, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
-Legea nr. 52/2003, privind transparenþa decizionalã
în administraþia publicã, republicatã;
-Legea nr. 677/2001, pentru protecþia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ºi
libera circulaþie a acestor date, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
Dosarul de concurs va conþine urmãtoarele
documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresatã
conducãtorului instituþiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate, sau orice alt document
care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz.
c) copiile documetelor care sã ateste nivelul studiilor
ºi ale altor acte care atestã efectuarea unor
specializãri, copiile documentelor care atestã
îndeplinirea condiþiilor specifice;
d) copia carnetului de muncã sau, dupã caz, o
adeverinþã care sã ateste vechimea în muncã;
e) cazierul judiciar sau o declaraþie pe propria
rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l
facã incompatibil cu funcþia pentru care candideazã;
f) adeverinþã medicalã care sã ateste starea de
sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni
anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de
familie al candidatului sau de cãtre unitãþile sanitare
abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfãºurarea
concursului.
Copiile de pe actele prevãzute mai sus se prezintã
însoþite de documentele originale, care se certificã
pentru conformitatea cu originalul de cãtre
secretariatul comisiei de concurs sau în copii
legalizate.
Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul SP CTAFL
Cãlãraºi sau la numãrul de telefon 0242-314186.
Director
ing. Ciocîrlan Gheorghe

În atenþia solicitanþilor de
teren pentru tineri în vederea
construirii de locuinþe
proprietate personala conform
prevererilor legii nr. 15/2003
Comisia constituitã în baza H.C.L nr. 94 din 28.07.2016
aduce la cunoºtinþã tinerilor care au dosare depuse pentru
obþinerea unui teren în vederea construirii de locuinþe
proprietate personalã în baza prevederilor Legii nr.
15/2003 sã se prezinte la Biroul Fond Funciar, Registrul
Agricol ºi Cadastru din cadrul Primãriei Municipiului
Cãlãraºi pânã la data de 31.12.2017, sã compleze
dosarele prin care au solicitat atribuirea unui teren pentru
construirea unei locuinþe proprietate personalã în
suprafaþã de pânã în 300 m.p.
Solicitanþi care nu vor completa/actualiza dosarele vor fi
înscriºi în categoria dosarelor incomplete. Dosarele
necompletate în termenul de mai sus vor rãmâne în
evidenþa comisiei pânã la soluþionare. Relaþii
suplimentare puteþi obþine la Biroul Fond Funciar,
Registrul Agricol ºi Cadastru din cadrul Primãriei
Municipiului Cãlãraºi sau pe site-ul primariacalarasi.ro,
DIRECÞIILE PRIMÃRIEI/DIRECÞIA JURIDICÃ ªI
ADMINISTRAÞIE LOCALÃ.
PREªEDINTE,
Coman Dragoº Florin
www.obiectiv-online.ro

Birou resurse umane
insp. spec. Ioniþã Elisabeta

Ecoaqua solicitã cetãþenilor
sã protejeze apometrele
pe perioada rece
ECOAQUA SA Cãlãraºi comunica clienþilor sãi cã au
obligaþia sã ia mãsuri de protejare a apometrelor, atunci
când acestea se aflã în interiorul proprietãþii individuale.
Astfel, utilizatorii de la imobile case individuale sunt
sfãtuiþi sã se asigure cã este pus etanº capacul pe cãminul
de apometru, iar dacã acesta este într-o zonã deschisã, ar
trebui protejat ºi apometrul cu robinetele de manevrare
printr-un material termoizolant (vatã mineralã, polistiren).
De asemenea, dacã existã în instalaþia interioarã robinet
de prelevrare apã, folositã pe perioada rece, acesta
trebuie sã fie izolat termic cu vatã mineralã. Reamintim cã
nu este indicat sã se lase robinetul sã curgã cu debit foarte
mic, ca mãsurã contra îngheþului, deoarece apometrele
noi cu transmitere la distanþã, sunt mai performante ºi vor
înregistra aceste consumuri, mãrind astfel considerabil
valoarea facturii.
Pentru utilizatorii de la imobile condominii (scãri de bloc)
recomandãm, pentru apometrele amplasate în subsoluri,
reducerea suprafeþelor gurilor de ventilaþie pentru a
menþine temperatura peste limita de îngheþ a
apometrelor, iar în cazul existenþei apometrelor pe casa
scãrii este necesar ca ferestrele ºi uºile de acces în scara sã
fie închise etanº.
Îngheþarea apometrului determinã blocarea ºi
deteriorarea sa, iar acest lucru poate duce la inundarea
cãminului sãu lipsa apei în instalaþia interioarã. Protejarea
apometrului, precum ºi protejarea ºi verificarea instalaþiei
interioare pe traseul de la apometru pânã la consumator
este obligaþia utilizatorului, conform prevederilor
contractului de furnizare.
În cazul în care apometrul sau instalaþiile de apã se
defecteazã ca urmare a îngheþului, nefiind protejate
corespunzãtor, utilizatorul va suporta costurile înlocuirii
acestora.
Eventualele probleme legate de funcþionarea apometrului
sau în general a serviciului de alimentare cu apã ºi de
canalizare pot fi semnalate la dispeceratele cu program
non stop ale sucursalelor din aria de operare.
l
DISPECERAT SUCURSALA ECOAQUA CÃLÃRAªI
TELEFON: 0242.313.720
Email: dispecerat.ecoaqua@yahoo.com
Localitãþi în operare: Cãlãraºi, Lehliu-Garã, Fundulea,
Lehliu, Dorobanþu, Nicolae Bãlcescu, Lupºanu
l
DISPECERAT SUCURSALA ECOAQUA OLTENIÞA
TELEFON: 0242.510.279
Email : disp_ecoaqua_oltenita@yahoo.com
Localitãþi în operare: Olteniþa, Budeºti, ªoldanu, Crivãþ
l
DISPECERAT SUCURSALA ECOAQUA URZICENI
TELEFON: 0243.254.723
Email: office1@ecoaquaurziceni.ro
Localitãþi în operare: Urziceni
Departament comercial
ECOAQUA SA Cãlãraºi

Primãria Cãlãraºi

În atenþia locuitorilor Municipiului Cãlãraºi
Primãria Municipiului Cãlãraºi
aduce la cunoºtinþa locuitorilor
municipiului intenþia de demarare
a procedurilor de actualizare a
planului urbanistic general al
municipiului Cãlãraºi,
documentaþie urbanisticã aprobatã
în anul 2009, în baza hotãrârii
consiliului local nr. 75/26.06.2009.
Necesitatea actualizãrii planului
urbanistic general este determinatã
de:
l
expirarea termenului de
valabilitate al acestuia, în data de
26.06.2019;
l
necesitatea reambulãrii
planurilor cadastrale, urmare a
operaþiunilor notariale efectuate pe
perioada derulãrii actualei
documentaþii de urbanism;
l
stabilirea unor noi obiective ale
viitoarei documentaþii de urbanism,
în conformitate cu programul
naþional de dezvoltare localã.
Ca urmare, vã facem cunoscute
urmãtoarele:
l
se pot depune comentarii,

observaþii ºi propuneri sau pot fi
transmise nevoi, în scris, la sediul
instituþiei noastre, compartimentul
de relaþii cu clienþii – informaþii
urbanism, situat la parterul
instituþiei, de luni pânã joi între
orele 8-16.30 ºi vineri între orele 814.00, precum ºi pe adresele de
mail ale persoanelor de contact.
l
comentariile, observaþiile ºi
propunerile, precum ºi nevoile dvs.,
pot fi depuse la sediul instituþiei
noastre pânã în data de 22.12.2017,
acestea urmând a primi rãspuns la
adresele pe care le veþi indica în
solicitãrile dvs.
Persoane de contact:
w
Arh. Laurenþiu Samoilã – arhitect
ºef / tel. 0242311005, int. 144
email:
laurentiu.samoila@primariacalarasi.ro

w
Ing. urb. Valentin Bulgãreanu –
ºef birou urbanism / tel.
0242/311005, int. 122
email:
valentin.bulgareanu@primariacalarasi.ro

Primar,
ing. Daniel ªtefan Drãgulin
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LUNCA SRL
COMERCIALIZEAZÃ
l
insecticide l
erbicide l
fungicide l
îngrãºãminte chimice
l
seminþe de grâu, orz ºi rapiþã produse de firmele Pioneer,
Monsato, Procera, Saaten Union, KWS ºi Caussade.
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Asamblul Peco, bl.A2, parter, Slobozia, ºi la secþia de Mecanizare Cãzãneºti.

Telefon/fax 0243.236.423; 0728.960.470; 0722.771.693

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

