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Mircea Brânduºã

D

uminicã, 10.12. 2017, a
avut loc alegerea noii
echipe de conducere a
PNL Budeºti. De asemenea, a
fost stabilit ºi numele celui
care va reprezenta PNL la
alegerile parþiale pentru
funcþia de primar al oraºului
Budeºti ce se vor desfãºura în
primãvara anului viitor. Pentru
a afla detalii despre acest
subiect, am stat de vorbã cu
Mihai Ilie, noul preºedinte al
PNL Budeºti.
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ea mai amplã acþiune de
împãdurire, din
România, de pânã
acum, s-a desfãºurat
sãptãmâna trecutã, vineri, în
judeþul Cãlãraºi, toate cele 55
de localitãþi participând la
proiectul propus de Asociaþia
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Prietenii Pãdurilor, în
parteneriat cu Prefectura
Cãlãraºi ºi Inspectoratul
ªcolar, privind plantarea a
7.000 de copaci. Peste 2.500
de voluntari s-au mobilizat
pentru a planta puieþii în
aceeaºi zi...
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Ion Radu Aurel: „Comuna Dragoº
Vodã se aflã pe drumul cel bun“
Mircea Brânduºã

n cei 5 ani ºi jumãtate de când se aflã la
cârma Primãriei Dragoº Vodã, Ion Radu
Aurel a încercat sã rezolve mare parte
din problemele comunei iar pentru
dezvoltarea infrastructurii acesteia a
accesat o serie de proiecte cu finanþare
europeanã. În articolul de mai jos
domnia sa face un bilanþ concret al
activitãþii administraþiei publice pe care o
conduce, prezintã realizãrile primãriei,
dar ºi planurile sale de viitor.

Î

î
Rep: Domnule primar, cum vã
caracterizaþi dvs. ca ºi primar?
I.R.A.: Un primar trebuie sã fie un
adevãrat lider, sã fie omul care sã
trãiascã ºi sã se simtã permanent
înconjurat de oameni, sã fie în mijlocul
lor, sã le simtã ºi sã le cunoascã
necesitãþile, doleanþele, sã le rezolve,
sã-i asculte ºi sã le explice ceea ce nu
înþeleg. Un primar trebuie sã fie cinstit,
corect, onest ºi ferm în tot ceea ce
întreprinde. Sã fii în fruntea unei
comunitãþi este un lucru deosebit de
onorant.
î
Rep: Care este principala dvs.
preocupare în acest al doilea
mandat?
I.R.A.: Motivaþia acestui mandat este,
ca ºi la primul, îmbunãtãþirea
condiþiilor de viaþã ale oamenilor,
drumuri, reþea de apã, ºcoli, grãdiniþe
etc... Acest lucru se poate realiza doar
prin finalizarea proiectelor care sunt în
derulare ºi altele în fazã incipientã,
proiecte care privesc interesele
comunei Dragoº Vodã.
î
Rep: Consideraþi cã dupã
primul mandat localitatea
Dragoº Vodã a depãºit toate
problemele cu care se confrunta?
Dacã da, cãrui fapt se datoreazã
acest aspect?
I.R.A.: Nu pot sã afirm acest lucru, dar
pot garanta cã la momentul acesta
comunitatea din Dragoº Vodã a luat-o
pe drumul cel bun. Acest lucru a fost
posibil datoritã faptului cã noi cei din
primãrie am iniþiat mãsuri ºi proiecte
menite sã îmbunãtãþeascã calitatea
vieþii cetãþeanului. Pentru cã am
administrat cu chibzuinþã bugetul
primãriei, pentru cã am câºtigat

proiecte pentru niºte investiþii
importante pentru comunã ºi pentru cã
am demonstrat cetãþenilor cã banii lor
sunt folosiþi cu eficienþã pentru
bunãstarea lor. Nu în ultimul rând,
viabilitatea ºi oportunitatea proiectelor
implementate este demonstratã ºi de
faptul cã inclusiv consilierii opoziþiei au
apreciat cã aceste proiecte sunt
necesare, utile ºi de viitor pentru
comunitate, ºi au aprobat hotãrârile
consiliului local pentru acele investiþii.
Aºa voi face ºi în acest al doilea mandat,
voi asculta vocea comunitãþii, pentru cã
înainte de orice altceva, primarul
trebuie sã facã echipã cu locuitorii
comunei sale.
î
Rep: Care sunt cele mai
importante investiþii realizate de
primãria Dragoº Vodã, de când
sunteþi primar?
I.R.A.: Printre proiectele finalizate pot
fi enumerate urmãtoarele: Modernizarea ºi extinderea iluminatului public
stradal; Reabilitarea a 2,8 km de

drumuri în satul Socoalele;
Reabilitarea drumului comunal care
face legãtura între DN ºi cei doi mari
agenþi economici de pe raza comunei,
respectiv SC Fidagri SA ºi SC Avicola
SA; Construirea de staþii de autobuz ºi
adãposturi; S-a pus în funcþiune staþia
de apã, puþurile ºi o mini staþie de
tratare a apei. Branºarea la reþeaua de
alimentarea cu apã a peste 600 de
gospodãrii; Împrejmuirea cu gard a
cimitirului din Dragoº Vodã; S-au
efectuat reparaþii capitale la bisericã;
Achiziþionare
utilaje
necesare
gospodãririi comunale; Înfiinþare
sistem de supraveghere cu camera
video destinat asigurãrii unui nivel
superior de securitate a locuitorilor;
Am reuºit, pentru prima datã în istoria
comunei Dragoº Vodã, sã câºtigãm
douã proiecte cu fonduri europene
nerambursabile, cu o valoare de peste
5.000.000 lei; Printr-un proiect depus
pe GAL s-a amenajat terenul de sport
din curtea ºcolii care era într-o stare
deplorabilã, care acum este dat în
folosinþã iar copiii comunei se pot
bucura de el; Reabilitare, modernizare
ºi dotare la baza sportivã a comunei
Dragoº Vodã; Prin MDRT s-a asfaltat
DC 25; Primãria a câºtigat un proces cu
comuna Ciulniþa prin care comuna
Dragoº Vodã a recãpãtat 250 ha de
teren; S-a reuºit aducerea înapoi, la
patrimoniul domeniului public, a fostei
fabrici de conserve a comunei Dragoº
Vodã.
î
Rep: Ce planuri ºi proiecte de
viitor privind continuarea dezvoltãrii ºi modernizãrii comunei
Dragoº Vodã existã pe lista dvs de
prioritãþi?
I.R.A.: Vorbind despre infrastructurã,
iau în calcul asfaltarea tuturor
drumurilor din comunã, continuarea
branºamentelor la apã, înfiinþare reþea
canalizare în localitatea Dragoº Vodã,

extindere reþea de apã ºi canalizare în
satul Bogdana ºi o staþie micã de apã
care sã deserveascã satul Socoalele. La
capitolul educaþie, culturã ºi sport se
vor reabilita grãdiniþele din Bogdana ºi
Socoalele, ºcoala din Dragoº Vodã ºi
cãminele culturale din Dragoº Vodã ºi
Socoalele; Construirea unei noi
grãdiniþe la Dragoº Vodã, în ºcoala
veche din localitate; Cofinanþarea la
proiectele europene iniþiate de ºcoalã
pentru elevi ºi pãrinþi; Promovarea
echipei de fotbal Victoria în liga a IV-a
din campionatul judeþean; Reparaþii ºi
îmbunãtãþiri la baza sportivã a
comunei Dragoº Vodã; Organizarea
unor festivitãþi periodice în timpul liber
pentru locuitori, iar anual organizarea
unei sãrbãtori a comunei. Din punct de
vedere economic se va pune accentul pe
dezvoltarea activitãþilor non-agricole,
pentru a determina tinerii sã rãmânã în
comunitatea noastrã. Înfiinþarea unei
mici pieþe agroalimentare pentru
producãtorii de legume ºi crescãtorii de
animale, la fosta fabricã de conserve,
care a revenit patrimoniului comunei
Dragoº Vodã.
î
Rep: Prin ce mijloace veþi reuºi
sã finalizaþi aceste importante
proiecte?
I.R.A.: Existã o preocupare permanentã pentru atragerea de fonduri
europene, pentru cã altfel comunitatea
noastrã nu se va dezvolta, nu va evolua
odatã cu celelalte comunitãþi. În acest
sens am iniþiat un dialog constructiv cu
consilierii locali, excluzând interesele
politice, ºi care sã reprezinte doar
interesele locuitorilor.
î
Rep: În prag de AN NOU, ce
mesaj transmiteþi concetãþenilor
dumneavoastrã?
I.R.A.: Sãrbãtori frumoase ºi liniºtite!
Sãnãtate ºi un sincer LA MULÞI ANI!
www.obiectiv-online.ro
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Mihai Ilie, noul preºedinte al PNL Budeºti ºi candidatul
la funcþia de primar la alegerile de anul viitor
Mircea Brânduºã

D

uminicã, 10.12. 2017, a avut loc
alegerea noii echipe de conducere
a PNL Budeºti. De asemenea, a fost
stabilit ºi numele celui care va reprezenta
PNL la alegerile parþiale pentru funcþia de
primar al oraºului Budeºti ce se vor
desfãºura în primãvara anului viitor.
Pentru a afla detalii despre acest subiect,
am stat de vorbã cu Mihai Ilie, noul
preºedinte al PNL Budeºti.
î
Rep: D-le Mihai, vã rog sã vã
prezentaþi ºi celor care nu vã
cunosc.
I.M.: Am 52 de ani, 2 copii licenþiaþi ºi
masteranzi în Drept, Teologie ºi
Construcþii. Din pãcate, cea care mi-a
fost alãturi ºi m-a susþinut întotdeauna,
soþia mea nu mai este printre noi. Sunt
un cetãþean onest al oraºului Budeºti,
nãscut, crescut ºi realizat din punct de
vedere profesional, aici. Ca om de
afaceri am multe realizãri în domeniul
construcþiilor ºi sunt cel care pentru
prima oarã a adus în oraºul Budeºti
actul medical de calitate prin înfiinþarea
Centrului de Diagnostic ºi Tratament
Privat „Medisan".
î
Rep: Cum aþi ajuns sã fiþi propus
ºeful PNL Budeºti?
I.M.: În urma ºedinþei Comitetului de
Coordonare Localã al PNL Budeºti, din
data de 10.12.2017, prezidat de
preºedintele PNL Cãlãraºi, dl. Daniel
Drãgulin, am fost ales în unanimitate de
voturi în aceastã funcþie. Cred cã a
contat foarte mult faptul cã mereu am
pus pe primul plan interesele oraºului
Budeºti ºi nu interesul personal al cuiva.
Am fost mereu un om echilibrat, iar eu
cred cã PNL Budeºti are nevoie de
asemenea oameni. Mã simt mândru cã
fac parte din acest partid, un partid cu
oameni capabili ºi profesioniºti.

î
Rep: În aceeaºi ºedinþã aþi fost
nominalizat ca ºi candidat la
funcþia de primar din partea PNL
Budeºti pentru alegerile parþiale
de anul viitor. D-le Mihai, ce v-a
determinat sã acceptaþi aceastã
nominalizare?
I.M.: M-am hotãrât sã accept aceastã
onorantã posturã pentru cã sunt sigur cã
pot scoate oraºul Budeºti din mizerie. În
ultimul an ºi jumãtate s-au fãcut prea
puþine lucruri faþã de ce se putea face.
Degeaba existã în primãrie personal
calificat dacã primarul nu vine cu idei
inovatoare. Trebuie sã ºtii sã gestionezi
www.obiectiv-online.ro

banii comunitãþii ca sã realizezi lucruri
bune pentru cetãþeni.
î
Rep: Ce vã recomandã pentru
aceastã funcþie, d-le Mihai?
I.M.: Am argumente cu precãdere
profesionale, mã refer pe de o parte la
experienþa ºi competenþele mele din
mediul privat, iar pe de altã parte la
experienþa ºi competenþa membrilor
echipei cu care voi porni la acest drum,
colegii mei din PNL. Candidez la
primãria Budeºti pentru cã sunt multe
lucruri de fãcut ºi ºtiu cã am forþa de a
rezolva problemele. Sunt o persoanã
care înclinã balanþa cãtre nevoile
oamenilor, nu spre beneficiile
personale.
î
Rep: Pentru cã aþi adus aminte
de acest lucru, care sunt
beneficiile participãrii la alegerile
parþiale din primãvarã, pentru
dvs., partidul din care faceþi parte
ºi oraºul Budeºti?
I.M.: Pentru mine nu cred cã se poate
vorbi de beneficii. Deocamdatã ne
aºteaptã o perioadã foarte dificilã în care
vom munci foarte mult în vederea
organizãrii scrutinului din primãvarã.
În plan personal, principalul beneficiu
ar fi sã câºtig alegerile. Pentru oraºul
Budeºti, aº putea vorbi de beneficii dupã
învestirea mea în funcþia de primar,
despre o relansare a finanþãrilor cãtre
comunitatea localã, oraºul fiind aproape
uitat din acest punct de vedere.
î
Rep: În opinia dvs., care ar fi, pe
scurt, principalele probleme cu

care se confruntã locuitorii
oraºului Budeºti ºi a satelor
aparþinãtoare? Ce soluþii vedeþi?
I.M.: Probleme sunt multe. Aº începe cu
lipsa locurilor de muncã ºi nivelul scãzut
de trai al cetãþenilor care chiar
reprezintã o problemã majorã. În acest
sens, propun stimularea economiei
locale prin încurajarea agenþilor
economici pentru angajarea forþei de
muncã locale ºi susþinerea lor în
demersurile de dezvoltare ºi accesare de
fonduri europene. Siguranþa cetãþenilor
este iar o problemã majorã. În calitate
de viitor primar o sã propun organelor
de poliþie o colaborare strânsã pentru
diminuarea infracþionalitãþii. Curãþenia
reprezintã iarãºi o mare problemã. Ar
mai fi multe probleme pe care trebuie sã
le rezolvãm pentru a intra în
normalitate.
î
Rep: Care ar fi principalele
prioritãþi ale programului PNL
Budeºti ºi ale candidatului Ilie
Mihai pentru un oraº civilizat?
I.M.: Principala mea prioritate ar fi sã
pot aduce gaze în gospodãriile
cetãþenilor. Voi renegocia contractele
privind preþul apei potabile, furnizarea
ºi calitatea apei potabile; Reabilitarea ºi
modernizarea drumurilor, prin asfaltarea întregii reþele stradale; Investiþii
în edificii ale administraþiei publice
locale; obiective investiþionale în
domeniul culturii ºi educaþiei:
înfiinþarea unui club al copiilor pentru
activitãþi extracurriculare având ca
tematicã muzica, dansul ºi teatrul;

înfiinþarea claselor after-school;
reluarea sãrbãtorii „Zilei Oraºului";
construire grãdiniþã cu 3 sãli de curs;
Reabilitarea, modernizarea ºi dotarea
ºcolilor ºi grãdiniþelor; Finalizarea
lucrãrilor de canalizare ºi a reþelei de
apã menajerã; Elaborarea programului
de investiþii publice în funcþie de
necesitãþile majore ale oraºului;
susþinerea mediului de afaceri pentru
promovarea investiþiilor; Realizarea
unor proiecte în parteneriat public privat în vederea creãrii unor noi locuri
de muncã pentru budeºteni; asfaltarea
DC - km 31 - sat Buciumeni care face
legãtura cu DN 4; construire salã sport
cu destinaþii multiple; construire mini
teren sport multifuncþional în fiecare
instituþie de învãþãmânt; înfiinþare
locuri de joacã ºi agrement în cele 3 sate
aparþinãtoare: Aprozi, Buciumeni,
Gruiu; împrejmuire ºi lucrãri de
curãþenie a cimitirelor; modernizare,
reabilitare iluminat public stradal.
î
Rep: D-le Mihai, veþi fi sprijinit
de conducerea PNL pentru
realizarea acestor proiecte care cu
siguranþã vor îmbunãtãþi calitatea
vieþii cetãþenilor?
I.M.: Am o relaþie foarte bunã cu
preºedintele PNL Cãlãraºi, dl Daniel
Drãgulin precum ºi cu preºedintele
Consiliului Judeþean, Vasile Iliuþã, din
partea cãrora am promisiunea cã oraºul
Budeºti ºi satele aparþinãtoare vor
deveni o prioritate pentru investiþiile
din judeþul Cãlãraºi. Sunt sigur cã
Budeºti se va dezvolta pentru cã are
potenþial. De asemenea, senatorul
Rãducu Filipescu, cu care am o relaþie
deosebitã, a fost ºi va fi alãturi de mine
tot timpul. Mi-a promis cã o sã am tot
sprijinul domniei sale pentru aducerea
la normalitate a oraºului Budeºti.
î
Rep: În prag de sãrbãtori, ce
mesaj doriþi sã transimiteþi
electoratului dvs.?
I.M.: Le mulþumesc tuturor celor care
m-au încurajat pentru a candida din
nou. Le mulþumesc din nou tuturor
celor care au fost ºi sunt aproape de
mine. EI au înþeles cã sunt OMUL care
îºi doreºte sã lupte pentru binele
oraºului Budeºti ºi a satelor arondate.
Vreau ca oraºul Budeºti ºi satele
aparþinãtoare sã revinã printre primele
localitãþi din acest judeþ din punct de
vedere al dezvoltãrii. Din acest punct de
vedere este clar cã avem nevoie de o
schimbare majorã. Cetãþenii trebuie sã
gãseascã uºa deschisã la primãrie în
permanenþã. Angajaþii ºi funcþionarii
trebuie sã se comporte civilizat cu
oamenii pentru cã din taxele ºi
impozitele lor îºi primesc salariile.
Vreau sã schimb modul de a conduce
acest oraº. În prag de sãrbãtori le
transmit multã sãnãtate ºi sã aibã parte
de sãrbãtori frumoase! Vreau sã fim
mândri de oraºul în care trãim cu toþii.
La mulþi ani!
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Programul lui Moº Crãciun
de la cãsuþa amenajatã în
centrul oraºului

P

rimãria Municipiului Cãlãraºi îl are invitat, ºi
în acest an, pe Moº Crãciun care doreºte sã
stea de vorbã cu copii ºi nu numai. Cãsuþa lui
Moº Crãciun va fi amplasatã, în acest an, în centrul
oraºului, lângã brad, ºi va fi deschisã dupã
urmãtorul program:
l
Luni, 18 decembrie – între orele 17.00-19.00
l
Marþi, 19 decembrie – între orele 18.00-20.00
l
Miercuri, 20 decembrie – între orele 18.00-20.00
l
Joi, 21 decembrie – între orele 17.30-19.30
l
Vineri, 22 decembrie – între orele 17.00 - 19.00
l
Sâmbãtã, 23 decembrie – între orele 11.00-13.00
ºi 17.00-19.00
l
Duminicã, 24 decembrie – între orele 11.0013.00.
Moº Crãciun va oferi dulciuri copiilor ce vor dori sã-i
treacã pragul cãsuþei amenajatã de Primãria
Municipiului Cãlãraºi.

Anunþ public privind
decizia etapei de încadrare
Primãria Municipiului Cãlãraºi, cu
sediul în mun. Cãlãraºi, str. Bucureºti, nr.
140 A, jud. Cãlãraºi, titular al proiectului,
anunþã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare FÃRÃ evaluare
de impact asupra mediului FÃRÃ evaluare
adecvatã de cãtre APM Cãlãraºi, în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului ºi de evaluare adecvatã,
pentru proiectul „EXECUÞIE PARCARE
SALA POLIVALENTÃ", propus a fi amplasat
în municipiul Cãlãraºi.
1. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi consultate la
sediul APM Cãlãraºi, ªoseaua Chiciului,
Nr.2, jud. Cãlãraºi, în zilele de luni-vineri,
între orele 9-12, precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet: www.apmcl.anpm.ro
2. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaþii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ.

Consiliul Judeþean Cãlãraºi vrea sã
modernizeze Stadionul Dunãrii Cãlãraºi

F

inalul de an competiþional a
gãsit-o pe Dunãrea Cãlãraºi
pe primul loc al Ligii a 2-a de
fotbal, cu 49 de puncte, la un punct
în faþa contracandidatei la
promovare
directã,
FC
Hermannstadt. Cu 14 meciuri
consecutive fãrã înfrângere, sub
conducerea preºedintelui Florin
Briºan ºi a antrenorului Dan Alexa,
Dunãrea Cãlãraºi are ºanse foarte
mari sã promoveze, pentru prima
datã în istorie, în Liga I.
Astfel, pentru a face faþã cerinþelor
tehnice impuse de Liga
Profesionistã de Fotbal, Consiliul
Judeþean Cãlãraºi vrea sã efectueze
lucrãri care vizeazã reabilitarea,
extinderea ºi modernizarea celor
mai importante obiective care
compun Complexul Sportiv

Municipal „Dunãrea" Cãlãraºi.
Una dintre premisele îndeplinirii
acestui scop îl reprezintã faptul cã
Judeþul Cãlãraºi, prin Consiliul
Judeþean Cãlãraºi este membru
fondator, alãturi de Municipiul
Cãlãraºi, prin Consiliul Local al
Municipiului Cãlãraºi, precum ºi de
Societatea ECOAQUA S. A.
Cãlãraºi, al Asociaþiei FOTBAL
CLUB DUNÃREA 2005 Cãlãraºi.
Consiliul Judeþean va depune la
Compania Naþionalã de Investiþii
un proiect care vizeazã modernizarea suprafeþei de joc, a
tribunelor, instalaþie de nocturnã,
mutarea tribunei Oficiale în partea
opusã faþã de ce actualã, construcþia unui minihotel, salã de
conferinþã, vestiare noi, etc.
În acest sens, în ºedinþa de Consiliu

Judeþean din 12 decembrie s-a
aprobat solicitarea de transmitere a
unui imobil – teren ºi construcþii –
Complexul Sportiv Municipal
„Dunãrea" Cãlãraºi, din care:
suprafaþã teren central (teren ºi
construcþii) – 24162 m.p.;
suprafaþã teren = 8986 m.p.;
suprafaþã teren = 3501 m.p. ºi
suprafaþã spaþiu administrativ,
teren, alei ºi construcþii = 21027,58
m.p., situate în intravilanul
Municipiul Cãlãraºi, b-dul
Republicii, nr. 39, judeþul Cãlãraºi,
din domeniul public al Municipiului Cãlãraºi ºi administrarea
Consiliului Local al Municipiului
Cãlãraºi în domeniul public al
Judeþului Cãlãraºi ºi în administrarea Consiliului Judeþean Cãlãraºi.

5.500 de copaci plantaþi, într-o singurã zi,
în toate localitãþile din judeþul Cãlãraºi
ani de la Marea Unire din
1918, astfel cã în fiecare
localitate s-au plantat 100 de
stejari.
Senatorul PSD, Roxana
Natalia Paþurcã, membru al
Comisiei de Mediu din Senat,
care a participat la acþiune în
mai localitãþi precum
Dragalina, Periºoru, Dor
Mãrunt ºi Fundulea, a

C

ea mai amplã acþiune
de împãdurire, din
România, de pânã
acum, s-a desfãºurat
sãptãmâna trecutã, vineri, în
judeþul Cãlãraºi, toate cele 55
de localitãþi participând la
proiectul propus de Asociaþia
Prietenii Pãdurilor, în
parteneriat cu Prefectura
Cãlãraºi ºi Inspectoratul
ªcolar, privind plantarea a
7.000 de copaci. Peste 2.500
de voluntari s-au mobilizat
pentru a planta puieþii în
acceaºi zi, de la elevi ºi
profesori, la jandarmi,
pompieri ºi politicieni sau
funcþionari din primãrii. Au
fost prezenþi, printre alþii,
secretarul de stat Ciprian
Pandea, prefectul George
Iacob, inspectorul general
ºcolar Elena Mihãilescu,
senatorul Roxana Paþurcã,
deputatul Sorin Vrãjitoru,

primarul Daniel Drãgulin,
viceprimarul Dragoº Coman.
Reprezentantul Asociaþiei,
cãlãrãºeanul Gabriel ªerban, a
declarat cã este extrem de
fericit pentru aceastã realizare
ºi pentru implicarea tuturor
reprezentanþilor localitãþilor
care au rãspuns fãrã rezerve la
acest proiect. Evenimentul
doreºte sã marcheze 100 de

declarat cã va rãspunde
întotdeauna afirmativ la astfel
de acþiuni de voluntariat.
„Orice acþiune de voluntariat
consider cã mã implicã ºi pe
mine. Avem nevoie, cu toþii, sã
învãþãm sã practicãm
voluntariat sub diferite forme,
pentru cã doar aºa ne putem
transforma în persoane
conºtiente de mult mai multe
aspecte ale lumii din jurul
nostru , devenind mai
toleranþi, mai asumaþi. Gestul
de a planta copaci este
binevenit, mai ales în
contextul actual, când trebuie
sã ne reamintim cã Dumnezeu
ne-a dãruit nouã, oamenilor, o
creaþie binecuvântatã pe care
trebuie sã o ocrotim, nu sã o
degradãm! Acþiunea de astãzi
are ca principal obiectiv
ridicarea nivelului de
conºtientizare a faptului cã
societatea noastrã are un rol
important în a proteja natura,
iar tinerii sunt datori sã înveþe
sã pãstreze natura curatã aºa
cum ne-a fost încredinþatã!", a
declarat senatorul cãlãrãºean.
www.obiectiv-online.ro
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Fie ca Sãrbãtorile de Iarnã sã vã aducã
liniþte þi pace în suflete þi bucurie
alãturi de cei dragi. Tuturor sportivilor,
antrenorilor þi susþinãtorilor sportului
cãlãrãþean,

Vã urez sã aveþi parte de un
Crãciun cu liniþte þi pace
sufleteascã alãturi de cei dragi,
iar Anul Nou 2016 sã vã aducã
sãnãtate, prosperitate þi fericire.
PREÞEDINTE PSD CÃLÃRAÞI,
SECRETAR DE STAT
CIPRIAN PANDEA

Sãrbãtori Fericite
þi La mulþi ani!
CSM Cãlãraþi,
Director prof. Dumitru Chirilã
Sunt zile când trebuie sã ne reamintim
sã fim mai buni, mai plini de dragoste
cu inima caldã þi mai deschisã, când
lumina sfântã a sãrbãtorilor de iarnã
coboarã în casele þi în inimile noastre.

Sãrbãtorile Crãciunului þi ale Anului
Nou sã reverse asupra voastrã
sãnãtate, belþug þi bucurii, iar noul
an sã vã ridice sufletele spre noi
trepte spirituale þi sã vã însoþeascã
paþii pe drumul vieþii.
ROXANA PAÞURCÃ,
SENATOR PSD CÃLÃRAÞI

La Mulþi Ani
þi un an mai bun!
SORIN VRÃJITORU,
DEPUTAT PSD CÃLÃRAÞI
În prag de sãrbãtoare suntem cu
gândul alãturi de cei dragi nouã þi vã
dorim ca anul ce urmeazã sã vã aducã
pace þi prosperitate, sã aveþi calea
luminatã þi viaþa îmbelþugatã.

Ar fi extraordinar dacã în aceste
momente de tihnã deplinã sã fim
alãturi de cei pe care îi iubim þi sã
primim colindãtorii. Sãrbãtori
fericite, pace, fericire þi împlinire
pânã la adânci bãtrâneþi!
GEORGE CHIRIÞÃ,
consilier judeþean PSD
Crãciun Fericit þi cele mai bune
gânduri pentru un An Nou plin de
succese!
Alãturi de urãrile tradiþionale de
sãrbãtori vã transmit mulþumirile
noastre pentru încrederea acordatã.
Vã doresc dumneavoastrã, familiilor
þi colaboratorilor un

Sãrbãtori Fericite
þi La mulþi ani!
Flori de gheaþã pe fereastrã deseneazã
o grãdinã,
Sã aveþi belþug în casã, viaþa plinã de
luminã!
Urãtori sã vã ureze, cerul sã
se-nsenineze,
Anul Nou ce va sã vie
Rodnic sã vã fie þi plin de armonie!

Crãciun Fericit
þi un an plin de realizãri atât în plan
personal cât þi în plan profesional.
MARIAN ICHIM,
director SDN CÃLÃRAÞI

La mulþi ani!
VASILE MANEA, director SP PIEÞE
OBOARE Cãlãraþi
Sãrbãtoarea Crãciunului þi Anul Nou sã
vã dãruiascã sãnãtate, pace în suflet þi
prosperitate pentru dumneavoastrã þi
familiile dumneavoastrã.

Miros de brad, parfum de flori, bat la
geam colindãtori, clipesc pe cer mii de
culori, acum þi-n anii urmãtori!
Farmecul zilelor de Crãciun sã vã
însufleþeascã þi sã vã lumineze toatã
fiinþa! Bucuraþi-vã de adevãrata
semnificaþie a acestei sãrbãtori alãturi
de toþi cei pe care îi iubiþi!

La Mulþi Ani cu
bucurii!
PRIMAR GHEORGHE DOBRE,
COMUNA MODELU

Cu colinde de Crãciun,vã dorim un an
mai bun þi cu dragoste creþtinã sã
primiþi în dar luminã, zurgãlãi de flori
de gheaþã sã vã bucure de viaþã, mult
noroc sã aveþi în toate, la mulþi ani cu
sãnãtate!
S.C. DRUMURI SI PODURI S.A. Cãlãraþi,
Director general
ing. Gheorghe Dragomir

Cu ocazia sfintelor sãrbãtori de iarnã
vã rog sã primiþi urãrile noastre de
bine, de belþug, de fericire þi de
îndeplinire a tuturor dorinþelor alãturi
de cei dragi.

La Mulþi Ani tuturor
cãlãrãþenilor!
Ing. TITU ANA,
director OCOLUL SILVIC CÃLÃRAÞI
www.obiectiv-online.ro

CASA JUDEÞEANÃ DE ASIGURÃRI DE
SÃNÃTATE CÃLÃRAÞI,
Director MARIUS DULCE

La Mulþi ani!
Sfintele Sãrbãtori sã vã aducã multe
bucurii, pace sufleteascã þi numai
gânduri bune!

DIRECÞIA PENTRU AGRICULTURÃ
JUDEÞEANÃ CÃLÃRAÞI,
Director ION STAN

La Mulþi Ani þi un an
nou mai bun!
ION ÞTEFAN,
MEDIR SRL
La final de an, doresc sã adresez mulþumiri,
în numele Direcþiei Generale de Asistenþã
Socialã þi Protecþia Copilului Cãlãraþi,
conducerii Consiliului Judeþean, angajaþilor,
partenerilor þi colaboratorilor noþtri
pentru bunul mers al activitãþilor realizate
împreunã. Copiilor þi adulþilor din centrele
instituþionalizate ale D.G.A.S.P.C. Cãlãraþi le
doresc multã sãnãtate þi îi asigur cã vom
continua sã ne implicãm pentru dezvoltarea
lor armonioasã þi pentru a-i sprijini,
nemijlocit, în procesul de integrare socialã.
Sãrbãtorile de iarnã sã vã aducã, tuturor,
liniþte, cãldurã þi armonie în suflet!

Crãciun Fericit þi un
An Nou plin de bucurii!"
Director-Executiv,
Doiniþa NICOLAE

E cumpãna dintre ani! Sã privim înapoi
cu iertare, înainte cu speranþã, în jos cu
înþelegere þi în sus cu recunoþtinþã!
Speranþa sã vã deschidã poarta spre un

An Nou plin de bucurii
þi împliniri!
SENATOR PNL
RÃDUCU FILIPESCU
Miros de brad, parfum de flori, bat la
geam colindãtori, clipesc pe cer mii
de culori, acum þi-n anii urmãtori!
Farmecul zilelor de Crãciun sã vã
însufleþeascã þi sã vã lumineze toatã
fiinþa! Bucuraþi-vã de adevãrata
semnificaþie a acestei sãrbãtori
alãturi de toþi cei pe care îi iubiþi!
IONUÞ DRAGU,
DIRECÞIA REGIONALÃ DE
STATISTICÃ CÃLÃRAÞI
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Bogaþia sufleteascã este darul cel mai
de preþ pe care are fiecare. Împarte
celor dragi cadouri, bucurie, voie bunã,
liniþte sufleteascã þi înþelegere.

Frumuseþea sãrbãtorilor de iarnã sã vã
gãseascã în case alãturi de cei dragi.
Aceastã sãrbatoare sã vã aducã multã
sãnãtate, fericire þi împlinirea tuturor
dorinþelor.
Director Gheorghe Ciocârlan,
SPCTAFL Cãlãraþi

Crãciun Fericit þi un
cãlduros La Mulþi Ani!
PRIMAR
GABRIEL MARIAN STANCIU,
COMUNA DRAGALINA

Fie ca aceste sãrbãtori ale Crãciunului
þi Anului Nou sã fie un moment de
bucurie, liniþte sufleteascã þi armonie
universalã. Farmecul colindelor sã ne
aducã aminte cã întotdeauna mai
existã o þansã de de mai bine, liniþte
þi pace sufleteascã!
Director Alexandru Drãgulin,
SP GCFS Cãlãraþi

Fie ca sãrbãtorile de anul acesta sã vã
umple sufletul de bucurie, încredere,
speranþã þi iubire. Iar Moþul sã vã
aducã cele mai dorite þi neaþteptate
cadouri vouã þi celor apropiaþi.
Librãriile Arienta,
Camelia þi Iulian Ispir
Magia sãrbãtorilor de iarnã sã reverse
asupra voastrã sãnãtate, belþug þi
bucurii, sã vã ridice sufletele spre noi
trepte spirituale þi sã vã însoþeascã
paþii pe drumul vieþii.

La Mulþi Ani þi sãrbãtori
fericite tuturor!
Conducerea Ecoaqua SA Cãlãraþi
Nu suntem niciodatã singuri - acesta
este mesajul Crãciunului. Crãciunul
înseamnã mai mult decât brazi
împodobiþi, lumânãri aprinse miros de
cozonaci þi mere coapte, Crãciunul este
spiritul dulce al prieteniei, sufletul cald
al pãrinþilor, al celor dragi care
lumineazã tot anul. Este bunãtatea,
speranþa renãscute. Este pace þi
înþelegere...
Crãciun fericit pentru toatã lumea.
Nicoleta Mincu,
director BRCT Cãlãraþi

Luminã, pace, bucurie, zãpadã, viaþã,
dãruire, iertare, zâmbet, sãrbãtoare,
toate acestea ne aduc an de an
Crãciunul. Deschide-þi sufletul þi lasã
cãldura sãrbãtorilor de iarnã sã te
învãluie ca un vis frumos.

Sãrbãtori Fericite
þi La Mulþi Ani!
MIHAELA PETROVICI, director
Centrul Judeþean de Culturã
þi Creaþie Cãlãraþi
Pacea þi bunãtatea sã vã fie cãlãuze în
seara de Crãciun. Aceastã minunatã
Sãrbãtoare sã vã aducã liniþtea inimii,
sã vã împlineascã gândurile þi
speranþele!
Mulþi ani frumoþi þi Crãciun fericit
alãturi de familie þi prieteni!
Cu preþuire,
Dr ing. Liviu MUÞAT
Director ADR Sud Muntenia

Fie ca anul care vine sã fie pentru
dumneavoastrã o punte spre ceva
mai bun, mai luminos. Crãciun Fericit
þi un an mai bun þi mai prosper.

„Sãrbãtori Fericite"
alãturi de cei dragi!
VIOREL IVANCIU,
Viceprimarul municipiului Cãlãraþi

De sãrbãtoarea sfântã a Crãciunului vã
doresc multã sãnãtate þi mult belþug în
case. Lãsaþi o parte din lumina artificiilor,
aprinse în noaptea anului Nou, sã vã
lumineze. Fie ca anul care vine sã fie pentru
dumneavoastrã unul mai bun, mai luminos.

La Mulþi Ani!
DRAGOÞ COMAN,
Viceprimarul municipiului Cãlãraþi

Sã primim odatã cu colindãtorii þi
lumina, cãldura, liniþtea, dragostea þi
împãcarea celui nou, veselia þi viaþa.
Ca iarba sub zãpadã, ca fulgul în zbor
sã primim speranþa unui an nou.
ALEXANDRU VASILE,
PREÞEDINTE TNL CÃLÃRAÞI

Sã aveþi parte numai de clipe
minunate, de bucurii þi fericire
alãturi de familie þi cei dragi.
În anul care începe sã aveþi
puterea sã vã îndepliniþi toate
visele þi dorinþele.

La Mulþi Ani!
PRIMAR NICOLAE RÂJNOVEANU,
COMUNA ROSEÞI

Doresc ca Sãrbãtoarea Naþterii
Domnului Iisus Hristos sã vã aducã în
suflet numai bucurii, fericire þi
împlinirea tuturor dorinþelor.

La mulþi ani!
ALITRANS CÃLÃRAÞI,
DIRECTOR TITI FELDIOREANU

Un an mai bogat în împliniri, mai înalt
în aspiraþii þi plin de succese. Vã stau
alãturi oricând aveþi nevoie þi vã
doresc sã aveþi parte de cei mai buni
ani alãturi de cei care vã sunt cu
adevãrat dragi!
Crãciun fericit þi La mulþi ani!
FLORIN BRIÞAN, PREÞEDINTE AFC
DUNÃREA CÃLÃRAÞI
www.obiectiv-online.ro
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La aceastã cumpãnã dintre ani lãsaþi sã
treacã prin fereastra sufletului
dumneavoastrã, magia sãrbãtorilor,
lãsaþi-vã cuprinþi de fericire þi bucurie
þi rãmâneþi aþa pentru tot restul vieþii.

Ca de obicei, sã ne adunãm în jurul
bradului alãturi de familie þi de cei
dragi, sã lãsãm lumina Crãciunului sã
ne pãtrundã în case þi sã ne bucurãm
de magia sãrbãtorilor.

Crãciun Fericit,
La Mulþi Ani!

Sãrbãtori Fericite,
La mulþi ani!

PRIMAR FLORIN BELU,
COMUNA UNIREA

PRIMAR ANIEL NEDELCU,

Crãciunul este acea sãrbãtoare
minunatã care ne dã putere sã fim mai
buni, mai generoþi þi mai curajoþi. Sã
îndrãznim sã visãm þi sã sperãm mai
mult, sã credem cu tãrie cã anul ce va
începe va fi mai rodnic þi mai fericit.

Sãrbãtori fericite!
Sã aveþi parte de multã cãldurã în suflet
þi în casã, bucurie în inimã þi multã
sãnãtate þi putere de muncã.

Crãciun Fericit þi un
An Nou mai bun!

La Mulþi Ani!
PRIMAR AUREL VASILE,
COMUNA JEGALIA

PRIMAR NAE SINEL,
ORAÞ BUDEÞTI
Cu bradul împodobit, masa
îmbelþugatã þi toþi cei dragi alãturi, aþa
sã vã gãseascã Sfintele Sãrbãtori ale
Crãciunului pe toþi. Fie ca aceastã
sãrbãtoare sã vã aducã numai bucurii,
multã fericire þi pace.

Cu ocazia Naþterii Domnului, vã doresc,
dvs þi familiilor dvs, multã sãnãtate,
pace, bucurie þi toate cele bune!
Sãrbãtori fericite alãturi de cei dragi!
Noul an sã fie presãrat cu realizãri
remarcabile, împliniri, sãnãtate þi
fericire!
PRIMAR NIKI GHEORGHESCU,
COMUNA SPANÞOV

Crãciun Fericit þi
La Mulþi Ani!
Fie ca acest Crãciun sã fie un moment
de bucurie, liniþte sufleteascã þi
armonie. Farmecul lui sã ne aducã
aminte cã întotdeauna mai existã o
þansã de mântuire. Sã ne bucurãm de
frumoasele noastre tradiþii.

PRIMAR PAVEL PETRE,
COMUNA CIOCÃNEÞTI

Fie ca Sãrbãtoarea Sfântã a Crãciunului
sã vã aducã zile senine, împliniri,
bucurii þi multã sãnãtate þi fericire.
Dumnezeu sã vã cãlãuzeascã þi sã vã
lumineze calea în noul an.

Crãciun fericit þi un an
nou cu bucurii!

Crãciun Fericit,
La mulþi Ani!

PRIMAR GEORGE AVRAM,
COMUNA ÞTEFAN VODÃ

PRIMAR MIHAIL PENU,
COMUNA CHISELET

Minunatele nopþi ale Crãciunului,
colindelor þi datinilor strãmoþeþti sã vã
gãseascã la ceas de bucurie alãturi de
oaspeþii cei dragi. Vã doresc tot binele,
gândurile bune þi curate sã vã
însoþeascã pretutindeni, fericirea þi
succesul sã vã fie mereu alãturi!
PRIMAR GHEORGHE ULEIA,
COMUNA ULMENI

Deschideþi uþa þi lãsaþi spiritul
Crãciunului sã vã intre în casã!
Deschideþi inimile þi lãsaþi Bucuria þi
Împlinirea sã vã intre în suflet!
Deschideþi larg braþele þi îmbrãþiþarea
voastrã caldã, vorba bunã þi gândul
curat sã fie cel mai de preþ cadou
pentru cei dragi! Fie ca iubirea,
înþelepciunea, încrederea þi
generozitatea sã vã cãlãuzeascã paþii în
noul an!
PRIMAR IRINEL ROMAN,
COMUNA CHIRNOGI

Cu colinde de Crãciun, vã dorim un an
mai bun, þi cu dragoste creþtinã sã
primiþi în dar luminã, zurgãlãi de flori
de gheaþã sã vã bucure de viaþã, mult
noroc sã aveþi în toate, la mulþi ani cu
sãnãtate!
PRIMAR AUREL GAZU,
COMUNA CURCANI

Sã ne-adune bun cu bun,
Sfânta searã de Crãciun
Cã-i mai Sfântã decât toate

La mulþi ani cu
sãnãtate!
PRIMAR TUDOREL MINCIUNÃ,
COMUNA MITRENI
Fie ca acest Crãciun sã fie un moment
de bucurie, liniþte sufleteascã þi
armonie. Farmecul lui sã ne aducã
aminte cã întotdeauna mai existã o
þansã de mântuire. Sã ne bucurãm de
frumoasele noastre tradiþii.

Fie ca Sãrbãtoarea Sfântã a Crãciunului
sã vã aducã zile senine, împliniri,
bucurii þi multã sãnãtate þi fericire.
Dumnezeu sã vã cãlãuzeascã þi sã vã
lumineze calea în noul an.

Crãciun Fericit,
La mulþi Ani!

Crãciun fericit þi un an
nou cu bucurii!

PRIMAR GHEORGHIÞÃ CÃRTUÞANU,
COMUNA FUNDENI

PRIMAR GRIGORE DUMITRU,
COMUNA SOHATU

Sãrbãtori fericite cu bucurii þi împliniri
alãturi de cei dragi! Sã vã gãseascã
Moþul cu masa bogatã þi sufletul curat!
PRIMAR IULIAN IACOMI,
ORAÞ LEHLIU GARÃ
www.obiectiv-online.ro
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Cu bradul împodobit, masa
îmbelþugatã þi toþi cei dragi alãturi, aþa
sã vã gãseascã Sfintele Sãrbãtori ale
Crãciunului pe toþi. Fie ca aceastã
sãrbãtoare sã vã aducã numai bucurii,
multã fericire þi pace.

Crãciun Fericit þi La Mulþi Ani!
PRIMAR IONUÞ STAN,
COMUNA LEHLIU SAT
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Minunatele nopþi ale Crãciunului,
colindelor þi datinilor strãmoþeþti sã vã
gãseascã la ceas de bucurie alãturi de
oaspeþii cei dragi. Vã doresc tot binele,
gândurile bune þi curate sã vã
însoþeascã pretutindeni, fericirea þi
succesul sã vã fie mereu alãturi!
PRIMAR LICÃ VOICU,
COMUNA INDEPENDENÞA

Clinchetul clopoþeilor de argint sã vã
aducã pentru Noul An veþti de
sãnãtate, prosperitate þi belþug.

Crãciun Fericit þi un 2016
plin de realizãri!
PRIMAR MARIAN MUGUREL IANCU,
COMUNA MÂNÃSTIREA

Deschideþi uþa þi lãsaþi spiritul
Crãciunului sã vã intre în casã!
Deschideþi inimile þi lãsaþi Bucuria þi
Împlinirea sã vã intre în suflet!
Deschideþi larg braþele þi îmbrãþiþarea
voastrã caldã, vorba bunã þi gândul
curat sã fie cel mai de preþ cadou pentru
cei dragi! Fie ca iubirea, înþelepciunea,
încrederea þi generozitatea sã vã
cãlãuzeascã paþii în noul an!
Conducerea SC Coslo - Zinca SRL

Cu ocazia Naþterii Domnului, vã
doresc, dvs þi familiilor dvs, multã
sãnãtate, pace, bucurie þi toate cele
bune! Sãrbãtori fericite alãturi de cei
dragi!
PRIMAR MIHAI GURLUI,
COMUNA BELCIUGATELE

Acum când timpul stã sã-þi împartã
trupul între vechi þi nou, când colindul
îþi pregãteþte cu emoþie armoniile,
când magii strãbat distanþele pentru
clipa cea de tainã, acum, dupã Sfânta
poruncã a datinii strãbune, îþi
încredinþez gândurile frumoase de
calde urãri de fericire, sãnãtate, belþug
þi împliniri. Un Crãciun frumos alãturi
de cei dragi!
PRIMAR COSTEL BOITAN,
COMUNA VALEA ARGOVEI
De sfintele Sãrbãtori sã deschidem uþa
pentru oaspeþi dragi þi inima pentru
speranþã, bucurie þi luminã. Sã fim mai
buni þi sã privim înainte cu încredere,
þtiind cã dacã avem credinþã, drumul
din faþa noastrã va fi presãrat cu
împliniri.
PRIMAR VICTOR MANEA,
COMUNA LUPÞANU

Înconjuraþi-vã de familie þi prieteni,
bucuraþi-vã de glasurile colindãtorilor
þi de dansul fulgilor de nea. Astfel,
spiritul Crãciunului vã va însoþi tot
anul þi dragostea pe care o dãruiþi
celorlalþi vi se va întoarce înzecit.

Sãrbãtori Fericite!
PRIMAR SANDU MANEA,
COMUNA GURBÃNEÞTI

Din lumina sãrbãtoririi naþterii
Domnului þi din speranþa ce însoþeþte
Noul An, gânduri bune þi urãri de
sãnãtate, împliniri þi bucurii tuturor!
PRIMAR NICOLAE EREMIA,
COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU
E cumpãna dintre ani! Sã privim înapoi
cu iertare, înainte cu speranþã, în jos cu
înþelegere þi în sus cu recunoþtinþã!
Sãrbãtoarea Crãciunului sã vã deschidã
poarta spre un An Nou plin de bucurii
þi împliniri!

Acum, în prag de sãrbãtori, simþim cum
liniþtea coboarã ancestral în noi.
Îmbujoraþi de sentimente calde, când
sufletele noastre trimit atâta drag spre
voi, cu inima deschisã vã urãm tot ce-i
mai bun în aste sfinte sãrbãtori!

La mulþi ani!

Un an nou fericit
þi La mulþi ani tututor!

PRIMAR ION RADU AUREL,
COMUNA DRAGOÞ VODÃ

PRIMAR COJOCARU MARIUS,
COMUNA CUZA VODÃ
În prag de sãrbãtori, cu pacea, lumina
þi cãldura în suflet, vã doresc sã aveþi
parte de zile minunate, de un Moþ
Crãciun darnic þi bun, sã vã bucuraþi þi
sã aþteptaþi cu nerãbdare anul ce vine,
un an mai bogat în împliniri, mai înalt
în aspiraþii þi plin de succese.

E vremea colindelor, vremea bucuriei,
când minunea naþterii Mântuitorului
cuprinde sufletele þi le înnobileazã.
Fie ca Magia Sãrbãtorilor de iarnã, cu
zvon de cântece þi clopoþei, sã aducã
fericire, sãnãtate þi bunãstare în
cãminul dumneavoastrã.
PRIMAR ION IACOMI,
COMUNA DOR MÃRUNT

Sãrbãtori fericite!
PRIMAR DOREL DOROBANÞU,
ORAÞ FUNDULEA
Fie ca lumina care a vestit venirea
Pruncului sã vã lumineze aceste
sãrbãtori, aducându-vã bucurie,
fericire þi împlinirea tuturor dorinþelor.
PRIMAR SANDU MIHAIÞÃ,
COMUNA FRÃSINET

Priviþi anul care a trecut cu sufletul
unui om înþelept þi noul an cu ochi
limpezi de copil reflectând uimirea þi
credinþa. Sperând cã mã consideraþi
un prieten al dvs. îndrãznesc sã vã
trimit gândul meu ca noul an sã vã
aducã dragostea, armonia, strãlucirea
þi lumina pe care le meritaþi din plin.

Sãrbãtori fericite alãturi de
cei dragi þi La Mulþi Ani!
PRIMAR LUCIAN VASILE,
COMUNA VASILAÞI
Fie ca anul care vine sã fie pentru
dumneavoastrã o punte spre ceva mai
bun, mai luminos. Crãciun Fericit þi un
an mai bun þi mai prosper.

La Mulþi Ani!
PRIMAR NINEL MIHALACHE,
COMUNA VLAD ÞEPEÞ

Cu ocazia Sfintelor Sãrbãtori de
Crãciun þi a Anului Nou primiþi din
partea mea un sincer

„La Mulþi Ani!",
tot ce vã este de folos sã se realizeze þi
nimic sã nu vã înnoureze „cerul" senin
al vieþii!
PRIMAR NICOLAE PANDEA,
COMUNA ÞTEFAN CEL MARE
www.obiectiv-online.ro
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ZAMISLIREA
LUI HRISTOS, RELIGIE
ªI FOLCLOR

B

ãtusem toaca ºi clopotul,
aprinsesem luminile din sfeºnice
ºi candele ºi cu fricã spusesem
Psalmii. De fiecare datã când dimineaþa
mã þine la stranã îmi închipui cã eu sunt
cel care ascult despre Dumnezeu ºi
lumea creatã de El, despre îngeri, omul ºi
destinul lui pe pãmânt ºi dupã moarte.
În acele clipe închinãtorii îmi devin
martorii care îmi vorbesc. Le privesc
pâinile din mâini duse la altar. Sunt ei
înºiºi, dupã cum spunea Fericitul
Augustin, Biserica întreagã.
În a 27-a Duminicã dupã Rusalii, la
Tãmãduirea femeii gârbove, mã aflam
în altarul bisericii de lemn din Poiana,
împreunã cu pãrintele paroh Dragoº ºi
cu pãrintele Roman.
De la Psalmi, înainte sã fie adus ca jertfã
pe Sfânta Masã, Hristos S-a oferit lui
Dumnezeu ca dar, ºi pentru cã era Fiul
întâi-nãscut, dar ºi ca pârgã a neamului
omenesc. „Hristos este începãtura
frãmântãturii noastre, este pârga fiinþei
noastre" (Arhim. Vasilios Papadaki,
Tâlcuire la Dumnezeiasca Liturghie,
Ed. Egumeniþa, Galaþi, 2012, p. 55).
Proscomidiarul simbolizeazã, mai întâi,
Naºterea Domnului, preînchipuie
„sãrãcia primei veniri a lui Iisus
Domnul, neînsemnãtatea locului ºi
simplitatea peºterii" în care s-a nãscut
Hristos. (Sfântul Ioan Gurã de Aur,
Nelãmuriri în Epistola 1cãtre
Corinteni, Omilia 24, cap. 2, P.G. 61,
200).
Un vânt uºor ºtergea picãturile de ploaie

de pe coaja mestecenilor de lângã
bisericã.
*
Dupã otpustul Utreniei venise vremea a
se începe Dumnezeiasca Liturghie:
ofranda omului adusã lui Dumnezeu ºi
înapoierea acesteia din partea lui
Dumnezeu cãtre om.
Privesc iar pe ferestruica de la
proscomidiar, pe când amândoi preoþii
au ºoptit ca înþeleºi: „Ninge!"
Puneam tãmâie în tasul cãdelniþei ºi mã
gândeam la
„Seara cea de-asearã
S-a de mâine searã,
Seara lui Ajun
ª-a lui Moº Crãciun,
Douã zile mari... " (din culegerea de
colinde a lui Gheorghe Cucu, în Petre
Brâncuºi, George Breazul ºi istoria
nescrisã a muzicii româneºti, Ed.
Muzicalã, Bucureºti, 1976, p. 61).
Legendele spun cã Moº Crãciun este
însoþit de fratele sãu, Moº Ajun, ºi este
închipuit ca un pãstor cu barba de omãt.
„Nãscut înaintea tuturor sfinþilor,
devenind mai târziu mai marele peste
toþi pãstorii din satul unde a vãzut
lumina zilei Mântuitorul; avea turme ºi
coºare, grajduri ºi multe vite ; pe
neaºteptate, în sat soseºte o femeie
necunoscutã, care cere gãzduire,
simþind cã i-a venit sorocul sã nascã; ea
bate întâi la uºa lui Moº Ajun, fratele mai
sãrac a lui Crãciun, dar acesta o refuzã ºi
o trimite la fratele sãu mai mare;
neºtiind cã strãina este Maica
Domnului, Moº Crãciun nu o primeºte,
dar nevestei sale i se face milã ºi o
gãzduieºte într-un grajd, ajutând-o sã
nascã; furios cã i s-a încãlcat porunca,
Crãciun îi taie mâinile Crãciunesei de la
cot; Maica Domnului face atunci prima
ei minune : face sã-i creascã la loc
mâinile celei care o ajutase sã aducã pe
lume pe Iisus; dupã ce a aflat cine s-a
nãscut în grajdul sãu, Crãciun se roagã
lui Dumnezeu pentru iertarea pãcatului
sãvârºit, devenind astfel primul creºtin
din istoria lumii.(Romulus Antonescu,
Dicþionar de simboluri ºi credinþe
tradiþionale româneºti, Tipo Moldova,
Iaºi, 2016, p.517).
ªi acum se crede cã Moº Crãciun ar fi fost
stãpânul ieslei de la Betleem
(Bethlehem, Bayt Lahm), oraº în
Iordania, locul de naºtere al lui Hristos ºi
al lui David. În legendã se spune cã Baba
Crãciuneasa ar fi moºit pe Maica
Domnului.

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 canalizãrii-epurãrii;
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
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În vremea de-atunci, alãturi de pãstori,
ºi Magii de la Rãsãrit s-au ostenit sã-l
vadã pe pruncul Iisus ºi sã se închine.
Magii l-au cunoscut pe Hristos prin
„lumina cunoºtinþei" ºi I s-au închinat
Lui. Cu ochii trupului vedeau un prunc,
dar cu cei ai sufletului Îl vedeau pe
Dumnezeu întrupat. Sã înþelegem cã se
vorbeºte despre curãþia sufletului.
Steaua pe care Magii au vãzut-o la
Rãsãrit ºi care i-a condus pânã la
Betleem nu era o stea obiºnuitã, ci, dupã
cum spune Sfântul Ioan Gurã de Aur, era
un înger al lui Dumnezeu care le
îndrepta calea. Se vorbeºte aºadar de un
fenomen suprana-tural: atunci când
Magii înaintau, steaua se miºca, iar când
Magii se opreau, se oprea ºi ea. „Steaua
magilor avea ºi o miºcare paradoxalã,
adicã dinspre Rãsãrit spre Apus, iar întrun final, s-a miºcat de la Ierusalim spre
Betleem, adicã spre Sud." (Arhim.
Hierotheos Vlachos, Predici la marile
sãrbãtori, Ed. Cartea Ortodoxã,
Egumeniþa, Galaþi, 2004, pp. 30-31).
Steaua era atât de luminoasã încât le
întrecea pe toate celelalte (Sfântul
Nicodim Aghioritul), se vedea chiar ziua
(Sfântul Ioan Gurã de Aur).
Steaua, dupã cum spune Cuviosul Iosif
Vrierios, era Arhanghelul Gavriil, care
de altfel, a fost cel care a slujit continuu
marea tainã a întrupãrii Fiului lui
Dumnezeu Cuvântul.
„Aºadar, Magii erau teologi (grãitori de
Dumnezeu) în sensul ortodox al
cuvântului, de vreme ce ajunseserã la
iluminare ºi dobândiserã cunoºtinþa lui
Dumnezeu " (Vlachos, op.cit., p. 31).
Nu puþine sunt ecourile pe care
„misterul" magilor l-a lãsat în folclorul
medieval european („rutenii l-au primit
de la Poloni ºi popoarele care au trãit în
aceeaºi sferã culturalã, în vechea
monarhie habsburgicã: Saºii care l-au
luat de la Germani ; Italienii care l-au
moºtenit din evul mediu, Ungurii care,
dupã cercetãrile folcloriºtilor ºi
etnografilor lor, l-au primit de la Italieni
ºi, în sfârºit Sârbii din þinuturile
adriatice ºi din Banat . . . scrie N.
Cartojan (op.cit.,pp. 200-201), dar mai
ales pe pãmânt românesc, unde a avut o
dezvoltare proprie.
*
Vicleim este vechiul nume românesc al
Betleemului. Vicleim, Vifleim sau Irozii
– este numele unei drame „evanghelice"
(N. Cartojan), folclorice (Pr.Prof. Ene
Braniºte), care evocã uciderea celor

Stele ale muzicii 21 decembrie 2017

C

entrul Judeþean de Culturã ºi Creaþie
Cãlãraºi vã aºteaptã joi, 21 decembrie, la
concertul de colinde ºi cântece de iarnã,
susþinut de Grupul Vocifera, finaliºti ai
concursului „X Factor" sub numele de „Art
Bravissimo", care vor interpreta piese
cunoscute din repertoriu clasic, pop-operã, pop
ºi colinde românesti.
În deschiderea concertului vor evolua stele ale
muzicii cãlãrãºene: Denisa Pârvu, Cosmin
Andrian, Andrei Barz, Amedeo Chiriac.
Din Grupul VOCIFERA fac parte: Marcel Roºca
– (Tenor 1), Vitalie Chitoraga – (Tenor 1), Vitalie
Rusu – (Tenor 2), Nicolae Vãscãuþan – (Tenor
2), Constantin Pacatovici – (Bariton), Ghenadie
Zavidia – (Bariton), Iuri Maimescu – (Bas) ºi
Andrei Caraman – (Bas).
Spectacolul va avea loc în sala „Barbu ªtirbei" a
C.J.C.C.Cãlãraºi, începând cu ora 18:00.
Relaþii ºi rezervãri la numãrul de telefon :
0242.314.925.

14.ooo de prunci, din porunca lui Irod, în
vremea cãruia S-a nãscut Iisus Hristos ºi
pe care regele iudeu vroia sã-l ucidã,
temându-se cã Acesta îi va lua tronul (v.
Evanghelia de la Matei 2)
Personal, am întâlnit obiceiul în unele
localitãþi din judeþul Ialomiþa (Scânteia,
Jilavele, Slobozia Nouã), dar dispun de o
bibliografie mulþumitoare (v. N.
Cartojan, Cãrþile populare în literatura
româneascã, II, Fundaþia pentru
literaturã ºi artã „Regele Carol II",
Bucureºti, 1938, Drama religioasã,
Vicleimul, pp. 185-201). Cartojan
vorbeºte despre trei versiuni româneºti:
v. munteanã („cea mai veche a fost
culeasã în anul 1884, de G. Dem.
Teodorescu, de la bucãtarul Nae Roman,
zis Papã-Lânã ºi de la ªerban Muºat, fost
soldat, ambii locuitori la Crucea-dePiatrã, în Bucureºti"); v. moldoveanã
(cea mai veche „producþie" a fost
publicatã de T. Burada, dupã un
manuscris de la 1860); v. ardeleanã
(publicatã „întâiaº" datã de Petru
Bãncilã din Rãºinari, Sibiu, la 1875);
forma cea mai cuprinzãtoare a tipului
ardelenesc se gãseºte la Vitflaimul cules
în 1922 de Tache Papahagi, în Ieud,
Maramureº, de la Gavrilã Pleº, de 49 de
ani).
*
Anul acesta Crãciunul cade într-o zi de
luni, când dupã tradiþiile populare
„iarna nu va fi nici cald, nici frig,
primãvara va fi o lunã bunã, cu ploi, vara
va fi cu ploi, dar ºi cu vânturi secetoase,
toamna va fi amestecatã; se va face rodul
viilor, dar mierea va fi puþinã, pentru cã
albinele cad jos; vor fi fructe multe; va fi
moarte între bãtrâni, bucurie printre
ostaºi, dar femeile nu vor fi luate în
seamã în mod deosebit; " (Romulus
Antonescu, op.cit., p.519).
*
Iisus Hristos este Dumnezeu ºi Om. În El
se unesc dumnezeirea necreatã ºi
umanitatea creatã; se unesc cerul ºi
pãmântul, veºnicia ºi timpul, pentru ca
oamenilor pãmânteni vieþuitori în timp
Hristos sã le dãruiascã viaþã cereascã
veºnicã. (Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, Evanghelia slavei
lui Hristos, Ed. Basilica, Bucureºti,
2016, p. 469).
Rãzvan Ciucã,
Slobozia, 2017, decembrie,
înaintea Duminicii
Sfinþilor Strãmoºi dupã trup ai
Domnului
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ANUNÞ CÃTRE LOCATARII
DIN APARTAMENTELE
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI
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.

Nota: Rugãm insistent ca locatarii sã fie prezenþi la domiciliu începând cu ora 16:30, sã permitã accesul în
vederea efectuãrii citirii repartitoarelor (apometrelor) din apartamente ºi sã-si delege un reprezentant pentru
fiecare scarã de bloc, pentru a participa la citirea apometrului de scarã.

Ecoaqua 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 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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Cinema 11

15 - 21 decembrie 2017
...afli ce se-ntâmplã

Filmele lunii decembrie la Cinema Cãlãraºi
chitarist care nu-ºi doreºte decât sã
ajungã la audiþiile de care viitorul
sãu depinde, dar este impiedicat de
tot felul de obstacole.
16 - 17 decembrie:

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.

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

Bastarzii - 2D
18 decembrie - Ziua filmului
românesc
Ora: 20:00

Ghinionistul
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

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
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

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

15 – 21 decembrie
Orele: 17.00; 20.00
Luni: titlul nu este proiectat

Seiful - 2D
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
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

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
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

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

12 Publicitate
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...afli ce se-ntâmplã

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

