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Mircea Brânduºã actualei administraþii publice 
locale din Budeºti, ºi vorbeºte 

lie Mihai, preºedintele despre ºansa ca Budeºtiul sã 
organizaþiei PNL Budeºti, aibã un primar liber ºi Icandidat al acestui partid puternic ºi despre viitorul 

pentru funcþia de primar al oraºului în care trãieºte. 
oraºului, reclamã ineficienþa >> pagina 4

PROGRAM CINEMA 

n PRIMÃRIA CÃLÃRAªI

Biserica 
, aproape 

de comunitate

"Sfinþii Arhangheli 
Mihail ºi Gavriil"

SÂMBÃTÃ DUMINICÃ LUNI MARÞI MIERCURI

9°C 3°C 6°C 8°C11°C 9°C 8°C

VINERI JOI

Precipita?ii mixte
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Str. 1 Decembrie 1918, nr 2, Calarasi
Tel:+40 242 318 996
fax: +40 242 315 858
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Program Cinema Cãlãraºi 
23 - 30 iunie 2017

O cursã dus: 

12 
minute!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi
Trecere Chiciu - Ostrov

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

Tarif autoturisme 8 euro/35 lei. Autoturismele cu numere de CL, CT ºi CC (Silistra) beneficiazã de reducere de 50%

Ferry-boat-urile  ºi „5 Cãlãraºi” „Sãlcuþa”

Relaþii la telefon 0734.99.00.11

Ploaie sporadicã Ploaie sporadicã Parþial norosParþial noros NorosNoros
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Dan Drãgulin, 
preºedinte PNL: 
„Aºa cum mã cunosc 
eu pe mine, ºi unii 
dintre voi mã 
cunoaºteþi, nu am 
minþit ºi nu mint, 
nu-mi stã în caracter“

http://www.condorul.ro

ACTUALITATE
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ªcoala Mircea Vodã 

,,Sãrbãtorim 
româneºte“

a derulat proiectul 
educaþional 
de voluntariat 
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O cursã dus: 

12 
minute!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi
Trecere Chiciu - Ostrov

Ferry-boat-urile  ºi „5 Cãlãraºi” „Sãlcuþa”

Relaþii la telefon 0734.99.00.11

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

Siguranþã, confort, rapiditate, punctualitate
Tarif autoturisme 

. 
Autoturismele cu 
numere de  
(Silistra) beneficiazã 
de 

8 euro/35 lei

CL, CT ºi CC

reducere de 50%
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Primãria Chirnogi 

ragi chirnogeni, doamnelor ºi 
domnilor consilieri, tot ceea ce Dfacem la primãria Chirnogi este în 

interesul comunitãþii. Prin acest raport 
încercãm sã arãtãm munca în echipã pe 
parcursul unui an, în...

Raportul Primarului 
Irinel Roman

Ilie Mihai: „Putem sã ne 
decidem viitorul, putem 

aduce o schimbare!“

Luni, 12 februarie, se va supune 
aprobãrii 

 pe anul 2018 
bugetul propriu al 

municipiului Cãlãraºi
Luni, 12 februarie, 
Executivul Primãriei va 
supune aprobãrii Consiliului 
Local al Municipiului 
Cãlãraºi proiectul de 
hotãrâre privind bugetul 
pentru anul 2018. Valoarea 
acestuia este de 
102.200.000 lei, atât la 
partea de venituri, cât ºi la 
partea de cheltuieli.

3 medalii de aur ºi 
una de bronz

CSM Cãlãraºi

 pentru 
atleþii de la 

A fost semnat 
contractul de finanþare 
„Înfiinþare creºã în 
municipiul Cãlãraºi, 
judeþul Cãlãraºi“

Viceprimar  
„Vom asfalta 16 strãzi 
anul acesta prin SP 
Pavaje Spaþii Verzi, dar 
vrem sã perfecþionãm ºi 
angajaþii“

Viorel Ivanciu:
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Meritã remarcat cã sportivul Samuel 
Andreeas BUCªA, deºi este doar în 
primul an de juniorat ºi a concurat uºor 
accidentat (cu infiltraþii), a reuºit sã 
obþinã, la aceastã competiþie, un nou 
record personal (personal best) cu o 
sãriturã de 7.65 m din prima încercare. La aceastã finalã, aflatã la a 48-a ediþie, 
Vechiul lui record, care este ºi recordul care reprezintã cel mai important 
naþional al României, era de 7.63 m. eveniment intern al sezonului, au 

participat 320 de sportivi, din care 114 În semn de respect pentru perfor-
feminin ºi 206 masculin din 90 de manþele CSM Cãlãraºi, FR Atletism l-a 
cluburi. desemnat pe directorul clubului, 

prof.dr. Dumitru CHIRILÃ sã efectueze 
Sportivii CSM Cãlãraºi, însoþiþi de 

premierile la proba de sãriturã în 
directorul clubului, prof. Chirilã 

lungime, atât la feminin cât ºi la 
Dumitru, au avut o evoluþie remarcabilã 

masculin.
la aceastã importantã competiþie, 
reuºind sã obþinã 4 medalii, dintre care 3 
de aur ºi una de bronz. M-a   bucurat   mult 
Medalii de aur au obþinut Samuel evoluþia ºi rezultatele 
Andreeas BUCªA la sãritura în lungime, sportivilor noºtri la acest 
categoria de vârsta tineret U23 ºi  Ionela campionat naþional, rezultate care 
Deniºa LUCA la sãritura în lungime 

sunt excelente. Îi felicit, aºa cum îl senioare ºi prãjina senioare.
felicit ºi pe antrenorul lor, dl. prof. 

Medalie de bronz a obþinut Samuel 
Virgil Costache, împreunã cu care 

Andreeas BUCªA la sãritura în lungime 
am reuºit sã asigurãm atleþilor o – seniori.
pregãtire de calitate, concretizata 
în aceste rezultate remarcabile. 

Am mare încredere în aceºti atleþi ºi 
în antrenorul lor ºi sper cã ºi ei au 
încredere în mine! Vom încerca 
împreunã sã luãm cele mai bune 
decizii ºi sã gãsim cele mai bune cai 
ºi mijloace pentru îmbunãtãþirea ecþia de atletism a CSM Cãlãraºi a 
performanþelor. participat cu 4 sportivi, în zilele de  

3-4 februarie 2018, la finala S E important sã gãseºti pe cineva 
Campionatului Naþional indoor pentru care sã creadã în tine. Uneori, va 
seniori ºi tineret U 23 de ani, finalã care s-a 

trebui sã fii tu acea persoanã.", ne-a 
desfãºurat la Sala de Atletism din cadrul 

declarat directorul CSM Cãlãraºi, Complexului Naþional Sportiv „Lia 
Dumitru Chirilã.

Manoliu" din Bucureºti.

rimarul municipiului Cãlãraºi, Daniel ªtefan Drãgulin, a 
semnat, la Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi PAdministraþiei Publice, contractul de finanþare pentru 

obiectivul „Înfiinþare creºã în municipiul Cãlãraºi, judeþul 
Cãlãraºi".

Contractul de finanþare semnat este pentru Programul 
Naþional de Dezvoltare Localã, subprogramul Regenerarea 
u r b a n ã  a  m u n i c i p i i l o r  º i  o r a º e l o r ,  d o m e n i u l  
realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a 
unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar, respectiv creºe, 
grãdiniþe, ºcoli generale, licee, colegii naþionale, precum ºi alte 
unitãþi de învãþãmânt preuniversitare, înfiinþate potrivit legii.

Contractul de finanþare are o valoare de 2.038.180,17 lei, iar 
valoarea totalã a investiþiei este de 2.328.529,95 lei.

Creºa va fi amplasatã pe un teren din incinta ªcolii numãrul 6, 
clãdirea va avea regimul de înãlþime P+1 ºi va avea suprafaþa 
construitã de 421,05 mp ºi cea desfãºuratã de 842,10 mp. Creºa 
va avea 2 grupe ºi un numãr maxim de 30 de copii.

r i m a r u l  m u n i c i p i u l u i  
Cãlãraºi, Daniel ªtefan PD r ã g u l i n ,  v i n e  c u  

urmãtoarea declaraþie:
„Cu regret constat, ca edil al acestui 
oraº, cã modernizarea unei capitale de 
judeþ are piedici din cauza unei opoziþii 
politice fãcutã doar de dragul de a vota 
împotriva actualului Executiv al 
Primãriei Municipiului Cãlãraºi!
Consilierii locali PSD, cu ajutorul 
fostului primar Nicolae Dragu, NU au 
aprobat în ºedinþa ordinarã de miercuri, 
p r o i e c t u l  d e  h o t ã r â r e  c e  v i z a  
modernizarea Bulevardului Nicolae 
Titulescu. Printr-o propagandã cu care 
ne-a obiºnuit PSD-ul în actualul 
Consiliu local, au fost invocate ieri acestora, motivând ºi costul total al Griviþa este ºi ea în proiectare. La fel o sã Cum a uitat ce înseamnã administraþie 
argumente ce þin de alte prioritãþi pe lucrãrilor pe care noi le-am gândit vã opuneþi, când va trebui sã aprobaþi din vârful Executivului ºi ºeful 
care ar trebui sã le avem pentru acest necesare pentru un bulevard ca Nicolae indicatorii tehnico-economici din consilierilor locali PSD, domnul Marius 
municipiu. Bugetul anului 2018 Titulescu, unul dintre cele mai proiect? Pentru cã strada Griviþa va fi Dulce. Acum, de dragul opoziþiei, îºi 
contrazice aceastã propagandã. aglomerate artere de circulaþie (ºcoala modernizatã ºi la nivel de trotuare ºi criticã uneori ºi fostele sale proiecte ca 
Canalizarea cartierului Mãgureni, cu acelaºi nume care se aflã pe acesta spaþii verzi. viceprimar. Sunt aici sã îi reamintesc.
asfaltarea strãzilor din Mircea Vodã, este ºi cea mai mare unitate de Costurile acestui proiect sunt împãrþite Pentru o corectã informare, amenajarea strada Griviþa ºi multe alte proiecte învãþãmânt din oraº!). Dorim ca acest astfel: carosabil (suprastructurã)-45%, peisagisticã a Bulevardului Nicolae importante de infrastructurã sunt oraº sã se modernizeze! Procesul e deja trotuare-28%, infrastructurã-10%, Titulescu se ridicã la circa 6,5 de prinse în bugetul din acest an! Deci, început, chiar dacã nu vã convine, dragi iluminare stradalã-8%, scurgerea milioane de lei, ca ºi indicatori (în domnilor consilieri PSD, domnule fost consilieri PSD, dragi guvernanþi PSD apelor-4%, spaþii verzi-4%, siguranþa legãturã directã cu standardele de cost pr imar  Dragu,  º t im care  sunt  care aþi refuzat proiecte importante circulaþiei-1%.de la nivel de þarã). Din practicã se prioritãþile acestui oraº, ºtiþi foarte bine depuse de municipiul Cãlãraºi spre Cert este cã nu ne vom lãsa bãtuþi. Vom cunoaºte foarte clar cã dupã licitaþie, care sunt paºii de parcurs pânã când finanþare pe PNDL! lupta în continuare pentru proiectele de valoarea unui asemenea proiect scade ºi astfel de proiecte importante de 

modernizare ale acestui oraº! De asta sã la 70%. La fel s-a întâmplat ºi cu Strãzile Bucureºti ºi Prelungirea infrastructurã ajung sã fie imple-
fie siguri toþi cãlãrãºenii!"ªoseaua de Rocadã (5,6 milioane Bucureºti se vor moderniza la nivel de mentate! Unul dintre aceºti paºi este ºi 

e s t i m a t ,  4  m i l i o a n e  v a l o a r e a  Primarul municipiului Cãlãraºi,carosabil, trotuare ºi spaþii verzi cu aprobarea indicatorilor tehnico-
contractatã). Consilierii PSD au uitat. Daniel ªtefan Drãgulin ajutorul fondurilor europene. Strada economici ai unui proiect. V-aþi opus 

ãptãmâna trecutã, în 
cadrul ºedinþei de SConsiliu Judeþean, au fost 

supuse aprobãrii mai multe 
proiecte de hotãrâre privind 
stabilirea indicatorilor tehnico 
economici pentru 
modernizarea a cinci drumuri 
judeþene ºi a variantei 
ocolitoare a municipiului 
Cãlãraºi. Aceºti indicatori vor 
sta la baza viitoarelor proiecte 
de reabilitare, urmând ca în 
viitor Consiliul Judeþean sã 
identifice ºi sursele de 
finanþare –proprii ºi/sau 
guvernamentale.

Drumurile Judeþene pe care 
Consiliul Judeþean 
intenþioneazã sã le 
modernizeze:

-DJ 308 A între DN3 B 
(Borcea) ºi DN3 A (Bãrãganu);

Sãpunari km 0+000 - km 307A) - Al. Odobescu - N. -DJ 211 D - tronson Cuza Vodã 
33+529; Bãlcescu – Zimbru (DJ 304) - - ªtefan Vodã - DN21;

Fãurei - Dãnesti (DJ 303) - -DJ 313 - tronson Sãpunari - -DJ 201 B - tronson DN31 - 
Nucetu (DN3);limitã judeþ Ialomiþa km Ulmeni- Lunca (Ostrovu) - 

28+700-km 30+500 -Construire varianta ocolitoare Frãsinet km 49 + 730 km-km 
a municipiului Cãlãraºi, DJ 310 81+290; -DJ 304 - tronson Plevna 

(DN3) - Dâlga (DN3A); - tronson km 0+000-km -DJ 305 - tronson Lunca 
9+396,98.(Ostrovu) - Lehliu Sat - -DJ 309 - tronson Bogata (DJ 

3 medalii de aur ºi una de bronz 
pentru atleþii de la CSM Cãlãraºi

Daniel Drãgulin: „Cu regret constat, ca edil al acestui oraº, cã 
modernizarea unei capitale de judeþ are piedici din cauza unei opoziþii 
politice fãcutã doar de dragul de a vota împotriva actualului Executiv“

În ºedinþa ordinarã a Consiliului Local din data de 31 ianuarie 2018, unul dintre proiectele ce viza 
modernizarea Bulevardului Nicolae Titulescu a fost respins de cãtre alianþa PSD-Nicolae Dragu. 

A fost semnat contractul 
de finanþare „Înfiinþare 

creºã în municipiul 
Cãlãraºi, judeþul Cãlãraºi“

n Primãria Cãlãraºi Consilierii judeþeni au aprobat 
indicatorii tehnico economici pentru 

modernizarea mai multor DJ-uri, 
inclusiv a variantei ocolitoare Cãlãrãºi

rimãria Municipiului Cãlãraºi a de la deschidere ºi pânã în prezent, au existat 
înfiinþat, în anul 2014, Muzeul ºi existã solicitãri pentru olãrit, motiv pentru PMunicipal, în clãdirea în care a care s-a dorit dezvoltarea acestui atelier. 

funcþionat Primãria, din anul 1888 pânã în Aflând de politica de sponsorizare a Societãþii 
anul 2013. Muzeul a luat fiinþã în baza Naþionale de Transport Gaze Naturale 
donaþiilor fãcute de locuitori ºi pe baza TRANSGAZ S.A. Mediaº, a fost depusã o 
colecþiilor puse la dispoziþie, pentru a fi aplicaþie  în cadrul  Programului  de 
expuse. Responsabilitate Socialã, dezvoltat de 
Muzeul Municipal Cãlãraºi are o activitate companie. Astfel, prin contractul nr. 36/2017, 
complexã, depãºind stadiul în care muzeele Unitatea Administrativ Teritorialã a Munici-
aveau doar funcþiile de depozitare ºi de piului Cãlãraºi a obþinut pentru Muzeul 
valorificare a obiectelor prin expoziþii sau Municipal Cãlãraºi suma de 10.000 de lei. 
materiale publicitare. Suma a fost folositã la achiziþionarea a trei roþi 
Muzeul Municipal este un muzeu viu, un electrice de olar tip OHK -2, în valoare de 
muzeu în care îþi poþi petrece timpul liber, 9228,45 lei ºi 5 roþi pentru decorare model 
singur sau împreunã cu familia ºi prietenii, 305, în valoare de 928,2 lei. În cursul lunii 
citind, modelând sau fabricând hârtie de casã. februarie, atelierul va fi funcþional pentru a se 
Încã de la dechidere, a fost înfiinþat un atelier începe activitãþile cu copii. Cu aceastã ocazie, 
de modelaj ºi olãrit care a fost dotat cu o roatã aducem mulþumirile noastre Societãþii 
de olar, un cuptor de ars ceramica cu o Naþionale de Transport Gaze Naturale 
capacitate de 60 de litri ºi 3 roþi pentru TRANSGAZ S.A. Mediaº pentru sponsori-
formare ºi decorare. În perioada care a trecut zarea acordatã.

Din luna februarie a.c., Atelierul de olãrit, din 
cadrul Muzeului Municipal, va deveni funcþional

uzeul Dunãrii de Jos, instituþie de culturã aflatã în 
subordinea Consiliului Judeþean Cãlãraºi, vã invitã Mvineri, 9 februarie, ora 11.00, la vernisajul 

Expoziþiei de artã plasticã. Aceasta reuneºte lucrãri ale artiºtilor 
plastici cãlãrãºeni: 
Rodica Iacob, Silviu 
Ioan Soare, Victor 
Grigore, Petronela 
Milea, Maria Mãncianu 
Bogatu, Dorin Manea, 
Jimmy Stãnescu, 
Mariana Gheorghe, 
Daniela Mariniþã, 
Camelia Tudor, Simona 
Dumitru, Cornel Ursu, 
Cîrstina de la Studina, 
Noni ªtefãnescu, 
Niculae Dumitru, Aura 
Giurcã, Ana Maria 
Pãpuricã, Valentina 
Mereuþã, Ariana Ignat, 
Alin Barbu, Lãpãdat 
Mihnea, Lãpãdat Florin, 
Ionuþ Bogdan 
Georgescu. Publicul 
iubitor de picturã ºi graficã va putea admira recentele creaþii ale 
acestora pe simezele foaierului Consiliului Judeþean Cãlãraºi. 
Rigorile profesionale, dar ºi libertatea imaginaþiei, se regãsesc 
în compoziþiile selectate pentru aceastã manifestare artisticã, 
reunind atât plasticieni cu experienþã, cât ºi reprezentanþi ai 
generaþiei mai tinere. Temele diverse, înglobând tehnici variate 
ºi stiluri distincte, se remarcã prin acurateþea expresiei plastice 
ºi prin forþa cromaticã.

Expoziþiei de artã plasticã 
la Muzeul Dunãrii de Jos
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Meritã remarcat cã sportivul Samuel 
Andreeas BUCªA, deºi este doar în 
primul an de juniorat ºi a concurat uºor 
accidentat (cu infiltraþii), a reuºit sã 
obþinã, la aceastã competiþie, un nou 
record personal (personal best) cu o 
sãriturã de 7.65 m din prima încercare. La aceastã finalã, aflatã la a 48-a ediþie, 
Vechiul lui record, care este ºi recordul care reprezintã cel mai important 
naþional al României, era de 7.63 m. eveniment intern al sezonului, au 

participat 320 de sportivi, din care 114 În semn de respect pentru perfor-
feminin ºi 206 masculin din 90 de manþele CSM Cãlãraºi, FR Atletism l-a 
cluburi. desemnat pe directorul clubului, 

prof.dr. Dumitru CHIRILÃ sã efectueze 
Sportivii CSM Cãlãraºi, însoþiþi de 

premierile la proba de sãriturã în 
directorul clubului, prof. Chirilã 

lungime, atât la feminin cât ºi la 
Dumitru, au avut o evoluþie remarcabilã 

masculin.
la aceastã importantã competiþie, 
reuºind sã obþinã 4 medalii, dintre care 3 
de aur ºi una de bronz. M-a   bucurat   mult 
Medalii de aur au obþinut Samuel evoluþia ºi rezultatele 
Andreeas BUCªA la sãritura în lungime, sportivilor noºtri la acest 
categoria de vârsta tineret U23 ºi  Ionela campionat naþional, rezultate care 
Deniºa LUCA la sãritura în lungime 

sunt excelente. Îi felicit, aºa cum îl senioare ºi prãjina senioare.
felicit ºi pe antrenorul lor, dl. prof. 

Medalie de bronz a obþinut Samuel 
Virgil Costache, împreunã cu care 

Andreeas BUCªA la sãritura în lungime 
am reuºit sã asigurãm atleþilor o – seniori.
pregãtire de calitate, concretizata 
în aceste rezultate remarcabile. 

Am mare încredere în aceºti atleþi ºi 
în antrenorul lor ºi sper cã ºi ei au 
încredere în mine! Vom încerca 
împreunã sã luãm cele mai bune 
decizii ºi sã gãsim cele mai bune cai 
ºi mijloace pentru îmbunãtãþirea ecþia de atletism a CSM Cãlãraºi a 
performanþelor. participat cu 4 sportivi, în zilele de  

3-4 februarie 2018, la finala S E important sã gãseºti pe cineva 
Campionatului Naþional indoor pentru care sã creadã în tine. Uneori, va 
seniori ºi tineret U 23 de ani, finalã care s-a 

trebui sã fii tu acea persoanã.", ne-a 
desfãºurat la Sala de Atletism din cadrul 

declarat directorul CSM Cãlãraºi, Complexului Naþional Sportiv „Lia 
Dumitru Chirilã.

Manoliu" din Bucureºti.

rimarul municipiului Cãlãraºi, Daniel ªtefan Drãgulin, a 
semnat, la Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi PAdministraþiei Publice, contractul de finanþare pentru 

obiectivul „Înfiinþare creºã în municipiul Cãlãraºi, judeþul 
Cãlãraºi".

Contractul de finanþare semnat este pentru Programul 
Naþional de Dezvoltare Localã, subprogramul Regenerarea 
u r b a n ã  a  m u n i c i p i i l o r  º i  o r a º e l o r ,  d o m e n i u l  
realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a 
unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar, respectiv creºe, 
grãdiniþe, ºcoli generale, licee, colegii naþionale, precum ºi alte 
unitãþi de învãþãmânt preuniversitare, înfiinþate potrivit legii.

Contractul de finanþare are o valoare de 2.038.180,17 lei, iar 
valoarea totalã a investiþiei este de 2.328.529,95 lei.

Creºa va fi amplasatã pe un teren din incinta ªcolii numãrul 6, 
clãdirea va avea regimul de înãlþime P+1 ºi va avea suprafaþa 
construitã de 421,05 mp ºi cea desfãºuratã de 842,10 mp. Creºa 
va avea 2 grupe ºi un numãr maxim de 30 de copii.

r i m a r u l  m u n i c i p i u l u i  
Cãlãraºi, Daniel ªtefan PD r ã g u l i n ,  v i n e  c u  

urmãtoarea declaraþie:
„Cu regret constat, ca edil al acestui 
oraº, cã modernizarea unei capitale de 
judeþ are piedici din cauza unei opoziþii 
politice fãcutã doar de dragul de a vota 
împotriva actualului Executiv al 
Primãriei Municipiului Cãlãraºi!
Consilierii locali PSD, cu ajutorul 
fostului primar Nicolae Dragu, NU au 
aprobat în ºedinþa ordinarã de miercuri, 
p r o i e c t u l  d e  h o t ã r â r e  c e  v i z a  
modernizarea Bulevardului Nicolae 
Titulescu. Printr-o propagandã cu care 
ne-a obiºnuit PSD-ul în actualul 
Consiliu local, au fost invocate ieri acestora, motivând ºi costul total al Griviþa este ºi ea în proiectare. La fel o sã Cum a uitat ce înseamnã administraþie 
argumente ce þin de alte prioritãþi pe lucrãrilor pe care noi le-am gândit vã opuneþi, când va trebui sã aprobaþi din vârful Executivului ºi ºeful 
care ar trebui sã le avem pentru acest necesare pentru un bulevard ca Nicolae indicatorii tehnico-economici din consilierilor locali PSD, domnul Marius 
municipiu. Bugetul anului 2018 Titulescu, unul dintre cele mai proiect? Pentru cã strada Griviþa va fi Dulce. Acum, de dragul opoziþiei, îºi 
contrazice aceastã propagandã. aglomerate artere de circulaþie (ºcoala modernizatã ºi la nivel de trotuare ºi criticã uneori ºi fostele sale proiecte ca 
Canalizarea cartierului Mãgureni, cu acelaºi nume care se aflã pe acesta spaþii verzi. viceprimar. Sunt aici sã îi reamintesc.
asfaltarea strãzilor din Mircea Vodã, este ºi cea mai mare unitate de Costurile acestui proiect sunt împãrþite Pentru o corectã informare, amenajarea strada Griviþa ºi multe alte proiecte învãþãmânt din oraº!). Dorim ca acest astfel: carosabil (suprastructurã)-45%, peisagisticã a Bulevardului Nicolae importante de infrastructurã sunt oraº sã se modernizeze! Procesul e deja trotuare-28%, infrastructurã-10%, Titulescu se ridicã la circa 6,5 de prinse în bugetul din acest an! Deci, început, chiar dacã nu vã convine, dragi iluminare stradalã-8%, scurgerea milioane de lei, ca ºi indicatori (în domnilor consilieri PSD, domnule fost consilieri PSD, dragi guvernanþi PSD apelor-4%, spaþii verzi-4%, siguranþa legãturã directã cu standardele de cost pr imar  Dragu,  º t im care  sunt  care aþi refuzat proiecte importante circulaþiei-1%.de la nivel de þarã). Din practicã se prioritãþile acestui oraº, ºtiþi foarte bine depuse de municipiul Cãlãraºi spre Cert este cã nu ne vom lãsa bãtuþi. Vom cunoaºte foarte clar cã dupã licitaþie, care sunt paºii de parcurs pânã când finanþare pe PNDL! lupta în continuare pentru proiectele de valoarea unui asemenea proiect scade ºi astfel de proiecte importante de 

modernizare ale acestui oraº! De asta sã la 70%. La fel s-a întâmplat ºi cu Strãzile Bucureºti ºi Prelungirea infrastructurã ajung sã fie imple-
fie siguri toþi cãlãrãºenii!"ªoseaua de Rocadã (5,6 milioane Bucureºti se vor moderniza la nivel de mentate! Unul dintre aceºti paºi este ºi 

e s t i m a t ,  4  m i l i o a n e  v a l o a r e a  Primarul municipiului Cãlãraºi,carosabil, trotuare ºi spaþii verzi cu aprobarea indicatorilor tehnico-
contractatã). Consilierii PSD au uitat. Daniel ªtefan Drãgulin ajutorul fondurilor europene. Strada economici ai unui proiect. V-aþi opus 

ãptãmâna trecutã, în 
cadrul ºedinþei de SConsiliu Judeþean, au fost 

supuse aprobãrii mai multe 
proiecte de hotãrâre privind 
stabilirea indicatorilor tehnico 
economici pentru 
modernizarea a cinci drumuri 
judeþene ºi a variantei 
ocolitoare a municipiului 
Cãlãraºi. Aceºti indicatori vor 
sta la baza viitoarelor proiecte 
de reabilitare, urmând ca în 
viitor Consiliul Judeþean sã 
identifice ºi sursele de 
finanþare –proprii ºi/sau 
guvernamentale.

Drumurile Judeþene pe care 
Consiliul Judeþean 
intenþioneazã sã le 
modernizeze:

-DJ 308 A între DN3 B 
(Borcea) ºi DN3 A (Bãrãganu);

Sãpunari km 0+000 - km 307A) - Al. Odobescu - N. -DJ 211 D - tronson Cuza Vodã 
33+529; Bãlcescu – Zimbru (DJ 304) - - ªtefan Vodã - DN21;

Fãurei - Dãnesti (DJ 303) - -DJ 313 - tronson Sãpunari - -DJ 201 B - tronson DN31 - 
Nucetu (DN3);limitã judeþ Ialomiþa km Ulmeni- Lunca (Ostrovu) - 

28+700-km 30+500 -Construire varianta ocolitoare Frãsinet km 49 + 730 km-km 
a municipiului Cãlãraºi, DJ 310 81+290; -DJ 304 - tronson Plevna 

(DN3) - Dâlga (DN3A); - tronson km 0+000-km -DJ 305 - tronson Lunca 
9+396,98.(Ostrovu) - Lehliu Sat - -DJ 309 - tronson Bogata (DJ 

3 medalii de aur ºi una de bronz 
pentru atleþii de la CSM Cãlãraºi

Daniel Drãgulin: „Cu regret constat, ca edil al acestui oraº, cã 
modernizarea unei capitale de judeþ are piedici din cauza unei opoziþii 
politice fãcutã doar de dragul de a vota împotriva actualului Executiv“

În ºedinþa ordinarã a Consiliului Local din data de 31 ianuarie 2018, unul dintre proiectele ce viza 
modernizarea Bulevardului Nicolae Titulescu a fost respins de cãtre alianþa PSD-Nicolae Dragu. 

A fost semnat contractul 
de finanþare „Înfiinþare 

creºã în municipiul 
Cãlãraºi, judeþul Cãlãraºi“

n Primãria Cãlãraºi Consilierii judeþeni au aprobat 
indicatorii tehnico economici pentru 

modernizarea mai multor DJ-uri, 
inclusiv a variantei ocolitoare Cãlãrãºi

rimãria Municipiului Cãlãraºi a de la deschidere ºi pânã în prezent, au existat 
înfiinþat, în anul 2014, Muzeul ºi existã solicitãri pentru olãrit, motiv pentru PMunicipal, în clãdirea în care a care s-a dorit dezvoltarea acestui atelier. 

funcþionat Primãria, din anul 1888 pânã în Aflând de politica de sponsorizare a Societãþii 
anul 2013. Muzeul a luat fiinþã în baza Naþionale de Transport Gaze Naturale 
donaþiilor fãcute de locuitori ºi pe baza TRANSGAZ S.A. Mediaº, a fost depusã o 
colecþiilor puse la dispoziþie, pentru a fi aplicaþie  în cadrul  Programului  de 
expuse. Responsabilitate Socialã, dezvoltat de 
Muzeul Municipal Cãlãraºi are o activitate companie. Astfel, prin contractul nr. 36/2017, 
complexã, depãºind stadiul în care muzeele Unitatea Administrativ Teritorialã a Munici-
aveau doar funcþiile de depozitare ºi de piului Cãlãraºi a obþinut pentru Muzeul 
valorificare a obiectelor prin expoziþii sau Municipal Cãlãraºi suma de 10.000 de lei. 
materiale publicitare. Suma a fost folositã la achiziþionarea a trei roþi 
Muzeul Municipal este un muzeu viu, un electrice de olar tip OHK -2, în valoare de 
muzeu în care îþi poþi petrece timpul liber, 9228,45 lei ºi 5 roþi pentru decorare model 
singur sau împreunã cu familia ºi prietenii, 305, în valoare de 928,2 lei. În cursul lunii 
citind, modelând sau fabricând hârtie de casã. februarie, atelierul va fi funcþional pentru a se 
Încã de la dechidere, a fost înfiinþat un atelier începe activitãþile cu copii. Cu aceastã ocazie, 
de modelaj ºi olãrit care a fost dotat cu o roatã aducem mulþumirile noastre Societãþii 
de olar, un cuptor de ars ceramica cu o Naþionale de Transport Gaze Naturale 
capacitate de 60 de litri ºi 3 roþi pentru TRANSGAZ S.A. Mediaº pentru sponsori-
formare ºi decorare. În perioada care a trecut zarea acordatã.

Din luna februarie a.c., Atelierul de olãrit, din 
cadrul Muzeului Municipal, va deveni funcþional

uzeul Dunãrii de Jos, instituþie de culturã aflatã în 
subordinea Consiliului Judeþean Cãlãraºi, vã invitã Mvineri, 9 februarie, ora 11.00, la vernisajul 

Expoziþiei de artã plasticã. Aceasta reuneºte lucrãri ale artiºtilor 
plastici cãlãrãºeni: 
Rodica Iacob, Silviu 
Ioan Soare, Victor 
Grigore, Petronela 
Milea, Maria Mãncianu 
Bogatu, Dorin Manea, 
Jimmy Stãnescu, 
Mariana Gheorghe, 
Daniela Mariniþã, 
Camelia Tudor, Simona 
Dumitru, Cornel Ursu, 
Cîrstina de la Studina, 
Noni ªtefãnescu, 
Niculae Dumitru, Aura 
Giurcã, Ana Maria 
Pãpuricã, Valentina 
Mereuþã, Ariana Ignat, 
Alin Barbu, Lãpãdat 
Mihnea, Lãpãdat Florin, 
Ionuþ Bogdan 
Georgescu. Publicul 
iubitor de picturã ºi graficã va putea admira recentele creaþii ale 
acestora pe simezele foaierului Consiliului Judeþean Cãlãraºi. 
Rigorile profesionale, dar ºi libertatea imaginaþiei, se regãsesc 
în compoziþiile selectate pentru aceastã manifestare artisticã, 
reunind atât plasticieni cu experienþã, cât ºi reprezentanþi ai 
generaþiei mai tinere. Temele diverse, înglobând tehnici variate 
ºi stiluri distincte, se remarcã prin acurateþea expresiei plastice 
ºi prin forþa cromaticã.

Expoziþiei de artã plasticã 
la Muzeul Dunãrii de Jos
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Mircea Brânduºã creºtem copiii aici ºi acum, nu în 
viitor, nu peste 5 ani, nu peste 20 de 
ani. Nu sunt promisiuni deºarte, nu     Ilie Mihai, preºedintele 
sunt promisiuni electorale, sunt organizaþiei PNL Budeºti, 
realitãþi. Budeºtiul, la ora aceasta, 

candidat al acestui partid este în haos, oamenii, prietenii 
pentru funcþia de primar al noºtri, rudele ºi-au pierdut locurile 

de muncã, ºi-au pierdut speranþa. oraºului, reclamã ineficienþa 
actualei administraþii publice Într-un an ºi jumãtate de admini-

straþie neagrã ALDE-PSD, Budeºtiul locale din Budeºti, ºi vorbeºte 
s-a întors înapoi cu 10 ani. ªtiu cã despre ºansa ca Budeºtiul sã 
este dificil, cã sunt presiuni mari, cã 

aibã un primar liber ºi puternic sunt ºantaje, cã sunt scandaluri ºi 
ºi despre viitorul oraºului în ameninþãri, promisiuni financiare 

pentru a trãda ºi a merge electoratul care trãieºte. 
alãturi de ei, cãci sunt disperaþi. Sunt 
disperaþi cã simt cã pot pierde. Cã Rep: D-le Ilie Mihai, pentru 
simt acum cã este posibil ca oraºul sã început vã rog sã le spuneþi 
ajungã sã fie condus de un OM care simpatizanþilor dvs. de ce aþi 
nu le va mai permite sã-ºi facã pãrãsit ALDE ºi aþi ales PNL?
jocurile murdare, care le va spune 

I.M.: Am plecat din ALDE din cauza AJUNGE!, ajunge cât aþi minþit ºi cât 
faptului cã în interiorul acestui v-aþi bãtut joc de vieþile noastre. 
partid se petreceau lucruri cu care eu 

Rep: D-le Ilie Mihai, care este niciodatã nu aº fi putut fi de acord. 
mesajul dvs. pentru locuitorii Am ales PNL pentru faptul cã în 

structura acestui partid se gãsesc oraºului Budeºti ºi a localitã-
oameni de onoare care respectã þilor aparþinãtoare, Aprozi, 
ideea liberalismului. Buciumeni, Gruiu?

Rep: De ce vã doriþi sã I.M.: Dragii mei prieteni, trebuie sã 
deveniþi primarul oraºului fiþi încrezãtori, trebuie sã rezistaþi, 
Budeºti? cãci nu au ce sã vã ofere, nu au cu ce 

sã vã ajute ºi, cu siguranþã, nu o vor I.M.: Vreau sã fiu primarul tuturor, 
face. Probabil, vor încerca sã vã nu doar al unui cerc de apropiaþi. Voi 
ºantajeze pentru a ne dezbina pentru fi factorul de echilibru al oraºului ºi 
cã simt cã pe zi ce trece forþa noastrã al satelor aparþinãtoare ºi orice 

cetãþean va putea sã mi se adreseze bilitate cheltuielile publice pentru cã atragerea de fonduri financiare; creºte ºi le este teamã de noi. Ca fost 
cu încredere, fãrã nici o suspiciune anul trecut, din câte ºtiu, situaþia îmbunãtãþirea actului educaþional; consilier cunoaºteþi faptul cã am fost 
de partizanat sau jocuri politice. ªtiu economicã a primãriei era bunã. În îmbunãtãþirea infrastructurii rutie- mereu în mijlocul problemelor dvs. 
cã oamenii ºi-au pierdut încrederea acest timp care a trecut de la alegerile re; reînfiinþarea spitalului orãºe- ºi am încercat sã vã ascult ºi sã vã fiu 
ºi speranþa într-o viaþã mai bunã ºi locale, banii publici au fost cheltuiþi nesc; stimularea economiei ºi de ajutor. ªtiu ce înseamnã un 
într-o societate mai dreaptã. Tocmai în bãtaie de joc. Mai mult decât atât, crearea de noi locuri de muncã. consiliu ostil, ºtiu ce înseamnã sã nu 
de aceea, cu siguranþã voi fi primarul în acest interimat, faptul de a nu Aceste proiecte trebuie puse în primeºti bani de la Consiliul 
tuturor, nu al PNL-ului. Voi fi un dirija banii cãtre investiþii, ci a-i practicã, dar ele trebuie puse sub Judeþean pentru comunitate ºi de 
exemplu de cinste, toleranþã faþã de folosi în cea mai mare parte pentru egida unui proiect major orãºenesc. aceea vã rog sã fiþi în numãr cât mai 
diversitate ºi respect faþã de valorile salarii ºi anumite „servicii", cu Împreunã cu cetãþenii vreau sã mare cei care veþi vota PNL, astfel 
care trãiesc în comunitatea noastrã. gândul la apropiata campanie a punem bazele acestui proiect. Vreau încât sã obþinem majoritatea 

alegerilor parþiale din acest an, este o sã transformãm cât mai repede necesarã. Dacã suntem uniþi, dacã R e p :  C u m  c o m e n t a þ i  
dovadã de iresponsabilitate. Aºa cã, oraºul Budeºti într-un oraº cu 

suntem aproape unii de ceilalþi, vom activitatea actualei admini-
primãria Budeºti pare deprinsã de condiþii de viaþã europene, prosper ºi 

straþii publice din Budeºti? putea demonstra adversarilor noºtri 
orice contact cu realitatea. Cele douã respectat în judeþul Cãlãraºi.

cã suntem cei mai buni, cei mai 
I.M.: Voi fi foarte clar în aceastã partide din care fac parte primarul ºi 

Rep: Despre viitoarele corecþi ºi cã ne intereseazã ºi ne direcþie. Dupã terminarea alegerilor viceprimarul se contreazã zi de zi. 
alegeri parþiale, ce transmiteþi doare ce se întâmplã cu oraºul de anul trecut ºi dupã demisia Toate energiile se consumã pentru a 
electoratului dumneavoastrã? nostru. Vom avea ocazia sã le arãtãm fostului primar „Miticuþã" ºi sub da bine electoral. Expresia folositã de 

cum se conduce o primãrie, fãrã I.M.: Ne aflãm în faþa celei mai grele interimatul d-lui Sinel, primãria un coleg de partid cã: „ nãpasta nu e 
scandaluri, fãrã furturi, fãrã certuri, bãtãlii pe care Partidul Naþional Budeºti nu a reuºit sã implementeze criza care a dat peste noi budeºtenii, 
ºi cu mult sacrificiu. Nu în ultimul Liberal trebuie sã o poarte în oraºul niciun proiect naþional. De aceea, nu ci nãpasta este actuala conducere a 
rând, vã mulþumesc pentru efortul Budeºti, ºi cu ajutorul lui Dumnezeu existã direcþie ºi nu se dã niciun sens primãriei", se potriveºte situaþiei 
susþinut, depus la alegerile din vara ºi al cetãþenilor care au încredere în activitãþilor din serviciile primãriei. actuale din administraþia publicã a 
trecutã când am pierdut alegerile mine, o vom câºtiga. Ne vom Actualul primar este înconjurat de oraºului. Din pãcate, Budeºtiul nu 

confrunta în aceastã bãtãlie politicã pentru 25 de voturi ºi vã chem încã o hiene ºi mi se pare cã el însuºi face este pe mâini bune, iar oalele sparte, 
cu adversari periculoºi, care doresc parte din acest regn animal. Am datã sã fiþi alãturi de mine, sã mã refer la tot ceea ce nu a fãcut 
doar sã conducã oraºul Budeºti ca pe semnale din partea oamenilor ºi a demonstrãm cã Budeºtiul poate conducerea primãriei pânã acum, le 
proprietatea lor, cãrora nu le pasã de celor care lucreazã în primãrie cã vom plãti, noi cetãþenii, în timp. deveni cu adevãrat liberal. Sunt sigur 
nimic altceva decât de afacerile ºi primarul interimar le solicitã lucruri cã împreunã vom învinge ºi asta Rep: În cazul în care veþi 
interesele proprii. ªtiu cã este greu, care ies din cadrul legal. pentru cã suntem liberi ºi puternici deveni primarul oraºului 
dar avem ºansa sã demonstrãm, atât la fel ca fiecare român. Astfel cã Rep: În opinia dvs. cum Budeºti, ce mãsuri veþi lua?
nouã celor din PNL, cât ºi celorlalþi putem sã ne decidem viitorul singuri, trebuia sã procedeze primarul 

I.M.: Pe lista mea de prioritãþi se aflã cetãþeni cã ºi în oraºul Budeºti se putem aduce o schimbare majorã în Iorgu ºi primarul Nae?
obiective punctuale cum ar fi: poate duce o viaþã normalã, se poate oraºul nostru. 

I.M.: Ce ar fi trebuit sã facã primãria eliminarea corupþiei din primãrie; sã ne bucurãm de viaþã, de împliniri, 
Aºa sã ne ajute Dumnezeu!Budeºti? Sã gestioneze cu responsa- reducerea gradului de sãrãcie; sã fim motivaþi sã rãmânem ºi sã ne 

î 

î 

î 

î 

î 

î 

î 
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publice moderne în România. Prin 
cursurile de formare ºi tehnologia 
furnizatã, Biblionet va ajuta bibliotecile 
sã asigure servicii în comunitãþile locale 
sub forma unui parteneriat între IREX, 
Asociaþia Naþionalã a Bibliotecarilor ºi 
Bibliotecilor Publice din România 
(ANBPR), autoritãþile locale ºi naþionale 
ºi bibliotecile din þarã. ragi chirnogeni, doamnelor ºi cu prevederile legislaþiei în vigoare, au din cadrul primãriei a constat în: 
Au fost asigurate din bugetul local sumele domnilor consilieri, tot ceea ce acordat atenþia cuvenitã soluþionãrii întocmirea dosarelor pentru alocaþii de 
necesare, atât pentru cheltuielile facem la primãria Chirnogi este cererilor ºi sesizãrilor cetãþenilor. A fost o stat, alocaþii de susþinere a familiei, s-au D
salariale ale bibliotecarului comunal, cât în interesul comunitãþii. Prin acest raport colaborare bunã cu instituþiile publice întocmit dosare pentru indemnizaþii 
ºi pentru cheltuieli materiale. O altã încercãm sã arãtãm munca în echipã pe locale ºi judeþene si cu întreprinzãtorii de creºterea copiilor pânã la vârsta de 2 ani, 
componentã a vieþii sociale o constituie parcursul unui an, în scopul punerii în pe raza comunei. Prin grija secretarului s-au înregistrat 4 cereri pentru acordarea 
viatþa spiritualã. În localitate existând   practicã a solicitãrilor dumneavoastrã ºi, comunei au fost întocmite ordinea de zi ºi ajutorului social, s-au emis dispoziþii 
douã parohii, respectiv Parohia Sfântul în acelaºi timp, sã facem mai bine dispoziþiile de convocare pentru privind încetarea ajutorului social, s-au 
Nicolae ºi Parohia  Stupinele cu care s-au cunoscute proiectele pe care le derulãm ºedinþele consiliului local ºi a consemnat întocmit anchete sociale, s-au acordat 
încheiat parteneriate de colaborare între în beneficiul cetãþenilor. Raportul pe care în procesele verbale de ºedinþã, modul în unui numar de 36 beneficiari ajutoare 
primãrie. ªcoli, Biblioteca, ocazie cu care îl prezint face o radiografie în ceea ce care a fost exercitat votul de fiecare pentru încãlzirea locuinþei, s-au efectuat 
s-au desfãºurat diferite activitãþi priveºte activitatea administraþiei 
spirituale, culturale, comemorãri, publice locale, incluzând componentele 
aniversãri. Iluminat Public: Programul de specialitate care alcãtuiesc aparatul de 
de modernizare, reabilitare, extindere ºi lucru al primãriei. Încã de la primul  
întreþinere a iluminatului public a mandat, respectiv iulie 2012, am cãutat 
continuat ºi în aceastã perioadã, fiind sã iau mãsuri de eficientizare a activitãþii 
executate lucrãri specifice precum:  primãriei comunei Chirnogi, atât din 
înlocuit corpuri de iluminat ºi accesorile punct de vedere financiar, dar ºi din 
aferente; montare, demontare, reparaþii punct de vedere logistic ºi al capitalului 
echipamente iluminat ornamental-uman. Aºa cum am promis, sunt ºi voi fi 
festiv; întreþinere iluminat arhitectural; primarul tuturor chirnogenilor. Viziunea 
lucrãri de întreþinere preventivã la mea pentru Chirnogi se bazeazã pe 
reþelele de iluminat public; remedieri sustenabilitate, pe administrarea 
defecte reþele iluminat public. De eficientã ºi raþionalã a resurselor, pe 
asemenea, au fost executate lucrãri de transparenþã în luarea deciziilor ºi pe 
extinderi, devieri ºi modificãri la respect ºi empatie pentru fiecare 
iluminatul public, lucrãri necesare cetãþean. Nu admit ºi nu voi admite 
asigurãrii confortului ºi siguranþei neseriozitatea lucrãtorilor din subordine, 
cetãþenilor din comunã. Proiecte ºi a colaboratorilor sau a celor ce presteazã 
programe de dezvoltare localã: Printre diverse servicii comunei Chirnogi. 
proiectele finalizate în cursul anului 2017 Raportul de faþã se vrea a fi un moment al 
a fost ºi ,,Modernizare strãzi" cu o valoare reflecþiei, al punerii în oglindã a celor 
de 9.524.200,02 lei fãrã TVA. În cursul petrecute în ultimul an în UAT Chirnogi, 
anului 2017, executivul a mai avut în prezentând în detaliu modul  în care au 
vedere ºi realizarea unor activitãþi fost cheltuiþi banii publici, dar ºi punerea 
edilitare dupã cum urmeazã: contracte de în aplicare a promisiunilor fãcute. Vreau, consilier. Voi prezenta în continuare raportãri lunare cu privire la ajutorul 
lucrãri - 1; contracte de servicii - 50 ºi 8 ºi sper cã sunteþi în asentimentul meu, ca activitatea fiecãrui birou ºi comparti- social, de încãlzire ºi alocaþii de stat. Un 
contracte de furnizare. În anul 2017 am localitatea noastrã sã cunoascã o ment în parte, dupã cum urmeazã: aspect al activitãþii constã ºi în efectuarea 
avut în derulare trei proiecte: Sistem  dezvoltare durabilã ºi creºterea gradului Serviciu Contabilitate  compus din anchetelor sociale pentru persoanele cu 
canalizare ºi staþie de epurare a apelor de civilizaþie, într-un cadru optim, compartimentele Financiar-Contabil, handicap, necesare pentru obþinerea 
uzate menajere în comuna Chirnogi, european, în care toþi chirnogenii sã Impozite ºi Taxe locale, Achiziþii Publice, unor drepturi ºi facilitãþi prevãzute de 
judeþul Cãlãraºi, proiect a cãrei valoare beneficieze de un confort rural aproape Administrarea Domeniului Public ºi lege. Serviciul Voluntar Pentru Situaþii 
es te  21 .475 .470;  Re abi l i tare  º i  de cel urban, de bunãstare ºi de ºanse Privat ºi Auxiliar conform organigramei De Urgenþã: a fost constiuit în 
modernizare ªcoala Gimnazialã nr. 3, egale de a-ºi urma visele. Dragi cetãþeni ai aparatului propriu de specialitate, conformitate cu prevederile legale, 
local 2, cu clasele I – VIII, comuna comunei Chirnogi, dupã cum bine ºtiþi, la Compartimentul financiar contabil, activitatea acestuia desfãºurandu-se în 
Chirnogi, judeþul Cãlãraºi, cu o valoare de fiecare început de an vã aduc la Compartimentul impozite ºi taxe locale, baza hotãrârii consiliului local Chirnogi. 
934.852,05 lei fãrã TVA ºi Extindere ºi cunoºtinþã RAPORTUL privind starea sunt compartimente de specialitate prin Învãþãmântul reprezintã o parte 
reabilitare ªcoala Generalã nr.3, comuna economicã, socialã ºi de mediu a comunei intermediul cãruia autoritatea publicã importantã a activitãþii publice. Primãria 
Chirnogi, judeþul Cãlãraºi a cãrui valoare Chirnogi pentru anul încheiat. Domnilor localã asigurã managementul financiar ocupându-se ºi în anul 2017 pentru 
este de 2.058.309,00. Dar nu numai consilieri, vã prezint Raportul cu privire contabil pentru întreaga activitate asigurarea bazei materiale ºi a cheltuie-
acestea sunt proiecte de investiþii ale la starea economicã, socialã ºi de mediu a economicã a Consiliului Local Chirnogi. lilor de funcþionare a instituþiilor de 
comunei.comunei Chirnogi, raport ce pune la învãþãmânt din comunã. 

O activitate importantã a comparti- În continuare voi enumera câteva dintre dispoziþia dumneavoastra si a cetãþenilor 
mentelor a fost fundamentarea ºi De asemenea, au fost racordate la reþeaua acestea: Asfaltare ºi modernizare strãzi – date concrete despre activitatea desfã-
elaborarea bugetului local de venituri ºi de apã potabilã ºi la reþeaua de gaze cele 13,959 km; Centru cultural ºi expozi-ºuratã de executivul primãriei, modul 
cheltuieli, a cãrui aprobare s-a fãcut în trei ºcoli din localitate, s-au asigurat þional memoralistic; Modernizare cum au fost cheltuiþi banii publici, duse la 
cadrul ºedinþei consiliului local din luna fondurile necesare functionãrii ºi drumuri de  acces agricol; Extindere îndeplinit obiectivele propuse în anul 
ianuarie. Veniturile bugetului local 2017, deplasãrii în condiþii de siguranþã a reþea alimentare cu apã; Reparaþie anterior ºi rezolvate problemele 
încasate au fost de: 15.647 mii lei din care microbuzului ºcolar, iar consiliul Local generalã ºi modernizare sediu primãrie; comunitãþi i .  Acest  raport  anual  
2.739 mii lei venituri proprii ºi 12.908 mii Chirnogi a acordat fiecãrui elev Modernizare grãdiniþa cu program cumuleazã rapoartele de activitate pe 
lei de la bugetul de stat repartizaþi prin (preºcolari ºi ºcolari), la sfârºitul anului, normal; Grãdiniþa cu program prelungit, anul 2017 ale compartimentelor 
Consiliul Judeþean ºi Direcþia Generalã a cadouri în valoare de 26  lei. Biblioteca 3 grupe; Realizare piaþã agro-alimentarã; funcþionale ale aparatului de specialitate 
Finanþelor Publice ºi MDRAP, excedent comunalã Chirnogi a funcþionat cu Reabilitare ºi modernizare ªcoala al primarului, evidenþiind cu precãdere 
an 2017: 179 mii lei. Prin biroul financiar- program de 8 ore pe tot parcursul anului. Gimnazialã nr.3, local. obiectivele de activitate specificã, modul 
contabil s-a urmãrit execuþia bugetului, În cadrul bibliotecii comunale s-au desfã- Prin acest raport am prezentat activitatea de atingere a acestor obiective, respectiv 
evidenþa veniturilor ºi cheltuielilor, ºurat diverse activitãþi, în parteneriat cu desfãºuratã de Consiliul Local Chirnogi, ducerea la îndeplinire a hotãrârilor 
întocmirea documentelor fiscale, ªcolile Gimnaziale din localitate, aparatul de specialitate al Primarului, consiliului local ºi a dispoziþiilor emise de 
încasarea debitelor ºi efectuarea plãþilor. activitãþi care au constat în: vizionãri de precum ºi proiectele derulate ºi pe care primar. 
Compartimentul Achiziþii Publice: în filme, organizãri de serbãri ºcolare la dorim sã le derulãm în continuare. Toate În anul 2017 au fost emise de cãtre 
cursul anului 2017 s-au încheiat 59 diferite ocazii, ore de lecturã, etc... acestea sunt rezultatul unei munci primarul comunei Chirnogi un numãr de 
contracte de achiziþii publice. Comparti- Biblioteca publicã este o instituþie susþinute ºi responsabile, dovedind cã 235  dispoziþii vizând asistenþa socialã, 
mentul Registrul agricol: Activitãþile deschisã, care poate veni în întâmpinarea avem o administraþie publicã localã acordare ajutor social, alocaþii de sprijin, 
specifice registrului agricol ºi de fond nevoilor educaþionale pe care le au toate eficientã ºi care lucreazã în folosul virãri de credite bugetare, ºi altele. De 
funciar au constat în:  asigurarea unei categoriile de public ce-i trec pragul, de la cetãþeanului. Vã mulþumesc tuturor asemenea, în anul 2017 au avut loc 18 
evidenþe unitare cu privire la gospodã- nevoia de alfabetizare pentru copii la pentru sprijinul pe care mi l-aþi acordat în ºedinþe ale consiliului local Chirnogi. În 
riile populaþiei, clãdiri, utilaje, instalaþii nevoia de alfabetizare digitalã pentru anul 2017, împreunã reuºind sã asigurãm cadrul acestor ºedinþe au fost adoptate un 
agricole ºi mijloace de transport, cetãþenii seniori,de la nevoia de a iînvãþa speranþa unor condiþii de viaþã ºi numãr de 97 hotãrâri, a cãror mare 
efectivele de animale, pe specii ºi o reþetã nouã pânã la a ºti cum sã izolezi o civilizaþie mai bune locuitorilor comunei. majoritate au fost iniþiate de primarul 
categorii, categoriile de folosinþã a casã. Din anul 2013 ºi biblioteca Vã muþumesc ºi vã doresc la fel de mult comunei, ºi a cãror aplicare a condus la 
terenurilor ºi suprafeþele cultivate, prin comunalã beneficiazã de programul succes în 2018, pe cât doresc ºi desfãºurarea unei activitãþi corespunzã-
completarea registrului agricol ºi BIBLIONET, deci suntem în cel de-al administraþiei pe care o conduc. toare în plan legislativ ºi executiv în 
centralizarea anualã a datelor, în patrulea an. Acesta este un program de comuna noastrã. De asemenea, primarul, 

Cu deosebit respect ºi consideraþie, conformitate cu prevederile legale în cinci ani care le faciliteazã românilor viceprimarul ºi ceilalþi funcþionari ai 
al domniilor voastre primar,vigoare. Compartimentul de asistenþã accesul gratuit la informaþie, prin primãriei  au urmãrit  rezolvarea 

socialã: Activitatea de asistenþã socialã dezvoltarea unui sistem de biblioteci  Ing. Irinel ROMANproblemelor cetãþenilor în conformitate 

Ilie Mihai: „Putem sã ne decidem 
viitorul, putem aduce o schimbare!“

Primãria Chirnogi / Raportul 
Primarului Irinel Roman
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Mircea Brânduºã creºtem copiii aici ºi acum, nu în 
viitor, nu peste 5 ani, nu peste 20 de 
ani. Nu sunt promisiuni deºarte, nu     Ilie Mihai, preºedintele 
sunt promisiuni electorale, sunt organizaþiei PNL Budeºti, 
realitãþi. Budeºtiul, la ora aceasta, 

candidat al acestui partid este în haos, oamenii, prietenii 
pentru funcþia de primar al noºtri, rudele ºi-au pierdut locurile 

de muncã, ºi-au pierdut speranþa. oraºului, reclamã ineficienþa 
actualei administraþii publice Într-un an ºi jumãtate de admini-

straþie neagrã ALDE-PSD, Budeºtiul locale din Budeºti, ºi vorbeºte 
s-a întors înapoi cu 10 ani. ªtiu cã despre ºansa ca Budeºtiul sã 
este dificil, cã sunt presiuni mari, cã 

aibã un primar liber ºi puternic sunt ºantaje, cã sunt scandaluri ºi 
ºi despre viitorul oraºului în ameninþãri, promisiuni financiare 

pentru a trãda ºi a merge electoratul care trãieºte. 
alãturi de ei, cãci sunt disperaþi. Sunt 
disperaþi cã simt cã pot pierde. Cã Rep: D-le Ilie Mihai, pentru 
simt acum cã este posibil ca oraºul sã început vã rog sã le spuneþi 
ajungã sã fie condus de un OM care simpatizanþilor dvs. de ce aþi 
nu le va mai permite sã-ºi facã pãrãsit ALDE ºi aþi ales PNL?
jocurile murdare, care le va spune 

I.M.: Am plecat din ALDE din cauza AJUNGE!, ajunge cât aþi minþit ºi cât 
faptului cã în interiorul acestui v-aþi bãtut joc de vieþile noastre. 
partid se petreceau lucruri cu care eu 

Rep: D-le Ilie Mihai, care este niciodatã nu aº fi putut fi de acord. 
mesajul dvs. pentru locuitorii Am ales PNL pentru faptul cã în 

structura acestui partid se gãsesc oraºului Budeºti ºi a localitã-
oameni de onoare care respectã þilor aparþinãtoare, Aprozi, 
ideea liberalismului. Buciumeni, Gruiu?

Rep: De ce vã doriþi sã I.M.: Dragii mei prieteni, trebuie sã 
deveniþi primarul oraºului fiþi încrezãtori, trebuie sã rezistaþi, 
Budeºti? cãci nu au ce sã vã ofere, nu au cu ce 

sã vã ajute ºi, cu siguranþã, nu o vor I.M.: Vreau sã fiu primarul tuturor, 
face. Probabil, vor încerca sã vã nu doar al unui cerc de apropiaþi. Voi 
ºantajeze pentru a ne dezbina pentru fi factorul de echilibru al oraºului ºi 
cã simt cã pe zi ce trece forþa noastrã al satelor aparþinãtoare ºi orice 

cetãþean va putea sã mi se adreseze bilitate cheltuielile publice pentru cã atragerea de fonduri financiare; creºte ºi le este teamã de noi. Ca fost 
cu încredere, fãrã nici o suspiciune anul trecut, din câte ºtiu, situaþia îmbunãtãþirea actului educaþional; consilier cunoaºteþi faptul cã am fost 
de partizanat sau jocuri politice. ªtiu economicã a primãriei era bunã. În îmbunãtãþirea infrastructurii rutie- mereu în mijlocul problemelor dvs. 
cã oamenii ºi-au pierdut încrederea acest timp care a trecut de la alegerile re; reînfiinþarea spitalului orãºe- ºi am încercat sã vã ascult ºi sã vã fiu 
ºi speranþa într-o viaþã mai bunã ºi locale, banii publici au fost cheltuiþi nesc; stimularea economiei ºi de ajutor. ªtiu ce înseamnã un 
într-o societate mai dreaptã. Tocmai în bãtaie de joc. Mai mult decât atât, crearea de noi locuri de muncã. consiliu ostil, ºtiu ce înseamnã sã nu 
de aceea, cu siguranþã voi fi primarul în acest interimat, faptul de a nu Aceste proiecte trebuie puse în primeºti bani de la Consiliul 
tuturor, nu al PNL-ului. Voi fi un dirija banii cãtre investiþii, ci a-i practicã, dar ele trebuie puse sub Judeþean pentru comunitate ºi de 
exemplu de cinste, toleranþã faþã de folosi în cea mai mare parte pentru egida unui proiect major orãºenesc. aceea vã rog sã fiþi în numãr cât mai 
diversitate ºi respect faþã de valorile salarii ºi anumite „servicii", cu Împreunã cu cetãþenii vreau sã mare cei care veþi vota PNL, astfel 
care trãiesc în comunitatea noastrã. gândul la apropiata campanie a punem bazele acestui proiect. Vreau încât sã obþinem majoritatea 

alegerilor parþiale din acest an, este o sã transformãm cât mai repede necesarã. Dacã suntem uniþi, dacã R e p :  C u m  c o m e n t a þ i  
dovadã de iresponsabilitate. Aºa cã, oraºul Budeºti într-un oraº cu 

suntem aproape unii de ceilalþi, vom activitatea actualei admini-
primãria Budeºti pare deprinsã de condiþii de viaþã europene, prosper ºi 

straþii publice din Budeºti? putea demonstra adversarilor noºtri 
orice contact cu realitatea. Cele douã respectat în judeþul Cãlãraºi.

cã suntem cei mai buni, cei mai 
I.M.: Voi fi foarte clar în aceastã partide din care fac parte primarul ºi 

Rep: Despre viitoarele corecþi ºi cã ne intereseazã ºi ne direcþie. Dupã terminarea alegerilor viceprimarul se contreazã zi de zi. 
alegeri parþiale, ce transmiteþi doare ce se întâmplã cu oraºul de anul trecut ºi dupã demisia Toate energiile se consumã pentru a 
electoratului dumneavoastrã? nostru. Vom avea ocazia sã le arãtãm fostului primar „Miticuþã" ºi sub da bine electoral. Expresia folositã de 

cum se conduce o primãrie, fãrã I.M.: Ne aflãm în faþa celei mai grele interimatul d-lui Sinel, primãria un coleg de partid cã: „ nãpasta nu e 
scandaluri, fãrã furturi, fãrã certuri, bãtãlii pe care Partidul Naþional Budeºti nu a reuºit sã implementeze criza care a dat peste noi budeºtenii, 
ºi cu mult sacrificiu. Nu în ultimul Liberal trebuie sã o poarte în oraºul niciun proiect naþional. De aceea, nu ci nãpasta este actuala conducere a 
rând, vã mulþumesc pentru efortul Budeºti, ºi cu ajutorul lui Dumnezeu existã direcþie ºi nu se dã niciun sens primãriei", se potriveºte situaþiei 
susþinut, depus la alegerile din vara ºi al cetãþenilor care au încredere în activitãþilor din serviciile primãriei. actuale din administraþia publicã a 
trecutã când am pierdut alegerile mine, o vom câºtiga. Ne vom Actualul primar este înconjurat de oraºului. Din pãcate, Budeºtiul nu 

confrunta în aceastã bãtãlie politicã pentru 25 de voturi ºi vã chem încã o hiene ºi mi se pare cã el însuºi face este pe mâini bune, iar oalele sparte, 
cu adversari periculoºi, care doresc parte din acest regn animal. Am datã sã fiþi alãturi de mine, sã mã refer la tot ceea ce nu a fãcut 
doar sã conducã oraºul Budeºti ca pe semnale din partea oamenilor ºi a demonstrãm cã Budeºtiul poate conducerea primãriei pânã acum, le 
proprietatea lor, cãrora nu le pasã de celor care lucreazã în primãrie cã vom plãti, noi cetãþenii, în timp. deveni cu adevãrat liberal. Sunt sigur 
nimic altceva decât de afacerile ºi primarul interimar le solicitã lucruri cã împreunã vom învinge ºi asta Rep: În cazul în care veþi 
interesele proprii. ªtiu cã este greu, care ies din cadrul legal. pentru cã suntem liberi ºi puternici deveni primarul oraºului 
dar avem ºansa sã demonstrãm, atât la fel ca fiecare român. Astfel cã Rep: În opinia dvs. cum Budeºti, ce mãsuri veþi lua?
nouã celor din PNL, cât ºi celorlalþi putem sã ne decidem viitorul singuri, trebuia sã procedeze primarul 

I.M.: Pe lista mea de prioritãþi se aflã cetãþeni cã ºi în oraºul Budeºti se putem aduce o schimbare majorã în Iorgu ºi primarul Nae?
obiective punctuale cum ar fi: poate duce o viaþã normalã, se poate oraºul nostru. 

I.M.: Ce ar fi trebuit sã facã primãria eliminarea corupþiei din primãrie; sã ne bucurãm de viaþã, de împliniri, 
Aºa sã ne ajute Dumnezeu!Budeºti? Sã gestioneze cu responsa- reducerea gradului de sãrãcie; sã fim motivaþi sã rãmânem ºi sã ne 

î 
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publice moderne în România. Prin 
cursurile de formare ºi tehnologia 
furnizatã, Biblionet va ajuta bibliotecile 
sã asigure servicii în comunitãþile locale 
sub forma unui parteneriat între IREX, 
Asociaþia Naþionalã a Bibliotecarilor ºi 
Bibliotecilor Publice din România 
(ANBPR), autoritãþile locale ºi naþionale 
ºi bibliotecile din þarã. ragi chirnogeni, doamnelor ºi cu prevederile legislaþiei în vigoare, au din cadrul primãriei a constat în: 
Au fost asigurate din bugetul local sumele domnilor consilieri, tot ceea ce acordat atenþia cuvenitã soluþionãrii întocmirea dosarelor pentru alocaþii de 
necesare, atât pentru cheltuielile facem la primãria Chirnogi este cererilor ºi sesizãrilor cetãþenilor. A fost o stat, alocaþii de susþinere a familiei, s-au D
salariale ale bibliotecarului comunal, cât în interesul comunitãþii. Prin acest raport colaborare bunã cu instituþiile publice întocmit dosare pentru indemnizaþii 
ºi pentru cheltuieli materiale. O altã încercãm sã arãtãm munca în echipã pe locale ºi judeþene si cu întreprinzãtorii de creºterea copiilor pânã la vârsta de 2 ani, 
componentã a vieþii sociale o constituie parcursul unui an, în scopul punerii în pe raza comunei. Prin grija secretarului s-au înregistrat 4 cereri pentru acordarea 
viatþa spiritualã. În localitate existând   practicã a solicitãrilor dumneavoastrã ºi, comunei au fost întocmite ordinea de zi ºi ajutorului social, s-au emis dispoziþii 
douã parohii, respectiv Parohia Sfântul în acelaºi timp, sã facem mai bine dispoziþiile de convocare pentru privind încetarea ajutorului social, s-au 
Nicolae ºi Parohia  Stupinele cu care s-au cunoscute proiectele pe care le derulãm ºedinþele consiliului local ºi a consemnat întocmit anchete sociale, s-au acordat 
încheiat parteneriate de colaborare între în beneficiul cetãþenilor. Raportul pe care în procesele verbale de ºedinþã, modul în unui numar de 36 beneficiari ajutoare 
primãrie. ªcoli, Biblioteca, ocazie cu care îl prezint face o radiografie în ceea ce care a fost exercitat votul de fiecare pentru încãlzirea locuinþei, s-au efectuat 
s-au desfãºurat diferite activitãþi priveºte activitatea administraþiei 
spirituale, culturale, comemorãri, publice locale, incluzând componentele 
aniversãri. Iluminat Public: Programul de specialitate care alcãtuiesc aparatul de 
de modernizare, reabilitare, extindere ºi lucru al primãriei. Încã de la primul  
întreþinere a iluminatului public a mandat, respectiv iulie 2012, am cãutat 
continuat ºi în aceastã perioadã, fiind sã iau mãsuri de eficientizare a activitãþii 
executate lucrãri specifice precum:  primãriei comunei Chirnogi, atât din 
înlocuit corpuri de iluminat ºi accesorile punct de vedere financiar, dar ºi din 
aferente; montare, demontare, reparaþii punct de vedere logistic ºi al capitalului 
echipamente iluminat ornamental-uman. Aºa cum am promis, sunt ºi voi fi 
festiv; întreþinere iluminat arhitectural; primarul tuturor chirnogenilor. Viziunea 
lucrãri de întreþinere preventivã la mea pentru Chirnogi se bazeazã pe 
reþelele de iluminat public; remedieri sustenabilitate, pe administrarea 
defecte reþele iluminat public. De eficientã ºi raþionalã a resurselor, pe 
asemenea, au fost executate lucrãri de transparenþã în luarea deciziilor ºi pe 
extinderi, devieri ºi modificãri la respect ºi empatie pentru fiecare 
iluminatul public, lucrãri necesare cetãþean. Nu admit ºi nu voi admite 
asigurãrii confortului ºi siguranþei neseriozitatea lucrãtorilor din subordine, 
cetãþenilor din comunã. Proiecte ºi a colaboratorilor sau a celor ce presteazã 
programe de dezvoltare localã: Printre diverse servicii comunei Chirnogi. 
proiectele finalizate în cursul anului 2017 Raportul de faþã se vrea a fi un moment al 
a fost ºi ,,Modernizare strãzi" cu o valoare reflecþiei, al punerii în oglindã a celor 
de 9.524.200,02 lei fãrã TVA. În cursul petrecute în ultimul an în UAT Chirnogi, 
anului 2017, executivul a mai avut în prezentând în detaliu modul  în care au 
vedere ºi realizarea unor activitãþi fost cheltuiþi banii publici, dar ºi punerea 
edilitare dupã cum urmeazã: contracte de în aplicare a promisiunilor fãcute. Vreau, consilier. Voi prezenta în continuare raportãri lunare cu privire la ajutorul 
lucrãri - 1; contracte de servicii - 50 ºi 8 ºi sper cã sunteþi în asentimentul meu, ca activitatea fiecãrui birou ºi comparti- social, de încãlzire ºi alocaþii de stat. Un 
contracte de furnizare. În anul 2017 am localitatea noastrã sã cunoascã o ment în parte, dupã cum urmeazã: aspect al activitãþii constã ºi în efectuarea 
avut în derulare trei proiecte: Sistem  dezvoltare durabilã ºi creºterea gradului Serviciu Contabilitate  compus din anchetelor sociale pentru persoanele cu 
canalizare ºi staþie de epurare a apelor de civilizaþie, într-un cadru optim, compartimentele Financiar-Contabil, handicap, necesare pentru obþinerea 
uzate menajere în comuna Chirnogi, european, în care toþi chirnogenii sã Impozite ºi Taxe locale, Achiziþii Publice, unor drepturi ºi facilitãþi prevãzute de 
judeþul Cãlãraºi, proiect a cãrei valoare beneficieze de un confort rural aproape Administrarea Domeniului Public ºi lege. Serviciul Voluntar Pentru Situaþii 
e s te  21 .475 .470;  Re abi l i tare  º i  de cel urban, de bunãstare ºi de ºanse Privat ºi Auxiliar conform organigramei De Urgenþã: a fost constiuit în 
modernizare ªcoala Gimnazialã nr. 3, egale de a-ºi urma visele. Dragi cetãþeni ai aparatului propriu de specialitate, conformitate cu prevederile legale, 
local 2, cu clasele I – VIII, comuna comunei Chirnogi, dupã cum bine ºtiþi, la Compartimentul financiar contabil, activitatea acestuia desfãºurandu-se în 
Chirnogi, judeþul Cãlãraºi, cu o valoare de fiecare început de an vã aduc la Compartimentul impozite ºi taxe locale, baza hotãrârii consiliului local Chirnogi. 
934.852,05 lei fãrã TVA ºi Extindere ºi cunoºtinþã RAPORTUL privind starea sunt compartimente de specialitate prin Învãþãmântul reprezintã o parte 
reabilitare ªcoala Generalã nr.3, comuna economicã, socialã ºi de mediu a comunei intermediul cãruia autoritatea publicã importantã a activitãþii publice. Primãria 
Chirnogi, judeþul Cãlãraºi a cãrui valoare Chirnogi pentru anul încheiat. Domnilor localã asigurã managementul financiar ocupându-se ºi în anul 2017 pentru 
este de 2.058.309,00. Dar nu numai consilieri, vã prezint Raportul cu privire contabil pentru întreaga activitate asigurarea bazei materiale ºi a cheltuie-
acestea sunt proiecte de investiþii ale la starea economicã, socialã ºi de mediu a economicã a Consiliului Local Chirnogi. lilor de funcþionare a instituþiilor de 
comunei.comunei Chirnogi, raport ce pune la învãþãmânt din comunã. 

O activitate importantã a comparti- În continuare voi enumera câteva dintre dispoziþia dumneavoastra si a cetãþenilor 
mentelor a fost fundamentarea ºi De asemenea, au fost racordate la reþeaua acestea: Asfaltare ºi modernizare strãzi – date concrete despre activitatea desfã-
elaborarea bugetului local de venituri ºi de apã potabilã ºi la reþeaua de gaze cele 13,959 km; Centru cultural ºi expozi-ºuratã de executivul primãriei, modul 
cheltuieli, a cãrui aprobare s-a fãcut în trei ºcoli din localitate, s-au asigurat þional memoralistic; Modernizare cum au fost cheltuiþi banii publici, duse la 
cadrul ºedinþei consiliului local din luna fondurile necesare functionãrii ºi drumuri de  acces agricol; Extindere îndeplinit obiectivele propuse în anul 
ianuarie. Veniturile bugetului local 2017, deplasãrii în condiþii de siguranþã a reþea alimentare cu apã; Reparaþie anterior ºi rezolvate problemele 
încasate au fost de: 15.647 mii lei din care microbuzului ºcolar, iar consiliul Local generalã ºi modernizare sediu primãrie; comunitãþi i .  Acest  raport  anual  
2.739 mii lei venituri proprii ºi 12.908 mii Chirnogi a acordat fiecãrui elev Modernizare grãdiniþa cu program cumuleazã rapoartele de activitate pe 
lei de la bugetul de stat repartizaþi prin (preºcolari ºi ºcolari), la sfârºitul anului, normal; Grãdiniþa cu program prelungit, anul 2017 ale compartimentelor 
Consiliul Judeþean ºi Direcþia Generalã a cadouri în valoare de 26  lei. Biblioteca 3 grupe; Realizare piaþã agro-alimentarã; funcþionale ale aparatului de specialitate 
Finanþelor Publice ºi MDRAP, excedent comunalã Chirnogi a funcþionat cu Reabilitare ºi modernizare ªcoala al primarului, evidenþiind cu precãdere 
an 2017: 179 mii lei. Prin biroul financiar- program de 8 ore pe tot parcursul anului. Gimnazialã nr.3, local. obiectivele de activitate specificã, modul 
contabil s-a urmãrit execuþia bugetului, În cadrul bibliotecii comunale s-au desfã- Prin acest raport am prezentat activitatea de atingere a acestor obiective, respectiv 
evidenþa veniturilor ºi cheltuielilor, ºurat diverse activitãþi, în parteneriat cu desfãºuratã de Consiliul Local Chirnogi, ducerea la îndeplinire a hotãrârilor 
întocmirea documentelor fiscale, ªcolile Gimnaziale din localitate, aparatul de specialitate al Primarului, consiliului local ºi a dispoziþiilor emise de 
încasarea debitelor ºi efectuarea plãþilor. activitãþi care au constat în: vizionãri de precum ºi proiectele derulate ºi pe care primar. 
Compartimentul Achiziþii Publice: în filme, organizãri de serbãri ºcolare la dorim sã le derulãm în continuare. Toate În anul 2017 au fost emise de cãtre 
cursul anului 2017 s-au încheiat 59 diferite ocazii, ore de lecturã, etc... acestea sunt rezultatul unei munci primarul comunei Chirnogi un numãr de 
contracte de achiziþii publice. Comparti- Biblioteca publicã este o instituþie susþinute ºi responsabile, dovedind cã 235  dispoziþii vizând asistenþa socialã, 
mentul Registrul agricol: Activitãþile deschisã, care poate veni în întâmpinarea avem o administraþie publicã localã acordare ajutor social, alocaþii de sprijin, 
specifice registrului agricol ºi de fond nevoilor educaþionale pe care le au toate eficientã ºi care lucreazã în folosul virãri de credite bugetare, ºi altele. De 
funciar au constat în:  asigurarea unei categoriile de public ce-i trec pragul, de la cetãþeanului. Vã mulþumesc tuturor asemenea, în anul 2017 au avut loc 18 
evidenþe unitare cu privire la gospodã- nevoia de alfabetizare pentru copii la pentru sprijinul pe care mi l-aþi acordat în ºedinþe ale consiliului local Chirnogi. În 
riile populaþiei, clãdiri, utilaje, instalaþii nevoia de alfabetizare digitalã pentru anul 2017, împreunã reuºind sã asigurãm cadrul acestor ºedinþe au fost adoptate un 
agricole ºi mijloace de transport, cetãþenii seniori,de la nevoia de a iînvãþa speranþa unor condiþii de viaþã ºi numãr de 97 hotãrâri, a cãror mare 
efectivele de animale, pe specii ºi o reþetã nouã pânã la a ºti cum sã izolezi o civilizaþie mai bune locuitorilor comunei. majoritate au fost iniþiate de primarul 
categorii, categoriile de folosinþã a casã. Din anul 2013 ºi biblioteca Vã muþumesc ºi vã doresc la fel de mult comunei, ºi a cãror aplicare a condus la 
terenurilor ºi suprafeþele cultivate, prin comunalã beneficiazã de programul succes în 2018, pe cât doresc ºi desfãºurarea unei activitãþi corespunzã-
completarea registrului agricol ºi BIBLIONET, deci suntem în cel de-al administraþiei pe care o conduc. toare în plan legislativ ºi executiv în 
centralizarea anualã a datelor, în patrulea an. Acesta este un program de comuna noastrã. De asemenea, primarul, 

Cu deosebit respect ºi consideraþie, conformitate cu prevederile legale în cinci ani care le faciliteazã românilor viceprimarul ºi ceilalþi funcþionari ai 
al domniilor voastre primar,vigoare. Compartimentul de asistenþã accesul gratuit la informaþie, prin primãriei  au urmãrit  rezolvarea 

socialã: Activitatea de asistenþã socialã dezvoltarea unui sistem de biblioteci  Ing. Irinel ROMANproblemelor cetãþenilor în conformitate 

Ilie Mihai: „Putem sã ne decidem 
viitorul, putem aduce o schimbare!“

Primãria Chirnogi / Raportul 
Primarului Irinel Roman
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copacii cei  neroditori (...); vã blestem Muntenia) preoþii sunt chemaþi sã templu.
pe voi cu scumpul Trup, Sânge al lui facã sfeºtanie la vie. Simeon a fost numit drept ºi nu se 
Hristos, Adevãratul Dumnezeu ºi În tradiþia popularã, a doua zi din menþioneazã dacã a fost sau nu 
Mântuitorul nostru (...). Sã nu stricaþi februarie era consideratã Ziua cãsãtorit, în vreme ce Ana, dupã 
nici holda, nici via, nici grãdina, nici Ursului; legenda spune cã, la ieºirea moartea soþului ei, a trãit în 
orice pom roditor ºi neroditor, nici din templu, Maica Domnului a fost b i n e c u v â n t a r e a  v ã d u v i e i ,  î n  
frunza legumelor sã nu stricaþi din speriatã de un cioban, care urcat într- neprihãnire ºi curãþenie. Mântuirea 
cuprinsul ºi locul robului lui un corn, imita glasul cucului; Sfânta i- omului nu depinde de felul vieþii ales, 
Dumnezeu (N)". a ursit ciobanului sã se transforme în adicã feciorie sau cãsãtorie, ci de felul 
Când „smeritul ºi nevrednicul Trifon" urs, cucului sã rãmânã pasãre în care omul trãieºte, adicã de 
nu este ascultat de „ jigãnii", singuraticã, iar cornului sã înflo- legãtura pe care acesta o are cu 
pedeapsa vine chiar de la Dumnezeul reascã primul ºi sã rodeascã ultimul Hristos (Vlachos, op.cit, p.70).
lui Avraam ºi al lui Isaac (Moliftenic, (Antonescu, op. cit., p.564).

Simeon se va bucura pentru cele ce 
Ed. Institutului Biblic ºi de Misiune al În nordul Moldovei se crede cã în aveau sã fie sãvârºite în continuare, ºi 
B i s e r i c i i  O r t o d o x e  R o m â n e ,  aceastã zi „se întâmpinã iarna cu a cerut slobozirea („Acum, slobozeºte n dimineaþa de-atunci, Maria Bucureºti, 1998, pp. 363-365). vara"; dacã e cald ºi moinã, atunci pe robul Tãu, Stãpâne, dupã venise din grãdina mamei sale cu Numit în popor ºi Sfântul Trif sau Trif vremea va fi cãlduroasã ºi roditoare. Cuvântul Tãu, în pace..."), adicã Îghiocei. Aºteptam micul dejun Nebunul (Ostrov, Dobrogea), Sfântul În popor se spune cã la Stretenie (2 moartea. Hristos va fi ºi „spre cãderea când nevasta mi-a spus cã a visat-o pe Trifon este socotit cel mai mare peste februarie), ca ºi la Dochia (1 Martie), ºi spre ridicarea multora" ºi în mama: douã Zile din februarie, una pãduri, munþi, turme de vite ºi peste se întâlneºte iarna cu vara ºi se iau la cealaltã viaþã pentru cã toþi Îl vor mai micã, cât un ciorchine de fiarele sãlbatice, ºi de aceea este luptã; ursul iese din bârlog ºi îºi vedea pe Hristos, dar pentru unii El struguri, alta mai mare, de acoperea sãrbãtorit pentru sporirea turmelor ºi priveºte umbra... va fi Rai, iar pentru alþii, Iad.noaptea cu Sãrbãtoare, o doreau în apãrarea lor  de bol i  º i  lupi  *ceasurile lor. Eu, fiul Lucreþiei, „Întâmpinarea Domnului nu se referã (Teleorman).

trebuia sã aleg Ziua. La patruzeci de zile de la Naºterea Sa aºadar numai la Împãratul Hristos, 
În satele care nu îl þin pe Sfântul dupã trup (2 februarie), Hristos a fost prin înfãþiºarea uneia dintre etapele Într-un fel, visul se asemãna cu o Trifon (Bucovina) se þin Filipii de dus de mama Sa, Fecioara Maria, ºi de sfintei iconomii, ci este în acelaºi timp poveste înþeleaptã ºi dramaticã din Iarnã (1-2-3 februarie) sau Martirii Iosif, la templu, aºa cum cerea legea ºi o sãrbãtoare a omului trãitor în Vechiul Testament, Cartea III Regi 3, de iarnã. Filipii sau Martirii sunt acelei vremi. A fost întâmpinat ºi luat Hristos" (Vlachos, op.cit., pp 77-78).16-28: disputa dintre douã femei þinuþi contra lupilor, apãrã vitele ºi pe braþe de cãtre bãtrânul Simeon, pentru legitimitatea pruncului viu Praznicul Întâmpinãrii Domnului se chiar oamenii (Romulus Antonescu, care a cunoscut în acest prunc pe (întîiul prunc de parte bãrbãteascã, face praznic al întâmpinãrii fiecãrui Dicþionar de simboluri ºi credinþe Mesia ºi L-a mãrturisit. Episodul înainte de al doilea, omorât de mama credincios.tradiþ ionale româneºti ,  Tipo ducerii lui Iisus la templu este descris sa care a adormit peste el), va fi Moldova, Iaºi, 2016, p. 562; Marian S numai de Sfântul Evanghelist Luca *dezlegatã de regele Solomon. Florea, Sãrbãtorile la români, Ed. (Luca 2, 22-39).  

În biserica din Poianã slujba se * Fundaþiei  Culturale  Române,  
Sãrbãtoarea este cunoscutã ca apropia de apolis. Mã pregãteam sã Bucureºti, 1994.)Februarie (Faur, Fãurar, de la Întâmpinarea Domnului (I ipapanti ies la Cuvântul de învãþãturã, când 

„fãurari" care prezentau, în aceastã În Dicþionar (pp. 563-564) este tu Hristou; lat. Cocorsus), numitã în preotul paroh Dragoº mi-a ºoptit cã 
perioadã uneltele, fiarele pentru arat: pomenit Gurbanul Viilor sau popor ºi Stretenia (vechiul slv.). ar dori ca dupã slujbã sã mergem la 
„Faur fericã/ ªi desfericã") este o Arezanul Viilor „prilej cu care se Obiceiul ca la patruzeci de zile de la mormântul mamei mele. Cred cã voia 
lunã nestatornicã. Cât þine luna, este pleacã în grup la vie, în sãnii, apoi naºterea copilului, mama trebuie sã sã împartã tristeþea cu mine, cum ar fi 
posibil sã ningã ºi sã plouã, sã fie fiecare proprietar se duce la via sa, vinã la bisericã pentru curãþenie, se spus Sfântul Pavel cãtre Filipeni. Pe 
îngheþ (ºi atunci „crapã ouãle dezgroapã sticla cu vin pusã de cu mai pãstreazã ºi azi în Biserica mama o spovedise câþiva ani la rând, 
corbului") ºi dezgheþ, ger ºi cãldurã, toamnã în pãmânt, stropeºte viþa de Ortodoxã. dupã plecare o pomenise la toate 
cum a fost anul acesta, când am vie cu vin din recolta precedentã, taie 

Liturghiile – mã ºi gândesc cã sufletul La catolici sãrbãtoarea aceasta se umblat în cãmaºã cu mânecã scurtã, câteva corzi, pe care le pune peste 
ei nu va fi rãtãcit mult printre vãmi – numeºte Curãþirea Sfintei Marii iar nevasta a cules ghiocei. De acum piept ºi în jurul mijlocului, dupã care 
fusese ºi acasã la noi, la parastasul de (Festum purifications Beatae Domnul a rânduit sã înceapã lucrãrile se întorc, în jurul unui foc, la 
40 de zile, împreunã cu pãrintele Mariae, Virginis). în vie. petrecerea comunã; ritualul repre-
Roman ºi cu pãrintele Paul.

zintã începutul activitãþii legate de Sfântul Evanghelist Luca spune cã Molitfelnicul („cartea de cãpãtâi a 
cultura viþei de vie...". Fecioara Maria ºi Iosif L-au adus pe Pe searã am ajuns la Bucureºti, la 

evlaviei ortodoxe" care cuprinde 
Cimitirul de Onoare „Ghencea- Hristos la templu ca sã dea jertfã, Amintim ºi  lucrarea noastrã, toate slujbele, serviciile, ierurgiile ºi 
Militar". Am revãzut locul, de granit precum s-a zis în legea Domnului, o Gurbanul Viilor,  publicatã în Sfintele Taine ale Bisericii Ortodoxe), 
ºi piatrã de Deva, unde mama s-a pereche de turturele sau doi pui de Obiectiv Cãlãraºi, 5-14 februarie spune cã în prima zi de Faur se cuvine 
odihnit dupã ce ºi-a încheiat porumbei (Luca 2,24).2013.sã se facã Sfânta Liturghie ºi sã se 
socotelile cu cei vii. Turtureaua ºi porumbiþa îl simboli-aprindã candela la Sfântul Trifon sau Antonescu re ia  º i  un obice i  

zau pe Hristos, pentru cã Hristos a la Sfântul Eustaþie, sau la Sfântul Pe aleea spre mormântul pãrinþilor consemnat de Alexandru Dobre (Un 
fost ca o turturicã care ciripeºte pe tot Iulian din Libia, sau la icoana mei, pe o creangã ruptã dintr-un obicei dispãrut - Legatul viilor, în 
pãmântul ºi umple via Sa, adicã pe hramului ce va fi. ªi, dupã Sfânta brad, ciripea o turturea. De treizeci ºi revista de Etnografie ºi Folclor, ton 
noi, cei care credem în El, cu voce Liturghie, preotul luând untdelemn trei de ani de când s-a dus tata, mama 39, nr. 3-4, Bucureºti, 1994), întâlnit 
frumoasã, ºi a avut blândeþea din candele ºi agheasmã de la Botezul a trãit în binecuvântarea vãduviei, în ºi de mine la Melineºti, Vâlcea: 
desãvârºitã milostivului Dumnezeu Domnului, stropeºte în chipul crucii neprihãnire ºi curãþenie, aºteptându-podgorenii vin noaptea, împreunã cu 
(Arhim. Hierotheos Vlachos, Predici þarina, sau grãdina. Mai întâi, preotul ºi cuminte copiii, nepoþii, strã-paznicii viilor, ºi aduc cu ei trei 
la marile sãrbãtori, Ed. Egumeniþa, se roagã lui Dumnezeu: „(...) Însuþi, ºi nepoþii... Se unise mama cu Hristos?lucruri: o lumânare de cearã curatã, 
Galaþi, p. 67).acum, Stãpâne, cautã din Sfântul tãu un lacãt ºi un vas cu pãcurã. Pe mormânt, pãmântul nu era aºezat. 

locaº, spre agonisita aceasta ºi o Lumânarea va fi tãiatã în trei pãrþi, În timp ce Simeon Primitorul de I-am aprins lumânãri, i-am lãsat câte 
binecuvânteazã (...). ªi-i dã ei sã care vor fi lipite la jumãtatea a trei Dumnezeu a fost îndemnat la templu un buchet de flori ºi am îmbrãþiºat 
aducã roade la vreme, pline de pari de vie; cu pãcurã ung alþi pari, de Duhul Sfânt - Sfântul Nicodim crucea de piatrã ºi crucea de lemn. 
binecuvântarea Ta; ºi depãrteazã de timp în care spun trei rugãciuni; Aghioritul afirmã cã Simeon era „un Pãrintele Dragoº a mai tãmâiat 
la ea toatã fiara ºi sãlbãticiunea ºi aprind apoi lumânãrile, aruncã trei bãrbat inspirat de Duhul Sfânt", nu mormântul ºi pãrinþilor mei le-a 
viermele, musca, rugina, arºiþa ºi boabe de struguri din recolta trecutã, un „preot sfinþit", nici un „preot rostit Ectenia pentru adormiþi ºi 
vânturile, care aduc stricãciune." luate din trei vii diferite, una spre înduhovnicit"- acolo se afla ºi Rugãciunea de dezlegare.

rãsãrit, alta spre apus ºi a treia în sus, Proorociþa Ana, care avea optzeci ºi Apoi preotul citeºte Rugãciunea 
Se lãsa seara, nicio palã de vânt, nicio „sã-l întâmpine pe Domnul". Lacãtul patru de ani ºi era vãduvã (Luca 2, 36-Sfântului Mucenic Trifon: „Vã 
umbrã. Într-un oraº de morþi eram îl încuie pe un cerc ascuns, rostind 38).blestem pe voi, fiarele cele de multe 
singuri, doar noi: oasele pãrinþilor, formula (evident inspiratã din feluri, viermii, omizile, gândacii, Prezenþa Dreptului Simeon ºi a pãrintele Dragoº ºi eu...  Rugãciunea Sfântului Mucenic lãcustele, ºoarecii, cârtiþele ºi puricii Proorociþei Ana aratã practic cãci cei 

Trifon):  „Voi, grãdinilor, sã vã duceþi (...), care aduc stricãciuni ºi pagubã Rãzvan Ciucãdoi au fost pereche de turturele 
în munþii neroditori".  holdelor, viilor, pomilor ºi grãdinilor; Slobozia, 2018, februarie,cugetãtoare care L-au întâmpinat pe 

(...) duceþi-vã în munþii cei pustii, în În unele zone etnografice (Dobrogea, Înainte de Moºii de iarnãHristos atunci când Acesta a ajuns la 

LA PATRUZECI DE ZILE DE LA NAªTEREA LUI HRISTOS

arian Ichim a devenit consilier judeþean, 
în cadrul ºedinþei de CJ din luna Mianuarie, în cadrul cãreia a depus 

jurãmântul. Acesta i-a luat locul lui Marian 
Sbârcea, cãruia organizaþia judeþeanã a PSD 
Cãlãraºi i-a retras sprijinul politic. 
Marian Ichim este din martie 2013 director al 
Secþiei de Drumuri Naþionale Cãlãraºi ºi membru 
al PSD din 2009.
„Urmare Deciziei Civile nr. 5305 din 11.12.2017, 
pronunþatã de Curtea de Apel Bucureºti în Dosarul 
nr. 612/116/2017, definitivã, prin care aceastã 
instanþã respinge cererea de suspendare a 
Ordinului Prefectului Judeþului Cãlãraºi nr. 115 
din 11.04.2017, privind constatarea încetãrii de 
drept a mandatului de consilier judeþean al 
domnului Sbârcea Marian, am iniþiat prezentul 
proiect de hotãrâre pentru înlocuirea domnului 
Sbârcea Marian în cadrul Consiliului Judeþean 
Cãlãraºi.
Organizaþia Judeþeanã Cãlãraºi a Partidului Social 
Democrat, prin adresa nr. 5 din 10.01.2018, 
înregistratã la Consiliul Judeþean Cãlãraºi sub nr. 
566 din aceeaºi datã, a comunicat supleantul care 
întruneºte condiþiile legale pentru a–i fi validat 
mandatul de consilier judeþean: domnul Ichim 
Marian.
În consecinþã, propun modificarea ºi completarea 
componenþei Consiliului Judeþean Cãlãraºi prin 
înlocuirea domnului Sbârcea Marian cu domnul 
Ichim Marian - supleantul comunicat de 
Organizaþia Judeþeanã Cãlãraºi a Partidului Social 
Democrat." – se aratã în expunerea de motive a CJ 
Cãlãraºi.

enatorul PSD Roxana Paþurcã l-a invitat la -Crearea Programului Naþional de Dezvoltare a 
Cãlãraºi pe noul ministru pentru Afaceri, Radu A n t r e p r e n o r i a t u l u i – P N D A .  S e  v a  f i n a n þ a  SOprea, pentru o discuþie privind soluþiile care infrastructura antreprenorialã la nivelul comunitãþilor 

trebuiesc adoptate pentru un mediu de afaceri cât mai locale (înfiinþarea a cel puþin un incubator/parc 
prietenos, vizate fiind, în special, Întreprinderile Mici industrial/parc tehnologic.
ºi Mijlocii. De altfel, senatorul Roxana Paþurcã a -Program pentru sprijinirea internaþionalizãrii 
anunþat pe pagina sa de facebook care sunt mãsurile urmând a fi susþinute firmele româneºti care doresc sã 
propuse de Guvernul Dãncilã, pentru perioada imediat exporte.
urmãtoare, pentru a veni în sprijinul IMM-urilor. -Înfiinþarea liceelor de antreprenoriat, urmãrindu-se 
Sprijinirea sectorului IMM reprezintã o prioritate a în esenþã dezvoltarea abilitãþilor antreprenoriale în 
programului economic. În acest sens au fost elaborate rândul tinerilor.
o serie de mãsuri care vizeazã: -Programul România Profesionalã. E vorba de un 
-Dezvoltarea Agenþiilor Regionale de Atragere de program de susþinere în parteneriat public–privat a 
Investiþii ºi Promovare a Exportului. Beneficiari vor fi ºcolilor profesionale ºi de meserii care sã sprijine 
mediul de afaceri, autoritãþile publice regionale ºi formarea tinerilor în meseriile de strungar, sudor, 
locale. Sumele vor fi asigurate din fonduri electricieni, mecanici, etc.
nerambursabile: 5 milioane euro/an pentru 8 Agenþii. -Adoptarea Legii Lobby-ului. Asemãnãtor Registrului 

avem pe domnul ministru la Cãlãraºi cât mai repede ca -Continuarea programului Romania Start–up Nation. de Transparenþã European se va înfiinþa Registrul de 
sã rãspundã tuturor întrebãrilor venite din zona Vom avea în vedere crearea a 10 mii de start up-uri Lobby.
IMM.", a declarat senatorul Roxana Paþurcã.anual, suma alocatã pentru proiect/antreprenor fiind -Restructurarea mediului de afaceri prin introducerea 
În altã ordine de idei, sãptãmâna aceasta, Roxana de 200.000 lei. planurilor de conformare de la un anumit moment dat 
Paþurcã a fost reconfirmatã în funcþia de vicelider al -Strategic Invest Romania–Program de ajutor de stat astfel încât toate companiile sã aibã asigurat un cadru 
senatorilor PSD din Senatul României. „Mulþumesc pentru susþinerea investiþiilor strategice ale predictibil pentru viitor.
colegilor pentru votul de încredere acordat. Voi antreprenorilor autohtoni. Beneficiari vor fi „Toate aceste mãsuri vor fi aduse ºi la cunoºtinþa 
continua activitatea în cadrul Senatului ca Vicelider ºi investitorii autohtoni, scopul fiind susþinerea cãlãrãºenilor chiar de cãtre noul ministru pentru 
în aceastã sesiune parlamentarã.", a scris senatorul pe investiþiilor autohtone de minim 2 milioane de euro, Afaceri, Radu Oprea în perioada imediat urmãtoare. În 
pagina sa de facebook.prin acordarea unui grant din valoarea investiþiei. funcþie de calendarul domniei sale de lucru sperãm sã-l 

stai cu ochii pe ei, nici nu ºtii când þi-
au luat scaunul de sub fund. Eu aº 
scoate la jumãtatea anului patru 
candidaþi. Eu aº vrea sã-i vãd pe toþi 
candidaþii aceºtia ce fac la alegerile 
europarlamentare, cum se miºcã… E 
important sã-i vezi cum se miºcã 
mãcar într-o campanie electoralã 
care nu e deloc tentantã. Pentru cã 
adevãratul liberal, care þine la 
partid, este cel care se bate atunci 
când nu are el un þel personal." 

Senatorul PNL, Rãducu 
Filipescu, este convins 
cã Guvernul PSD poate 

izola România în 
enatorul l iberal  Rãducu la nivel local, nici la nivel judeþean. Uniunea Europeanã 
Filipescu, fostul preºedinte al Se ºtie cã alegerile alea au fost dacã legile Justiþiei vor SPNL Cãlãraºi, a vorbit, în pierdute cu brio. De la 4600 de 

cadrul unei conferinþe de presã, voturi, ca sã ajungi la 10.000 - trece în forma actualã 
d e s p r e  n o u a  c o n d u c e r e  a  12.000 de voturi trebuie sã iei serios 
organizaþiei municipale a PNL, taurul de coarne." „Întrebarea este cât va dura acest 
spunând cã e nevoie de eforturi mari guvern. Pãrerea mea este cã acest 
pentru a putea recupera voturile guvern nu va dura mai mult de trei Candidatul la Primãria 
pierdute în faþa PSD. luni pentru cã un guvern nu poate sã Cãlãraºi ar trebui „Viorel Ivanciu nu a preluat trãiascã de unul singur. Acest 
organizaþia municipalã la maximum nominalizat la sfârºitul guvern va fi total izolat ºi nu va putea 
posibil. Organizaþia Municipalã, sã-ºi dezvolte relaþii în Europa. acestui an, începutului 
când a ieºit Daniel Drãgulin primar, 

Fereascã Dumnezeu dacã se merge anului viitoravea 18.000 de voturi, dupã care a 
pe aceeaºi linie cu legile Justiþiei ºi 

coborât la 10.000 de voturi, apoi la 
devin impenetrabili ca persoane; s-

8000 de voturi, iar la alegerile „Eu zic cã la sfârºitul acestui an, 
ar putea sã ne trezim fãrã fondurile parlamentare a avut 4600 de voturi. funcþie de cum decurg lucrurile 
europene.Nu pot sã zic cã Ivanciu a preluat o trebuie anunþat candidatul la 
Problema este cã România se duce la organizaþie care e ca o floare ºi va Primãrie. Eu zic cã la sfârºitul 
fund rãu de tot ºi este foarte zdrobi tot la alegerile locale. A acestui an trebuie sã avem pe fiecare 
complicat, dupã aceea sã o ridici. preluat o organizaþie care e puþin localitate omul ºi locul.
Atât timp când nu vom intra în cam ciufulitã, sau a fost ciufulitã de Mi-ar fi greu sã spun care este 
discuþii serioase cu celelalte partide PSD în alegerile parlamentare… De candidatul ideal, care sigur câºtigã. 
de dreapta, nu vom reuºi niciodatã fapt am fost ciufuliþi toþi, nu numai ªi Drãgulin, dacã va candida, nu va fi 

Organizaþia Municipalã. Rezultatele chiar atât de uºor. Pentru cã cei de la sã facem nimic.", a mai spus 
nu au fost deloc spectaculoase, nici PSD s-au aºezat pe treabã. ªi dacã nu Filipescu. 

Marian Ichim, noul 
consilier judeþean al PSD, 
în locul lui Marian Sbârcea

Rãducu Filipescu: „Eu zic cã 
la sfârºitul acestui an, funcþie 

de cum decurg lucrurile, trebuie 
anunþat candidatul la Primãrie“

Ministrul pentru Afaceri, Radu Oprea, invitat 
la Cãlãraºi de senatorul Roxana Paþurcã
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copacii cei  neroditori (...); vã blestem Muntenia) preoþii sunt chemaþi sã templu.
pe voi cu scumpul Trup, Sânge al lui facã sfeºtanie la vie. Simeon a fost numit drept ºi nu se 
Hristos, Adevãratul Dumnezeu ºi În tradiþia popularã, a doua zi din menþioneazã dacã a fost sau nu 
Mântuitorul nostru (...). Sã nu stricaþi februarie era consideratã Ziua cãsãtorit, în vreme ce Ana, dupã 
nici holda, nici via, nici grãdina, nici Ursului; legenda spune cã, la ieºirea moartea soþului ei, a trãit în 
orice pom roditor ºi neroditor, nici din templu, Maica Domnului a fost b i n e c u v â n t a r e a  v ã d u v i e i ,  î n  
frunza legumelor sã nu stricaþi din speriatã de un cioban, care urcat într- neprihãnire ºi curãþenie. Mântuirea 
cuprinsul ºi locul robului lui un corn, imita glasul cucului; Sfânta i- omului nu depinde de felul vieþii ales, 
Dumnezeu (N)". a ursit ciobanului sã se transforme în adicã feciorie sau cãsãtorie, ci de felul 
Când „smeritul ºi nevrednicul Trifon" urs, cucului sã rãmânã pasãre în care omul trãieºte, adicã de 
nu este ascultat de „ jigãnii", singuraticã, iar cornului sã înflo- legãtura pe care acesta o are cu 
pedeapsa vine chiar de la Dumnezeul reascã primul ºi sã rodeascã ultimul Hristos (Vlachos, op.cit, p.70).
lui Avraam ºi al lui Isaac (Moliftenic, (Antonescu, op. cit., p.564).

Simeon se va bucura pentru cele ce 
Ed. Institutului Biblic ºi de Misiune al În nordul Moldovei se crede cã în aveau sã fie sãvârºite în continuare, ºi 
B i s e r i c i i  O r t o d o x e  R o m â n e ,  aceastã zi „se întâmpinã iarna cu a cerut slobozirea („Acum, slobozeºte n dimineaþa de-atunci, Maria Bucureºti, 1998, pp. 363-365). vara"; dacã e cald ºi moinã, atunci pe robul Tãu, Stãpâne, dupã venise din grãdina mamei sale cu Numit în popor ºi Sfântul Trif sau Trif vremea va fi cãlduroasã ºi roditoare. Cuvântul Tãu, în pace..."), adicã Îghiocei. Aºteptam micul dejun Nebunul (Ostrov, Dobrogea), Sfântul În popor se spune cã la Stretenie (2 moartea. Hristos va fi ºi „spre cãderea când nevasta mi-a spus cã a visat-o pe Trifon este socotit cel mai mare peste februarie), ca ºi la Dochia (1 Martie), ºi spre ridicarea multora" ºi în mama: douã Zile din februarie, una pãduri, munþi, turme de vite ºi peste se întâlneºte iarna cu vara ºi se iau la cealaltã viaþã pentru cã toþi Îl vor mai micã, cât un ciorchine de fiarele sãlbatice, ºi de aceea este luptã; ursul iese din bârlog ºi îºi vedea pe Hristos, dar pentru unii El struguri, alta mai mare, de acoperea sãrbãtorit pentru sporirea turmelor ºi priveºte umbra... va fi Rai, iar pentru alþii, Iad.noaptea cu Sãrbãtoare, o doreau în apãrarea lor  de bol i  º i  lupi  *ceasurile lor. Eu, fiul Lucreþiei, „Întâmpinarea Domnului nu se referã (Teleorman).

trebuia sã aleg Ziua. La patruzeci de zile de la Naºterea Sa aºadar numai la Împãratul Hristos, 
În satele care nu îl þin pe Sfântul dupã trup (2 februarie), Hristos a fost prin înfãþiºarea uneia dintre etapele Într-un fel, visul se asemãna cu o Trifon (Bucovina) se þin Filipii de dus de mama Sa, Fecioara Maria, ºi de sfintei iconomii, ci este în acelaºi timp poveste înþeleaptã ºi dramaticã din Iarnã (1-2-3 februarie) sau Martirii Iosif, la templu, aºa cum cerea legea ºi o sãrbãtoare a omului trãitor în Vechiul Testament, Cartea III Regi 3, de iarnã. Filipii sau Martirii sunt acelei vremi. A fost întâmpinat ºi luat Hristos" (Vlachos, op.cit., pp 77-78).16-28: disputa dintre douã femei þinuþi contra lupilor, apãrã vitele ºi pe braþe de cãtre bãtrânul Simeon, pentru legitimitatea pruncului viu Praznicul Întâmpinãrii Domnului se chiar oamenii (Romulus Antonescu, care a cunoscut în acest prunc pe (întîiul prunc de parte bãrbãteascã, face praznic al întâmpinãrii fiecãrui Dicþionar de simboluri ºi credinþe Mesia ºi L-a mãrturisit. Episodul înainte de al doilea, omorât de mama credincios.tradiþ ionale româneºti ,  Tipo ducerii lui Iisus la templu este descris sa care a adormit peste el), va fi Moldova, Iaºi, 2016, p. 562; Marian S numai de Sfântul Evanghelist Luca *dezlegatã de regele Solomon. Florea, Sãrbãtorile la români, Ed. (Luca 2, 22-39).  

În biserica din Poianã slujba se * Fundaþiei  Culturale  Române,  
Sãrbãtoarea este cunoscutã ca apropia de apolis. Mã pregãteam sã Bucureºti, 1994.)Februarie (Faur, Fãurar, de la Întâmpinarea Domnului (I ipapanti ies la Cuvântul de învãþãturã, când 

„fãurari" care prezentau, în aceastã În Dicþionar (pp. 563-564) este tu Hristou; lat. Cocorsus), numitã în preotul paroh Dragoº mi-a ºoptit cã 
perioadã uneltele, fiarele pentru arat: pomenit Gurbanul Viilor sau popor ºi Stretenia (vechiul slv.). ar dori ca dupã slujbã sã mergem la 
„Faur fericã/ ªi desfericã") este o Arezanul Viilor „prilej cu care se Obiceiul ca la patruzeci de zile de la mormântul mamei mele. Cred cã voia 
lunã nestatornicã. Cât þine luna, este pleacã în grup la vie, în sãnii, apoi naºterea copilului, mama trebuie sã sã împartã tristeþea cu mine, cum ar fi 
posibil sã ningã ºi sã plouã, sã fie fiecare proprietar se duce la via sa, vinã la bisericã pentru curãþenie, se spus Sfântul Pavel cãtre Filipeni. Pe 
îngheþ (ºi atunci „crapã ouãle dezgroapã sticla cu vin pusã de cu mai pãstreazã ºi azi în Biserica mama o spovedise câþiva ani la rând, 
corbului") ºi dezgheþ, ger ºi cãldurã, toamnã în pãmânt, stropeºte viþa de Ortodoxã. dupã plecare o pomenise la toate 
cum a fost anul acesta, când am vie cu vin din recolta precedentã, taie 

Liturghiile – mã ºi gândesc cã sufletul La catolici sãrbãtoarea aceasta se umblat în cãmaºã cu mânecã scurtã, câteva corzi, pe care le pune peste 
ei nu va fi rãtãcit mult printre vãmi – numeºte Curãþirea Sfintei Marii iar nevasta a cules ghiocei. De acum piept ºi în jurul mijlocului, dupã care 
fusese ºi acasã la noi, la parastasul de (Festum purifications Beatae Domnul a rânduit sã înceapã lucrãrile se întorc, în jurul unui foc, la 
40 de zile, împreunã cu pãrintele Mariae, Virginis). în vie. petrecerea comunã; ritualul repre-
Roman ºi cu pãrintele Paul.

zintã începutul activitãþii legate de Sfântul Evanghelist Luca spune cã Molitfelnicul („cartea de cãpãtâi a 
cultura viþei de vie...". Fecioara Maria ºi Iosif L-au adus pe Pe searã am ajuns la Bucureºti, la 

evlaviei ortodoxe" care cuprinde 
Cimitirul de Onoare „Ghencea- Hristos la templu ca sã dea jertfã, Amintim ºi  lucrarea noastrã, toate slujbele, serviciile, ierurgiile ºi 
Militar". Am revãzut locul, de granit precum s-a zis în legea Domnului, o Gurbanul Viilor,  publicatã în Sfintele Taine ale Bisericii Ortodoxe), 
ºi piatrã de Deva, unde mama s-a pereche de turturele sau doi pui de Obiectiv Cãlãraºi, 5-14 februarie spune cã în prima zi de Faur se cuvine 
odihnit dupã ce ºi-a încheiat porumbei (Luca 2,24).2013.sã se facã Sfânta Liturghie ºi sã se 
socotelile cu cei vii. Turtureaua ºi porumbiþa îl simboli-aprindã candela la Sfântul Trifon sau Antonescu re ia  º i  un obice i  

zau pe Hristos, pentru cã Hristos a la Sfântul Eustaþie, sau la Sfântul Pe aleea spre mormântul pãrinþilor consemnat de Alexandru Dobre (Un 
fost ca o turturicã care ciripeºte pe tot Iulian din Libia, sau la icoana mei, pe o creangã ruptã dintr-un obicei dispãrut - Legatul viilor, în 
pãmântul ºi umple via Sa, adicã pe hramului ce va fi. ªi, dupã Sfânta brad, ciripea o turturea. De treizeci ºi revista de Etnografie ºi Folclor, ton 
noi, cei care credem în El, cu voce Liturghie, preotul luând untdelemn trei de ani de când s-a dus tata, mama 39, nr. 3-4, Bucureºti, 1994), întâlnit 
frumoasã, ºi a avut blândeþea din candele ºi agheasmã de la Botezul a trãit în binecuvântarea vãduviei, în ºi de mine la Melineºti, Vâlcea: 
desãvârºitã milostivului Dumnezeu Domnului, stropeºte în chipul crucii neprihãnire ºi curãþenie, aºteptându-podgorenii vin noaptea, împreunã cu 
(Arhim. Hierotheos Vlachos, Predici þarina, sau grãdina. Mai întâi, preotul ºi cuminte copiii, nepoþii, strã-paznicii viilor, ºi aduc cu ei trei 
la marile sãrbãtori, Ed. Egumeniþa, se roagã lui Dumnezeu: „(...) Însuþi, ºi nepoþii... Se unise mama cu Hristos?lucruri: o lumânare de cearã curatã, 
Galaþi, p. 67).acum, Stãpâne, cautã din Sfântul tãu un lacãt ºi un vas cu pãcurã. Pe mormânt, pãmântul nu era aºezat. 

locaº, spre agonisita aceasta ºi o Lumânarea va fi tãiatã în trei pãrþi, În timp ce Simeon Primitorul de I-am aprins lumânãri, i-am lãsat câte 
binecuvânteazã (...). ªi-i dã ei sã care vor fi lipite la jumãtatea a trei Dumnezeu a fost îndemnat la templu un buchet de flori ºi am îmbrãþiºat 
aducã roade la vreme, pline de pari de vie; cu pãcurã ung alþi pari, de Duhul Sfânt - Sfântul Nicodim crucea de piatrã ºi crucea de lemn. 
binecuvântarea Ta; ºi depãrteazã de timp în care spun trei rugãciuni; Aghioritul afirmã cã Simeon era „un Pãrintele Dragoº a mai tãmâiat 
la ea toatã fiara ºi sãlbãticiunea ºi aprind apoi lumânãrile, aruncã trei bãrbat inspirat de Duhul Sfânt", nu mormântul ºi pãrinþilor mei le-a 
viermele, musca, rugina, arºiþa ºi boabe de struguri din recolta trecutã, un „preot sfinþit", nici un „preot rostit Ectenia pentru adormiþi ºi 
vânturile, care aduc stricãciune." luate din trei vii diferite, una spre înduhovnicit"- acolo se afla ºi Rugãciunea de dezlegare.

rãsãrit, alta spre apus ºi a treia în sus, Proorociþa Ana, care avea optzeci ºi Apoi preotul citeºte Rugãciunea 
Se lãsa seara, nicio palã de vânt, nicio „sã-l întâmpine pe Domnul". Lacãtul patru de ani ºi era vãduvã (Luca 2, 36-Sfântului Mucenic Trifon: „Vã 
umbrã. Într-un oraº de morþi eram îl încuie pe un cerc ascuns, rostind 38).blestem pe voi, fiarele cele de multe 
singuri, doar noi: oasele pãrinþilor, formula (evident inspiratã din feluri, viermii, omizile, gândacii, Prezenþa Dreptului Simeon ºi a pãrintele Dragoº ºi eu...  Rugãciunea Sfântului Mucenic lãcustele, ºoarecii, cârtiþele ºi puricii Proorociþei Ana aratã practic cãci cei 

Trifon):  „Voi, grãdinilor, sã vã duceþi (...), care aduc stricãciuni ºi pagubã Rãzvan Ciucãdoi au fost pereche de turturele 
în munþii neroditori".  holdelor, viilor, pomilor ºi grãdinilor; Slobozia, 2018, februarie,cugetãtoare care L-au întâmpinat pe 

(...) duceþi-vã în munþii cei pustii, în În unele zone etnografice (Dobrogea, Înainte de Moºii de iarnãHristos atunci când Acesta a ajuns la 

LA PATRUZECI DE ZILE DE LA NAªTEREA LUI HRISTOS

arian Ichim a devenit consilier judeþean, 
în cadrul ºedinþei de CJ din luna Mianuarie, în cadrul cãreia a depus 

jurãmântul. Acesta i-a luat locul lui Marian 
Sbârcea, cãruia organizaþia judeþeanã a PSD 
Cãlãraºi i-a retras sprijinul politic. 
Marian Ichim este din martie 2013 director al 
Secþiei de Drumuri Naþionale Cãlãraºi ºi membru 
al PSD din 2009.
„Urmare Deciziei Civile nr. 5305 din 11.12.2017, 
pronunþatã de Curtea de Apel Bucureºti în Dosarul 
nr. 612/116/2017, definitivã, prin care aceastã 
instanþã respinge cererea de suspendare a 
Ordinului Prefectului Judeþului Cãlãraºi nr. 115 
din 11.04.2017, privind constatarea încetãrii de 
drept a mandatului de consilier judeþean al 
domnului Sbârcea Marian, am iniþiat prezentul 
proiect de hotãrâre pentru înlocuirea domnului 
Sbârcea Marian în cadrul Consiliului Judeþean 
Cãlãraºi.
Organizaþia Judeþeanã Cãlãraºi a Partidului Social 
Democrat, prin adresa nr. 5 din 10.01.2018, 
înregistratã la Consiliul Judeþean Cãlãraºi sub nr. 
566 din aceeaºi datã, a comunicat supleantul care 
întruneºte condiþiile legale pentru a–i fi validat 
mandatul de consilier judeþean: domnul Ichim 
Marian.
În consecinþã, propun modificarea ºi completarea 
componenþei Consiliului Judeþean Cãlãraºi prin 
înlocuirea domnului Sbârcea Marian cu domnul 
Ichim Marian - supleantul comunicat de 
Organizaþia Judeþeanã Cãlãraºi a Partidului Social 
Democrat." – se aratã în expunerea de motive a CJ 
Cãlãraºi.

enatorul PSD Roxana Paþurcã l-a invitat la -Crearea Programului Naþional de Dezvoltare a 
Cãlãraºi pe noul ministru pentru Afaceri, Radu A n t r e p r e n o r i a t u l u i – P N D A .  S e  v a  f i n a n þ a  SOprea, pentru o discuþie privind soluþiile care infrastructura antreprenorialã la nivelul comunitãþilor 

trebuiesc adoptate pentru un mediu de afaceri cât mai locale (înfiinþarea a cel puþin un incubator/parc 
prietenos, vizate fiind, în special, Întreprinderile Mici industrial/parc tehnologic.
ºi Mijlocii. De altfel, senatorul Roxana Paþurcã a -Program pentru sprijinirea internaþionalizãrii 
anunþat pe pagina sa de facebook care sunt mãsurile urmând a fi susþinute firmele româneºti care doresc sã 
propuse de Guvernul Dãncilã, pentru perioada imediat exporte.
urmãtoare, pentru a veni în sprijinul IMM-urilor. -Înfiinþarea liceelor de antreprenoriat, urmãrindu-se 
Sprijinirea sectorului IMM reprezintã o prioritate a în esenþã dezvoltarea abilitãþilor antreprenoriale în 
programului economic. În acest sens au fost elaborate rândul tinerilor.
o serie de mãsuri care vizeazã: -Programul România Profesionalã. E vorba de un 
-Dezvoltarea Agenþiilor Regionale de Atragere de program de susþinere în parteneriat public–privat a 
Investiþii ºi Promovare a Exportului. Beneficiari vor fi ºcolilor profesionale ºi de meserii care sã sprijine 
mediul de afaceri, autoritãþile publice regionale ºi formarea tinerilor în meseriile de strungar, sudor, 
locale. Sumele vor fi asigurate din fonduri electricieni, mecanici, etc.
nerambursabile: 5 milioane euro/an pentru 8 Agenþii. -Adoptarea Legii Lobby-ului. Asemãnãtor Registrului 

avem pe domnul ministru la Cãlãraºi cât mai repede ca -Continuarea programului Romania Start–up Nation. de Transparenþã European se va înfiinþa Registrul de 
sã rãspundã tuturor întrebãrilor venite din zona Vom avea în vedere crearea a 10 mii de start up-uri Lobby.
IMM.", a declarat senatorul Roxana Paþurcã.anual, suma alocatã pentru proiect/antreprenor fiind -Restructurarea mediului de afaceri prin introducerea 
În altã ordine de idei, sãptãmâna aceasta, Roxana de 200.000 lei. planurilor de conformare de la un anumit moment dat 
Paþurcã a fost reconfirmatã în funcþia de vicelider al -Strategic Invest Romania–Program de ajutor de stat astfel încât toate companiile sã aibã asigurat un cadru 
senatorilor PSD din Senatul României. „Mulþumesc pentru susþinerea investiþiilor strategice ale predictibil pentru viitor.
colegilor pentru votul de încredere acordat. Voi antreprenorilor autohtoni. Beneficiari vor fi „Toate aceste mãsuri vor fi aduse ºi la cunoºtinþa 
continua activitatea în cadrul Senatului ca Vicelider ºi investitorii autohtoni, scopul fiind susþinerea cãlãrãºenilor chiar de cãtre noul ministru pentru 
în aceastã sesiune parlamentarã.", a scris senatorul pe investiþiilor autohtone de minim 2 milioane de euro, Afaceri, Radu Oprea în perioada imediat urmãtoare. În 
pagina sa de facebook.prin acordarea unui grant din valoarea investiþiei. funcþie de calendarul domniei sale de lucru sperãm sã-l 

stai cu ochii pe ei, nici nu ºtii când þi-
au luat scaunul de sub fund. Eu aº 
scoate la jumãtatea anului patru 
candidaþi. Eu aº vrea sã-i vãd pe toþi 
candidaþii aceºtia ce fac la alegerile 
europarlamentare, cum se miºcã… E 
important sã-i vezi cum se miºcã 
mãcar într-o campanie electoralã 
care nu e deloc tentantã. Pentru cã 
adevãratul liberal, care þine la 
partid, este cel care se bate atunci 
când nu are el un þel personal." 

Senatorul PNL, Rãducu 
Filipescu, este convins 
cã Guvernul PSD poate 

izola România în 
enatorul l iberal  Rãducu la nivel local, nici la nivel judeþean. Uniunea Europeanã 
Filipescu, fostul preºedinte al Se ºtie cã alegerile alea au fost dacã legile Justiþiei vor SPNL Cãlãraºi, a vorbit, în pierdute cu brio. De la 4600 de 

cadrul unei conferinþe de presã, voturi, ca sã ajungi la 10.000 - trece în forma actualã 
d e s p r e  n o u a  c o n d u c e r e  a  12.000 de voturi trebuie sã iei serios 
organizaþiei municipale a PNL, taurul de coarne." „Întrebarea este cât va dura acest 
spunând cã e nevoie de eforturi mari guvern. Pãrerea mea este cã acest 
pentru a putea recupera voturile guvern nu va dura mai mult de trei Candidatul la Primãria 
pierdute în faþa PSD. luni pentru cã un guvern nu poate sã Cãlãraºi ar trebui „Viorel Ivanciu nu a preluat trãiascã de unul singur. Acest 
organizaþia municipalã la maximum nominalizat la sfârºitul guvern va fi total izolat ºi nu va putea 
posibil. Organizaþia Municipalã, sã-ºi dezvolte relaþii în Europa. acestui an, începutului 
când a ieºit Daniel Drãgulin primar, 

Fereascã Dumnezeu dacã se merge anului viitoravea 18.000 de voturi, dupã care a 
pe aceeaºi linie cu legile Justiþiei ºi 

coborât la 10.000 de voturi, apoi la 
devin impenetrabili ca persoane; s-

8000 de voturi, iar la alegerile „Eu zic cã la sfârºitul acestui an, 
ar putea sã ne trezim fãrã fondurile parlamentare a avut 4600 de voturi. funcþie de cum decurg lucrurile 
europene.Nu pot sã zic cã Ivanciu a preluat o trebuie anunþat candidatul la 
Problema este cã România se duce la organizaþie care e ca o floare ºi va Primãrie. Eu zic cã la sfârºitul 
fund rãu de tot ºi este foarte zdrobi tot la alegerile locale. A acestui an trebuie sã avem pe fiecare 
complicat, dupã aceea sã o ridici. preluat o organizaþie care e puþin localitate omul ºi locul.
Atât timp când nu vom intra în cam ciufulitã, sau a fost ciufulitã de Mi-ar fi greu sã spun care este 
discuþii serioase cu celelalte partide PSD în alegerile parlamentare… De candidatul ideal, care sigur câºtigã. 
de dreapta, nu vom reuºi niciodatã fapt am fost ciufuliþi toþi, nu numai ªi Drãgulin, dacã va candida, nu va fi 

Organizaþia Municipalã. Rezultatele chiar atât de uºor. Pentru cã cei de la sã facem nimic.", a mai spus 
nu au fost deloc spectaculoase, nici PSD s-au aºezat pe treabã. ªi dacã nu Filipescu. 

Marian Ichim, noul 
consilier judeþean al PSD, 
în locul lui Marian Sbârcea

Rãducu Filipescu: „Eu zic cã 
la sfârºitul acestui an, funcþie 

de cum decurg lucrurile, trebuie 
anunþat candidatul la Primãrie“

Ministrul pentru Afaceri, Radu Oprea, invitat 
la Cãlãraºi de senatorul Roxana Paþurcã



nul trecut, executivul Consiliului parþial pentru efectuarea gãrzilor, precum ºi 
Judeþean a iniþiat un proiect de pentru medicii angajaþi cu contracte de Ahotãrâre pentru acordarea unor muncã pe duratã determinatã, angajaþi în 

bonificaþii salariale medicilor care lucreazã cursul anilor 2017 ºi 2018, pe baza criteriilor 
în Spitalul Judeþean de Urgenþã pentru a-i stabilite de Consiliul de administraþie al 
stimula pe aceºtia sã rãmânã în cadrul Spitalului Judeþean de Urgenþã "Dr. Pompei 
instituþiei dar ºi pentru a atrage alte cadre Samarian" Cãlãraºi.
medicale pe secþiile deficitare.

Persoanele beneficiare ale prevederilor 
Conform hotãrârii adoptate pe 30 ianuarie articolului 1 au obligaþia de a semna în 
a.c., ºi anul acesta se acordã stimulente prealabil un angajament conform cãruia vor 
financiare lunare pentru atragerea ºi desfãºura activitatea, în cadrul Spitalului 
menþinerea medicilor angajaþi cu contract Judeþean de Urgenþã „Dr. Pompei 
de muncã pe duratã nedeterminatã, Samarian" Cãlãraºi, pentru o perioadã de 
medicilor încadraþi cu contract individual cel puþin doi ani calculatã de la data 
de muncã cu timp parþial pentru efectuarea semnãrii angajamentului asumat în anul 
gãrzilor, precum ºi medicilor angajaþi cu 2018.
contracte de muncã pe duratã determinatã, 

Prin excepþie de la prevederile alineatului stabiliþi de Comitetul Director, în cadrul 
(1), medicii angajaþi cu contracte de muncã Spitalului Judeþean de Urgenþã „Dr. Pompei 
pe duratã determinatã au obligaþia de a Samarian" Cãlãraºi, la nivelul a maxim douã 
semna un angajament conform cãruia vor salarii minime brute pe þarã, în limita 
desfãºura activitatea în cadrul Spitalului plafonului maxim stabilit conform 
Judeþean de Urgenþã „Dr. Pompei prezentei hotãrâri.
Samarian" Cãlãraºi pe toatã durata 

Stimulentele financiare lunare se acordã în convenitã a contractului.
principal, dar nu exclusiv, pentru medicii 
angajaþi cu contract de muncã pe duratã Sumele cu titlu de stimulente financiare se 
nedeterminatã, pentru medicii încadraþi cu acordã în limita unui plafon maxim de 
contract individual de muncã cu timp 80.000 lei/lunar.
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menþine iubirea vie ºi puternicã în cãsnicie. Gen film: Dramã, Romantic, Dragoste dintre ele au o veche problemã cu 
Lui Christian îi este imposibil sã renunþe la Rating: N15 Winchesterii.
nevoia sa de a controla tot ce îl înconjoarã, iar Durata: 130 minute
Anastasia simte nevoia de a avea doza ei de Premiera in Romania: 09.02.2018
libertate, ceea ce naºte o serie de conflicte Elio, un adolescent din anii '80, plãnuieºte 
între cei doi. sã-ºi petreacã vara, ca de obicei, în vila 
In aceastã parte a poveºtii reapare ºi Jack superbã a pãrinþilor sãi, din nordul Italiei. 
Hyde, însetat dupã rãzbunare, cãutând sã îl Însã vizita celui mai nou asistent cercetãtor 
rãneascã pe Christian prin orice mijloc din echipa de arheologi a tatãlui sãu îi 
posibil, atentând chiar la viaþa Annei ºi a provoacã sentimente neaºteptate.
surorii lui Christian, Mia. O vom putea 
revedea ºi pe Elena Lincoln, interpretata de 
nimeni alta decât Kim Basinger, în ultima sa 
încercare de a-l seduce pe Christian în cel mai 
vulnerabil moment al sãu, când acesta are 
îndoieli cu privire la sentimentele faþã de 
soþia sa. 

09 – 11 februarie: 
Vineri: ora 12.30

Sâmbãtã: ora 10.30 ºi 12.30 23 februarie – 01 martie

Orele: 17.00; 20.00Primul Crãciun- 2D
Luni: titlul nu este proiectat

Regia: Timothy Reckart
Cu: Steven Yeun, Keegan-Michael Key, Gina The Shape of Water - 
Rodriguez, Zachary Levi, Kelly Clarkson, 
Patricia Heaton, Kristin Chenoweth 2D
Gen film: Animaþie( varianta dublatã )

Regia: Guillermo del Toro16 - 22 februarieDurata: 86 minute
Ora: 17.00 Cu: Michael Shannon, Sally Hawkins, Rating: AG

Octavia SpencerPremiera în România: 02.02.2018 Pentru toþi banii din Mãgarul Bo, mic ºi curajos, viseazã la o viaþã Gen film: Acþiune, Dramã, Fantastic, Horror, 
dincolo de munca sa de la moara din sat. Îºi Romantic, Dragostelume - 2Dgãseºte curajul de a se elibera ºi porneºte în Durata: 119 minute
aventura viselor sale. În cãlãtoria sa, el face Regia: Ridley Scott Premiera in Romania: 23.02.2018
echipã cu Ruth, o oaie drãgãlaºã care ºi-a Cu: Mark Wahlberg, Michelle Williams, 16 – 18 februarie: The Shape of Water (2017) este o poveste 
pierdut turma ºi Dave, un porumbel cu Charlie Plummer, Christopher PlummerVineri: ora 12.30 situatã pe fundalul Rãzboiului Rece, în 
aspiraþii înalte. Împreunã cu trei cãmile Gen film: Crimã, Dramã, Mister, ThrillerSâmbãtã: ora 10.30 ºi 12.30 America, în jurul anului 1963.
sarcastice ºi unele animale excentrice, Bo ºi Durata: 132 minute23 – 25 februarie: Într-un laborator guvernamental ascuns, de 
noii lui prieteni urmeazã „Steaua" ºi devin Premiera in Romania: 02.02.2018 Vineri: ora 12.30 înaltã securitate, singuratica Elisa este 
eroii neobiºnuiþi în cea mai bunã poveste Rãpirea adolescentului John Paul Getty al Sâmbãtã: ora 10.30 ºi 12.30 prinsã într-o viaþã a tãcerii ºi izolãrii. Elisa 
relatatã vreodatã – primul Crãciun. Plini de III-lea (Charlie Plummer) are un efect 

este o angajatã mutã care se ocupã de 
entuziasm ºi determinare, Bo ºi prietenii sãi devastator asupra mamei sale, Gail. Pentru Early Man – 2D

curãþarea unei structuri guvernamentale ce se vor confrunta cu cele mai dificile provocãri a-ºi recupera fiul, aceasta are o singurã Regia: Nick Park ascunde laboratoarele secrete. Curând, viaþapentru a-ºi îndeplini visul. soluþie la dispoziþie: sã-l convingã pe bunicul Cu: Tom Hiddleston, Eddie Redmayne, 
tinerei Elisa se schimbã pentru totdeauna miliardar (Christopher Plummer) sã Maisie Williams, Miriam Margolyes, Richard 
atunci când ea ºi colega ei Zelda descoperã un plãteascã rãscumpãrarea. Atunci când Getty Ayoade,Timothy Spall
experiment catalogat ca fiind secret.senior refuzã, Gail încearcã din rãsputeri sã-l Gen film: Animaþie ( varianta dublatã )

convingã, pe mãsurã ce infractorii care i-au Într-un rezervor de apã, trãieºte o fiinþã Rating: AG
rãpit fiul devin din ce în ce mai brutali ºi misterioasã, unicã: o anomalie naturalã, un Durata: 89 minute
imprevizibili. În timp ce viaþa fiului sãu este bãrbat amfibie, care trãieºte închis ºi este Premiera în România:16.02.2018
ameninþatã, Gail  se aliazã în mod victim mai multor experimente. Treptat, Plasat la începuturile civilizaþiei, când 
surprinzãtor cu Fletcher Chase, omul de Elisa începe sã simtã simpatie pentru aceastã creature preistorice ºi mamuþi lânoºi 
încredere al bãtrânului Getty. O cursã fiinþã stranie, iar între cei doi se stabileºte o stãpâneau Pãmântul, "Early Man" spune 
peviaþã ºi pe moarte "Pentru toþi banii din legãturã puternicã.povestea lui Dug ºi a tovarãºului lui, Hognob, 
lume" demonstreazã cã în viaþã conteazã Dincolo de cuvinte, ea simte cã el este care se ridicã în fruntea tribului lor împotriva 
fiecare alegere, iar atunci când lupta se dã singurul care o vede aºa cum este ea, ºi se lordului Nooth pentru a-ºi salva cãminul.
între iubire ºi bani, existã o singurã opþiune hotãreºte sã-l elibereze. Dar, lumea realã nu 
cu adevãrat valoroasã. este un loc sigur pentru un om cu aceste 

caracteristici. 
16 - 22 februarie

Ora: 20.00

Luni: titlul nu este proiectat

Winchester – 2D
Regia: Michael Spierig, Peter Spierig

Cu: Helen Mirren, Sarah Snook, Jason 
Clarke

Gen film: Biografic, Fantastic, Horror, 09 - 15 februarie
Mister, ThrillerOrele: 17.00; 20.00
Durata: 90 minuteLuni: titlul nu este proiectat
Premiera în România: 16.02.2018

Cincizeci de umbre Inspirat din evenimente adevãrate, filmul 
urmãreºte povestea lui Sarah Winchester, o descãtuºate - 2D femeie care dupã moartea bruscã a soþului ºi 

Regia: James Foley copilului ei, devine convinsã cã este 
Cu: Dakota Johnson, Jamie Dornan blestematã ºi începe sã construiascã Casa 
Gen film: Dramã Winchester Mystery din San Jose, California, 
Rating: N15 dupã consilierea cu un medium. Construitã 
Durata: 101 minute într-o continuã manie de douãzeci ºi patru de 
Premiera în România: 09.02.2018 ore pe zi, ºapte zile pe sãptãmânã, timp de 19 / 26 februarie - Ziua filmului românesc
A treia parte a seriei "Fifty Shades"  începe cu zeci de ani, casa are ºapte etaje înãlþime ºi Ora: 20:00
nunta lui Christian ºi Anastasia ºi fericirea conþine sute de încãperi. Pentru cei din afarã, 
fãrã margini a celor doi care simt cã viaþa lor aratã ca un monument monstrous pentru Strigã-mã pe  
abia începe ºi cã nimeni ºi nimic nu le poate nebunia unei femei tulburate. Dar Sarah nu 
rupe aceastã legãturã bazatã pe iubire construieºte pentru ea însãºi, pentru nepoata numele tãu
necondiþionatã. Însã, îndatã ce cei doi se ei sau pentru strãlucitul Doctor Eric Price pe 

Regia: Luca Guadagninoîntorc din luna de miere ºi dau piept cu care l-a invitat la casã. Ea construieºte o 
realitatea vieþii de zi cu zi, realizeazã cã Cu: Armie Hammer, Timothée Chalamet, închisoare, un azil pentru sute de fantome 
trebuie sã depunã eforturi uriaºe pentru a Michael Stuhlbarg, Amira Casar rãzbunãtoare, iar cele mai înspãimântãtoare 

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 

Filmele lunii februarie la Cinema 3D/2D Cãlãraºi

Cãlãraºi din luna februarie va fi supusã 
aprobãrii lista de prioritãþi întocmitã 
de Comisia de analizã a cererilor de 
locuinþe construite pentru tineri în 
regim de închiriere prin programul 
ANL.

Totodatã, cãtre ANL a fost transmisã, 
de curând, suprafaþa de 8.621 mp ce 
aparþine domeniului  privat  al  
municipiului Cãlãraºi, cu urmãtoarele 
propuneri în vederea construirii de 
locuinþe pentru tineri destinate 
închirierii:

w suprafaþa de 4.308 mp în vederea 
construirii a douã blocuri de locuinþe, 
cu câte douã tronsoane fiecare, regim 
de înãlþime S+P+3E+M cu câte 18 

onform informaþiilor furnizate finalizare, dar nu mai târziu de mai unitãþi locative pe fiecare tronson;
de Serviciul Public Centrale 2018.

w suprafaþa de 4.313 mp în vederea 
Termice ºi Administrare Fond C construirii a douã blocuri de locuinþe, Blocul are 30 de apartamente: 6 Locativ din subordinea Primãriei 

cu câte douã tronsoane fiecare, regim apartamente cu o camerã,  16 Municipiului Cãlãraºi, în prezent se 
de înãlþime S+P+3E+M cu câte 18 apartamente cu 2 camere ºi 8 lucreazã, la acest bloc, pe casa scãrii 
unitãþi locative pe fiecare tronson. 

(montaj gresie ºi finisaje), iar în apartamente cu 3 camere.
Ambele suprafeþe de teren se aflã în interioarele apartamentelor s-a 
vecinãtatea DN21.În ºedinþa ordinarã a Consiliului Local terminat de montat gresia ºi faianþa. 

Centrala termicã de tronson a fost 
instalatã, fiind inclus echipamentul 
aferent ºi ºi amenajarea încãperii. 
Concomitent cu lucrãrile executate pe 
casa scãrii a început ºi montajul 
obiectelor sanitare, a uºilor de interior 
ºi a uºilor metalice de acces în 
apartamente. Totodatã au început ºi 
lucrãrile pentru branºamentul blocului 
la reþeaua de gaz, energie, apã ºi 
canalizare.

Chiar dacã termenul de finalizare al 
acestor lucrãri a fost octombrie 2017, 
Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe a 
permis continuarea lucrãrilor cu 
penalitãþi de întârziere fãrã termen de 

ntr-un comunicat publicat pe pagina de 
facebook a Primãriei Cãlãraºi se anunþã Îcare sunt obiectivele pentru anul 2018 

în ceea ce priveºte asfaltarea de strãzi prin 
Serviciul Public Pavaje Spaþii Verzi, pe 
lângã aceasta, viceprimarul Viorel Ivanciu 
declarând cã îºi doreºte ºi o perfecþionare a 
angajaþilor. 

Nu o datã, în spaþiul public, a fost reclamat 
modul defectuos în care angajaþii acestui 
serviciu au efectuat lucrãrile de asfaltare 
din municipiu, executivul primãriei 
anunþând atunci chiar sancþionarea acelor 
muncitori. 
„Serviciul Public Pavaje Spaþii Verzi va 
mãri, începând din acest an, cu ajutorul 
unei autobasculante de 24 de tone 
achiziþionatã în leasing, capacitatea de 
turnare asfalt. În ultimii ani, logistica 
acestui serviciu a fost îmbunãtãþitã, prin 
achiziþionarea unui repartitor de asfalt, a 
unui autogreder, dar ºi a altor utilaje. 
Potrivit viceprimarului Viorel Ivanciu, 
coordonatorul acestui Serviciu, SPPSV are 
ca obiectiv 16 strãzi pentru asfaltare pentru 
2018. Tot în acest an, una dintre prioritãþi 
este ºi perfecþionarea angajaþilor."

Viceprimar Viorel Ivanciu:
„Vom asfalta 16 strãzi 

anul acesta prin SP Pavaje 
Spaþii Verzi, dar vrem sã 

perfecþionãm ºi angajaþii“

n SPCTAFL Cãlãraºi

Lucrãrile la blocul ANL de locuinþe pentru 
tineri în regim de închiriere, de pe strada 
Muºeþelului, vor fi finalizate în mai 2018

ªi în 2018 medicii la de SJU Cãlãraºi vor primi 
stimulente financiare de la Consiliul Judeþean 



nul trecut, executivul Consiliului parþial pentru efectuarea gãrzilor, precum ºi 
Judeþean a iniþiat un proiect de pentru medicii angajaþi cu contracte de Ahotãrâre pentru acordarea unor muncã pe duratã determinatã, angajaþi în 

bonificaþii salariale medicilor care lucreazã cursul anilor 2017 ºi 2018, pe baza criteriilor 
în Spitalul Judeþean de Urgenþã pentru a-i stabilite de Consiliul de administraþie al 
stimula pe aceºtia sã rãmânã în cadrul Spitalului Judeþean de Urgenþã "Dr. Pompei 
instituþiei dar ºi pentru a atrage alte cadre Samarian" Cãlãraºi.
medicale pe secþiile deficitare.

Persoanele beneficiare ale prevederilor 
Conform hotãrârii adoptate pe 30 ianuarie articolului 1 au obligaþia de a semna în 
a.c., ºi anul acesta se acordã stimulente prealabil un angajament conform cãruia vor 
financiare lunare pentru atragerea ºi desfãºura activitatea, în cadrul Spitalului 
menþinerea medicilor angajaþi cu contract Judeþean de Urgenþã „Dr. Pompei 
de muncã pe duratã nedeterminatã, Samarian" Cãlãraºi, pentru o perioadã de 
medicilor încadraþi cu contract individual cel puþin doi ani calculatã de la data 
de muncã cu timp parþial pentru efectuarea semnãrii angajamentului asumat în anul 
gãrzilor, precum ºi medicilor angajaþi cu 2018.
contracte de muncã pe duratã determinatã, 

Prin excepþie de la prevederile alineatului stabiliþi de Comitetul Director, în cadrul 
(1), medicii angajaþi cu contracte de muncã Spitalului Judeþean de Urgenþã „Dr. Pompei 
pe duratã determinatã au obligaþia de a Samarian" Cãlãraºi, la nivelul a maxim douã 
semna un angajament conform cãruia vor salarii minime brute pe þarã, în limita 
desfãºura activitatea în cadrul Spitalului plafonului maxim stabilit conform 
Judeþean de Urgenþã „Dr. Pompei prezentei hotãrâri.
Samarian" Cãlãraºi pe toatã durata 

Stimulentele financiare lunare se acordã în convenitã a contractului.
principal, dar nu exclusiv, pentru medicii 
angajaþi cu contract de muncã pe duratã Sumele cu titlu de stimulente financiare se 
nedeterminatã, pentru medicii încadraþi cu acordã în limita unui plafon maxim de 
contract individual de muncã cu timp 80.000 lei/lunar.
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menþine iubirea vie ºi puternicã în cãsnicie. Gen film: Dramã, Romantic, Dragoste dintre ele au o veche problemã cu 
Lui Christian îi este imposibil sã renunþe la Rating: N15 Winchesterii.
nevoia sa de a controla tot ce îl înconjoarã, iar Durata: 130 minute
Anastasia simte nevoia de a avea doza ei de Premiera in Romania: 09.02.2018
libertate, ceea ce naºte o serie de conflicte Elio, un adolescent din anii '80, plãnuieºte 
între cei doi. sã-ºi petreacã vara, ca de obicei, în vila 
In aceastã parte a poveºtii reapare ºi Jack superbã a pãrinþilor sãi, din nordul Italiei. 
Hyde, însetat dupã rãzbunare, cãutând sã îl Însã vizita celui mai nou asistent cercetãtor 
rãneascã pe Christian prin orice mijloc din echipa de arheologi a tatãlui sãu îi 
posibil, atentând chiar la viaþa Annei ºi a provoacã sentimente neaºteptate.
surorii lui Christian, Mia. O vom putea 
revedea ºi pe Elena Lincoln, interpretata de 
nimeni alta decât Kim Basinger, în ultima sa 
încercare de a-l seduce pe Christian în cel mai 
vulnerabil moment al sãu, când acesta are 
îndoieli cu privire la sentimentele faþã de 
soþia sa. 

09 – 11 februarie: 
Vineri: ora 12.30

Sâmbãtã: ora 10.30 ºi 12.30 23 februarie – 01 martie

Orele: 17.00; 20.00Primul Crãciun- 2D
Luni: titlul nu este proiectat

Regia: Timothy Reckart
Cu: Steven Yeun, Keegan-Michael Key, Gina The Shape of Water - 
Rodriguez, Zachary Levi, Kelly Clarkson, 
Patricia Heaton, Kristin Chenoweth 2D
Gen film: Animaþie( varianta dublatã )

Regia: Guillermo del Toro16 - 22 februarieDurata: 86 minute
Ora: 17.00 Cu: Michael Shannon, Sally Hawkins, Rating: AG

Octavia SpencerPremiera în România: 02.02.2018 Pentru toþi banii din Mãgarul Bo, mic ºi curajos, viseazã la o viaþã Gen film: Acþiune, Dramã, Fantastic, Horror, 
dincolo de munca sa de la moara din sat. Îºi Romantic, Dragostelume - 2Dgãseºte curajul de a se elibera ºi porneºte în Durata: 119 minute
aventura viselor sale. În cãlãtoria sa, el face Regia: Ridley Scott Premiera in Romania: 23.02.2018
echipã cu Ruth, o oaie drãgãlaºã care ºi-a Cu: Mark Wahlberg, Michelle Williams, 16 – 18 februarie: The Shape of Water (2017) este o poveste 
pierdut turma ºi Dave, un porumbel cu Charlie Plummer, Christopher PlummerVineri: ora 12.30 situatã pe fundalul Rãzboiului Rece, în 
aspiraþii înalte. Împreunã cu trei cãmile Gen film: Crimã, Dramã, Mister, ThrillerSâmbãtã: ora 10.30 ºi 12.30 America, în jurul anului 1963.
sarcastice ºi unele animale excentrice, Bo ºi Durata: 132 minute23 – 25 februarie: Într-un laborator guvernamental ascuns, de 
noii lui prieteni urmeazã „Steaua" ºi devin Premiera in Romania: 02.02.2018 Vineri: ora 12.30 înaltã securitate, singuratica Elisa este 
eroii neobiºnuiþi în cea mai bunã poveste Rãpirea adolescentului John Paul Getty al Sâmbãtã: ora 10.30 ºi 12.30 prinsã într-o viaþã a tãcerii ºi izolãrii. Elisa 
relatatã vreodatã – primul Crãciun. Plini de III-lea (Charlie Plummer) are un efect 

este o angajatã mutã care se ocupã de 
entuziasm ºi determinare, Bo ºi prietenii sãi devastator asupra mamei sale, Gail. Pentru Early Man – 2D

curãþarea unei structuri guvernamentale ce se vor confrunta cu cele mai dificile provocãri a-ºi recupera fiul, aceasta are o singurã Regia: Nick Park ascunde laboratoarele secrete. Curând, viaþapentru a-ºi îndeplini visul. soluþie la dispoziþie: sã-l convingã pe bunicul Cu: Tom Hiddleston, Eddie Redmayne, 
tinerei Elisa se schimbã pentru totdeauna miliardar (Christopher Plummer) sã Maisie Williams, Miriam Margolyes, Richard 
atunci când ea ºi colega ei Zelda descoperã un plãteascã rãscumpãrarea. Atunci când Getty Ayoade,Timothy Spall
experiment catalogat ca fiind secret.senior refuzã, Gail încearcã din rãsputeri sã-l Gen film: Animaþie ( varianta dublatã )

convingã, pe mãsurã ce infractorii care i-au Într-un rezervor de apã, trãieºte o fiinþã Rating: AG
rãpit fiul devin din ce în ce mai brutali ºi misterioasã, unicã: o anomalie naturalã, un Durata: 89 minute
imprevizibili. În timp ce viaþa fiului sãu este bãrbat amfibie, care trãieºte închis ºi este Premiera în România:16.02.2018
ameninþatã, Gail  se aliazã în mod victim mai multor experimente. Treptat, Plasat la începuturile civilizaþiei, când 
surprinzãtor cu Fletcher Chase, omul de Elisa începe sã simtã simpatie pentru aceastã creature preistorice ºi mamuþi lânoºi 
încredere al bãtrânului Getty. O cursã fiinþã stranie, iar între cei doi se stabileºte o stãpâneau Pãmântul, "Early Man" spune 
peviaþã ºi pe moarte "Pentru toþi banii din legãturã puternicã.povestea lui Dug ºi a tovarãºului lui, Hognob, 
lume" demonstreazã cã în viaþã conteazã Dincolo de cuvinte, ea simte cã el este care se ridicã în fruntea tribului lor împotriva 
fiecare alegere, iar atunci când lupta se dã singurul care o vede aºa cum este ea, ºi se lordului Nooth pentru a-ºi salva cãminul.
între iubire ºi bani, existã o singurã opþiune hotãreºte sã-l elibereze. Dar, lumea realã nu 
cu adevãrat valoroasã. este un loc sigur pentru un om cu aceste 

caracteristici. 
16 - 22 februarie

Ora: 20.00

Luni: titlul nu este proiectat

Winchester – 2D
Regia: Michael Spierig, Peter Spierig

Cu: Helen Mirren, Sarah Snook, Jason 
Clarke

Gen film: Biografic, Fantastic, Horror, 09 - 15 februarie
Mister, ThrillerOrele: 17.00; 20.00
Durata: 90 minuteLuni: titlul nu este proiectat
Premiera în România: 16.02.2018

Cincizeci de umbre Inspirat din evenimente adevãrate, filmul 
urmãreºte povestea lui Sarah Winchester, o descãtuºate - 2D femeie care dupã moartea bruscã a soþului ºi 

Regia: James Foley copilului ei, devine convinsã cã este 
Cu: Dakota Johnson, Jamie Dornan blestematã ºi începe sã construiascã Casa 
Gen film: Dramã Winchester Mystery din San Jose, California, 
Rating: N15 dupã consilierea cu un medium. Construitã 
Durata: 101 minute într-o continuã manie de douãzeci ºi patru de 
Premiera în România: 09.02.2018 ore pe zi, ºapte zile pe sãptãmânã, timp de 19 / 26 februarie - Ziua filmului românesc
A treia parte a seriei "Fifty Shades"  începe cu zeci de ani, casa are ºapte etaje înãlþime ºi Ora: 20:00
nunta lui Christian ºi Anastasia ºi fericirea conþine sute de încãperi. Pentru cei din afarã, 
fãrã margini a celor doi care simt cã viaþa lor aratã ca un monument monstrous pentru Strigã-mã pe  
abia începe ºi cã nimeni ºi nimic nu le poate nebunia unei femei tulburate. Dar Sarah nu 
rupe aceastã legãturã bazatã pe iubire construieºte pentru ea însãºi, pentru nepoata numele tãu
necondiþionatã. Însã, îndatã ce cei doi se ei sau pentru strãlucitul Doctor Eric Price pe 

Regia: Luca Guadagninoîntorc din luna de miere ºi dau piept cu care l-a invitat la casã. Ea construieºte o 
realitatea vieþii de zi cu zi, realizeazã cã Cu: Armie Hammer, Timothée Chalamet, închisoare, un azil pentru sute de fantome 
trebuie sã depunã eforturi uriaºe pentru a Michael Stuhlbarg, Amira Casar rãzbunãtoare, iar cele mai înspãimântãtoare 

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 

Filmele lunii februarie la Cinema 3D/2D Cãlãraºi

Cãlãraºi din luna februarie va fi supusã 
aprobãrii lista de prioritãþi întocmitã 
de Comisia de analizã a cererilor de 
locuinþe construite pentru tineri în 
regim de închiriere prin programul 
ANL.

Totodatã, cãtre ANL a fost transmisã, 
de curând, suprafaþa de 8.621 mp ce 
aparþine domeniului  privat  al  
municipiului Cãlãraºi, cu urmãtoarele 
propuneri în vederea construirii de 
locuinþe pentru tineri destinate 
închirierii:

w suprafaþa de 4.308 mp în vederea 
construirii a douã blocuri de locuinþe, 
cu câte douã tronsoane fiecare, regim 
de înãlþime S+P+3E+M cu câte 18 

onform informaþiilor furnizate finalizare, dar nu mai târziu de mai unitãþi locative pe fiecare tronson;
de Serviciul Public Centrale 2018.

w suprafaþa de 4.313 mp în vederea 
Termice ºi Administrare Fond C construirii a douã blocuri de locuinþe, Blocul are 30 de apartamente: 6 Locativ din subordinea Primãriei 

cu câte douã tronsoane fiecare, regim apartamente cu o camerã,  16 Municipiului Cãlãraºi, în prezent se 
de înãlþime S+P+3E+M cu câte 18 apartamente cu 2 camere ºi 8 lucreazã, la acest bloc, pe casa scãrii 
unitãþi locative pe fiecare tronson. 

(montaj gresie ºi finisaje), iar în apartamente cu 3 camere.
Ambele suprafeþe de teren se aflã în interioarele apartamentelor s-a 
vecinãtatea DN21.În ºedinþa ordinarã a Consiliului Local terminat de montat gresia ºi faianþa. 

Centrala termicã de tronson a fost 
instalatã, fiind inclus echipamentul 
aferent ºi ºi amenajarea încãperii. 
Concomitent cu lucrãrile executate pe 
casa scãrii a început ºi montajul 
obiectelor sanitare, a uºilor de interior 
ºi a uºilor metalice de acces în 
apartamente. Totodatã au început ºi 
lucrãrile pentru branºamentul blocului 
la reþeaua de gaz, energie, apã ºi 
canalizare.

Chiar dacã termenul de finalizare al 
acestor lucrãri a fost octombrie 2017, 
Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe a 
permis continuarea lucrãrilor cu 
penalitãþi de întârziere fãrã termen de 

ntr-un comunicat publicat pe pagina de 
facebook a Primãriei Cãlãraºi se anunþã Îcare sunt obiectivele pentru anul 2018 

în ceea ce priveºte asfaltarea de strãzi prin 
Serviciul Public Pavaje Spaþii Verzi, pe 
lângã aceasta, viceprimarul Viorel Ivanciu 
declarând cã îºi doreºte ºi o perfecþionare a 
angajaþilor. 

Nu o datã, în spaþiul public, a fost reclamat 
modul defectuos în care angajaþii acestui 
serviciu au efectuat lucrãrile de asfaltare 
din municipiu, executivul primãriei 
anunþând atunci chiar sancþionarea acelor 
muncitori. 
„Serviciul Public Pavaje Spaþii Verzi va 
mãri, începând din acest an, cu ajutorul 
unei autobasculante de 24 de tone 
achiziþionatã în leasing, capacitatea de 
turnare asfalt. În ultimii ani, logistica 
acestui serviciu a fost îmbunãtãþitã, prin 
achiziþionarea unui repartitor de asfalt, a 
unui autogreder, dar ºi a altor utilaje. 
Potrivit viceprimarului Viorel Ivanciu, 
coordonatorul acestui Serviciu, SPPSV are 
ca obiectiv 16 strãzi pentru asfaltare pentru 
2018. Tot în acest an, una dintre prioritãþi 
este ºi perfecþionarea angajaþilor."

Viceprimar Viorel Ivanciu:
„Vom asfalta 16 strãzi 

anul acesta prin SP Pavaje 
Spaþii Verzi, dar vrem sã 

perfecþionãm ºi angajaþii“

n SPCTAFL Cãlãraºi

Lucrãrile la blocul ANL de locuinþe pentru 
tineri în regim de închiriere, de pe strada 
Muºeþelului, vor fi finalizate în mai 2018

ªi în 2018 medicii la de SJU Cãlãraºi vor primi 
stimulente financiare de la Consiliul Judeþean 



www.obiectiv-online.ro

...afli ce se-ntâmplã10

www.obiectiv-online.ro

9 - 15 februarie 2018Anunþuri

Art Director: Dan Lupoi

Editorialist: Rãzvan Ciucã

Tehnoredactare ºi Web Design: 

SC Look Design SRL - office@e-calarasi.eu

...afli ce se-ntâmplã

Preluarea integralã sau partialã 
a materialelor cuprinse în ziarul 
"Obiectiv", fãrã acordul scris al 
conducerii redacþiei se va 
pedepsi conform legii.

Ziarul "Obiectiv" este editat de 
SC LOTMAR PRESS SRL 

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

Tiparul executat la:

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
119 - 15 februarie 2018 Anun?uri

www.obiectiv-online.ro

ECOAQUA SA - SUCURSALA CÃLÃRAªI face apel cãtre locuitorii mai jos mentionaþi 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).

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 FEBRUARIE 2018.

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.

ORAªUL LEHLIU GARÃ
l 27.02.2018- Bloc 9 ,  Bloc 10 , Bloc 12 MI, Bloc 12AS , Bloc 16, Bloc  20, Bloc 32 A, Bloc 32 B, Bloc 75G
l 28.02.2018- Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc7, Bloc 8, Bloc11, Bloc 12*, Bloc 40 A,  Bloc 40 B

ANUNÞ CÃTRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE 
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI ªI ORAªULUI LEHLIU GARÃ

ANUNÞ DEBITORI CASE

uni, 12 februarie, Executivul Primãriei va supune -cheltuieli de personal - 5.100 mii lei, în care se include ºi -cheltuieli de personal - 6.227 mii lei;
aprobãrii Consiliului Local al Municipiului Cãlãraºi norma de hranã a poliþiºtilor locali, bunuri ºi servicii -bunuri ºi servicii - 266 mii lei;Lproiectul de hotãrâre privind bugetul pentru anul - 295 mii lei -asistenþã socialã - 10.458 mii lei.

2018. Valoarea acestuia este de 102.200.000 lei, atât la 2.Protecþia civilã ºi protecþia contra incendiilor - 50 mii De menþionat cã suma de 14.453 mii lei este alocatã din 
partea de venituri, cât ºi la partea de cheltuieli. lei. sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate 

Capitolul 65.02 Învãþãmânt, bugetul pentru (90%), diferenþa fiind asiguratã din bugetul propriu al 
învãþãmântul preuniversitar de stat însumeazã 8.027 mii municipiului (10%). Sinteza Bugetului municipiului 
lei. Scãderea mare a acestui buget se datoreazã trecerii 3. Creºa sãptãmânala - 1.392 mii lei, din care 206 mii lei 

Cãlãraºi pe anul 2018 finanþãrii cheltuielilor cu salariile din învãþãmântul este alocatã din sume defalcate din TVA pentru cheltuieli 
preuniversitar de stat în sarcina Inspectoratului ªcolar al descentralizate, diferenþa fiind asiguratã din bugetul 

n VENITURI: Total 102.200.000 lei Judeþului Cãlãraºi. Astfel, au rãmas în sarcina primãriei propriu al municipiului. 
Toatã suma provine din secþiunea de funcþionare. Acest cheltuielile cu întreþinerea ºi funcþionarea acestora, -cheltuieli de personal - 1.000 mii lei;
lucru se datoreazã faptului cã, prin legea bugetului de stat precum ºi realizarea anumitor cheltuieli de investiþii ºi -bunuri ºi servicii - 380 mii lei;
pe anul 2018, sumele repartizate sunt cu aproximativ finanþarea unor proiecte cu finanþare din FEN. 4.Ajutoare sociale de încãlzire - 155 mii lei (35 mii lei este 
14.000.000 lei mai mici decât anul precedent. Situaþia se prezintã astfel: alocatã din sume defalcate din TVA pentru cheltuieli 
S-a avut astfel în vedere asigurarea cheltuielilor de -cheltuieli cu bunuri ºi servicii - 5.970 mii lei; descentralizate), diferenþa fiind asiguratã din bugetul 
funcþionare atât pentru aparatul propriu al primãriei cât ºi -cheltuieli cu finanþarea unor proiecte - 362  mii lei; propriu al municipiului. 
pentru instituþiile/serviciile subordonate acesteia. -cheltuieli pentru asigurarea drepturilor copiilor cu 5.Cantina de ajutor social - 1.634 mii lei din care:
11.02.02 - Sume defalcate din TVA pentru finanþarea cerinþe educaþionale speciale - 526 mii lei. -cheltuieli de personal - 720 mii lei;
cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Capitolul 66.02 Sãnãtate - 920 mii lei (asistenþi ºcolari -bunuri ºi servicii - 900 mii lei.
Cãlãraºi - 20.492 mii lei; ºi comunitari - 915 mii lei, cheltuieli transport donatori de 6.Direcþia de Asistenþã Socialã (inclusiv Centrul 
11.02.06 - Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea sânge - 5 mii lei) Comunitar Obor Nou ºi adãpostul de noapte) - 3.160 mii 
bugetelor locale - 3.542 mii lei; Capitolul 67.02 Culturã, recreere, religie - 14.571 lei din care:
11.02.09 - finanþarea învãþãmântului particular - 511 mii mii lei din care: - cheltuieli de personal - 3.000 mii lei;
lei; 1.Sport 3.600 mii lei, astfel: - bunuri ºi servicii - 160 mii lei.
04.02.01 - Cote defalcate din impozitul pe venit - 32.757 -Asociatia Fotbal Club Dunãrea 2005 - 1.200 mii lei; 70.02 Locuinþe, servicii ºi dezvoltare publicã - 
mii lei; -Asociatia Handbal Club 2015 - 2.000 mii lei; 18.935 mii lei din care:
42.41 - subvenþii pentru sãnãtate pentru asigurarea -Tineret ºi sport, cultura etc - licitaþie proiecte Legea 1.Locuinþe P.M.C. - 1.320  mii lei;
salariilor asistenþilor medicali ºi comunitari din nr.350/2005 - 200 mii lei; 2.Alimentare cu apã - 130 mii lei, iluminatul public - 3.971 
instituþiile de învãþãmânt - 898 mii lei; -Clubul Sportiv ªcolar - 150 mii lei; mii lei, extinderi reþele alimentare cu gaze - 200 mii lei.
48.02 Venituri proprii - 44.000 mii lei. -Clubul Sportiv Municipal - 250 mii lei; La aceste sume se adauga ratã la împrumutul SAMTID 

2.Întreþinere zone verzi - Serviciul Pavaje spaþii verzi - contractat de SC Ecoaqua S.A. în suma de 400 mii lei.
n CHELTUIELI: Total 102.200.000 lei: 3.630 mii lei din care: 5.Serviciul public Pieþe ºi oboare - 2.4250 mii lei din care:

-cheltuieli de personal - 2.280 mii lei; -cheltuieli de personal - 2.000 mii lei;
SECÞIUNEA FUNCÞIONARE -bunuri ºi servicii - 1.100  mii lei; -bunuri ºi servicii - 425 mii lei.
Capitolul 51.02 Autoritãþi publice ºi acþiuni 3.Întreþinere zone verzi - P.M.C. - 1.869 mii lei SPCT-AFL are un buget de 5.600 mii lei din care:
externe - aparat propriu al primãriei, în suma de 16.492 4.Complex agrement Zoo-Dumbrava - 1.872 mii lei din -cheltuieli de personal - 3.600 mii lei;
mii lei, alcãtuit din: cheltuieli de personal 14.073  mii lei, care: -bunuri ºi servicii - 2.000 mii lei.
bunuri ºi servicii 2.186 mii lei. -cheltuieli de personal - 1.260 mii lei; Capitolul 74.02 Protecþia mediului - 11.502 mii lei
Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale -bunuri ºi servicii - 612 mii lei, 1.Serviciul public Câini fãrã stãpân 2.800 mii lei din care:
suma totalã de 1.625 mii mii lei este formatã din: 5.Servicii religioase - sprijin parohiile din municipiul -cheltuieli de personal - 1.800 mii lei;
1. Serviciul public comunitar de evidenþã a persoanelor - Cãlãraºi - 460 mii lei -bunuri ºi servicii - 1.000 mii lei.
1280  mii lei (cheltuieli de personal - 1.260 mii lei, bunuri 6.Alte servicii în domeniul culturii, recreãrii - 1.820 mii lei, 2.Colectarea, tratarea ºi distrugerea deºeurilor - 5.570 mii 
ºi servicii - 20 mii lei); suma cuprinzând programele culturale, artistice ºi alte lei.
3. Cotizaþii diferite organisme - 295 mii lei; evenimente ºi acþiuni 3.Canalizare ºi tratarea apelor reziduale - 1.002 mii lei.
4. Implementarea strategiei pentru integritate a PMC - 40 Capitolul 68.02 Asigurãri ºi asistenta socialã - Capitolul 84.02 Transporturi - 7.504 mii
mii lei. 26.192 mii lei din care: 1.Serviciul public Pavaje Spaþii verzi - 4.850 mii lei din 
Capitolul 55.02 Tranzacþii privind datoria publicã 1.Cãminul de bãtrâni Antim IVIREANUL - 1.900 mii lei: care:
ºi împrumuturi - 200 mii lei, reprezintã dobânda -cheltuieli de personal - 1.200 mii lei -cheltuieli de personal - 2.350 mii lei;
împrumut bancar BCR pentru investiþii. -bunuri ºi servicii - 700  mii lei; -bunuri ºi servicii - 2.500 mii lei;
Capitolul 61.02 Ordine publicã ºi siguranþa 2.Asistenþã socialã în caz de invaliditate (inclusiv centrul -dobânzi leasing - 60 mii lei.
naþionalã - 5.525 mii le, din care: de zi pentru persoane cu handicap) - 16.960 mii lei din 2.Strãzi P.M.C. - 867 mii lei. 
1.Poliþia localã - 5.425 mii lei; care: 3.Subvenþii transport local - 2.000 mii lei.

.

Luni, 12 februarie, se va supune aprobãrii 
pe anul 2018 

bugetul 
propriu al municipiului Cãlãraºi 
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ECOAQUA SA - SUCURSALA CÃLÃRAªI face apel cãtre locuitorii mai jos mentionaþi 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).

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 FEBRUARIE 2018.

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.

ORAªUL LEHLIU GARÃ
l 27.02.2018- Bloc 9 ,  Bloc 10 , Bloc 12 MI, Bloc 12AS , Bloc 16, Bloc  20, Bloc 32 A, Bloc 32 B, Bloc 75G
l 28.02.2018- Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc7, Bloc 8, Bloc11, Bloc 12*, Bloc 40 A,  Bloc 40 B

ANUNÞ CÃTRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE 
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI ªI ORAªULUI LEHLIU GARÃ

ANUNÞ DEBITORI CASE

uni, 12 februarie, Executivul Primãriei va supune -cheltuieli de personal - 5.100 mii lei, în care se include ºi -cheltuieli de personal - 6.227 mii lei;
aprobãrii Consiliului Local al Municipiului Cãlãraºi norma de hranã a poliþiºtilor locali, bunuri ºi servicii -bunuri ºi servicii - 266 mii lei;Lproiectul de hotãrâre privind bugetul pentru anul - 295 mii lei -asistenþã socialã - 10.458 mii lei.

2018. Valoarea acestuia este de 102.200.000 lei, atât la 2.Protecþia civilã ºi protecþia contra incendiilor - 50 mii De menþionat cã suma de 14.453 mii lei este alocatã din 
partea de venituri, cât ºi la partea de cheltuieli. lei. sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate 

Capitolul 65.02 Învãþãmânt, bugetul pentru (90%), diferenþa fiind asiguratã din bugetul propriu al 
învãþãmântul preuniversitar de stat însumeazã 8.027 mii municipiului (10%). Sinteza Bugetului municipiului 
lei. Scãderea mare a acestui buget se datoreazã trecerii 3. Creºa sãptãmânala - 1.392 mii lei, din care 206 mii lei 

Cãlãraºi pe anul 2018 finanþãrii cheltuielilor cu salariile din învãþãmântul este alocatã din sume defalcate din TVA pentru cheltuieli 
preuniversitar de stat în sarcina Inspectoratului ªcolar al descentralizate, diferenþa fiind asiguratã din bugetul 

n VENITURI: Total 102.200.000 lei Judeþului Cãlãraºi. Astfel, au rãmas în sarcina primãriei propriu al municipiului. 
Toatã suma provine din secþiunea de funcþionare. Acest cheltuielile cu întreþinerea ºi funcþionarea acestora, -cheltuieli de personal - 1.000 mii lei;
lucru se datoreazã faptului cã, prin legea bugetului de stat precum ºi realizarea anumitor cheltuieli de investiþii ºi -bunuri ºi servicii - 380 mii lei;
pe anul 2018, sumele repartizate sunt cu aproximativ finanþarea unor proiecte cu finanþare din FEN. 4.Ajutoare sociale de încãlzire - 155 mii lei (35 mii lei este 
14.000.000 lei mai mici decât anul precedent. Situaþia se prezintã astfel: alocatã din sume defalcate din TVA pentru cheltuieli 
S-a avut astfel în vedere asigurarea cheltuielilor de -cheltuieli cu bunuri ºi servicii - 5.970 mii lei; descentralizate), diferenþa fiind asiguratã din bugetul 
funcþionare atât pentru aparatul propriu al primãriei cât ºi -cheltuieli cu finanþarea unor proiecte - 362  mii lei; propriu al municipiului. 
pentru instituþiile/serviciile subordonate acesteia. -cheltuieli pentru asigurarea drepturilor copiilor cu 5.Cantina de ajutor social - 1.634 mii lei din care:
11.02.02 - Sume defalcate din TVA pentru finanþarea cerinþe educaþionale speciale - 526 mii lei. -cheltuieli de personal - 720 mii lei;
cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Capitolul 66.02 Sãnãtate - 920 mii lei (asistenþi ºcolari -bunuri ºi servicii - 900 mii lei.
Cãlãraºi - 20.492 mii lei; ºi comunitari - 915 mii lei, cheltuieli transport donatori de 6.Direcþia de Asistenþã Socialã (inclusiv Centrul 
11.02.06 - Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea sânge - 5 mii lei) Comunitar Obor Nou ºi adãpostul de noapte) - 3.160 mii 
bugetelor locale - 3.542 mii lei; Capitolul 67.02 Culturã, recreere, religie - 14.571 lei din care:
11.02.09 - finanþarea învãþãmântului particular - 511 mii mii lei din care: - cheltuieli de personal - 3.000 mii lei;
lei; 1.Sport 3.600 mii lei, astfel: - bunuri ºi servicii - 160 mii lei.
04.02.01 - Cote defalcate din impozitul pe venit - 32.757 -Asociatia Fotbal Club Dunãrea 2005 - 1.200 mii lei; 70.02 Locuinþe, servicii ºi dezvoltare publicã - 
mii lei; -Asociatia Handbal Club 2015 - 2.000 mii lei; 18.935 mii lei din care:
42.41 - subvenþii pentru sãnãtate pentru asigurarea -Tineret ºi sport, cultura etc - licitaþie proiecte Legea 1.Locuinþe P.M.C. - 1.320  mii lei;
salariilor asistenþilor medicali ºi comunitari din nr.350/2005 - 200 mii lei; 2.Alimentare cu apã - 130 mii lei, iluminatul public - 3.971 
instituþiile de învãþãmânt - 898 mii lei; -Clubul Sportiv ªcolar - 150 mii lei; mii lei, extinderi reþele alimentare cu gaze - 200 mii lei.
48.02 Venituri proprii - 44.000 mii lei. -Clubul Sportiv Municipal - 250 mii lei; La aceste sume se adauga ratã la împrumutul SAMTID 

2.Întreþinere zone verzi - Serviciul Pavaje spaþii verzi - contractat de SC Ecoaqua S.A. în suma de 400 mii lei.
n CHELTUIELI: Total 102.200.000 lei: 3.630 mii lei din care: 5.Serviciul public Pieþe ºi oboare - 2.4250 mii lei din care:

-cheltuieli de personal - 2.280 mii lei; -cheltuieli de personal - 2.000 mii lei;
SECÞIUNEA FUNCÞIONARE -bunuri ºi servicii - 1.100  mii lei; -bunuri ºi servicii - 425 mii lei.
Capitolul 51.02 Autoritãþi publice ºi acþiuni 3.Întreþinere zone verzi - P.M.C. - 1.869 mii lei SPCT-AFL are un buget de 5.600 mii lei din care:
externe - aparat propriu al primãriei, în suma de 16.492 4.Complex agrement Zoo-Dumbrava - 1.872 mii lei din -cheltuieli de personal - 3.600 mii lei;
mii lei, alcãtuit din: cheltuieli de personal 14.073  mii lei, care: -bunuri ºi servicii - 2.000 mii lei.
bunuri ºi servicii 2.186 mii lei. -cheltuieli de personal - 1.260 mii lei; Capitolul 74.02 Protecþia mediului - 11.502 mii lei
Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale -bunuri ºi servicii - 612 mii lei, 1.Serviciul public Câini fãrã stãpân 2.800 mii lei din care:
suma totalã de 1.625 mii mii lei este formatã din: 5.Servicii religioase - sprijin parohiile din municipiul -cheltuieli de personal - 1.800 mii lei;
1. Serviciul public comunitar de evidenþã a persoanelor - Cãlãraºi - 460 mii lei -bunuri ºi servicii - 1.000 mii lei.
1280  mii lei (cheltuieli de personal - 1.260 mii lei, bunuri 6.Alte servicii în domeniul culturii, recreãrii - 1.820 mii lei, 2.Colectarea, tratarea ºi distrugerea deºeurilor - 5.570 mii 
ºi servicii - 20 mii lei); suma cuprinzând programele culturale, artistice ºi alte lei.
3. Cotizaþii diferite organisme - 295 mii lei; evenimente ºi acþiuni 3.Canalizare ºi tratarea apelor reziduale - 1.002 mii lei.
4. Implementarea strategiei pentru integritate a PMC - 40 Capitolul 68.02 Asigurãri ºi asistenta socialã - Capitolul 84.02 Transporturi - 7.504 mii
mii lei. 26.192 mii lei din care: 1.Serviciul public Pavaje Spaþii verzi - 4.850 mii lei din 
Capitolul 55.02 Tranzacþii privind datoria publicã 1.Cãminul de bãtrâni Antim IVIREANUL - 1.900 mii lei: care:
ºi împrumuturi - 200 mii lei, reprezintã dobânda -cheltuieli de personal - 1.200 mii lei -cheltuieli de personal - 2.350 mii lei;
împrumut bancar BCR pentru investiþii. -bunuri ºi servicii - 700  mii lei; -bunuri ºi servicii - 2.500 mii lei;
Capitolul 61.02 Ordine publicã ºi siguranþa 2.Asistenþã socialã în caz de invaliditate (inclusiv centrul -dobânzi leasing - 60 mii lei.
naþionalã - 5.525 mii le, din care: de zi pentru persoane cu handicap) - 16.960 mii lei din 2.Strãzi P.M.C. - 867 mii lei. 
1.Poliþia localã - 5.425 mii lei; care: 3.Subvenþii transport local - 2.000 mii lei.

.

Luni, 12 februarie, se va supune aprobãrii 
pe anul 2018 

bugetul 
propriu al municipiului Cãlãraºi 
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Pasagerii ºi bicicliºtii au gratuitate!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi

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

Relaþii la telefon 0734.99.00.11

O cursã dus: 

12 
minute!

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

Tarif autoturisme . Autoturismele cu numere 
de  (Silistra) beneficiazã de 

8 euro/35 lei
CL, CT ºi CC reducere de 50%

O cursã dus: 

12 
minute!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi
Trecere Chiciu - Ostrov

Ferry-boat-urile  ºi „5 Cãlãraºi” „Sãlcuþa”

Relaþii la telefon 0734.99.00.11

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

Siguranþã, confort, rapiditate, punctualitate
Tarif autoturisme 

. 
Autoturismele cu 
numere de  
(Silistra) beneficiazã 
de 

8 euro/35 lei

CL, CT ºi CC

reducere de 50%

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

COMERCIALIZEAZÃ
Sãmânþã porumb, Sãmânþã floarea soarelui, 

Sãmânþã lucernã, Sãmânþã soia, Sãmânþã mazãre

Producãtori: Pionner, Monsanto, KWS, Saaten Union, 
Maisadour Semences, Procera, Singenta, Fundulea.

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

SC LUNCA SLOBOZIA LUNCA SRL
COMERCIALIZEAZÃ

l l l l 

l 

insecticide erbicide fungicide îngrãºãminte chimice 

seminþe de grâu, orz ºi rapiþã produse de firmele Pioneer, 

    Monsato, Procera, Saaten Union, KWS ºi Caussade.

Asamblul Peco, bl.A2, parter, Slobozia, ºi la secþia de Mecanizare Cãzãneºti. 

Telefon/fax 0243.236.423; 0728.960.470;  0722.771.693

Plata ºi în rate!

Discount!

Evenimente de informare pentru beneficiari 
ai Programului Interreg V-A România – Bulgaria

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