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Mircea Brânduºã analizã a activitãþii primãriei 
din punct de vedere 

ihail Penu, primarul administrativ, economic ºi 
comunei Chiselet social. De asemenea, domnia Maflat la al ºaselea sa ne-a prezentat ºi lista 

mandat, ne-a prezentat, realizãrilor dar ºi 
acum, la început de an, o a investiþiilor... >> pagina 4

PROGRAM CINEMA 

n PRIMÃRIA CÃLÃRAªI

Biserica 
, aproape 

de comunitate

"Sfinþii Arhangheli 
Mihail ºi Gavriil"

SÂMBÃTÃ DUMINICÃ LUNI MARÞI MIERCURI

15°C 16°C 19°C 15°C12°C 17°C 16°C

VINERI JOI
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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 norosParþial norosParþial noros Noros
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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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a invitaþia senatorului PSD Roxana Urgenþã din Cãlãraºi, acolo unde a fost dintre problemele majore cu care se 
Paþurcã ºi a preºedintelui PSD Cãlãraºi, aºteptatã de preºedintele Consiliului confruntã spitalul cãlãrãºean – lipsa Lsecretarul de stat Ciprian Pandea, Judeþean, Vasile Iliuþã, directorul CJAS medicilor. Aceeaºi problemã au ridicat-o ºi 

sâmbãtã, 3 martie a.c., ministrul Sãnãtãþii Cãlãraºi, Marius Dulce, prefectul George Iacob autoritãþile olteniþene.
Sorina Pintea a vizitat spitalele din municipiile ºi managerul SJUC Emanoil Valentin. Alãturi Ministrul Sorina Pintea sperã ca, o datã 
Cãlãraºi ºi Olteniþa. de aceºtia, dar ºi de medicii spitalului, a vizitat salariile mãrite, medicii sã rãmânã sã lucreze 
Vizita a debutat la Spitalul Judeþean de secþiile din spital ºi a discutat despre una în þarã. 

Ministrul Sãnãtãþii, Sorina Pintea, sperã ca o 
datã cu creºterea salariilor sã se rezolve lipsa 

medicilor din spitalele Cãlãraºi ºi Olteniþa

Mihail Penu: „Bugetul aprobat 
va acoperi cheltuielile 

primãriei Chiselet pânã la 
sfârºitul lunii octombrie“

Gheorghe Uleia: 
„Vom avea 

investiþii de 20 de 
milioane de lei, 

anul acesta, 
în Ulmeni“

Auricã Gazu: „Prin PNDL 
2, Primãria Curcani a 
obþinut finanþare de 18,7 
milioane lei"

Reabilitarea centrului 
pietonal 

modernizarea 
strãzilor Bucureºti ºi prel. 
Bucureºti 

al municipiului 
Cãlãraºi ºi 

au intrat 
în linie dreaptã!

Ciprian Pandea, preºedinte 
PSD Cãlãraºi: „Susþinerea 
pe care a oferit-o Liviu 
Dragnea judeþului Cãlãraºi 
ne determinã sã-i acordãm 
votul nostru la 
Congres“

Primãria vã invitã 
la Ediþia a VI-a a 
Sãrbãtorii 
primãverii
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„Suntem de fiecare datã alãturi de a invitaþia senatorului PSD 
cãlãrãºeni ºi problemele lor. Sãnãtatea Roxana Paþurcã ºi a 
este un domeniu care mã preocupã Lpreºedintelui PSD Cãlãraºi, îndeaproape, atât pe mine cât ºi pe 

secretarul de stat Ciprian Pandea, colegii mei din PSD. Doamna Sorina 
Pintea, ministrul Sãnãtãþii, s-a aflat la sâmbãtã, 3 martie a.c., ministrul 
Cãlãraºi, la invitaþia pe care i-am lansat-Sãnãtãþii Sorina Pintea a vizitat 
o împreunã cu domnul preºedinte, 

spitalele din municipiile Cãlãraºi ºi Ciprian Pandea.
Olteniþa.

În prima parte a zilei, împreunã cu 
doamna ministru am vizitat câteva secþii Vizita a debutat la Spitalul Judeþean de 
din cadrul Spitalului Judeþean de Urgenþã din Cãlãraºi, acolo unde a fost 
Urgenþã Cãlãraºi. Am inventariat aºteptatã de preºedintele Consiliului 

Judeþean, Vasile Iliuþã, directorul CJAS împreunã cu managerul spitalului, 
Cãlãraºi, Marius Dulce, prefectul domnul Valentin Emanoil, problemele 
George Iacob ºi managerul SJUC majore cu care se confruntã aceastã 
Emanoil Valentin. Alãturi de aceºtia, dar unitate spitaliceascã foarte importantã 
ºi de medicii spitalului, a vizitat secþiile din judeþ, identificând împreunã ºi o 
din spital ºi a discutat despre una dintre parte din soluþii pentru remedierea lor. 
problemele majore cu care se confruntã Tot sâmbãtã, doamna ministru s-a 
spitalul cãlãrãºean – lipsa medicilor. deplasat ºi la Olteniþa unde ne-am 
Aceeaºi problemã au ridicat-o ºi întâlnit cu o parte din cadrele medicale finanþare se face prin lege. primul rând de medici. Sunt surprinsã 
autoritãþile olteniþene. ale Spitalului municipal. La discuþii a C.A.S. finanþeazã în funcþie de numãrul cã, la o aºa micã distanþã de Bucureºti, 
Ministrul Sorina Pintea sperã ca, o datã fost prezent ºi domnul primar Petre de paturi ºi de serviciile medicale pe care nu sunt medici, dar sunt convinsã cã vor 
salariile mãrite, medicii sã rãmânã sã Þone, primãria ºi Consiliul Local le contracteazã, dar sper cã odatã cu veni. Ca urmare a experienþei mele 
lucreze în þarã. „Eu cred cã primul pas l- Olteniþa asigurând finanþarea în bune noile creºteri salariale, problema dobândite în funcþia de manager de 
am fãcut în calitate de Guvern. De la 1 resursei umane va fi rezolvatã, iar pe de spital, sfãtuiesc medicii sã þinã aproape condiþii a spitalului.
Martie, salariile personalului medical au altã parte, la Cãlãraºi ºi Olteniþa se vor de corpul medical ºi de autoritãþile 
crescut. Implicarea medicilor de la Una din concluziile majore pe care le-am derula proiecte europene. La nivel de locale."
Olteniþa m-a impresionat. Sunt niºte desprins este cã avem nevoie de medici minister vom finanþa acolo unde este Gazdã a ministrului în cadrul vizitei din 
eroi. Sunt impresionatã de modul în ºi sunt convinsã cã decizia Guvernului nevoie dar în urma unei analize. Nu poþi judeþ, senatoarea Roxana Paþurcã, cea 
care medicii gestioneazã activitatea de a majora salariile acestora, începând tu, autoritate localã, sã nu faci nimic ºi sã care l-a adus la Cãlãraºi ºi pe fostul 
acestui spital. Din punct de vedere al cu 1 martie, este de bun augur pentru vii cu mâna întinsã la minister. Lipsa ministru Florian Bodog, ºi de la care a 
infrastructurii, pot sã spun cã Olteniþa însãnãtoºirea sistemului de sãnãtate din personalului medical este cea mai acutã obþinut includerea spitalului judeþean 
poate fi un bun exemplu de bune România. Doamna ministru Pintea ne-a problemã cu care se confruntã, atât pe lista de investiþii a Ministerului 
practici. Cu resurse limitate au fãcut asigurat de tot sprijinul sãu ºi sper ca în spitalul de la Cãlãraºi, cât ºi cel de la Sãnãtãþii, s-a declarat optimistã în ceea 
minuni. Aici la Olteniþa se fac minuni. ªi perioada imediat urmãtoare lucrurile sã Olteniþa. Dacã vrei sã faci un act medical ce priveºte rezolvarea problemelor într-
la Cãlãraºi ºi la Olteniþa, partea de se îmbunãtãþeascã. "de calitate, ai nevoie de dotãri dar în un timp cât mai scurt.

Consiliul local Modelu, judeþul Cãlãraºi, Biroului Registrul Agricol din cadrul Plopilor, nr.12, comuna Modelu, jud. 
CF 3966354, str. Plopilor, nr. 12, tel. Primãriei Modelu. Cãlãraºi.
0242312553, fax 0272312381, e-mail: Costul ºi condiþiile de platã pentru Numãrul de exemplare în care trebuie 
primariamodelu@yahoo.com, anunþã obþinerea acestui exemplar 50 lei – caietul depusã oferta: 1 exemplar.
organizarea licitaþiei publice deschise de sarcini, 10 lei – taxa participare ºi 5% Data ºi locul la care se va desfãºura ºedinþa 
pentru închirierea suprafeþei de 13 din chiria aferentã unui an de pãºunat- publicã de deschidere a ofertelor: 
hectare izlaz comunal din care : garanþie de participare. 27.03.2018, ora 10.00 în sala de ºedinþe a 
8 HA – Bloc Fizic 381- Tarla 76/1 Criteriul de atribuire : Preþul cel mai mare. Consiliului local Modelu. În cazul în care 
5 HA - Bloc Fizic 667- Tarla 132 nu se depun cel puþin trei oferte în cadrul Data limitã pentru solicitarea clarificã-

primei sau celei de a doua licitaþii, se va aparþinând domeniului privat al comunei rilor: 23.03.2018, ora 12.00.
decide procedura de negociere directã în Modelu, Judeþul Cãlãraºi. Informaþii privind ofertele: preþul de 
fiecare zi de marþi ora 10.00 la sediul Denumirea ºi adresa serviciului / pornire a licitaþiei este de 150 lei/ha.
primãriei, pânã la epuizarea suprafeþei.compartimentului din cadrul conce- Data limitã de depunere a ofertelor: 

Primar,dentului, de la care se poate obþine un 23.03.2018 ora 12.00.
exemplar din documentaþia de atribuire: Dobre GheorgheAdresa la care trebuie depuse ofertele: str. 

ineri, 9 martie, începând cu ora 
12.00, în sala de spectacole VBarbu ªtirbei a Centrului de 

Culturã ºi Creaþie al judeþului Cãlãraºi, 
Primãria Municipiului Cãlãraºi 
o r g a n i z e a z ã  e d i þ i a  a  V I - a  a  
evenimentului "SÃRBÃTOAREA 
PRIMÃVERII". Evenimentul este 
o r g a n i z a t  î n  p a r t e n e r i a t  c u  
Inspectoratul ªcolar Judeþean 
Cãlãraºi, Casa Corpului Didactic 
Cãlãraºi ºi Centrul de Culturã ºi 
Creaþie al Judeþului Cãlãraºi, sub 
forma unui concurs interºcolar de 
muzicã ºi dans la care sunt invitate sã 
participe toate unitãþile de învãþãmânt 
din municipiu.

Competiþia este organizatã pe mai 
multe categorii: preºcolari, ciclurile 
primar ºi gimnazial ºi ciclul liceal. 
Fiecare categorie va primi câte un 
premiu, constând într-un laptop.

Premiul de popularitate ce este 
reprezentat de Trofeul Sãrbãtorii 
Primãverii-ediþia 2018 va fi preluat de 
la câºtigãtorul ediþiei precedente 
(Liceul Danubius) ºi va fi pãstrat pe 
parcursul unui an. Trofeul poate fi 
câºtigat ºi de cãtre unul dintre cei 3 
câºtigãtori ai categoriilor menþionate 
mai sus. Premiile se acordã în urma 
unei jurizãri. Toþi copiii participanþi 
vor primi câte o figurinã de pluº.

rimarul Daniel ªtefan Drãgulin, Ambele proiecte vizeazã îmbunãtã- folosirii transportului în comun pe 
alãturi de colegii din condu- þirea mobilitãþii urbane: strada Bucureºti-prel. Bucureºti.Pcerea primãriei, a luat câteva -primul în zona centrului vechi al 

decizii importante cu privire la unele municipiului, prin crearea unui share Aceste aplicaþii vor fi depuse spre 
soluþii ce erau necesare în cadrul space ºi a unei promenade între evaluare în perioada mai-iunie a 
Documentaþii lor de Avizare a strãzile Sloboziei ºi Dobrogei ºi care va anului 2018, ele fiind primele din 
Lucrãrilor de Intervenþii ( DALI) ce însemna, pe scurt, revitalizarea 

pachetul de proiecte pregãtit de 
stau la baza aplicaþiilor care se vor întregului centru al municipiului 

Primãria Municipiului Cãlãraºi depune în cadrul Axei 4.1 a Regio Cãlãraºi;
finanþabile prin fonduri europene 2014-2020 destinatã dezvoltãrii -al doilea proiect prin îmbunãtãþirea 
nerambursabile.urbane. sistemului rutier ºi încurajarea 

ROMÂNIA / JUDEÞUL CÃLÃRAªI

COMUNA MODELU
Str.  Plopilor,  NR. 12 , Cod poºtal  917180, 

Tel:  0242.312553,  Fax: 0242.312381; e-mail: primaria_modelu@yahoo.com

ineri, 2 martie, PSD judeþeanã a votat rezoluþia prin acest program. 
Cãlãraºi a organizat privind susþinerea Organizaþia Judeþeanã PSD VConferinþa actualului preºedinte al Cãlãraºi a fost susþinutã 

Judeþeanã Extraordinarã a PSD. permanent de cãtre domnul 
cãrei agendã a cuprins „Având în vedere Liviu Dragnea, indiferent de 
modificãri ale statului, prevederea statutarã de funcþia pe care a ocupat-o, 
desemnarea delegaþilor la alegere a preºedintelui de foarte multe obiective din 
Congresul PSD din 10 cãtre toþi membrii de partid judeþ fiind realizate cu 
martie ºi o rezoluþie de ºi rezultatul scrutinului susþinerea domniei sale 
susþinere a actualului organizat în 2015, la care împreunã cu autoritãþile 
preºedinte -Liviu Dragnea. domnul Liviu Dragnea a publice locale ºi Guvernul 
Organizaþia judeþeanã PSD obþinut peste 420.000 de României ºi sperãm ca în 
Cãlãraºi a aprobat voturi, ºi menþinerea viitor sã fim cel puþin la fel 
propunerile de modificare a actualã a acestei prevederi de susþinuþi, astfel încât sã 
statului PSD ºi lista celor 42 din statut, la Congresul din dezvoltãm cât mai mult 
de delegaþi care vor 10 martie 2018, PSD judeþul Cãlãraºi, în special 
participa la Congresul PSD. Cãlãraºi îl susþine în prin Programul Naþional de 
La conferinþã a participat ºi continuare pe domnul Liviu Dezvoltare Localã.
senatorul Ecaterina Dragnea pentru funcþia de Vreau sã le mulþumesc 
Andronescu. preºedinte al partidului. colegilor mei care au votat 
Congresul din 10 martie îºi Aceastã susþinere este ºi REZOLUÞIA propusã de 
propune ca principale teme rezultatul activitãþii mine. Ne susþinem 
de dezbatere modificãri ale preºedintelui Liviu Dragnea Preºedintele, pe domnul 
Statutului, dar ºi o la alegerile parlamentare Liviu Dragnea, cu fermitate, 
redefinire a Programului De din decembrie 2016, în baza ºi cred cã în aceastã 
Guvernare ºi stabilirea unui unui program de guvernare perioadã trebuie sã dãm 
program de Dezvoltare pe elaborat pentru prima datã dovadã de unitate ºi prin 
termen lung pe toate în România de cãtre un toate demersurile noastre 
domeniile esenþiale. partid politic, dar mai ales sã sprijinim ducerea la 
Într-o declaraþie pentru pentru modul de îndeplinire a 
Obiectiv, Ciprian Pandea, îndeplinire a tuturor angajamentelor din 
preºedintele PSD Cãlãraºi, a prevederilor sau programul de guvernare." – 
explicat de ce organizaþia angajamentelor asumate Ciprian Pandea.

Primãria vã invitã 
la Ediþia a VI-a a 

Sãrbãtorii 
primãverii

Reabilitarea centrului pietonal al 
municipiului Cãlãraºi ºi modernizarea 
strãzilor Bucureºti ºi prel. Bucureºti 

au intrat în linie dreaptã!

ANUNÞ LICITAÞIE

Ministrul Sãnãtãþii, Sorina Pintea, sperã ca o 
datã cu creºterea salariilor sã se rezolve lipsa 

medicilor din spitalele Cãlãraºi ºi Olteniþa

Ciprian Pandea, preºedinte PSD Cãlãraºi: „Susþinerea 
pe care a oferit-o Liviu Dragnea judeþului Cãlãraºi ne 

determinã sã-i acordãm votul nostru la Congres“
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„Suntem de fiecare datã alãturi de a invitaþia senatorului PSD 
cãlãrãºeni ºi problemele lor. Sãnãtatea Roxana Paþurcã ºi a 
este un domeniu care mã preocupã Lpreºedintelui PSD Cãlãraºi, îndeaproape, atât pe mine cât ºi pe 

secretarul de stat Ciprian Pandea, colegii mei din PSD. Doamna Sorina 
Pintea, ministrul Sãnãtãþii, s-a aflat la sâmbãtã, 3 martie a.c., ministrul 
Cãlãraºi, la invitaþia pe care i-am lansat-Sãnãtãþii Sorina Pintea a vizitat 
o împreunã cu domnul preºedinte, 

spitalele din municipiile Cãlãraºi ºi Ciprian Pandea.
Olteniþa.

În prima parte a zilei, împreunã cu 
doamna ministru am vizitat câteva secþii Vizita a debutat la Spitalul Judeþean de 
din cadrul Spitalului Judeþean de Urgenþã din Cãlãraºi, acolo unde a fost 
Urgenþã Cãlãraºi. Am inventariat aºteptatã de preºedintele Consiliului 

Judeþean, Vasile Iliuþã, directorul CJAS împreunã cu managerul spitalului, 
Cãlãraºi, Marius Dulce, prefectul domnul Valentin Emanoil, problemele 
George Iacob ºi managerul SJUC majore cu care se confruntã aceastã 
Emanoil Valentin. Alãturi de aceºtia, dar unitate spitaliceascã foarte importantã 
ºi de medicii spitalului, a vizitat secþiile din judeþ, identificând împreunã ºi o 
din spital ºi a discutat despre una dintre parte din soluþii pentru remedierea lor. 
problemele majore cu care se confruntã Tot sâmbãtã, doamna ministru s-a 
spitalul cãlãrãºean – lipsa medicilor. deplasat ºi la Olteniþa unde ne-am 
Aceeaºi problemã au ridicat-o ºi întâlnit cu o parte din cadrele medicale finanþare se face prin lege. primul rând de medici. Sunt surprinsã 
autoritãþile olteniþene. ale Spitalului municipal. La discuþii a C.A.S. finanþeazã în funcþie de numãrul cã, la o aºa micã distanþã de Bucureºti, 
Ministrul Sorina Pintea sperã ca, o datã fost prezent ºi domnul primar Petre de paturi ºi de serviciile medicale pe care nu sunt medici, dar sunt convinsã cã vor 
salariile mãrite, medicii sã rãmânã sã Þone, primãria ºi Consiliul Local le contracteazã, dar sper cã odatã cu veni. Ca urmare a experienþei mele 
lucreze în þarã. „Eu cred cã primul pas l- Olteniþa asigurând finanþarea în bune noile creºteri salariale, problema dobândite în funcþia de manager de 
am fãcut în calitate de Guvern. De la 1 resursei umane va fi rezolvatã, iar pe de spital, sfãtuiesc medicii sã þinã aproape condiþii a spitalului.
Martie, salariile personalului medical au altã parte, la Cãlãraºi ºi Olteniþa se vor de corpul medical ºi de autoritãþile 
crescut. Implicarea medicilor de la Una din concluziile majore pe care le-am derula proiecte europene. La nivel de locale."
Olteniþa m-a impresionat. Sunt niºte desprins este cã avem nevoie de medici minister vom finanþa acolo unde este Gazdã a ministrului în cadrul vizitei din 
eroi. Sunt impresionatã de modul în ºi sunt convinsã cã decizia Guvernului nevoie dar în urma unei analize. Nu poþi judeþ, senatoarea Roxana Paþurcã, cea 
care medicii gestioneazã activitatea de a majora salariile acestora, începând tu, autoritate localã, sã nu faci nimic ºi sã care l-a adus la Cãlãraºi ºi pe fostul 
acestui spital. Din punct de vedere al cu 1 martie, este de bun augur pentru vii cu mâna întinsã la minister. Lipsa ministru Florian Bodog, ºi de la care a 
infrastructurii, pot sã spun cã Olteniþa însãnãtoºirea sistemului de sãnãtate din personalului medical este cea mai acutã obþinut includerea spitalului judeþean 
poate fi un bun exemplu de bune România. Doamna ministru Pintea ne-a problemã cu care se confruntã, atât pe lista de investiþii a Ministerului 
practici. Cu resurse limitate au fãcut asigurat de tot sprijinul sãu ºi sper ca în spitalul de la Cãlãraºi, cât ºi cel de la Sãnãtãþii, s-a declarat optimistã în ceea 
minuni. Aici la Olteniþa se fac minuni. ªi perioada imediat urmãtoare lucrurile sã Olteniþa. Dacã vrei sã faci un act medical ce priveºte rezolvarea problemelor într-
la Cãlãraºi ºi la Olteniþa, partea de se îmbunãtãþeascã. "de calitate, ai nevoie de dotãri dar în un timp cât mai scurt.

Consiliul local Modelu, judeþul Cãlãraºi, Biroului Registrul Agricol din cadrul Plopilor, nr.12, comuna Modelu, jud. 
CF 3966354, str. Plopilor, nr. 12, tel. Primãriei Modelu. Cãlãraºi.
0242312553, fax 0272312381, e-mail: Costul ºi condiþiile de platã pentru Numãrul de exemplare în care trebuie 
primariamodelu@yahoo.com, anunþã obþinerea acestui exemplar 50 lei – caietul depusã oferta: 1 exemplar.
organizarea licitaþiei publice deschise de sarcini, 10 lei – taxa participare ºi 5% Data ºi locul la care se va desfãºura ºedinþa 
pentru închirierea suprafeþei de 13 din chiria aferentã unui an de pãºunat- publicã de deschidere a ofertelor: 
hectare izlaz comunal din care : garanþie de participare. 27.03.2018, ora 10.00 în sala de ºedinþe a 
8 HA – Bloc Fizic 381- Tarla 76/1 Criteriul de atribuire : Preþul cel mai mare. Consiliului local Modelu. În cazul în care 
5 HA - Bloc Fizic 667- Tarla 132 nu se depun cel puþin trei oferte în cadrul Data limitã pentru solicitarea clarificã-

primei sau celei de a doua licitaþii, se va aparþinând domeniului privat al comunei rilor: 23.03.2018, ora 12.00.
decide procedura de negociere directã în Modelu, Judeþul Cãlãraºi. Informaþii privind ofertele: preþul de 
fiecare zi de marþi ora 10.00 la sediul Denumirea ºi adresa serviciului / pornire a licitaþiei este de 150 lei/ha.
primãriei, pânã la epuizarea suprafeþei.compartimentului din cadrul conce- Data limitã de depunere a ofertelor: 

Primar,dentului, de la care se poate obþine un 23.03.2018 ora 12.00.
exemplar din documentaþia de atribuire: Dobre GheorgheAdresa la care trebuie depuse ofertele: str. 

ineri, 9 martie, începând cu ora 
12.00, în sala de spectacole VBarbu ªtirbei a Centrului de 

Culturã ºi Creaþie al judeþului Cãlãraºi, 
Primãria Municipiului Cãlãraºi 
o r g a n i z e a z ã  e d i þ i a  a  V I - a  a  
evenimentului "SÃRBÃTOAREA 
PRIMÃVERII". Evenimentul este 
o r g a n i z a t  î n  p a r t e n e r i a t  c u  
Inspectoratul ªcolar Judeþean 
Cãlãraºi, Casa Corpului Didactic 
Cãlãraºi ºi Centrul de Culturã ºi 
Creaþie al Judeþului Cãlãraºi, sub 
forma unui concurs interºcolar de 
muzicã ºi dans la care sunt invitate sã 
participe toate unitãþile de învãþãmânt 
din municipiu.

Competiþia este organizatã pe mai 
multe categorii: preºcolari, ciclurile 
primar ºi gimnazial ºi ciclul liceal. 
Fiecare categorie va primi câte un 
premiu, constând într-un laptop.

Premiul de popularitate ce este 
reprezentat de Trofeul Sãrbãtorii 
Primãverii-ediþia 2018 va fi preluat de 
la câºtigãtorul ediþiei precedente 
(Liceul Danubius) ºi va fi pãstrat pe 
parcursul unui an. Trofeul poate fi 
câºtigat ºi de cãtre unul dintre cei 3 
câºtigãtori ai categoriilor menþionate 
mai sus. Premiile se acordã în urma 
unei jurizãri. Toþi copiii participanþi 
vor primi câte o figurinã de pluº.

rimarul Daniel ªtefan Drãgulin, Ambele proiecte vizeazã îmbunãtã- folosirii transportului în comun pe 
alãturi de colegii din condu- þirea mobilitãþii urbane: strada Bucureºti-prel. Bucureºti.Pcerea primãriei, a luat câteva -primul în zona centrului vechi al 

decizii importante cu privire la unele municipiului, prin crearea unui share Aceste aplicaþii vor fi depuse spre 
soluþii ce erau necesare în cadrul space ºi a unei promenade între evaluare în perioada mai-iunie a 
Documentaþii lor de Avizare a strãzile Sloboziei ºi Dobrogei ºi care va anului 2018, ele fiind primele din 
Lucrãrilor de Intervenþii ( DALI) ce însemna, pe scurt, revitalizarea 

pachetul de proiecte pregãtit de 
stau la baza aplicaþiilor care se vor întregului centru al municipiului 

Primãria Municipiului Cãlãraºi depune în cadrul Axei 4.1 a Regio Cãlãraºi;
finanþabile prin fonduri europene 2014-2020 destinatã dezvoltãrii -al doilea proiect prin îmbunãtãþirea 
nerambursabile.urbane. sistemului rutier ºi încurajarea 

ROMÂNIA / JUDEÞUL CÃLÃRAªI

COMUNA MODELU
Str.  Plopilor,  NR. 12 , Cod poºtal  917180, 

Tel:  0242.312553,  Fax: 0242.312381; e-mail: primaria_modelu@yahoo.com

ineri, 2 martie, PSD judeþeanã a votat rezoluþia prin acest program. 
Cãlãraºi a organizat privind susþinerea Organizaþia Judeþeanã PSD VConferinþa actualului preºedinte al Cãlãraºi a fost susþinutã 

Judeþeanã Extraordinarã a PSD. permanent de cãtre domnul 
cãrei agendã a cuprins „Având în vedere Liviu Dragnea, indiferent de 
modificãri ale statului, prevederea statutarã de funcþia pe care a ocupat-o, 
desemnarea delegaþilor la alegere a preºedintelui de foarte multe obiective din 
Congresul PSD din 10 cãtre toþi membrii de partid judeþ fiind realizate cu 
martie ºi o rezoluþie de ºi rezultatul scrutinului susþinerea domniei sale 
susþinere a actualului organizat în 2015, la care împreunã cu autoritãþile 
preºedinte -Liviu Dragnea. domnul Liviu Dragnea a publice locale ºi Guvernul 
Organizaþia judeþeanã PSD obþinut peste 420.000 de României ºi sperãm ca în 
Cãlãraºi a aprobat voturi, ºi menþinerea viitor sã fim cel puþin la fel 
propunerile de modificare a actualã a acestei prevederi de susþinuþi, astfel încât sã 
statului PSD ºi lista celor 42 din statut, la Congresul din dezvoltãm cât mai mult 
de delegaþi care vor 10 martie 2018, PSD judeþul Cãlãraºi, în special 
participa la Congresul PSD. Cãlãraºi îl susþine în prin Programul Naþional de 
La conferinþã a participat ºi continuare pe domnul Liviu Dezvoltare Localã.
senatorul Ecaterina Dragnea pentru funcþia de Vreau sã le mulþumesc 
Andronescu. preºedinte al partidului. colegilor mei care au votat 
Congresul din 10 martie îºi Aceastã susþinere este ºi REZOLUÞIA propusã de 
propune ca principale teme rezultatul activitãþii mine. Ne susþinem 
de dezbatere modificãri ale preºedintelui Liviu Dragnea Preºedintele, pe domnul 
Statutului, dar ºi o la alegerile parlamentare Liviu Dragnea, cu fermitate, 
redefinire a Programului De din decembrie 2016, în baza ºi cred cã în aceastã 
Guvernare ºi stabilirea unui unui program de guvernare perioadã trebuie sã dãm 
program de Dezvoltare pe elaborat pentru prima datã dovadã de unitate ºi prin 
termen lung pe toate în România de cãtre un toate demersurile noastre 
domeniile esenþiale. partid politic, dar mai ales sã sprijinim ducerea la 
Într-o declaraþie pentru pentru modul de îndeplinire a 
Obiectiv, Ciprian Pandea, îndeplinire a tuturor angajamentelor din 
preºedintele PSD Cãlãraºi, a prevederilor sau programul de guvernare." – 
explicat de ce organizaþia angajamentelor asumate Ciprian Pandea.

Primãria vã invitã 
la Ediþia a VI-a a 

Sãrbãtorii 
primãverii

Reabilitarea centrului pietonal al 
municipiului Cãlãraºi ºi modernizarea 
strãzilor Bucureºti ºi prel. Bucureºti 

au intrat în linie dreaptã!

ANUNÞ LICITAÞIE

Ministrul Sãnãtãþii, Sorina Pintea, sperã ca o 
datã cu creºterea salariilor sã se rezolve lipsa 

medicilor din spitalele Cãlãraºi ºi Olteniþa

Ciprian Pandea, preºedinte PSD Cãlãraºi: „Susþinerea 
pe care a oferit-o Liviu Dragnea judeþului Cãlãraºi ne 

determinã sã-i acordãm votul nostru la Congres“
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Mircea Brânduºã acordat ajutoare de urgenþã unui numãr dotare a grãdiniþei nr. 2 din zona Surlari. investiþiei „Asfaltare strãzi de interes 
de 5 familii pentru a-ºi înmormânta Rep: Care ar fi cea mai public local în comuna Chiselet" ºi are ca 
rudele. Nu în ultimul rând, acest importantã realizare a primãriei scop modernizarea reþelei stradale din ihail Penu, primarul comunei 

comunã.Chiselet aflat la al ºaselea Mmandat, ne-a prezentat, acum, Rep: Pentru acest mandat, care 
sunt prioritãþile primarului Penu?la început de an, o analizã a activitãþii 

primãriei din punct de vedere M.P.: În agenda mea de lucru se regãsesc 
administrativ, economic ºi social. De multe proiecte, însã cele mai importante 
asemenea, domnia sa ne-a prezentat ºi pentru comunitatea noastrã ar fi 
lista realizãrilor dar ºi a investiþiilor urmãtoarele: „Construire Unitate 

Sanitarã" cu program continuu ºi prioritare pentru perioada urmãtoare.
„Reabilitare, Modernizare ºi Dotare 
Cãmin Cultural". Pentru aceste douã Rep: Domnule primar, vã rog ca 
semnificative investiþii s-au efectuat sã ne spuneþi câteva cuvinte 

despre activitatea primãriei studiile de fezabilitate ºi vom demara 
Chiselet. Existã probleme la procedurile care urmeazã. Sper sã aibã 
nivelul administraþiei publice punctajul eligibil, astfel încât în cea mai 
locale? scurtã perioadã (finele anului sau 
M.P.: Am sã încep cu partea strict începutul lui 2019) sã le implementãm.
administrativã, serviciu care se Rep. Care este mesajul pe care îl 
desfãºoarã în condiþii normale. Totuºi, transmiteþi  colaboratorilor  
de la 1 ianuarie a.c., primãria nu mai are dumneavoastrã, dar ºi locuitorilor 
secretar, întrucât titular postului a ieºit comunei Chiselet?
la pensie. Am demarat procedura legalã 

serviciu s-a ocupat de acordarea din acest mandat? M.P.: Sper într-o colaborare bunã cu la ANFP pentru scoaterea la concurs a 
ajutoarelor de încãlzire (185 dosare) ºi a M.P.: De departe cel mai important aparatul de specialitate al primarului ºi acestui important post din organigrama 
ajutoarelor asistaþilor social de la Legea proiect finalizat de administraþia localã cu consilierii locali care sã conducã în primãriei. Economic, am reuºit sã 
416.  din Chiselet este „Reabilitarea ºi final cãtre îmbunãtãþirea condiþiilor de finalizãm bugetul local, care a fost 

Modernizarea strãzilor Sãlciilor ºi Rep: Existã proiecte pe care aþi viaþã a locuitorilor, dar ºi a imaginei aprobat în ºedinþa consiliului local din 
Zootehniei".reuºit sã le demaraþi dar care încã comunei Chiselet. Pentru cã ieri s-a ianuarie ºi care va acoperi toate 

sunt nefinalizate? Rep: Prin PNDL 2, primãria sãrbãtorit „Ziua Femeii", doamnelor ºi cheltuielile pânã la sfârºitul lunii 
Chiselet ce proiecte va imple- domniºoarelor din comuna noastrã le octombrie. Tot în ianuarie am achitat M.P.: Din pãcate, da. Sunt în diferite 
menta anul acesta? doresc sã li se împlineascã dorinþele ºi le arieratele restante din anul precedent. stadii de execuþie lucrãrile de construire 

urez un sincer La Mulþi Ani!". Tuturor M.P.: Avem un singur proiect al cãrui Serviciul social este la zi cu plãþile cãtre a unei grãdiniþe cu program normal cu 
locuitorilor le transmit sã fie sãnãtoºi ºi contract de finanþare a fost semnat la asistenþii persoanelor cu dizabilitãþi ºi trei sãli de clase din centrul comunei ºi 
sã aibã parte de tot ce îºi doresc.MDRT ºi are ca obiectiv realizarea cãtre persoanele cu handicap grav. S-au lucrãrile de reabilitare, modernizare ºi 

î 

î 

î 

î 

î 

î 

www.obiectiv-online.ro
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Seninãtatea unei dimineþi de primãvarã sã vã 
lumineze viaþa iar ziua de 8 Martie sã reprezinte 

acea poartã spre fericirea dumneavoastrã. 
Senator PSD Roxana Natalia Paþurcã

Cu sincerã admiraþie ºi profund respect, 
urez tuturor doamnelor ºi domniºoarelor 

un cãlduros 

La Mulþi Ani! 
Senator PNL 

Rãducu George Filipescu

Precum florile gingaºe, soarele 
luminos, apele limpezi ºi izvoarele 
cristaline, aºa sã fiþi toate femeile. 

Deputat PSD 

Sorin Vrãjitoru 

Fie ca împlinirile frumoase, sãnãtatea ºi spiritul 
acestei zile sã vã însoþeascã pretutindeni, iar 
primãvara sã vã inunde sufletul cu parfumul 

florilor. 
Preºedinte PSD Cãlãraºi – 

Ciprian Pandea

La început de primãvarã sã fiþi atât de 

frumoase, deosebite, fericite, alintate ºi 

înconjurate de cei dragi încât sã aveþi zâmbetul 

pe buze pânã la urmãtoarea zi a femeii. 
George Chiriþã, consilier judeþean PSD

Fie ca acest mãrþisor sã vã aducã liniºtea ºi 
fericirea de care aveþi nevoie, iar iubirea sã vã 

îmbrãþiºeze sufletul. 
Preºedinte TSD Cãlãraºi - Marius Sbârcea

Cu acest Mãrþiºor vã trimit un buchet de flori. 
Minunea acestei primãveri sã lumineze inimile 
tuturor ºi sã vã aducã renaºterea speranþei, a 

bucuriei ºi a cãldurii în suflet. 
Director SDN Cãlãraºi - Marian Ichim

Aº vrea ca acest mãrþiºor, împreunã cu primii 
ghiocei ºi primele rândunele care vestesc 

renaºterea naturii, sã fie ºi un simbol al preþuirii 
noastre. Fie ca aceastã primãvarã sã vã aducã noi 

speranþe ºi pace în suflet, gingãºie ºi dragoste, 
putere ºi multe realizãri. 

Preºedinte OFL Municipiul Cãlãraºi - Alina Jipa

Fie ca toate împlinirile frumoase, sãnãtatea ºi 
spiritul acestei zile sã vã însoþeascã pretutindeni ºi 

fie ca primãvara iubirii sã vã inunde sufletul cu 
bucurie si cu parfumul tuturor florilor sale. 

Organizaþia Judeþeanã de Femei 

PNL Cãlãraºi

 Ziua Femei este cea mai plinã de feminitate, 
zâmbete ºi cãldurã sufleteascã. 

La mulþi ani tuturor 
doamnelor ºi domniºoarelor! 

Director Gheorghe Dobre 
– SC Drumuri ºi Poduri Cãlãraºi  

 Ziua de 8 Martie îmi oferã prilejul pentru a spune 
tuturor femeilor cât de mult înseamnã pentru noi. 

La mulþi ani! 
Director Titu Ana 

– Romsilva – Direcþia Silvicã Cãlãraºi

Mircea Brânduºã localitãþii. proiect cu o valoare de 
  î Rep: Care sunt 8.767.166 lei din care 2% 

entru a afla mai multe obiectivele pe care le cofinanþare.
amãnunte despre vizaþi la nivelul î Rep: Ce înseamnã Pproiectele ce vor prinde administraþiei locale? pentru dumneavoastrã ºi 

contur prin  PNDL 2 în A.G.: În primul rând îmi echipa cu care lucraþi, 
comuna Curcani, am stat de doresc demararea proiectelor: ultimii 2 ani ºi jumãtate 
vorbã cu primarul localitãþii, creºterea calitãþii din acest al treilea 
Auricã Gazu. Cu experienþa infrastructurii educaþionale ºi mandat?
celor 3 mandate în fruntea rutiere; creºterea A.G.: Avem în faþã 2 ani 
primãriei, acesta considerã cã competitivitãþii în rândul importanþi, 2018 ºi 2019, în 
prin muncã ºi ambiþie se pot agenþilor economici care îºi care principala noastrã 
realiza multe lucruri frumoase desfãºoarã activitatea pe raza preocupare va fi legatã de 
la nivelul comunei. Împreunã comunei noastre ºi, nu în finalizarea proiectelor aflate 
cu Gheorghe Chiricã, ultimul rând, crearea a 300 de încã în derulare. De asemenea 
viceprimarul în funcþie ºi noi locuri de muncã pentru pe lista mea de prioritãþi pânã 
alãturi de aparatul locuitori pânã la finele anului la finele acestui mandat se 
administrativ, Auricã Gazu a 2019. regãsesc urmãtoarele proiecte: 
realizat o serie de proiecte î Rep: Care sunt 1. Aducþiune cu gaze naturale 
benefice comunitãþii. proiectele ce vor fi din magistrala naþionalã 

implementate la nivelul Bucureºti-Olteniþa;
î Rep: D-le primar, cum administraþiei publice 2. Reabilitare, modernizare ºi 
apreciaþi activitatea locale din Curcani prin dotare Cãmin Cultural;
primãriei în 2017? 2018 PNDL 2, valoarea acestora acest mandat. ultimul rând, primãria a oferit 3. Înfiinþare Dispensar Uman 
cum credeþi cã va fi din ºi cât la sutã va reprezenta A.G.: Din punct de vedere investitorilor interesaþi pentru în zona de centru a comunei;
punct de vedere cofinanþare din partea administrativ, primãria afaceri 10 ha teren intravilan 4. Extindere, modernizare ºi 
economico-administrativ? primãriei?Curcani ºi-a desfãºurat cu titlu gratuit sau în dotare sediu primãrie. 
A.G.: Acum, la început de an, A.G.: Prin PNDL 2, Primãria activitatea în parametri concesiune pentru 49 de ani. î Rep: Ce le-aþi pregãtit 
vreau sã mulþumesc tuturor Curcani a obþinut finanþarea normali, oferind cetãþenilor Ca realizãri pot sã amintesc: doamnelor din comunã? 
pentru sprijinul pe care mi l- urmãtoarelor proiecte:  1. servicii prompte ºi de calitate. reabilitarea reþelei de apã Ce mesaj transmiteþi 
au acordat mie, echipei mele ºi Modernizare strãzi de interes Serviciul economic nu are potabilã pe o lungime de 24 locuitorilor comunei 
Consiliului Local. 2017, a fost public local prin asfaltarea a 8 datorii cãtre furnizorii de km; modernizarea gospodãriei Curcani?
un an în care am pus bazele km, ceea ce reprezintã 30% servicii, este cu plata salariilor de apã prin înfiinþarea unui A.G. Toate doamnele ºi 
multor proiecte importante din cei 26 de km a la zi cãtre angajaþi ºi asistenþii bazin de inox cu o capacitate domniºoarele din comunã vor 
pentru locuitorii comunei. infrastructurii rutiere a sociali, însã, din pãcate, au de 600 metri cubi; reabilitarea primi câte o floare ºi un 
Anul 2018 va fi anul demarãrii comunei, proiect cu o valoare existat ºi câteva arierate care ºi modernizarea iluminatului cãlduros ºi sincer „La mulþi 
unor proiecte ce vor fi de 9.950.750 lei din care 2% pânã la sfârºitul acestei luni public stradal prin montarea ani!". Le mulþumesc pentru 
finanþate prin PNDL 2. cofinanþare;vor fi achitate. Social, unor lãmpi cu tehnologie led; înþelegerea ºi sprijinul pe care 
î Rep: În câteva cuvinte persoanele încadrate la Legea pietruirea drumurilor 2. Înfiinþare reþea canalizare mi l-au acordat de-a lungul 
v-aº ruga sã treceþi în 416 au primit sprijin conform mãrginaºe ale comunei ºi pe o lungime de 18 km ºi anilor. Le doresc tututor multã 
revistã realizãrile din legislaþiei în vigoare. Nu în lucrãri de igienizare a construire staþie epurare, sãnãtate. 

Mihail Penu: „Bugetul aprobat va acoperi cheltuielile 
primãriei Chiselet pânã la sfârºitul lunii octombrie“

Auricã Gazu: „Prin PNDL 2, Primãria Curcani 
a obþinut finanþare de 18,7 milioane lei“

Primãria Cãlãraºi
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Mircea Brânduºã acordat ajutoare de urgenþã unui numãr dotare a grãdiniþei nr. 2 din zona Surlari. investiþiei „Asfaltare strãzi de interes 
de 5 familii pentru a-ºi înmormânta Rep: Care ar fi cea mai public local în comuna Chiselet" ºi are ca 
rudele. Nu în ultimul rând, acest importantã realizare a primãriei scop modernizarea reþelei stradale din ihail Penu, primarul comunei 

comunã.Chiselet aflat la al ºaselea Mmandat, ne-a prezentat, acum, Rep: Pentru acest mandat, care 
sunt prioritãþile primarului Penu?la început de an, o analizã a activitãþii 

primãriei din punct de vedere M.P.: În agenda mea de lucru se regãsesc 
administrativ, economic ºi social. De multe proiecte, însã cele mai importante 
asemenea, domnia sa ne-a prezentat ºi pentru comunitatea noastrã ar fi 
lista realizãrilor dar ºi a investiþiilor urmãtoarele: „Construire Unitate 

Sanitarã" cu program continuu ºi prioritare pentru perioada urmãtoare.
„Reabilitare, Modernizare ºi Dotare 
Cãmin Cultural". Pentru aceste douã Rep: Domnule primar, vã rog ca 
semnificative investiþii s-au efectuat sã ne spuneþi câteva cuvinte 

despre activitatea primãriei studiile de fezabilitate ºi vom demara 
Chiselet. Existã probleme la procedurile care urmeazã. Sper sã aibã 
nivelul administraþiei publice punctajul eligibil, astfel încât în cea mai 
locale? scurtã perioadã (finele anului sau 
M.P.: Am sã încep cu partea strict începutul lui 2019) sã le implementãm.
administrativã, serviciu care se Rep. Care este mesajul pe care îl 
desfãºoarã în condiþii normale. Totuºi, transmiteþi  colaboratorilor  
de la 1 ianuarie a.c., primãria nu mai are dumneavoastrã, dar ºi locuitorilor 
secretar, întrucât titular postului a ieºit comunei Chiselet?
la pensie. Am demarat procedura legalã 

serviciu s-a ocupat de acordarea din acest mandat? M.P.: Sper într-o colaborare bunã cu la ANFP pentru scoaterea la concurs a 
ajutoarelor de încãlzire (185 dosare) ºi a M.P.: De departe cel mai important aparatul de specialitate al primarului ºi acestui important post din organigrama 
ajutoarelor asistaþilor social de la Legea proiect finalizat de administraþia localã cu consilierii locali care sã conducã în primãriei. Economic, am reuºit sã 
416.  din Chiselet este „Reabilitarea ºi final cãtre îmbunãtãþirea condiþiilor de finalizãm bugetul local, care a fost 

Modernizarea strãzilor Sãlciilor ºi Rep: Existã proiecte pe care aþi viaþã a locuitorilor, dar ºi a imaginei aprobat în ºedinþa consiliului local din 
Zootehniei".reuºit sã le demaraþi dar care încã comunei Chiselet. Pentru cã ieri s-a ianuarie ºi care va acoperi toate 

sunt nefinalizate? Rep: Prin PNDL 2, primãria sãrbãtorit „Ziua Femeii", doamnelor ºi cheltuielile pânã la sfârºitul lunii 
Chiselet ce proiecte va imple- domniºoarelor din comuna noastrã le octombrie. Tot în ianuarie am achitat M.P.: Din pãcate, da. Sunt în diferite 
menta anul acesta? doresc sã li se împlineascã dorinþele ºi le arieratele restante din anul precedent. stadii de execuþie lucrãrile de construire 

urez un sincer La Mulþi Ani!". Tuturor M.P.: Avem un singur proiect al cãrui Serviciul social este la zi cu plãþile cãtre a unei grãdiniþe cu program normal cu 
locuitorilor le transmit sã fie sãnãtoºi ºi contract de finanþare a fost semnat la asistenþii persoanelor cu dizabilitãþi ºi trei sãli de clase din centrul comunei ºi 
sã aibã parte de tot ce îºi doresc.MDRT ºi are ca obiectiv realizarea cãtre persoanele cu handicap grav. S-au lucrãrile de reabilitare, modernizare ºi 

î 

î 

î 

î 

î 

î 
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Seninãtatea unei dimineþi de primãvarã sã vã 
lumineze viaþa iar ziua de 8 Martie sã reprezinte 

acea poartã spre fericirea dumneavoastrã. 
Senator PSD Roxana Natalia Paþurcã

Cu sincerã admiraþie ºi profund respect, 
urez tuturor doamnelor ºi domniºoarelor 

un cãlduros 

La Mulþi Ani! 
Senator PNL 

Rãducu George Filipescu

Precum florile gingaºe, soarele 
luminos, apele limpezi ºi izvoarele 
cristaline, aºa sã fiþi toate femeile. 

Deputat PSD 

Sorin Vrãjitoru 

Fie ca împlinirile frumoase, sãnãtatea ºi spiritul 
acestei zile sã vã însoþeascã pretutindeni, iar 
primãvara sã vã inunde sufletul cu parfumul 

florilor. 
Preºedinte PSD Cãlãraºi – 

Ciprian Pandea

La început de primãvarã sã fiþi atât de 

frumoase, deosebite, fericite, alintate ºi 

înconjurate de cei dragi încât sã aveþi zâmbetul 

pe buze pânã la urmãtoarea zi a femeii. 
George Chiriþã, consilier judeþean PSD

Fie ca acest mãrþisor sã vã aducã liniºtea ºi 
fericirea de care aveþi nevoie, iar iubirea sã vã 

îmbrãþiºeze sufletul. 
Preºedinte TSD Cãlãraºi - Marius Sbârcea

Cu acest Mãrþiºor vã trimit un buchet de flori. 
Minunea acestei primãveri sã lumineze inimile 
tuturor ºi sã vã aducã renaºterea speranþei, a 

bucuriei ºi a cãldurii în suflet. 
Director SDN Cãlãraºi - Marian Ichim

Aº vrea ca acest mãrþiºor, împreunã cu primii 
ghiocei ºi primele rândunele care vestesc 

renaºterea naturii, sã fie ºi un simbol al preþuirii 
noastre. Fie ca aceastã primãvarã sã vã aducã noi 

speranþe ºi pace în suflet, gingãºie ºi dragoste, 
putere ºi multe realizãri. 

Preºedinte OFL Municipiul Cãlãraºi - Alina Jipa

Fie ca toate împlinirile frumoase, sãnãtatea ºi 
spiritul acestei zile sã vã însoþeascã pretutindeni ºi 

fie ca primãvara iubirii sã vã inunde sufletul cu 
bucurie si cu parfumul tuturor florilor sale. 

Organizaþia Judeþeanã de Femei 

PNL Cãlãraºi

 Ziua Femei este cea mai plinã de feminitate, 
zâmbete ºi cãldurã sufleteascã. 

La mulþi ani tuturor 
doamnelor ºi domniºoarelor! 

Director Gheorghe Dobre 
– SC Drumuri ºi Poduri Cãlãraºi  

 Ziua de 8 Martie îmi oferã prilejul pentru a spune 
tuturor femeilor cât de mult înseamnã pentru noi. 

La mulþi ani! 
Director Titu Ana 

– Romsilva – Direcþia Silvicã Cãlãraºi

Mircea Brânduºã localitãþii. proiect cu o valoare de 
  î Rep: Care sunt 8.767.166 lei din care 2% 

entru a afla mai multe obiectivele pe care le cofinanþare.
amãnunte despre vizaþi la nivelul î Rep: Ce înseamnã Pproiectele ce vor prinde administraþiei locale? pentru dumneavoastrã ºi 

contur prin  PNDL 2 în A.G.: În primul rând îmi echipa cu care lucraþi, 
comuna Curcani, am stat de doresc demararea proiectelor: ultimii 2 ani ºi jumãtate 
vorbã cu primarul localitãþii, creºterea calitãþii din acest al treilea 
Auricã Gazu. Cu experienþa infrastructurii educaþionale ºi mandat?
celor 3 mandate în fruntea rutiere; creºterea A.G.: Avem în faþã 2 ani 
primãriei, acesta considerã cã competitivitãþii în rândul importanþi, 2018 ºi 2019, în 
prin muncã ºi ambiþie se pot agenþilor economici care îºi care principala noastrã 
realiza multe lucruri frumoase desfãºoarã activitatea pe raza preocupare va fi legatã de 
la nivelul comunei. Împreunã comunei noastre ºi, nu în finalizarea proiectelor aflate 
cu Gheorghe Chiricã, ultimul rând, crearea a 300 de încã în derulare. De asemenea 
viceprimarul în funcþie ºi noi locuri de muncã pentru pe lista mea de prioritãþi pânã 
alãturi de aparatul locuitori pânã la finele anului la finele acestui mandat se 
administrativ, Auricã Gazu a 2019. regãsesc urmãtoarele proiecte: 
realizat o serie de proiecte î Rep: Care sunt 1. Aducþiune cu gaze naturale 
benefice comunitãþii. proiectele ce vor fi din magistrala naþionalã 

implementate la nivelul Bucureºti-Olteniþa;
î Rep: D-le primar, cum administraþiei publice 2. Reabilitare, modernizare ºi 
apreciaþi activitatea locale din Curcani prin dotare Cãmin Cultural;
primãriei în 2017? 2018 PNDL 2, valoarea acestora acest mandat. ultimul rând, primãria a oferit 3. Înfiinþare Dispensar Uman 
cum credeþi cã va fi din ºi cât la sutã va reprezenta A.G.: Din punct de vedere investitorilor interesaþi pentru în zona de centru a comunei;
punct de vedere cofinanþare din partea administrativ, primãria afaceri 10 ha teren intravilan 4. Extindere, modernizare ºi 
economico-administrativ? primãriei?Curcani ºi-a desfãºurat cu titlu gratuit sau în dotare sediu primãrie. 
A.G.: Acum, la început de an, A.G.: Prin PNDL 2, Primãria activitatea în parametri concesiune pentru 49 de ani. î Rep: Ce le-aþi pregãtit 
vreau sã mulþumesc tuturor Curcani a obþinut finanþarea normali, oferind cetãþenilor Ca realizãri pot sã amintesc: doamnelor din comunã? 
pentru sprijinul pe care mi l- urmãtoarelor proiecte:  1. servicii prompte ºi de calitate. reabilitarea reþelei de apã Ce mesaj transmiteþi 
au acordat mie, echipei mele ºi Modernizare strãzi de interes Serviciul economic nu are potabilã pe o lungime de 24 locuitorilor comunei 
Consiliului Local. 2017, a fost public local prin asfaltarea a 8 datorii cãtre furnizorii de km; modernizarea gospodãriei Curcani?
un an în care am pus bazele km, ceea ce reprezintã 30% servicii, este cu plata salariilor de apã prin înfiinþarea unui A.G. Toate doamnele ºi 
multor proiecte importante din cei 26 de km a la zi cãtre angajaþi ºi asistenþii bazin de inox cu o capacitate domniºoarele din comunã vor 
pentru locuitorii comunei. infrastructurii rutiere a sociali, însã, din pãcate, au de 600 metri cubi; reabilitarea primi câte o floare ºi un 
Anul 2018 va fi anul demarãrii comunei, proiect cu o valoare existat ºi câteva arierate care ºi modernizarea iluminatului cãlduros ºi sincer „La mulþi 
unor proiecte ce vor fi de 9.950.750 lei din care 2% pânã la sfârºitul acestei luni public stradal prin montarea ani!". Le mulþumesc pentru 
finanþate prin PNDL 2. cofinanþare;vor fi achitate. Social, unor lãmpi cu tehnologie led; înþelegerea ºi sprijinul pe care 
î Rep: În câteva cuvinte persoanele încadrate la Legea pietruirea drumurilor 2. Înfiinþare reþea canalizare mi l-au acordat de-a lungul 
v-aº ruga sã treceþi în 416 au primit sprijin conform mãrginaºe ale comunei ºi pe o lungime de 18 km ºi anilor. Le doresc tututor multã 
revistã realizãrile din legislaþiei în vigoare. Nu în lucrãri de igienizare a construire staþie epurare, sãnãtate. 

Mihail Penu: „Bugetul aprobat va acoperi cheltuielile 
primãriei Chiselet pânã la sfârºitul lunii octombrie“

Auricã Gazu: „Prin PNDL 2, Primãria Curcani 
a obþinut finanþare de 18,7 milioane lei“

Primãria Cãlãraºi
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Vã urãm o primãvara frumoasã, cu soare, fericire ºi 
toatã dragostea noastrã prinsã într-un frumos 
buchet de ghiocei ce vestesc venirea unei noi 

primãveri! 
Viceprimar Viorel Ivanciu 

- Preºedinte Organizaþia Municipalã PNL Cãlãraºi

Fie ca toate împlinirile frumoase, sãnãtatea ºi 
spiritul acestei zile sã vã însoþeascã pretutindeni. 

Vã doresc o Primãvarã 
specialã! 

Viceprimar Dragoº Coman

 Ilie Mihai, preºedintele PNL Budeºti ºi candidat 
la Primãria Oraºului Budeºti, transmite, cu ocazia 
Zilei Femeii, tuturor doamnelor ºi domniºoarelor 

din Budeºti ºi localitãþile Aprozi, Buciumeni ºi 
Gruiu, sincere urãri de sãnãtate. 

La mulþi ani!

 Sã fiþi atât de frumoase, deosebite, fericite, alintate 
ºi înconjurate de cei dragi încât sã aveþi zâmbetul 

pe buze pânã la urmãtoarea zi a femeii. 
Director Titi Feldioreanu 

- Alitrans Cãlãraºi

 Soarele primãverii sã picure în sufletul doamnelor 
ºi domniºoarelor bucuria vieþii ºi a iubirii, sã vã 
aducã fericire, sãnãtate ºi împlinirile pe care le 

doriþi! 
Primar Gabriel Stanciu, 

Comuna Dragalina

Primãvarã în suflet iar bucuriile sã aparã în viaþa 
dumneavoastrã precum ghioceii primãvara. 

Tuturor doamnelor ºi domniºoarelor urãri de 
sãnãtate ºi bucurii. 

Primar Iulian Radu, Comuna Dichiseni

Sãrbãtoarea Mãrþiºorului sã aducã în sufletele 
tuturor femeilor lumina fericirii, multã bucurie ºi 

tot binele din lume. 
Primar Gheorghe Dobre (Sandu Bãrbosu), 

Comuna Modelu

Acum, când florile de gheaþã pier, iar 
primãvara iar învie vã doresc multã 

bucurie ºi sãnãtate. 

Primar Nicolae Râjnoveanu, 

Comuna Roseþi

 Cu ocazia Zilei de 8 Martie, vã adresez cele mai 
sincere felicitãri ºi urãri de bine ºi sãnãtate, bucurii 

ºi bunãstare! Sã rãmâneþi mereu gingaºe ºi 
frumoase, adorate ºi stimate, sã fiþi apreciate 

conform locului de cinste pe care femeia îl deþine 
mereu în societate ºi în familie! 

Primar Ion Iacomi, Comuna Dor Mãrunt

Tuturor doamnelor ºi domniºoarelor le doresc ca 
primãvara sã le înmiresmeze sufletele ºi inimile cu 

parfumul florilor ei neasemuite. 
Primar Florian Belu, Comuna Unirea

Fie ca toate împlinirile frumoase, sãnãtatea ºi 
spiritul zilei de 8 MARTIE sã vã însoþeascã 

pretutindeni. 
Primar Aurel Vasile, Comuna Jegãlia

Primãvara... anotimpul renaºterii, al trezirii la 
viaþã, face acum de ziua aceasta de ziua cea mai 

plinã de feminitate, zâmbete, ºi cãldurã 
sufleteascã! 

Un gând bun tuturor 
doamnelor ºi domniºoarelor. 

Primar Aniel Nedelcu, Comuna Borcea

www.obiectiv-online.ro

 O razã albã de speranþã ºi un ºuvoi roºu de 
dragoste adevãratã doamnelor ºi domniºoarelor. 
Primar George Avram, Comuna ªtefan Vodã

 Începutul primãverii sã aducã tuturor doamnelor 
ºi domniºoarelor bucurii, sãnãtate ºi prosperitate! 

Primar Mihail Penu, Comuna Chiselet

 Fie ca aceastã nouã primãvarã sã aducã tuturor 
doamnelor ºi domniºoarelor din cadrul Direcþiei 

Muncii ºi Protecþiei Sociale un mãrþiºor de 
sãnãtate, un ghiocel de noroc, o adiere caldã de 
fericire ºi razele strãlucitoare ale speranþei în 

fiecare suflet! 
Primar Niki Georgescu, Comuna Spanþov

 Un mãrþiºor ºi un gând bun pentru toate doamnele 
ºi domniºoarele! 

Primar Licã Voicu, Comuna Independenþa

 O primãvarã luminatã numai de bucurii, multã 
sãnãtate ºi vise împlinite! 

Primar Gheorghe Uleia, Comuna Ulmeni

 Calde urãri de sãnãtate ºi bucurie cu ocazia zilei 
de 8 Martie pentru toate doamnele ºi 

domniºoarele. 
Primar Irinel Roman, Comuna Chirnogi

 Întotdeauna în inimile dumneavoastrã sã 
înfloreascã ghioceii ºi veºnic sã aveþi primãvara în 

suflet. Tuturor doamnelor ºi domniºoarelor, cu 
ocazia zilei de 8 MARTIE un sincer 

LA MULÞI ANI! 
Primar Tudorel Minciunã, Comuna Mitreni

 De Mãrþiºor doresc tuturor doamnelor ºi 
domniºoarelor  sã aibã parte de toatã dragostea din 

lume alãturi de urarea de 

La Mulþi Ani! 
Primar Aurel Gazu, Comuna Curcani

 Dacã vezi cã soarele-þi râde prin pãr, dacã simþi 
miros de ghiocei, atunci înseamnã cã trãieºti o 

nouã primãvarã... 

LA MULÞI ANI! 
Primar Iulian Iacomi, Oraº Lehliu Garã

Odatã cu apropierea Mãrþiºorului, primãvara îºi 
anunþã sosirea alaiului enigmatic de miresme 
parfumate. La mulþi ani în aceastã specialã zi 

doamnelor ºi domniºoarelor. 
Primar Grigore Dumitru, Comuna Sohatu

Cu ocazia Zilei Mãrþiºorului, tuturor doamnelor 
ºi domniºoarelor ca frumoasa sãrbãtoare a 

primãverii sã le aducã numai fericire ºi bucurii. 
Sã aveþi parte de bucurii ºi împliniri depline în 

viaþa de zi cu zi. 
Primar Victor Manea, Comuna Lupºanu

 În aceastã zi de primãvarã, când toate florile 
zâmbesc pentru dumneavoastrã, doamnelor ºi 
domniºoarelor, primiþi în dar ºi acest mãrþiºor 

simbolic. 

Primar Costel Boitan, Comuna Valea Argovei
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Vã urãm o primãvara frumoasã, cu soare, fericire ºi 
toatã dragostea noastrã prinsã într-un frumos 
buchet de ghiocei ce vestesc venirea unei noi 

primãveri! 
Viceprimar Viorel Ivanciu 

- Preºedinte Organizaþia Municipalã PNL Cãlãraºi

Fie ca toate împlinirile frumoase, sãnãtatea ºi 
spiritul acestei zile sã vã însoþeascã pretutindeni. 

Vã doresc o Primãvarã 
specialã! 

Viceprimar Dragoº Coman

 Ilie Mihai, preºedintele PNL Budeºti ºi candidat 
la Primãria Oraºului Budeºti, transmite, cu ocazia 
Zilei Femeii, tuturor doamnelor ºi domniºoarelor 

din Budeºti ºi localitãþile Aprozi, Buciumeni ºi 
Gruiu, sincere urãri de sãnãtate. 

La mulþi ani!

 Sã fiþi atât de frumoase, deosebite, fericite, alintate 
ºi înconjurate de cei dragi încât sã aveþi zâmbetul 

pe buze pânã la urmãtoarea zi a femeii. 
Director Titi Feldioreanu 

- Alitrans Cãlãraºi

 Soarele primãverii sã picure în sufletul doamnelor 
ºi domniºoarelor bucuria vieþii ºi a iubirii, sã vã 
aducã fericire, sãnãtate ºi împlinirile pe care le 

doriþi! 
Primar Gabriel Stanciu, 

Comuna Dragalina

Primãvarã în suflet iar bucuriile sã aparã în viaþa 
dumneavoastrã precum ghioceii primãvara. 

Tuturor doamnelor ºi domniºoarelor urãri de 
sãnãtate ºi bucurii. 

Primar Iulian Radu, Comuna Dichiseni

Sãrbãtoarea Mãrþiºorului sã aducã în sufletele 
tuturor femeilor lumina fericirii, multã bucurie ºi 

tot binele din lume. 
Primar Gheorghe Dobre (Sandu Bãrbosu), 

Comuna Modelu

Acum, când florile de gheaþã pier, iar 
primãvara iar învie vã doresc multã 

bucurie ºi sãnãtate. 

Primar Nicolae Râjnoveanu, 

Comuna Roseþi

 Cu ocazia Zilei de 8 Martie, vã adresez cele mai 
sincere felicitãri ºi urãri de bine ºi sãnãtate, bucurii 

ºi bunãstare! Sã rãmâneþi mereu gingaºe ºi 
frumoase, adorate ºi stimate, sã fiþi apreciate 

conform locului de cinste pe care femeia îl deþine 
mereu în societate ºi în familie! 

Primar Ion Iacomi, Comuna Dor Mãrunt

Tuturor doamnelor ºi domniºoarelor le doresc ca 
primãvara sã le înmiresmeze sufletele ºi inimile cu 

parfumul florilor ei neasemuite. 
Primar Florian Belu, Comuna Unirea

Fie ca toate împlinirile frumoase, sãnãtatea ºi 
spiritul zilei de 8 MARTIE sã vã însoþeascã 

pretutindeni. 
Primar Aurel Vasile, Comuna Jegãlia

Primãvara... anotimpul renaºterii, al trezirii la 
viaþã, face acum de ziua aceasta de ziua cea mai 

plinã de feminitate, zâmbete, ºi cãldurã 
sufleteascã! 

Un gând bun tuturor 
doamnelor ºi domniºoarelor. 

Primar Aniel Nedelcu, Comuna Borcea

www.obiectiv-online.ro

 O razã albã de speranþã ºi un ºuvoi roºu de 
dragoste adevãratã doamnelor ºi domniºoarelor. 
Primar George Avram, Comuna ªtefan Vodã

 Începutul primãverii sã aducã tuturor doamnelor 
ºi domniºoarelor bucurii, sãnãtate ºi prosperitate! 

Primar Mihail Penu, Comuna Chiselet

 Fie ca aceastã nouã primãvarã sã aducã tuturor 
doamnelor ºi domniºoarelor din cadrul Direcþiei 

Muncii ºi Protecþiei Sociale un mãrþiºor de 
sãnãtate, un ghiocel de noroc, o adiere caldã de 
fericire ºi razele strãlucitoare ale speranþei în 

fiecare suflet! 
Primar Niki Georgescu, Comuna Spanþov

 Un mãrþiºor ºi un gând bun pentru toate doamnele 
ºi domniºoarele! 

Primar Licã Voicu, Comuna Independenþa

 O primãvarã luminatã numai de bucurii, multã 
sãnãtate ºi vise împlinite! 

Primar Gheorghe Uleia, Comuna Ulmeni

 Calde urãri de sãnãtate ºi bucurie cu ocazia zilei 
de 8 Martie pentru toate doamnele ºi 

domniºoarele. 
Primar Irinel Roman, Comuna Chirnogi

 Întotdeauna în inimile dumneavoastrã sã 
înfloreascã ghioceii ºi veºnic sã aveþi primãvara în 

suflet. Tuturor doamnelor ºi domniºoarelor, cu 
ocazia zilei de 8 MARTIE un sincer 

LA MULÞI ANI! 
Primar Tudorel Minciunã, Comuna Mitreni

 De Mãrþiºor doresc tuturor doamnelor ºi 
domniºoarelor  sã aibã parte de toatã dragostea din 

lume alãturi de urarea de 

La Mulþi Ani! 
Primar Aurel Gazu, Comuna Curcani

 Dacã vezi cã soarele-þi râde prin pãr, dacã simþi 
miros de ghiocei, atunci înseamnã cã trãieºti o 

nouã primãvarã... 

LA MULÞI ANI! 
Primar Iulian Iacomi, Oraº Lehliu Garã

Odatã cu apropierea Mãrþiºorului, primãvara îºi 
anunþã sosirea alaiului enigmatic de miresme 
parfumate. La mulþi ani în aceastã specialã zi 

doamnelor ºi domniºoarelor. 
Primar Grigore Dumitru, Comuna Sohatu

Cu ocazia Zilei Mãrþiºorului, tuturor doamnelor 
ºi domniºoarelor ca frumoasa sãrbãtoare a 

primãverii sã le aducã numai fericire ºi bucurii. 
Sã aveþi parte de bucurii ºi împliniri depline în 

viaþa de zi cu zi. 
Primar Victor Manea, Comuna Lupºanu

 În aceastã zi de primãvarã, când toate florile 
zâmbesc pentru dumneavoastrã, doamnelor ºi 
domniºoarelor, primiþi în dar ºi acest mãrþiºor 

simbolic. 

Primar Costel Boitan, Comuna Valea Argovei
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fonduri financiare cãtre comuna Ulmeni pe o 
lãcaºurile de cult, lungime de 5 046 de metri, 
respectiv, biserica Sf. investiþie în valoare totalã 
Nicolae în vederea de 6.398.191,70 lei, din 
construirii unei capele care 6.100.460,37 lei de la 
aflate în curs de execuþie, bugetul de stat ºi 
biserica din Valea lui 297.721,33 lei, cofinanþare 
Soare, pentru lucrãri de din bugetul local al 
reabilitare ºi modernizare primãriei;
interior/exterior ºi biserica 

2. Înfiinþare reþea de din zona Tãuºanca pentru 
canalizare, staþie de lucrãri de împrejmuire cu 
epurare, reabilitare gard metalic; Construire 
conductã de distribuþie apã Grãdiniþã cu trei sãli de 
ºi modernizare gospodãrie curs în cartierul romilor cu 
de apã nr. 1 ºi nr. 2 finanþare ISJ pentru 
comuna Ulmeni, investiþie clãdire ºi cofinanþare 
cu o valoare totalã de primãrie pentru dotãri cu 
13.953.317,34 lei de la mobilier, logisticã, obiecte 
bugetul de stat ºi de joacã pentru copii ºi 
423.153,53 lei de la bugetul gard împrejmuitor; 

Modernizare ºi dotare local al primãriei. Acest 
Grãdiniþa „Grigore Moisil"; proiect cuprinde 
Înfiinþare aproximativ 4 urmãtoarele obiective:
km alei pietonale pe partea a) Construire staþie de 
stângã a DN 34, în sensul epurare conform 
cãtre Cãlãraºi; Alocare standardelor europene;
fonduri prin hotãrâre 

b) Înfiinþarea a 19 km de Mircea Brânduºã bugetul local, care este în Modernizarea reþelei de consiliu local activitate 
reþea canalizare valoare de 7.236.500 lei ºi iluminat public stradal, echipã fotbal „Rapid" 
cuprinzând toate zonele care sper sã ne ajungã funcþionalã în proporþie de Ulmeni.odernizarea 
comunei;pâna în noiembrie. În 98%; Extinderea reþelei Rep: Care sunt infrastructurii 

opinia mea este un buget electrice prin introducerea proiectele pe care, în c) Înlocuirea a 1,5 km de Mºcolare din 
echilibrat. alimentãrii cu energie perioada urmãtoare le conductã de distribuþie a instituþiile de învãþãmânt, 

Rep: Domnule electricã a cartierului de veþi implementa prin apei potabile;asfaltarea principalelor 
primar, vã rog sã faceþi tineri care au concesionat PNDL 2? d) Forarea a 2 puþuri de drumuri de interes public 
cunoscute cele mai terenuri de locuinþe de la Ghe.U.: La finele anului mare adâncime pentru local, realizarea unor baze importante realizãri primãrie; Încheierea în trecut, în prezenþa sistemul de pompare al sportive moderne, din ultimii ani. totalitate a lucrãrilor de vicepremierului Paul apei;reabilitarea cãminelor Ghe.U.: Printre cele mai pietruire la nivel de Stãnescu, am semnat 

e) Construire a douã staþii culturale, introducerea notabile proiecte ºi lucrãri comunã; Extinderea reþelei contractele de finanþare 
de clorinare a apei reþelei de apã în toatã finalizate de primãria de apã menajerã în zonele pentru douã proiecte 
potabile;Ulmeni în ultima perioadã de clãdiri nou înfiinþate; extrem de importante comuna sunt doar câteva 

se regãsesc urmãtoarele: Alocare fonduri financiare pentru comunitatea în care f) Construirea a 3 bazine dintre realizãrile primarului 
Modernizarea prin instituþiilor de învãþãmânt trãim ºi ne desfãºurãm de stocare a apei, fiecare a comunei Ulmeni, Gheorghe 
asfaltare a 5,4 km de strãzi pentru modernizare ºi activitatea cu toþii: 100 metri cubi.Uleia. Despre toate acestea, 
de importanþã localã; dotare; Alocarea de 1. Modernizare strãzi în Rep: Ce le-a pregãtit dar ºi despre planurile sale 

primãria doamnelor ºi privind viitorul comunei, ne 
domniºoarelor din spune acesta în rândurile de 
comunã?mai jos.
Ghe.U.: Funcþionarii din 
primãrie, viceprimarul Rep: Pentru început 
Catanã ºi eu personal vom vã rog sã ne spuneþi 
oferi tuturor femeilor câte cum stau lucrurile în 

cadrul administraþiei o floare, împreunã cu 
publice locale Ulmeni, tradiþionalul „La mulþi 
acum la început de an? ani!". 
Ghe.U.: Ca în fiecare Rep: Care este 
primãrie, la început de an mesajul dvs. cãtre 
încercãm ºi noi, cei din locuitorii comunei 
Ulmeni, sã ne aranjãm Ulmeni?
activitatea, astfel încât 

Ghe.U.: Tuturor cetãþenii sã fie mulþumiþi 
concetãþenilor mei le de serviciile funcþionarilor. 
transmit multã sãnãtate ºi Administrativ, am 
le cer sã fie în continuare gestionat bine perioada de 
lângã mine ºi echipa mea, ninsoare de la finele lui 
pentru ca împreunã sã februarie prin organizarea 
putem realiza ceea ce ne-unui comandament de 
am propus ºi sã aducem urgenþã care a intervenit 
comuna Ulmeni între prompt în toate cazurile. 
primele din judeþul  Economic, mã bucur cã am 

reuºit sã cristalizãm Cãlãraºi.

î 

î 

î 

î 

î 
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 Prima lunã a primãverii sã aducã în sufletele 
tuturor femeilor luminã caldã, multã bucurie 

ºi tot binele din lume! 
Primar Nae Sinel, Oraº Budeºti

 Întreaga viaþã sã vã fie asemenea unui buchet de 
flori presãrat cu iubire ºi bucurii iar frumuseþea 

primãverii sã va cãlãuzeascã drumul spre fericire. 

La Mulþi Ani! 
Primar Gheorghiþã Cãrtuºanu, 

Comuna Fundeni

 Cu drag, de 8 martie, primiþi primãvara în suflet ºi 
fie ca acest anotimp sã va aducã împliniri, noroc în 

viaþã ºi cãldura sufleteascã a celor dragi. 
Primar Dorel Dorobanþu, Oraº Fundulea

 Primãvara e anotimpul iubirii ºi al frumuseþii... 
atât a naturii cât ºi a sufletului...ºi clipa care trece e 

doar amintirea. 

La mulþi ani! 
Primar Marius Cojocaru, Comuna Cuza Vodã

Când florile s-au trezit la viaþã ºi colþul ierbii 
respirã aerul primãverii, primiþi mesajul nostru de 

apreciere ºi respect. Aceastã zi sã vã fie 
înmiresmatã precum zorile, caldã precum amiaza 

ºi împlinitã ca o înserare! 
Florin Briºan - preºedinte AFC Dunãrea Cãlãraºi

Fie ca aceastã primãvarã sã vã inunde sufletul cu 
bucurie ºi cu parfumul tuturor florilor sale. 

La mulþi ani! 
Alexandru Vasile – Preºedinte TNL Cãlãraºi

Sã vã fie viaþa o nesfârºitã primãvarã! În fiecare zi 
sã vã bucuraþi de iubirea ºi respectul pe care le 

meritaþi! 

La mulþi ani! 
Preºedintele Consiliului Judeþean Cãlãraºi, 

ec. Vasile Iliuþã

Vã urez o primãvarã frumoasã, cu soare, fericire ºi 
toatã dragostea noastrã prinsã într-un frumos 
buchet de ghiocei ce vestesc venirea unei noi 

primãveri! 
Rãzvan Meseºeanu, 

vicepreºedinte PSD Cãlãraºi

Fie ca aceastã primãvarã sã vã aducã numai bucurii 
ºi multã dragoste alãturi de cei pe care îi iubiþi! 
O razã de soare, zâmbete ºi flori doamnelor ºi 

domniºoarelor din Cãlãraºi. 
Prof. Dumitru Chirilã, director CSM Cãlãraºi

În aceastã zi de primãvarã, când toate 
florile zâmbesc, urez doamnelor ºi 

domniºoarele din Cãlãraºi multã sãnãtate ºi 
fericire alãturi de cei dragi! 

Alexandru Drãgulin, 
Director SP GCFS Cãlãraºi

Fie ca aceastã nouã primãvarã sã aducã tuturor 
doamnelor ºi domniºoarelor un mãrþiºor de 

sãnãtate, un ghiocel de noroc, o adiere caldã de 
fericire ºi razele strãlucitoare ale speranþei în 

fiecare suflet! 
Camelia ºi Iulian Ispir 

– Librãriile Arienta

Deschideþi ºi lãsaþi primãvara sã intre în case! 

La Mulþi Ani doamnelor ºi 
domniºoarelor! 

Primar Vasile Lucian, 

Comuna Vasilaþi

Gheorghe Uleia: „Vom avea investiþii de 
20 de milioane de lei, anul acesta, în Ulmeni“
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Nicolae în vederea de 6.398.191,70 lei, din 
construirii unei capele care 6.100.460,37 lei de la 
aflate în curs de execuþie, bugetul de stat ºi 
biserica din Valea lui 297.721,33 lei, cofinanþare 
Soare, pentru lucrãri de din bugetul local al 
reabilitare ºi modernizare primãriei;
interior/exterior ºi biserica 
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epurare, reabilitare gard metalic; Construire 
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ºi modernizare gospodãrie curs în cartierul romilor cu 
de apã nr. 1 ºi nr. 2 finanþare ISJ pentru 
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cu o valoare totalã de primãrie pentru dotãri cu 
13.953.317,34 lei de la mobilier, logisticã, obiecte 
bugetul de stat ºi de joacã pentru copii ºi 
423.153,53 lei de la bugetul gard împrejmuitor; 

Modernizare ºi dotare local al primãriei. Acest 
Grãdiniþa „Grigore Moisil"; proiect cuprinde 
Înfiinþare aproximativ 4 urmãtoarele obiective:
km alei pietonale pe partea a) Construire staþie de 
stângã a DN 34, în sensul epurare conform 
cãtre Cãlãraºi; Alocare standardelor europene;
fonduri prin hotãrâre 

b) Înfiinþarea a 19 km de Mircea Brânduºã bugetul local, care este în Modernizarea reþelei de consiliu local activitate 
reþea canalizare valoare de 7.236.500 lei ºi iluminat public stradal, echipã fotbal „Rapid" 
cuprinzând toate zonele care sper sã ne ajungã funcþionalã în proporþie de Ulmeni.odernizarea 
comunei;pâna în noiembrie. În 98%; Extinderea reþelei Rep: Care sunt infrastructurii 

opinia mea este un buget electrice prin introducerea proiectele pe care, în c) Înlocuirea a 1,5 km de Mºcolare din 
echilibrat. alimentãrii cu energie perioada urmãtoare le conductã de distribuþie a instituþiile de învãþãmânt, 

Rep: Domnule electricã a cartierului de veþi implementa prin apei potabile;asfaltarea principalelor 
primar, vã rog sã faceþi tineri care au concesionat PNDL 2? d) Forarea a 2 puþuri de drumuri de interes public 
cunoscute cele mai terenuri de locuinþe de la Ghe.U.: La finele anului mare adâncime pentru local, realizarea unor baze importante realizãri primãrie; Încheierea în trecut, în prezenþa sistemul de pompare al sportive moderne, din ultimii ani. totalitate a lucrãrilor de vicepremierului Paul apei;reabilitarea cãminelor Ghe.U.: Printre cele mai pietruire la nivel de Stãnescu, am semnat 

e) Construire a douã staþii culturale, introducerea notabile proiecte ºi lucrãri comunã; Extinderea reþelei contractele de finanþare 
de clorinare a apei reþelei de apã în toatã finalizate de primãria de apã menajerã în zonele pentru douã proiecte 
potabile;Ulmeni în ultima perioadã de clãdiri nou înfiinþate; extrem de importante comuna sunt doar câteva 
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asfaltare a 5,4 km de strãzi pentru modernizare ºi activitatea cu toþii: 100 metri cubi.Uleia. Despre toate acestea, 
de importanþã localã; dotare; Alocarea de 1. Modernizare strãzi în Rep: Ce le-a pregãtit dar ºi despre planurile sale 

primãria doamnelor ºi privind viitorul comunei, ne 
domniºoarelor din spune acesta în rândurile de 
comunã?mai jos.
Ghe.U.: Funcþionarii din 
primãrie, viceprimarul Rep: Pentru început 
Catanã ºi eu personal vom vã rog sã ne spuneþi 
oferi tuturor femeilor câte cum stau lucrurile în 

cadrul administraþiei o floare, împreunã cu 
publice locale Ulmeni, tradiþionalul „La mulþi 
acum la început de an? ani!". 
Ghe.U.: Ca în fiecare Rep: Care este 
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Ulmeni, sã ne aranjãm Ulmeni?
activitatea, astfel încât 

Ghe.U.: Tuturor cetãþenii sã fie mulþumiþi 
concetãþenilor mei le de serviciile funcþionarilor. 
transmit multã sãnãtate ºi Administrativ, am 
le cer sã fie în continuare gestionat bine perioada de 
lângã mine ºi echipa mea, ninsoare de la finele lui 
pentru ca împreunã sã februarie prin organizarea 
putem realiza ceea ce ne-unui comandament de 
am propus ºi sã aducem urgenþã care a intervenit 
comuna Ulmeni între prompt în toate cazurile. 
primele din judeþul  Economic, mã bucur cã am 

reuºit sã cristalizãm Cãlãraºi.

î 

î 

î 

î 

î 

...afli ce se-ntâmplã8 La Mulþi Ani !

www.obiectiv-online.ro

9 - 15 martie 2018

 Prima lunã a primãverii sã aducã în sufletele 
tuturor femeilor luminã caldã, multã bucurie 

ºi tot binele din lume! 
Primar Nae Sinel, Oraº Budeºti

 Întreaga viaþã sã vã fie asemenea unui buchet de 
flori presãrat cu iubire ºi bucurii iar frumuseþea 

primãverii sã va cãlãuzeascã drumul spre fericire. 

La Mulþi Ani! 
Primar Gheorghiþã Cãrtuºanu, 

Comuna Fundeni

 Cu drag, de 8 martie, primiþi primãvara în suflet ºi 
fie ca acest anotimp sã va aducã împliniri, noroc în 

viaþã ºi cãldura sufleteascã a celor dragi. 
Primar Dorel Dorobanþu, Oraº Fundulea

 Primãvara e anotimpul iubirii ºi al frumuseþii... 
atât a naturii cât ºi a sufletului...ºi clipa care trece e 

doar amintirea. 

La mulþi ani! 
Primar Marius Cojocaru, Comuna Cuza Vodã

Când florile s-au trezit la viaþã ºi colþul ierbii 
respirã aerul primãverii, primiþi mesajul nostru de 

apreciere ºi respect. Aceastã zi sã vã fie 
înmiresmatã precum zorile, caldã precum amiaza 

ºi împlinitã ca o înserare! 
Florin Briºan - preºedinte AFC Dunãrea Cãlãraºi

Fie ca aceastã primãvarã sã vã inunde sufletul cu 
bucurie ºi cu parfumul tuturor florilor sale. 

La mulþi ani! 
Alexandru Vasile – Preºedinte TNL Cãlãraºi

Sã vã fie viaþa o nesfârºitã primãvarã! În fiecare zi 
sã vã bucuraþi de iubirea ºi respectul pe care le 

meritaþi! 

La mulþi ani! 
Preºedintele Consiliului Judeþean Cãlãraºi, 

ec. Vasile Iliuþã

Vã urez o primãvarã frumoasã, cu soare, fericire ºi 
toatã dragostea noastrã prinsã într-un frumos 
buchet de ghiocei ce vestesc venirea unei noi 

primãveri! 
Rãzvan Meseºeanu, 

vicepreºedinte PSD Cãlãraºi

Fie ca aceastã primãvarã sã vã aducã numai bucurii 
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carton. Participã elevi, pe  3 categorii de vârstã: clasele 
I-IV, clasele V-VIII, clasele IX-XII

- Concurs „COLAJ-APA"  - concurs colaje 

- Concurs „MACHET-APA" - concurs machete 

- Sesiune de referate/ prezentãri tip .ppt  „APA în 
dunarea Generalã a Naþiunilor Unite a desemnat Ialomiþa în zonele urbane ºi rurale. Va avea drept stiinþã" 
ziua de 22 martie ca fiind Ziua Mondialã a Apei. rezultat conectarea la sisteme alimentare cu apã ºi 

- Secþiune dedicatã iubitorilor de limbi strãine, AAceastã zi se sãrbãtoreºte încã din anul 1993. canalizare a populaþiei din aceste zone astfel încât sã se 
compusã din:UN-Water (Grupul ONU pentru Apã) a stabilit pentru realizeze conformarea cu prevederile directivelor UE 
*Activitãþi interactive în limba englezã având ca temã anul 2018 tema evenimentului ca fiind: „Soluþii relevante.
apa (debate, speech, etc)naturale pentru apã". - Prezentare „Istoria apei" realizatã de Biblioteca 
*Eseuri ºi prezentãri în limba francezãECOAQUA Cãlãraºi împreunã cu ADI ECOAQUA Judeþeanã împreunã cu Muzeul Dunãrii de Jos

Cãlãraºi au hotãrât sã celebreze aceastã zi printr-o serie Muzeul Judeþean „Dunãrea de Jos" ºi Biblioteca  - Luãri de cuvânt pe tema apei ale unor personalitãþi din 
de acþiuni în parteneriat cu diverse instituþii din judeþ. Judeþeanã Cãlãraºi vor organiza expoziþii mediul academic (profesori universitari din cadrul 
Acþiunile se vor desfãºura la sediul Consiliului Judeþean Universitãþii Tehnice de Construcþii Bucureºti ºi tematice. Furnizorii de echipamente ºi 
Cãlãraºi, Primãriei Municipiului Cãlãraºi, Centrului Universitãþii Politehnice Bucureºti) tehnologii din domeniul apei potabile, 
Cultural Judeþean Barbu ªtirbei, Muzeului Municipal - Expuneri ale furnizorilor de tehnologii din domeniul canalizãrii ºi epurãrii vor organiza o expoziþie 
Cãlãraºi, Muzeului Judeþean Dunãrea de Jos Cãlãraºi ºi apã potabilã / canalizare – epurare. de produse ºi soluþii tehnologice de interes.
Bibliotecii Judeþene Cãlãraºi. În cadrul evenimentului Se vor desfãºura o serie de concursuri ºi La eveniment sunt invitaþi sã participle, alãturi de 
sunt programate o conferinþã, diverse concursuri ºi activitãþi ce vor fi premiate la finalul reprezentanþii autoritãþilor locale din judeþ (primari, 
expoziþii tematice ºi o expoziþie de produse, evenimentului: consilieri locali, etc) ºi reprezentanþi ai operatorilor de 
echipamente ºi soluþii tehnologice pentru domeniul - Concurs „GRAF-APA" : concurs graffiti pe echipe - se apã- canal ºi  ai  asociaþii lor de dezvoltare 
apã-apã uzatã. vor face grafitii in statia de epurare intercomunitarã din domeniul apei ºi apei uzate din 
În cadrul conferinþei vor avea loc: - Concurs „PICT-APA" - concurs pictura pe panza (vor întreaga þarã.
- Prezentarea proiectului implementat prin fonduri fi 3 categorii de varsta 5-7 ani, 7-10 ani si peste 10 ani). Înscrierea la concursuri sau activitãþi, precum ºi 
europene  POIM – „Proiect regional de dezvoltare Picturile vor fi expuse la Muzeul Municipal Calarasi obþinerea oricãror alte detalii se pot face de cãtre orice 
a infrastructurii de apa si apa uzata pentru - Concurs „FOTO- APA" - concurs de fotografii in care persoanã interesatã la:
aria de operare a operatorului regional in APA va fi principalul exponent -   concursul va fi anuntat 

- adresa de e-mail gaidamut.nicoleta@ecoaqua.rojudetele Calarasi si Ialomita, în perioada 2014- pe Facebook, vor fi primite fotografiile in  format 
- telefon 0736001771, 07720536232020", proiect ce constã în investiþii pentru tratarea ºi electronic, iar cele mai reusite vor fi listate si expuse in 
- pagina facebookdistribuþia apei ºi colectarea ºi epurarea apelor uzate. cadrul Muzeului Municipal Calarasi

Proiectul va fi implementat în judeþele Cãlãraºi ºi  https://www.facebook.com/ecoaquacalarasi/- Concurs „DESEN-APA" - concurs desene pe hârtie / 

Editorial 119 - 15 martie 2018
...afli ce se-ntâmplã

timpul acestea au rãmas de lege, pentru Într-o duminicã, înainte de Liturghie, au Doar de Anul Nou tinerii s-au mirat de ce 
cã n-a avut nici o carte pentru ele. pus ºeile pe cai, bani ºi obiele în desagi, „Duh-de-mare sãrea afarã,/Sãrea-n 
Locurile dinspre Vlãdeni le-a luat, cu ºi-au plecat în Dobrogea… vânt, sãrea- pãmânt, / Sãrea-n vârf de 
carte, mãnãstirea Sfântul Ioan, care Gavrilã ºi Ruxandra au ajuns pe la meriºor?". 
p r i m i s e  d e  l a  d o m n u l  N i c o l a e  Mârlani, în vremea când viþa-de-vie îºi De Boboteazã, Gavrilã, pe calul sãu 
Mavrocordat, în 1719, dreptul de a strângea floarea. Era dimineaþã ºi puþea încercat în Dobrogea, s-a întrecut, dupã 
strânge pe moºia Vlãdeni „oameni strãini rãu a hoit. Supãrat cã oamenii doar îºi obiceiul vechi, cu flãcãi din trei sate, în 
din Þara Turceascã (Dobrogea, n.n.), îngânau credinþa în Hristos, Sfântul lunca cu flori de gheaþã. În tot acest timp, 
fãrã bir ºi fãrã gâlceavã". Haralambie slobozise ciuma din lanþ. femeia lui torcea ºi alegea în rãzboi 
Fuga, imigrarea românilor dobrogeni Era prãpãd, „de fricã þãranii se nãframe de in. 
peste Baltã, în Ialomiþa, începuse încã cãsãtoreau unii cu alþii venind de la Pãrea sã vinã primãvara... Lui Gavrilã ºi 
din veacul al XV-lea. „Fuga" devine cimitir. A doua zi mureau alþii..." (M.D. Ruxandrei le venise dor de ducã. Nu s-au 
fenomen dupã cucerirea Dobrogei de Ionescu, istoric). Bolnavii de ciumã dus cale departe, doar pânã-n lunca unde 
cãtre turci, ºi mai ales cã administraþia ungeau pomii din livezi cu colivã sfinþitã lucea soarele ca-n mai când înfloreºte u departe de Baltã, între Maltezi 
otomanã, îngãduitoare, nu reuºea sã la bisericã. Dezbrãcate la piele, femeile viþa-de-vie. Au cules viorele în coºuleþe ºi Retezatu, în larga Vale a lui 
asigure viaþa ºi avutul autohtonilor în pe picioare înconjurau casa de trei ori, de rãchitã. Ce cald era !Alergau desculþi, Ilie, lângã drumul vechi care N
faþa bandelor de cerchezi ºi iazi. În dimineaþa, la amiazã ºi seara, crezând cã chicoteau, imitau glasul pãsãrelelor, ducea de la Feteºti spre Pãdurea Chirana, 
secolul al XVIII-lea, rãzboaiele ruso- moartea va ocoli gospodãria lor. suiau în fagi sã ºteargã cerul de primãvara când se topeºte zãpada se 
turce vor accentua fracturile demo- Înfricoºaþi, Gavrilã ºi Ruxandra au broboane. vede o cruce micã de piatrã...
grafice din regiunea Dunãrii de Jos cãlãrit mai departe. La Alimanu, dupã  „O, tu, soare, sfinte soare, /Ni se-aratã *
rãsãritene. ciumã, sãtenii se mutaserã pe malul un semn mare"...Cândva, Sãltava era cel mai mare prival 
Din Dobrogea, românii (nu puþini chiar lacului Vederoasa. Bordeiele erau ca (braþ) din Balta Ialomiþei; curgea pe În prima zi din Mãrþiºor, Gavrilã i-a pus 
„dicieni",populaþia veche autohtonã de moviliþele fãcute de cârtiþe în pãmânt. teritoriul satelor Borduºani, Fãcãieni, Ruxandrei la gât un ban de argint, legat 
dincolo de Dunãre) fugeau în baltã, unde Cel dintâi care bãtuse acolo þãruºul ºi îºi Gãiþa, Vlãdeni, ºi se vãrsa în Dunãre în de un ºnur împletit din lânã, cu douã fire: 
se grupau în târle ºi cultivau „oarze" pe ridicase casa mai sus decât un bordei, era apropiere de Piua Petri, lângã pichetul unul roºu ºi altul alb. Apoi a slobozit 
grinduri, apoi ajungeau în aºezãrile vechi poreclit de oameni „Mihai – Casã – Gura Sãltavei. stupii de albine: a înmuiat busuioc în apã 
ialomiþene. Aºa s-au nãscut satele Înaltã".Gavrilã, fiu de moºnean întârziat în sfinþitã, i-a stropit ºi le-a destupat 
„dublete" de pe braþul Borcea: Satu Nou Gavrilã ºi Ruxandra au fugit de bordeie, Maltezi, aflase de la egumenul mãnãstirii urdiniºurile.
– Satnoieni, Coslugea -  Coslogeni, au ajuns la Dervent, pe atunci nu era încã Mislea, vecinã în apus cu moºia Pârþani a Dupã conacul de nãmiezi au început sã se 
Altinum – Oltina, Mârleanu – Mârleanu mãnãstire, erau doar crucile de leac ºi lui Barbu Catargiu, iar în miazãzi cu agaþe norii de pãdurea din Baltã. 
(Mârlani º.a.). peste tot bordeie. Au dat cailor apã moºia moºnenilor maltezeni (stã scris în Mãrþiºor nu i-a mai dat lui Faur zilele 
Înrobirea satelor libere de cãtre feudali ( sfinþitã de la Izvorul Tãmãduirii ºi s-au Cãrþile de hotãrnicie dintr-un ev mediu friguroase împrumutate. Ningea viscolit. 
rumânirea obºtilor sãteºti libere), au rugat pentru sufletele celor morþi de revolut), cã Vlad Vintilã voievod întãrise Gavrilã ºi-a adus aminte cã lãsase caii în 
fãcut ca mulþi þãrani din satele de pe ciumã. O vreme au trãit chiar într-un mãnãstirii Arghiº (Argeº), la 1533 (7o41), Valea lui Ilie. S-a dus la maicã-sa în 
Borcea sã fugã, individual sau în grup, pe bordei, mâncau peºte, struguri ºi ce iulie 3, „balta care se cheamã Sãltava ºi cu polatrã ºi a rugat-o sã-i facã o pâine 
malul dobrogean al Bãlþii, chiar din gãseau. Au muncit ºi la treierat, cu toate iezerele ºi din hotarul de sus, pe la frãmântatã-n lacrimi.
veacul al XVI-lea, cum au procedat simbrie. Nãsãdeau aria ºi foloseau Voina ºi pe la Pãrãuºul pânã la Grumazul 

 „Sã mã duc cui m-aþi dãruit,/La duh bunãoarã sãtenii din Stelnica (v. V. „pietroiul învârtitor pentru zdrobitul Brânzeºului ºi între Secure ºi pe Lãnujda, 
stãpân de ape./Mã-sa-n lacrimi Morfei, Infiltrãri româneºti dintr-o paielor" (cronici).pânã la biserica Curvelor" (topic la 
frãmânta,/La sân pâinea o cocea!"parte în alta a Dunãrii – note geografice Speriaþi de ciumã ºi bordeie, dupã Sãltava, despre care istoricul N. 
Dupã chindie, când gerul „fãcea sã ºi istorice asupra Bãlþii Ialomiþei, în Înãlþarea Sfintei Cruci, când dobrogenii Stoicescu presupune cã ar fi cea mai 
îngheþe viþelu-n vacã, oala la foc ºi copilul B.S.R.G., XLVII, 1927). sãrbãtoreau ºi Cristovul  viilor, Gavrilã ºi veche bisericã din Futeºti /Feteºti).
în pântecele mamei", Ruxandra s-a De „ruºinea rumâniei" gândeºte ºi Ruxandra au cumpãrat un ciopor cu un Când Gavrilã invoca numele ºi locul 
învelit cu cojocul cel mare ºi a plecat Gavrilã sã fugã în Dobrogea, urmând în mãgar, pe care apoi l-au lãsat în baltã, la bisericii, îºi amintea ºi de ªocariciu, ºi de 
dupã bãrbat.bãjenie pe fraþii de cãciulã, în obiele ºi târla bâtului lui Gavrilã, ºi s-au întors la Cocargeaua, roºea ºi îºi fãcea cruce ca de 

opinci, din Stelnica, N-a mai rãmas Maltezi pe unde au plecat.ucigã-l toaca. Povestea noastrã se va În Valea lui Ilie, lângã drum, în 
holtei, ºi în duminica Rusaliilor (tocmai Peste sat cãzuse bruma, se lãsau zorile, urzi prin aceste locuri... întunericul în care doar ochii lupilor 
în ziua în care bãtrânii spuneau sã te luminile de cearã se aprindeau la Gavrilã era bãrbat harnic ºi ruºinos. Ca sticleau în cerc de haitã, Ruxandra a 
fereºti de pirostrii ºi joc!) ºi-a încropit la ferestre... Au coborât în pivniþã, au bãut moºnean, adicã þãran liber, se bucura în bãnuit umbrele lui Gavrilã ºi ale cailor. A 
Pârþani (Retezatu, de mai târziu), de câte o ulcicã de vin hrãnit ºi s-au iubit pe devãlmãºie de o sfoarã de moºie la pus spate la pãmânt ºi faþa la rãsãrit, s-a 
lângã Maltezi, nunta cu Ruxandra, un sac de mei. Maltezi, pe care punea mei, ºi de ceva închinat, ºi pentru ultima oarã a vãzut 
frumoasa þãrancã din neam de pitar, dar Sãrbãtorile de iarnã au trecut iute ºi cu prãjini în lunca din apropierea lunci cu grâu ºi coline cu struguri în vie. 
atunci cu zestrea scãpãtatã, doar cu bucurii, ca o veste, cu Bunul Dumnezeu, Vlãdeanilor (Vlãdeni), pe Popina cu 
cercei ºi-n rest nimica. Era ºi orfanã, îºi Sfinþii ºi gazdele în scaune zugrãvite, Morminte, unde când ºi când slobozea Rãzvan Ciucã
pierduse pãrinþii ºi îºi împãrþea zilele cu pregãtite pentru primirea cetelor de iepele. El, singur, cicã ar mai fi avut ºi alte Domeniile Ostrov, 2018 martie,
bâta din partea mamei. colindãtori ºi al Plugului mare. locuri, mãnoase ºi cu noroc, dar cu înainte de Duminica Sfintei Cruci
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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 MARTIE 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 29.03.2018 - Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc7, Bloc 8, Bloc11, Bloc 12*, Bloc 40 A, Bloc 40 B 

l 30.03.2018 - Bloc 9, Bloc 10, Bloc 12 MI, Bloc 12AS, Bloc 16, Bloc 20, Bloc 32 A, Bloc 32 B, Bloc 75G 

ANUNÞ CÃTRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE 
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI ªI ORAªULUI LEHLIU GARÃ

POVESTE DINTR-O ZI DE MÃRÞIªOR

ZIUA MONDIALÃ A APEI



carton. Participã elevi, pe  3 categorii de vârstã: clasele 
I-IV, clasele V-VIII, clasele IX-XII

- Concurs „COLAJ-APA"  - concurs colaje 

- Concurs „MACHET-APA" - concurs machete 

- Sesiune de referate/ prezentãri tip .ppt  „APA în 
dunarea Generalã a Naþiunilor Unite a desemnat Ialomiþa în zonele urbane ºi rurale. Va avea drept stiinþã" 
ziua de 22 martie ca fiind Ziua Mondialã a Apei. rezultat conectarea la sisteme alimentare cu apã ºi 

- Secþiune dedicatã iubitorilor de limbi strãine, AAceastã zi se sãrbãtoreºte încã din anul 1993. canalizare a populaþiei din aceste zone astfel încât sã se 
compusã din:UN-Water (Grupul ONU pentru Apã) a stabilit pentru realizeze conformarea cu prevederile directivelor UE 
*Activitãþi interactive în limba englezã având ca temã anul 2018 tema evenimentului ca fiind: „Soluþii relevante.
apa (debate, speech, etc)naturale pentru apã". - Prezentare „Istoria apei" realizatã de Biblioteca 
*Eseuri ºi prezentãri în limba francezãECOAQUA Cãlãraºi împreunã cu ADI ECOAQUA Judeþeanã împreunã cu Muzeul Dunãrii de Jos

Cãlãraºi au hotãrât sã celebreze aceastã zi printr-o serie Muzeul Judeþean „Dunãrea de Jos" ºi Biblioteca  - Luãri de cuvânt pe tema apei ale unor personalitãþi din 
de acþiuni în parteneriat cu diverse instituþii din judeþ. Judeþeanã Cãlãraºi vor organiza expoziþii mediul academic (profesori universitari din cadrul 
Acþiunile se vor desfãºura la sediul Consiliului Judeþean Universitãþii Tehnice de Construcþii Bucureºti ºi tematice. Furnizorii de echipamente ºi 
Cãlãraºi, Primãriei Municipiului Cãlãraºi, Centrului Universitãþii Politehnice Bucureºti) tehnologii din domeniul apei potabile, 
Cultural Judeþean Barbu ªtirbei, Muzeului Municipal - Expuneri ale furnizorilor de tehnologii din domeniul canalizãrii ºi epurãrii vor organiza o expoziþie 
Cãlãraºi, Muzeului Judeþean Dunãrea de Jos Cãlãraºi ºi apã potabilã / canalizare – epurare. de produse ºi soluþii tehnologice de interes.
Bibliotecii Judeþene Cãlãraºi. În cadrul evenimentului Se vor desfãºura o serie de concursuri ºi La eveniment sunt invitaþi sã participle, alãturi de 
sunt programate o conferinþã, diverse concursuri ºi activitãþi ce vor fi premiate la finalul reprezentanþii autoritãþilor locale din judeþ (primari, 
expoziþii tematice ºi o expoziþie de produse, evenimentului: consilieri locali, etc) ºi reprezentanþi ai operatorilor de 
echipamente ºi soluþii tehnologice pentru domeniul - Concurs „GRAF-APA" : concurs graffiti pe echipe - se apã- canal ºi  ai  asociaþii lor de dezvoltare 
apã-apã uzatã. vor face grafitii in statia de epurare intercomunitarã din domeniul apei ºi apei uzate din 
În cadrul conferinþei vor avea loc: - Concurs „PICT-APA" - concurs pictura pe panza (vor întreaga þarã.
- Prezentarea proiectului implementat prin fonduri fi 3 categorii de varsta 5-7 ani, 7-10 ani si peste 10 ani). Înscrierea la concursuri sau activitãþi, precum ºi 
europene  POIM – „Proiect regional de dezvoltare Picturile vor fi expuse la Muzeul Municipal Calarasi obþinerea oricãror alte detalii se pot face de cãtre orice 
a infrastructurii de apa si apa uzata pentru - Concurs „FOTO- APA" - concurs de fotografii in care persoanã interesatã la:
aria de operare a operatorului regional in APA va fi principalul exponent -   concursul va fi anuntat 

- adresa de e-mail gaidamut.nicoleta@ecoaqua.rojudetele Calarasi si Ialomita, în perioada 2014- pe Facebook, vor fi primite fotografiile in  format 
- telefon 0736001771, 07720536232020", proiect ce constã în investiþii pentru tratarea ºi electronic, iar cele mai reusite vor fi listate si expuse in 
- pagina facebookdistribuþia apei ºi colectarea ºi epurarea apelor uzate. cadrul Muzeului Municipal Calarasi

Proiectul va fi implementat în judeþele Cãlãraºi ºi  https://www.facebook.com/ecoaquacalarasi/- Concurs „DESEN-APA" - concurs desene pe hârtie / 
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timpul acestea au rãmas de lege, pentru Într-o duminicã, înainte de Liturghie, au Doar de Anul Nou tinerii s-au mirat de ce 
cã n-a avut nici o carte pentru ele. pus ºeile pe cai, bani ºi obiele în desagi, „Duh-de-mare sãrea afarã,/Sãrea-n 
Locurile dinspre Vlãdeni le-a luat, cu ºi-au plecat în Dobrogea… vânt, sãrea- pãmânt, / Sãrea-n vârf de 
carte, mãnãstirea Sfântul Ioan, care Gavrilã ºi Ruxandra au ajuns pe la meriºor?". 
p r i m i s e  d e  l a  d o m n u l  N i c o l a e  Mârlani, în vremea când viþa-de-vie îºi De Boboteazã, Gavrilã, pe calul sãu 
Mavrocordat, în 1719, dreptul de a strângea floarea. Era dimineaþã ºi puþea încercat în Dobrogea, s-a întrecut, dupã 
strânge pe moºia Vlãdeni „oameni strãini rãu a hoit. Supãrat cã oamenii doar îºi obiceiul vechi, cu flãcãi din trei sate, în 
din Þara Turceascã (Dobrogea, n.n.), îngânau credinþa în Hristos, Sfântul lunca cu flori de gheaþã. În tot acest timp, 
fãrã bir ºi fãrã gâlceavã". Haralambie slobozise ciuma din lanþ. femeia lui torcea ºi alegea în rãzboi 
Fuga, imigrarea românilor dobrogeni Era prãpãd, „de fricã þãranii se nãframe de in. 
peste Baltã, în Ialomiþa, începuse încã cãsãtoreau unii cu alþii venind de la Pãrea sã vinã primãvara... Lui Gavrilã ºi 
din veacul al XV-lea. „Fuga" devine cimitir. A doua zi mureau alþii..." (M.D. Ruxandrei le venise dor de ducã. Nu s-au 
fenomen dupã cucerirea Dobrogei de Ionescu, istoric). Bolnavii de ciumã dus cale departe, doar pânã-n lunca unde 
cãtre turci, ºi mai ales cã administraþia ungeau pomii din livezi cu colivã sfinþitã lucea soarele ca-n mai când înfloreºte u departe de Baltã, între Maltezi 
otomanã, îngãduitoare, nu reuºea sã la bisericã. Dezbrãcate la piele, femeile viþa-de-vie. Au cules viorele în coºuleþe ºi Retezatu, în larga Vale a lui 
asigure viaþa ºi avutul autohtonilor în pe picioare înconjurau casa de trei ori, de rãchitã. Ce cald era !Alergau desculþi, Ilie, lângã drumul vechi care N
faþa bandelor de cerchezi ºi iazi. În dimineaþa, la amiazã ºi seara, crezând cã chicoteau, imitau glasul pãsãrelelor, ducea de la Feteºti spre Pãdurea Chirana, 
secolul al XVIII-lea, rãzboaiele ruso- moartea va ocoli gospodãria lor. suiau în fagi sã ºteargã cerul de primãvara când se topeºte zãpada se 
turce vor accentua fracturile demo- Înfricoºaþi, Gavrilã ºi Ruxandra au broboane. vede o cruce micã de piatrã...
grafice din regiunea Dunãrii de Jos cãlãrit mai departe. La Alimanu, dupã  „O, tu, soare, sfinte soare, /Ni se-aratã *
rãsãritene. ciumã, sãtenii se mutaserã pe malul un semn mare"...Cândva, Sãltava era cel mai mare prival 
Din Dobrogea, românii (nu puþini chiar lacului Vederoasa. Bordeiele erau ca (braþ) din Balta Ialomiþei; curgea pe În prima zi din Mãrþiºor, Gavrilã i-a pus 
„dicieni",populaþia veche autohtonã de moviliþele fãcute de cârtiþe în pãmânt. teritoriul satelor Borduºani, Fãcãieni, Ruxandrei la gât un ban de argint, legat 
dincolo de Dunãre) fugeau în baltã, unde Cel dintâi care bãtuse acolo þãruºul ºi îºi Gãiþa, Vlãdeni, ºi se vãrsa în Dunãre în de un ºnur împletit din lânã, cu douã fire: 
se grupau în târle ºi cultivau „oarze" pe ridicase casa mai sus decât un bordei, era apropiere de Piua Petri, lângã pichetul unul roºu ºi altul alb. Apoi a slobozit 
grinduri, apoi ajungeau în aºezãrile vechi poreclit de oameni „Mihai – Casã – Gura Sãltavei. stupii de albine: a înmuiat busuioc în apã 
ialomiþene. Aºa s-au nãscut satele Înaltã".Gavrilã, fiu de moºnean întârziat în sfinþitã, i-a stropit ºi le-a destupat 
„dublete" de pe braþul Borcea: Satu Nou Gavrilã ºi Ruxandra au fugit de bordeie, Maltezi, aflase de la egumenul mãnãstirii urdiniºurile.
– Satnoieni, Coslugea -  Coslogeni, au ajuns la Dervent, pe atunci nu era încã Mislea, vecinã în apus cu moºia Pârþani a Dupã conacul de nãmiezi au început sã se 
Altinum – Oltina, Mârleanu – Mârleanu mãnãstire, erau doar crucile de leac ºi lui Barbu Catargiu, iar în miazãzi cu agaþe norii de pãdurea din Baltã. 
(Mârlani º.a.). peste tot bordeie. Au dat cailor apã moºia moºnenilor maltezeni (stã scris în Mãrþiºor nu i-a mai dat lui Faur zilele 
Înrobirea satelor libere de cãtre feudali ( sfinþitã de la Izvorul Tãmãduirii ºi s-au Cãrþile de hotãrnicie dintr-un ev mediu friguroase împrumutate. Ningea viscolit. 
rumânirea obºtilor sãteºti libere), au rugat pentru sufletele celor morþi de revolut), cã Vlad Vintilã voievod întãrise Gavrilã ºi-a adus aminte cã lãsase caii în 
fãcut ca mulþi þãrani din satele de pe ciumã. O vreme au trãit chiar într-un mãnãstirii Arghiº (Argeº), la 1533 (7o41), Valea lui Ilie. S-a dus la maicã-sa în 
Borcea sã fugã, individual sau în grup, pe bordei, mâncau peºte, struguri ºi ce iulie 3, „balta care se cheamã Sãltava ºi cu polatrã ºi a rugat-o sã-i facã o pâine 
malul dobrogean al Bãlþii, chiar din gãseau. Au muncit ºi la treierat, cu toate iezerele ºi din hotarul de sus, pe la frãmântatã-n lacrimi.
veacul al XVI-lea, cum au procedat simbrie. Nãsãdeau aria ºi foloseau Voina ºi pe la Pãrãuºul pânã la Grumazul 

 „Sã mã duc cui m-aþi dãruit,/La duh bunãoarã sãtenii din Stelnica (v. V. „pietroiul învârtitor pentru zdrobitul Brânzeºului ºi între Secure ºi pe Lãnujda, 
stãpân de ape./Mã-sa-n lacrimi Morfei, Infiltrãri româneºti dintr-o paielor" (cronici).pânã la biserica Curvelor" (topic la 
frãmânta,/La sân pâinea o cocea!"parte în alta a Dunãrii – note geografice Speriaþi de ciumã ºi bordeie, dupã Sãltava, despre care istoricul N. 
Dupã chindie, când gerul „fãcea sã ºi istorice asupra Bãlþii Ialomiþei, în Înãlþarea Sfintei Cruci, când dobrogenii Stoicescu presupune cã ar fi cea mai 
îngheþe viþelu-n vacã, oala la foc ºi copilul B.S.R.G., XLVII, 1927). sãrbãtoreau ºi Cristovul  viilor, Gavrilã ºi veche bisericã din Futeºti /Feteºti).
în pântecele mamei", Ruxandra s-a De „ruºinea rumâniei" gândeºte ºi Ruxandra au cumpãrat un ciopor cu un Când Gavrilã invoca numele ºi locul 
învelit cu cojocul cel mare ºi a plecat Gavrilã sã fugã în Dobrogea, urmând în mãgar, pe care apoi l-au lãsat în baltã, la bisericii, îºi amintea ºi de ªocariciu, ºi de 
dupã bãrbat.bãjenie pe fraþii de cãciulã, în obiele ºi târla bâtului lui Gavrilã, ºi s-au întors la Cocargeaua, roºea ºi îºi fãcea cruce ca de 

opinci, din Stelnica, N-a mai rãmas Maltezi pe unde au plecat.ucigã-l toaca. Povestea noastrã se va În Valea lui Ilie, lângã drum, în 
holtei, ºi în duminica Rusaliilor (tocmai Peste sat cãzuse bruma, se lãsau zorile, urzi prin aceste locuri... întunericul în care doar ochii lupilor 
în ziua în care bãtrânii spuneau sã te luminile de cearã se aprindeau la Gavrilã era bãrbat harnic ºi ruºinos. Ca sticleau în cerc de haitã, Ruxandra a 
fereºti de pirostrii ºi joc!) ºi-a încropit la ferestre... Au coborât în pivniþã, au bãut moºnean, adicã þãran liber, se bucura în bãnuit umbrele lui Gavrilã ºi ale cailor. A 
Pârþani (Retezatu, de mai târziu), de câte o ulcicã de vin hrãnit ºi s-au iubit pe devãlmãºie de o sfoarã de moºie la pus spate la pãmânt ºi faþa la rãsãrit, s-a 
lângã Maltezi, nunta cu Ruxandra, un sac de mei. Maltezi, pe care punea mei, ºi de ceva închinat, ºi pentru ultima oarã a vãzut 
frumoasa þãrancã din neam de pitar, dar Sãrbãtorile de iarnã au trecut iute ºi cu prãjini în lunca din apropierea lunci cu grâu ºi coline cu struguri în vie. 
atunci cu zestrea scãpãtatã, doar cu bucurii, ca o veste, cu Bunul Dumnezeu, Vlãdeanilor (Vlãdeni), pe Popina cu 
cercei ºi-n rest nimica. Era ºi orfanã, îºi Sfinþii ºi gazdele în scaune zugrãvite, Morminte, unde când ºi când slobozea Rãzvan Ciucã
pierduse pãrinþii ºi îºi împãrþea zilele cu pregãtite pentru primirea cetelor de iepele. El, singur, cicã ar mai fi avut ºi alte Domeniile Ostrov, 2018 martie,
bâta din partea mamei. colindãtori ºi al Plugului mare. locuri, mãnoase ºi cu noroc, dar cu înainte de Duminica Sfintei Cruci

www.obiectiv-online.ro

...afli ce se-ntâmplã10

www.obiectiv-online.ro

9 - 15 martie 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

www.obiectiv-online.ro

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 MARTIE 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 29.03.2018 - Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc7, Bloc 8, Bloc11, Bloc 12*, Bloc 40 A, Bloc 40 B 

l 30.03.2018 - Bloc 9, Bloc 10, Bloc 12 MI, Bloc 12AS, Bloc 16, Bloc 20, Bloc 32 A, Bloc 32 B, Bloc 75G 

ANUNÞ CÃTRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE 
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI ªI ORAªULUI LEHLIU GARÃ

POVESTE DINTR-O ZI DE MÃRÞIªOR

ZIUA MONDIALÃ A APEI
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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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