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n perioada 6 – 9 mai a.c. a Iniţiativa constituirii acestui 
avut loc în capitala grup al tinerilor politicieni de ÎStatelor Unite ale pe cele două maluri ale 

Americii, Washington DC, cea Atlanticului a aparţinut 
de a doua reuniune a Reţelei europarlamentarului român 
transatlantice a politicienilor Victor Negrescu (S&D).
sub 40 de ani (Transatlantic Printre cei 5 
Under 40 (TU-40) Network). parlamentari... >> pagina 6

PROGRAM CINEMA 

n PRIMĂRIA CĂLĂRAŞI

Biserica 
, aproape 

de comunitate

"Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil"

SÂMBĂTĂ DUMINICĂ LUNI MARŢI MIERCURI

22°C 25°C 22°C 27°C17°C 28°C 27°C
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Str. 1 Decembrie 1918, nr 2, Calarasi
Tel:+40 242 318 996
fax: +40 242 315 858

>> pagina 8

Program Cinema Călăraşi 
23 - 30 iunie 2017
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Dan Drăgulin, 
preşedinte PNL: 
„Aşa cum mă cunosc 
eu pe mine, şi unii 
dintre voi mă 
cunoaşteţi, nu am 
minţit şi nu mint, 
nu-mi stă în caracter“

http://www.condorul.ro

ACTUALITATE
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Şcoala Mircea Vodă 

,,Sărbătorim 
româneşte“

a derulat proiectul 
educaţional 
de voluntariat 

O cursă dus: 

12 
minute!

SC Coslo - Zinca SRL Călăraşi
Trecere Chiciu - Ostrov

Ferry-boat-urile  şi „5 Călăraşi” „Sălcuţa”

Relaţii 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”

Siguranţă, confort, rapiditate, punctualitate
Tarif autoturisme 

. 
Autoturismele cu 
numere de  
(Silistra) beneficiază 
de 

8 euro/35 lei

CL, CT şi CC

reducere de 50%
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Raportul Primarului 2017 - 
 

Comuna Roseţi
Primarul comunei Roseţi, Nicolae 
Râjnoveanu, a făcut public „Raportul de 
lucru privind starea economică şi socială a 
comunei Roseţi, a învăţământului, culturii, 
buget, taxe şi impozite şi unele aspecte care 
vizează activitatea serviciilor publice, în 
anul 2017”.

Nicolae Râjnoveanu,

Deputatul Sorin Vrăjitoru, 
iniţiativă legislativă pentru 
eliminarea impozitului pe 
venit la culturile de 
plante medicinale 
şi aromatice

Dunărea Călăraşi, în Liga I - 
Istoria e făcută de oameni providenţiali: 

Florin Brişan şi Dan Alexa
>> pagina 8

n TU – 40 Network

Senatorul  a participat 
la reuniunea transatlantică a tinerilor 

politicieni de la Washington

Roxana Paţurcă

Reprezentanţii Gărzii de 
Mediu şi APM Călăraşi 
ridică din umeri - nu 
există legislaţie 
pentru stoparea 
mirosurilor

Viceprimar Viorel Ivanciu: 
„Am aprobat   
regulamentul de 
concesionare a parcărilor 
de reşedinţă”



nul dintre proiectele cu finanţare europeană situate de-a lungul străzii, sistem de colectare şi Dimensionarea capacităţii de circulaţie funcţie de 
aflate în pregătire de către Primăria scurgere a apelor pluviale (guri de scurgere), necesităţile de circulaţie; UMunicipiului Călăraşi este cel destinat amenajarea unei benzi de circulaţie specială pentru Asigurarea creşterii siguranţei călătorilor şi 

reducerii emisiilor de carbon în municipiul Călăraşi transportul public, amenajarea staţiilor de autobuz pietonilor, precum şi reducerea numărului de 
prin modernizarea infrastructurii căilor de rulare a pentru călători, mobilier urban, semnalizare rutieră accidente rutiere; 
transportului public local - str. Bucureşti şi prelungirea verticală şi orizontală. Creşterea confortului în trafic, reducerea poluării şi 
Bucureşti, acesta reprezentând componenta de Astfel, în directă concordanţă cu asigurarea calităţii reducerea costurilor de întreţinere şi reparaţii. 
infrastructură, una dintre cele trei componente traficului urban, remedierea deficienţelor existenţe are În ceea ce priveşte asigurarea unei infrastructuri care 
necesare în vederea obţinerii finanţării,  împreună cu următoarele obiective: să ofere o trecere mai rapidă în intersecţiile 
cea a mijloacelor de transport şi a sistemului de l Asigurarea unei infrastructuri rutiere moderne, de semaforizare a vehiculelor de transport public – 
managementul traficului. calitate care să ofere premisele utilizării transportului proiectul de faţă este corelat cu un alt proiect, cel care 
Durata estimată pentru realizarea documentaţiei public; se adresează înfiinţării unui sistem de management al 
tehnice este sfârşitul lunii mai 2018. Această vizează Asigurarea circulaţiei fluente între importantele traficului performant, aflat de asemenea, în pregătire.  
lucrări de modernizare a căii de rulare, amenajarea puncte de interes: cartiere de locuinţe, spaţii Primar,
trotuarelor (a zonelor pietonale) şi spaţiilor verzi comerciale, spaţii de agrement etc.; Daniel Ştefan Drăgulin
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(6) În cazul în care la parterul 
imobilelor de locuit sunt amenajate şi 
funcţionează spaţii comerciale, 
locurile de parcare nu se vor 
repartiza/licita, astfel încât acestea să 
poată fi folosite alternativ, atât de 
locatari cât şi de clienţii spaţiilor 
comerciale. 
(7) Pentru organizarea procedurilor 
de repartizare/licitare a locurilor de 
parcare, structura de specialitate din 
cadrul Primăriei  municipiului 
Călăraşi va analiza lista cu parcări 
amenajate ca parcări de domiciliu care 
va fi publicată pe pagină de internet a 
Primăriei municipiului Călăraşi. 
(8) Locurile de parcare din parcările 
de domiciliu vor fi repartizate/licitate 
numai după amenajarea, semnaliza-
rea corespunzătoare, marcarea şi 
numerotarea lor de către serviciile de 
specialitate din cadrul administraţiei 
publice locale sau de către un operator 
autorizat să efectueze această 
activitate. 

(9) Repartizarea/licitarea locurilor de 
parcare din parcările de domiciliu şi 
eliberarea autocolantului tip parcare 
de domiciliu se va face numai 
persoanelor care au domiciliul/ 
reşedinţa/sediul într-un imobil 
arondat parcării de domiciliu, care 
deţine un autovehicul în proprietate/ 
utilizare/folosinţă. 

n şedinţa Consiliului Local al va fi supusă aprobării într-o şedinţă 30 de metri de frontul imobilelor cu (10) Repartizarea/licitarea locurilor 
municipiului Călăraşi din 26 viitoare. destinaţia de locuinţe, precum şi de parcare pentru folosinţă în 
aprilie a fost aprobat Regula- Reprezentanţii Serviciului Transpor- parcările situate pe partea carosabilă a Î parcarea de domiciliu, pe terenul 

mentul de repartiţie/licitaţie a turi din cadrul Primăriei Municipiului drumului public din apropierea aparţinând domeniului public, nu 
locurilor de parcare, pentru Călăraşi au afirmat că în Călăraşi, în imobilelor cu destinaţia de locuinţe. presupune transferul dreptului de 
folosinţă,  în parcările de zona blocurilor, vor fi amenajate în jur (2) Parcările de domiciliu de pe partea proprietate asupra locurilor respec-
d o m i c i l i u  d i n  M u n i c i p i u l  de 10.000 de locuri de parcare. În carosabilă a drumului public din tive. 
Călăraşi. acest sens, în această perioadă va apropierea imibilelor cu destinaţia de (11) Deţinerea unui autovehicul în 

continua acţiunea de ridicare a locuinţe se stabilesc cu avizul Biroului Viceprimarul Viorel Ivanciu, cel care proprietate/utilizare/folosinţă este garajelor de pe domeniul public şi şi Rutier din cadrul Poliţiei municipiului s-a ocupat de întocmirea acestui condiţie obligatorie pentru a participa demolarea construcţiilor neautorizate Călăraşi.regulament, ne-a explicat, pe scurt, la procedura de repartizare/licitare a pentru a se permite amenajarea de (3) În parcările de domiciliu se poate cum va decurge această procedură în locurilor de parcare din parcările de l o c u r i  d e  p a r c a r e  c e  v o r  f i  atribui contra cost, pentru folosinţă perioada următoare.  Conform domiciliu.concesionate.  câte un loc de parcare pentru fiecare acestuia, primele locuri de paracare  (12) În situaţia în care numărul de În jur de 600.000 de lei vor intra familie/apartament între orele 17.00 vor fi amenajate în zonele unde solicitări depăşeşte numărul de locuri anual în bugetul Primăriei din – 07.00 a zilei următoare, de luni până parcările betonate sau asfaltate nu amenajate în parcarea de domiciliu concesiunea acestor locuri. vineri şi de vineri de la ora 17.00 până sunt ocupate de garaje sau alte sau când unul sau mai multe locuri În momentul de faţă sunt înregistrate luni la ora 07.00, pentru parcarea construcţii. În principiu, fiecărei 
la Primăria Călăraşi 16.100 autotu- sunt solicitate expres de mai mulţi autoturismelor aflate în proprietate familii îi va fi repartizat, în baza unei 
risme . locatari, atribuirea se face prin /folosinţă a căror masă maximă cereri, un loc de parcare, urmând ca 

licitaţie cu strigare. Preţul de pornire autorizată nu depăşeşte 3,5 tone. cele care rămân nerepartizate să fie 
al licitaţiei îl reprezintă taxa stabilită (4) În intervalul orar 07.00 – 17.00, de atribuite celor care deţin şi un al doilea 
de consiliul local al municipiului luni până vineri, în parcările de autoturism. Dacă numărul solicită-
Călăraşi.domiciliu este permisă staţionarea rilor depăşeşte numărul locurilor 
(13) Nu vor fi admise la procedura de autoturismelor aflate ocazional în atunci acestea vor fi licitate. Deşi în 
repartizare/licitare persoanele care interes personal sau de serviciu, fără şedinţa de consiliu din luna aprilie nu 
nu pot dovedi domiciliul/rezidenţa/ plata taxei de parcare. a fost aprobată şi suma pe care 
sediul în imobilele arondate parcării concesionarii vor urma să o plătească (5) Nu se vor atribui locuri de parcare 
de domiciliu, sau persoanele care anual, viceprimarul Ivanciu ne-a pentru autovehiculele de transport 
deţin curţi sau alte posibilităţi de declarat că aceasta se va situa, cel mai (1) Parcările de domiciliu/reşedinţă marfă sau călători cu excepţia 
parcare.probabil, în jurul a 60 lei/an, taxă ce sunt parcările situate la mai puţin de autovehiculelor de 8+1 persoane. 

Regulamentul de 
repartiţie/licitaţie a 
locurilor de parcare, 
pentru folosinţă, în 

parcările de domiciliu 
din Municipiul Călăraşi

rofesionalismul şi perfor-
manţa caracterizează Colegiul PNaţional „Barbu Ştirbei”, un 

loc în care elevii şi profesorii 
conştientizează rolul decisiv al 
cunoaşterii în evoluţia unei societăţi 
şi în atingerea oricărui vis.

Rezultatele demonstrează o implicare 
deosebită a acestora în studiul aprofundat 
al diferitelor discipline, numele judeţului 
nostru fiind menţionat la multe festivităţi 
de premiere din ţară.  
Anul acesta s-au obţinut peste 215 premii şi 
menţiuni la olimpiade si concursuri 
şcolare, etapele judeţene, naţionale şi 
internaţionale. 32 de elevi au reprezentat 
cu succes CN „Barbu Ştirbei” la etapa 
naţională a olimpiadelor şcolare şi la 
diverse concursuri naţionale. naţionale echipele de handbal masculin internaţională World Youth Essay 
Lotul olimpic naţional se mândreşte cu un (prof. Viorel Dinu) şi baschet masculin Competition 2018 sunt: Fabian Ionuţ 
10 şi Premiul I al elevei Maria Stancu, (prof. Magdalena Ion). Ştefania Lupu (a Triol (a IX-a G), Andreea Oprea (a X-
din clasa a IX-a G, profil filologie- bilingv, X-a G) va concura în luna mai la finala de a B), Ana Maria Papurica (aX-a B), 
la Olimpiada de religie, elevă pregătită de Cros feminin, iar Vlad Radu Mihai (a Răzvan Bănescu (a X-a B) şi Diana 
prof. Valentina Duţă. Alex Nedelcu, XII-a D) va reprezenta CNBS la finala pe Tescu (a XI-a B), pregătiţi de prof. Adela 
clasa a IX-a B, profil matematică- ţară la şah, ambii pregătiţi de prof. Barz. 
informatică, intensiv engleză, pregătit de Magdalena Ion. La Concursul internaţional online de 
prof. Adela Barz a obţinut Menţiune la Concursul naţional „Lecţii cu limba engleză „Best in English”, primele 
Olimpiada de limba engleză, situându-se Nichita” - secţiunea Traducere limba 10 scoruri au plasat CN Barbu Ştirbei 
pe poziţia a 5-a în clasamentul naţional. engleză - a adus in palmaresul Colegiului 5 Călăraşi pe prima poziţie în România şi 
Geografia a fost reprezentată de elevii premii şi 3 menţiuni: Alex Nedelcu - pe locul 88 în lume din 750 de şcoli 
Izabela Ene (a IX-a B) şi Ion Manciu (a Premiul I, Răzvan Puişor Premiul II, participante. Cel mai bun scor din România 
X-a A), pregatiţi de prof. Carmen Alexandru Iacob Premiul III - pregătiţi de l-a obţinut elevul Alex Nedelcu. 
Marica,  eforturile şi cunoştinţele prof. Adela Barz, Sabina Tabarana Premiul ,,Sunt bucuroasă că este abordată o gama 
amândurora fiind recompensate cu câte un III - prof. Cosmin Florescu şi Ariana largă de concursuri ce se pliază tot mai 
P r e m i u  S p e c i a l .  L a  d i s c i p l i n a  Ivanciu (a XI-a G), pregătită de prof. Alina mult pe abilităţile şi nevoile elevilor noştri, 
Informatică, Radu-Mihai Vlad, elev in Vişinescu a obţinut Premiul II la secţiunea sunt mândră de diversitatea provocărilor 
clasa a XII-a D, îndrumat de prof. Seniori ce îi atrage atât pe profesori, cât şi pe elevi, 
Gabriela Şerban, a obţinut Medalia de An de an, tot mai mulţi elevi participă la 

pregătindu-i pentru viaţă. Sunt fericită că 
bronz. competiţii internaţionale, unii reuşind 

numele Colegiului Naţional „Barbu Elevul Ionuţ Barbu (a XII-a D) a performanţe remarcabile. Amintim eleva 
Ştirbei” este sonor, în mod pozitiv, si atât prezentat rezultatele proiectului Erasmus+ Ana Maria Papurică (a X-a B) ce a 
de prezent pe harta ţării şi, tot mai des, pe VET „Developing skills in Android obţinut Locul III cu lucrarea lucrarea 
harta lumii .  Programele diverse applications and programming e- „Verena” la concursul anual de design 
demarcate în liceu, precum şi cele de commerce platforms” (2016-1-RO01- NASA Space organizat de NASA Ames 
dezvoltare personală îi schimbă pe elevi în KA102-023317) (echipa de gestiune Research Center şi National Space Society, 
bine, îi deschid spre cunoaştere, îi proiect: prof Marinela Dinca, prof. Gratiela coordanator prof. Corina Mihaela Ionescu. 

Preda, contabil Georgeta Dinu) la Elevul Radu Dumitrescu (a XI-a B) transformă în tineri curioşi, curajoşi şi 
Concursul Naţional "Made for Europe" este membru al Echipei Nationale de câştigatori” ,  a declarat directorul 
2018, obţinând Premiul I. Robotică a Romaniei AutoVortex, echipă ce Eufrosina Amza. 
La Concursul Naţional Public Speaking a ocupat Locul I la Campionatul Vă invităm să vizitaţi pagina cu 
s-au obtinut un un număr impresionant de Internaţional de Robotică FTC Perm, rezultate a site-ului CN Barbu Ştirbei 
premii, iar lotul calificat la etapa regional Rusia. Eleva Liana Vasile (a IX-a B) este pentru a-i cunoaşte pe toţi cei care au 
de la Constanţa a obţinut 5 premii I, finalistă în cadrul competiţiei TSL 2018 

obţinut rezultate deosebite în acest 
calificându-se astfel în semifinalele de la International School Essay and Debate, iar 

an şcolar.
Bucureşti, unde eleva Cătălina Stroe,  a Răzvan Marcu si Alex Nedelcu au obţinut 

http://cnbs.ro/wp-content/uploads/2018 X-a B, a obţinut Premiul III. Menţiune în cadrul aceleiaşi competiţii. 
/04/REZULTATE-CONCURSURI.pdfCompetiţiile sportive au adus in finalele F i n a l i ş t i i  C N B S  l a  c o m p e t i ţ i a  

Primăria oraşului Lehliu Gară, judeţul 
Călăraşi, cu sediul în strada Pompieri, nr. 3, 

tel/fax 0242.642.134, închiriază prin 
licitaţie publică cu strigare:

-imobil, spaţiu reprezentând birou, sas şi 
grup sanitar, în suprafaţă de 16,09 mp, aflat 

la parterul Casei de Cultură a oraşului 
Lehliu Gară, proprietate publică a oraşului 

Lehliu Gară, situat în oraşul Lehliu Gară, 
bdul Gării, nr. 19, judeţul Călăraşi, cu 
destinaţia cabinet medical în scopul 

acordării de îngrijiri paleative şi îngrijiri 
medicale la domiciliu.

Preţ pornire licitaţie: 78 lei/lună
Garanţia de participare: 8 lei

Documentaţie atribuire: 50 lei
Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei 

oraşului Lehliu Gară, în data de 11 iunie 
2018, ora 10.00.

Documentaţia pentru licitaţie se poate 
achiziţiona de la sediul Primăriei până la 

data de 8 iunie 2018, ora 12.00, data limită 
de depunere a ofertelor.

Relaţii suplimentare la telefon 
0242.641.134.

Şcoala de Meserii Călăraşi (organizaţie non-
profit) desfăşoară cursuri autorizate: 

stilist unghii, frizer, coafor, mani-pedi, bucătar, 
brutar, cofetar, ospătar, barman, lucrător în 

comerţ, măcelar, confecţioner (croitor), sudor, 
stivuitorist - ISCIR, constructor, agent de 

securitate, tehnician măsor şi reflexoterapie, 
infirmier, instructor preparator formare. 

Cursuri în desfăşurare. Preţuri minime 400 lei 
în rate, locuri disponibile, sprijin angajare. 

Oferim comision 2000 lei/28 cursanţi înscrişi 
/ meserie sau 2000 de lei pentru formarea 
unei clase cu 28 cursanti pentru o meserie. 

Telefon: 0751855929; 0726964482; 
0763247477 

cursuri_romania@yahoo.com; 

http://www.cursuri-calificare-autorizate.ro

Primăria Comunei Dichiseni, cu sediul în /sediul pe raza Comunei Dichiseni - 96,05 
comuna Dichiseni, strada Lichireşti, nr. 72, ha, după cum urmează:
Judeţul Călăraşi, organizează licitaţie publică, Tarla 62/2/1 în suprafaţă de 28,44 ha 
în vederea închirierii suprafeţelor de teren Tarla 51 în suprafaţă de 27,02 ha 
proprietate privată aparţinând islazului Tarla 42 în suprafaţă de 25,40 ha 
Comunei Dichiseni, în conformitate cu O.U.G. Tarla 7 în suprafaţă de 15,19 ha 
nr. 54/2006 şi Legea 287/2009  privind 
Codul Civil. LICITAŢIA va avea loc în data de 

25.05.2018, la sediul Primăriei Comunei Informaţii privind obiectul închirierii şi 
Dichiseni, la orele 13.00.identificarea bunului ce urmează a fi închiriat:
Preţul de pornire al licitaţiei este cel prevăzut n suprafaţă islaz destinată exclusiv 
în caietul de sarcini.crescătorilor de animale de pe raza comunei – 
Preţul de cumpărare a Documentaţiei de 208,7 ha, după cum urmează:
Atribuire (Caietului de Sarcini) este de 100 lei, 

w Tarla 1 în suprafaţă de 10,76 ha taxa pentru participare la licitaţie este în 
Tarla 4 în suprafaţă de 47,18 ha cuantum de 14 lei şi se vor achita la Casieria 
Tarla 5 în suprafaţă de 28.20 ha Primariei Comunei Dichiseni;

Depunerea ofertelor se va face la sediul Tarla 6 în suprafaţă de 37,26 ha 
Primăriei Comunei Dichiseni, până la data de Tarla 68 în suprafaţă de 10,64 ha 
23.05.2018, orele 11:00.

Tarla 73 în suprafaţă de 24,55 ha Relaţii suplimentare la nr. de telefon: 
Tarla 56 în suprafaţă de 50,14 ha 0242/313.637- Sediul Primăriei Dichiseni.

suprafaţă islaz destinată exclusiv Primar
persoanelor fizice/juridice cu domiciliul Iulian RADU

w 
w 
w 
w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

n 

Primăria Comunei Dichiseni, cu Judeţul Călăraşi;
sediul în comuna Dichiseni, strada LICITAŢIA va avea loc în data de 
Lichireşti, nr. 72, Judeţul Călăraşi, 25.05.2018, la sediul Primăriei 
organizează licitaţie publică, în Comunei Dichiseni, la orele 13.00.
vederea închirierii/concesiunii, Preţul de pornire al licitaţiei este 
pentru următoarele suprafeţe de cel prevăzut în caietul de sarcini 
teren, proprietate privată a pentru fiecare dintre cele 5 
Comunei Dichiseni, în conformi- terenuri.
tate cu O.U.G. nr. 54/2006 şi Legea Preţul de cumpărare a Documenta-
287/2009  privind Codul Civil, ţiei de Atribuire (Caietului de 
astfel: Sarcini) este de 100 lei, taxa pentru 
1. Teren extravilan în suprafaţă de participare la licitaţie este în 
3.426 mp ,  situat în Com. cuantum de 14 lei şi se vor achita la 
Dichiseni, Judeţul Călăraşi; Casieria Primăriei Comunei 
2. Teren extravilan în suprafaţă de Dichiseni;
2 . 2 6 7 m p ,  s i t u a t  î n  C o m .  Depunerea ofertelor se va face la 
Dichiseni, Judeţul Călăraşi; sediul  Primăriei  Comunei 
3. Teren extravilan în suprafaţă de Dichiseni,  până la data de 
2.520 mp ,  situat în Com. 23.05.2018, orele 11:00.
Dichiseni, Judeţul Călăraşi; Relaţii suplimentare la nr. de 
4. Teren extravilan în suprafaţă de telefon: 0242/313.637- Sediul 
919 mp, situat în Com. Dichiseni, Primăriei Dichiseni.
Judeţul Călăraşi;
5. Teren extravilan în suprafaţă de Primar, 
592 mp, situat în Com. Dichiseni, Iulian RADU

n CN Barbu Ştirbei

Peste 215 premii şi menţiuni obţinute anul 
acesta la olimpiade şi concursuri şcolare, 

etapele judeţene, naţionale şi internaţionale

ANUNŢ 
ORGANIZARE CURSURI

Primăria Lehliu Gară

Licitaţie închiriere imobil

R O M A N I A  /  JUDETUL CALARASI

COMUNA DICHISENI
Cod 917050, comuna Dichiseni, judeţul Călăraşi / cod fiscal: 3796713

Telefon 0242 31 36 37 / Fax 0242 70 04 01, e-mail: primaria.dichiseni@yahoo.ro

ANUNŢ

R O M A N I A  /  JUDETUL CALARASI

COMUNA DICHISENI
Cod 917050, Cod Fiscal: 3796713, Telefon 0242 31 36 37 / 

Fax 0242 70 04 01, e-mail: primaria.dichiseni@yahoo.ro

ANUNŢ

n Primăria Călăraşi

Proiect REGIO privind modernizarea infrastructurii căilor de rulare 
a transportului public local - strada Bucureşti şi prel. Bucureşti

Viceprimar Viorel Ivanciu:

„Am aprobat 
regulamentul de 
concesionare 
a parcărilor 
de reşedinţă”



nul dintre proiectele cu finanţare europeană situate de-a lungul străzii, sistem de colectare şi Dimensionarea capacităţii de circulaţie funcţie de 
aflate în pregătire de către Primăria scurgere a apelor pluviale (guri de scurgere), necesităţile de circulaţie; UMunicipiului Călăraşi este cel destinat amenajarea unei benzi de circulaţie specială pentru Asigurarea creşterii siguranţei călătorilor şi 

reducerii emisiilor de carbon în municipiul Călăraşi transportul public, amenajarea staţiilor de autobuz pietonilor, precum şi reducerea numărului de 
prin modernizarea infrastructurii căilor de rulare a pentru călători, mobilier urban, semnalizare rutieră accidente rutiere; 
transportului public local - str. Bucureşti şi prelungirea verticală şi orizontală. Creşterea confortului în trafic, reducerea poluării şi 
Bucureşti, acesta reprezentând componenta de Astfel, în directă concordanţă cu asigurarea calităţii reducerea costurilor de întreţinere şi reparaţii. 
infrastructură, una dintre cele trei componente traficului urban, remedierea deficienţelor existenţe are În ceea ce priveşte asigurarea unei infrastructuri care 
necesare în vederea obţinerii finanţării,  împreună cu următoarele obiective: să ofere o trecere mai rapidă în intersecţiile 
cea a mijloacelor de transport şi a sistemului de l Asigurarea unei infrastructuri rutiere moderne, de semaforizare a vehiculelor de transport public – 
managementul traficului. calitate care să ofere premisele utilizării transportului proiectul de faţă este corelat cu un alt proiect, cel care 
Durata estimată pentru realizarea documentaţiei public; se adresează înfiinţării unui sistem de management al 
tehnice este sfârşitul lunii mai 2018. Această vizează Asigurarea circulaţiei fluente între importantele traficului performant, aflat de asemenea, în pregătire.  
lucrări de modernizare a căii de rulare, amenajarea puncte de interes: cartiere de locuinţe, spaţii Primar,
trotuarelor (a zonelor pietonale) şi spaţiilor verzi comerciale, spaţii de agrement etc.; Daniel Ştefan Drăgulin
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l 
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(6) În cazul în care la parterul 
imobilelor de locuit sunt amenajate şi 
funcţionează spaţii comerciale, 
locurile de parcare nu se vor 
repartiza/licita, astfel încât acestea să 
poată fi folosite alternativ, atât de 
locatari cât şi de clienţii spaţiilor 
comerciale. 
(7) Pentru organizarea procedurilor 
de repartizare/licitare a locurilor de 
parcare, structura de specialitate din 
cadrul Primăriei  municipiului 
Călăraşi va analiza lista cu parcări 
amenajate ca parcări de domiciliu care 
va fi publicată pe pagină de internet a 
Primăriei municipiului Călăraşi. 
(8) Locurile de parcare din parcările 
de domiciliu vor fi repartizate/licitate 
numai după amenajarea, semnaliza-
rea corespunzătoare, marcarea şi 
numerotarea lor de către serviciile de 
specialitate din cadrul administraţiei 
publice locale sau de către un operator 
autorizat să efectueze această 
activitate. 

(9) Repartizarea/licitarea locurilor de 
parcare din parcările de domiciliu şi 
eliberarea autocolantului tip parcare 
de domiciliu se va face numai 
persoanelor care au domiciliul/ 
reşedinţa/sediul într-un imobil 
arondat parcării de domiciliu, care 
deţine un autovehicul în proprietate/ 
utilizare/folosinţă. 

n şedinţa Consiliului Local al va fi supusă aprobării într-o şedinţă 30 de metri de frontul imobilelor cu (10) Repartizarea/licitarea locurilor 
municipiului Călăraşi din 26 viitoare. destinaţia de locuinţe, precum şi de parcare pentru folosinţă în 
aprilie a fost aprobat Regula- Reprezentanţii Serviciului Transpor- parcările situate pe partea carosabilă a Î parcarea de domiciliu, pe terenul 

mentul de repartiţie/licitaţie a turi din cadrul Primăriei Municipiului drumului public din apropierea aparţinând domeniului public, nu 
locurilor de parcare, pentru Călăraşi au afirmat că în Călăraşi, în imobilelor cu destinaţia de locuinţe. presupune transferul dreptului de 
folosinţă,  în parcările de zona blocurilor, vor fi amenajate în jur (2) Parcările de domiciliu de pe partea proprietate asupra locurilor respec-
d o m i c i l i u  d i n  M u n i c i p i u l  de 10.000 de locuri de parcare. În carosabilă a drumului public din tive. 
Călăraşi. acest sens, în această perioadă va apropierea imibilelor cu destinaţia de (11) Deţinerea unui autovehicul în 

continua acţiunea de ridicare a locuinţe se stabilesc cu avizul Biroului Viceprimarul Viorel Ivanciu, cel care proprietate/utilizare/folosinţă este garajelor de pe domeniul public şi şi Rutier din cadrul Poliţiei municipiului s-a ocupat de întocmirea acestui condiţie obligatorie pentru a participa demolarea construcţiilor neautorizate Călăraşi.regulament, ne-a explicat, pe scurt, la procedura de repartizare/licitare a pentru a se permite amenajarea de (3) În parcările de domiciliu se poate cum va decurge această procedură în locurilor de parcare din parcările de l o c u r i  d e  p a r c a r e  c e  v o r  f i  atribui contra cost, pentru folosinţă perioada următoare.  Conform domiciliu.concesionate.  câte un loc de parcare pentru fiecare acestuia, primele locuri de paracare  (12) În situaţia în care numărul de În jur de 600.000 de lei vor intra familie/apartament între orele 17.00 vor fi amenajate în zonele unde solicitări depăşeşte numărul de locuri anual în bugetul Primăriei din – 07.00 a zilei următoare, de luni până parcările betonate sau asfaltate nu amenajate în parcarea de domiciliu concesiunea acestor locuri. vineri şi de vineri de la ora 17.00 până sunt ocupate de garaje sau alte sau când unul sau mai multe locuri În momentul de faţă sunt înregistrate luni la ora 07.00, pentru parcarea construcţii. În principiu, fiecărei 
la Primăria Călăraşi 16.100 autotu- sunt solicitate expres de mai mulţi autoturismelor aflate în proprietate familii îi va fi repartizat, în baza unei 
risme . locatari, atribuirea se face prin /folosinţă a căror masă maximă cereri, un loc de parcare, urmând ca 

licitaţie cu strigare. Preţul de pornire autorizată nu depăşeşte 3,5 tone. cele care rămân nerepartizate să fie 
al licitaţiei îl reprezintă taxa stabilită (4) În intervalul orar 07.00 – 17.00, de atribuite celor care deţin şi un al doilea 
de consiliul local al municipiului luni până vineri, în parcările de autoturism. Dacă numărul solicită-
Călăraşi.domiciliu este permisă staţionarea rilor depăşeşte numărul locurilor 
(13) Nu vor fi admise la procedura de autoturismelor aflate ocazional în atunci acestea vor fi licitate. Deşi în 
repartizare/licitare persoanele care interes personal sau de serviciu, fără şedinţa de consiliu din luna aprilie nu 
nu pot dovedi domiciliul/rezidenţa/ plata taxei de parcare. a fost aprobată şi suma pe care 
sediul în imobilele arondate parcării concesionarii vor urma să o plătească (5) Nu se vor atribui locuri de parcare 
de domiciliu, sau persoanele care anual, viceprimarul Ivanciu ne-a pentru autovehiculele de transport 
deţin curţi sau alte posibilităţi de declarat că aceasta se va situa, cel mai (1) Parcările de domiciliu/reşedinţă marfă sau călători cu excepţia 
parcare.probabil, în jurul a 60 lei/an, taxă ce sunt parcările situate la mai puţin de autovehiculelor de 8+1 persoane. 

Regulamentul de 
repartiţie/licitaţie a 
locurilor de parcare, 
pentru folosinţă, în 

parcările de domiciliu 
din Municipiul Călăraşi

rofesionalismul şi perfor-
manţa caracterizează Colegiul PNaţional „Barbu Ştirbei”, un 

loc în care elevii şi profesorii 
conştientizează rolul decisiv al 
cunoaşterii în evoluţia unei societăţi 
şi în atingerea oricărui vis.

Rezultatele demonstrează o implicare 
deosebită a acestora în studiul aprofundat 
al diferitelor discipline, numele judeţului 
nostru fiind menţionat la multe festivităţi 
de premiere din ţară.  
Anul acesta s-au obţinut peste 215 premii şi 
menţiuni la olimpiade si concursuri 
şcolare, etapele judeţene, naţionale şi 
internaţionale. 32 de elevi au reprezentat 
cu succes CN „Barbu Ştirbei” la etapa 
naţională a olimpiadelor şcolare şi la 
diverse concursuri naţionale. naţionale echipele de handbal masculin internaţională World Youth Essay 
Lotul olimpic naţional se mândreşte cu un (prof. Viorel Dinu) şi baschet masculin Competition 2018 sunt: Fabian Ionuţ 
10 şi Premiul I al elevei Maria Stancu, (prof. Magdalena Ion). Ştefania Lupu (a Triol (a IX-a G), Andreea Oprea (a X-
din clasa a IX-a G, profil filologie- bilingv, X-a G) va concura în luna mai la finala de a B), Ana Maria Papurica (aX-a B), 
la Olimpiada de religie, elevă pregătită de Cros feminin, iar Vlad Radu Mihai (a Răzvan Bănescu (a X-a B) şi Diana 
prof. Valentina Duţă. Alex Nedelcu, XII-a D) va reprezenta CNBS la finala pe Tescu (a XI-a B), pregătiţi de prof. Adela 
clasa a IX-a B, profil matematică- ţară la şah, ambii pregătiţi de prof. Barz. 
informatică, intensiv engleză, pregătit de Magdalena Ion. La Concursul internaţional online de 
prof. Adela Barz a obţinut Menţiune la Concursul naţional „Lecţii cu limba engleză „Best in English”, primele 
Olimpiada de limba engleză, situându-se Nichita” - secţiunea Traducere limba 10 scoruri au plasat CN Barbu Ştirbei 
pe poziţia a 5-a în clasamentul naţional. engleză - a adus in palmaresul Colegiului 5 Călăraşi pe prima poziţie în România şi 
Geografia a fost reprezentată de elevii premii şi 3 menţiuni: Alex Nedelcu - pe locul 88 în lume din 750 de şcoli 
Izabela Ene (a IX-a B) şi Ion Manciu (a Premiul I, Răzvan Puişor Premiul II, participante. Cel mai bun scor din România 
X-a A), pregatiţi de prof. Carmen Alexandru Iacob Premiul III - pregătiţi de l-a obţinut elevul Alex Nedelcu. 
Marica,  eforturile şi cunoştinţele prof. Adela Barz, Sabina Tabarana Premiul ,,Sunt bucuroasă că este abordată o gama 
amândurora fiind recompensate cu câte un III - prof. Cosmin Florescu şi Ariana largă de concursuri ce se pliază tot mai 
P r e m i u  S p e c i a l .  L a  d i s c i p l i n a  Ivanciu (a XI-a G), pregătită de prof. Alina mult pe abilităţile şi nevoile elevilor noştri, 
Informatică, Radu-Mihai Vlad, elev in Vişinescu a obţinut Premiul II la secţiunea sunt mândră de diversitatea provocărilor 
clasa a XII-a D, îndrumat de prof. Seniori ce îi atrage atât pe profesori, cât şi pe elevi, 
Gabriela Şerban, a obţinut Medalia de An de an, tot mai mulţi elevi participă la 

pregătindu-i pentru viaţă. Sunt fericită că 
bronz. competiţii internaţionale, unii reuşind 

numele Colegiului Naţional „Barbu Elevul Ionuţ Barbu (a XII-a D) a performanţe remarcabile. Amintim eleva 
Ştirbei” este sonor, în mod pozitiv, si atât prezentat rezultatele proiectului Erasmus+ Ana Maria Papurică (a X-a B) ce a 
de prezent pe harta ţării şi, tot mai des, pe VET „Developing skills in Android obţinut Locul III cu lucrarea lucrarea 
harta lumii .  Programele diverse applications and programming e- „Verena” la concursul anual de design 
demarcate în liceu, precum şi cele de commerce platforms” (2016-1-RO01- NASA Space organizat de NASA Ames 
dezvoltare personală îi schimbă pe elevi în KA102-023317) (echipa de gestiune Research Center şi National Space Society, 
bine, îi deschid spre cunoaştere, îi proiect: prof Marinela Dinca, prof. Gratiela coordanator prof. Corina Mihaela Ionescu. 

Preda, contabil Georgeta Dinu) la Elevul Radu Dumitrescu (a XI-a B) transformă în tineri curioşi, curajoşi şi 
Concursul Naţional "Made for Europe" este membru al Echipei Nationale de câştigatori” ,  a declarat directorul 
2018, obţinând Premiul I. Robotică a Romaniei AutoVortex, echipă ce Eufrosina Amza. 
La Concursul Naţional Public Speaking a ocupat Locul I la Campionatul Vă invităm să vizitaţi pagina cu 
s-au obtinut un un număr impresionant de Internaţional de Robotică FTC Perm, rezultate a site-ului CN Barbu Ştirbei 
premii, iar lotul calificat la etapa regional Rusia. Eleva Liana Vasile (a IX-a B) este pentru a-i cunoaşte pe toţi cei care au 
de la Constanţa a obţinut 5 premii I, finalistă în cadrul competiţiei TSL 2018 

obţinut rezultate deosebite în acest 
calificându-se astfel în semifinalele de la International School Essay and Debate, iar 

an şcolar.
Bucureşti, unde eleva Cătălina Stroe,  a Răzvan Marcu si Alex Nedelcu au obţinut 

http://cnbs.ro/wp-content/uploads/2018 X-a B, a obţinut Premiul III. Menţiune în cadrul aceleiaşi competiţii. 
/04/REZULTATE-CONCURSURI.pdfCompetiţiile sportive au adus in finalele F i n a l i ş t i i  C N B S  l a  c o m p e t i ţ i a  

Primăria oraşului Lehliu Gară, judeţul 
Călăraşi, cu sediul în strada Pompieri, nr. 3, 

tel/fax 0242.642.134, închiriază prin 
licitaţie publică cu strigare:

-imobil, spaţiu reprezentând birou, sas şi 
grup sanitar, în suprafaţă de 16,09 mp, aflat 

la parterul Casei de Cultură a oraşului 
Lehliu Gară, proprietate publică a oraşului 

Lehliu Gară, situat în oraşul Lehliu Gară, 
bdul Gării, nr. 19, judeţul Călăraşi, cu 
destinaţia cabinet medical în scopul 

acordării de îngrijiri paleative şi îngrijiri 
medicale la domiciliu.

Preţ pornire licitaţie: 78 lei/lună
Garanţia de participare: 8 lei

Documentaţie atribuire: 50 lei
Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei 

oraşului Lehliu Gară, în data de 11 iunie 
2018, ora 10.00.

Documentaţia pentru licitaţie se poate 
achiziţiona de la sediul Primăriei până la 

data de 8 iunie 2018, ora 12.00, data limită 
de depunere a ofertelor.

Relaţii suplimentare la telefon 
0242.641.134.

Şcoala de Meserii Călăraşi (organizaţie non-
profit) desfăşoară cursuri autorizate: 

stilist unghii, frizer, coafor, mani-pedi, bucătar, 
brutar, cofetar, ospătar, barman, lucrător în 

comerţ, măcelar, confecţioner (croitor), sudor, 
stivuitorist - ISCIR, constructor, agent de 

securitate, tehnician măsor şi reflexoterapie, 
infirmier, instructor preparator formare. 

Cursuri în desfăşurare. Preţuri minime 400 lei 
în rate, locuri disponibile, sprijin angajare. 

Oferim comision 2000 lei/28 cursanţi înscrişi 
/ meserie sau 2000 de lei pentru formarea 
unei clase cu 28 cursanti pentru o meserie. 

Telefon: 0751855929; 0726964482; 
0763247477 

cursuri_romania@yahoo.com; 

http://www.cursuri-calificare-autorizate.ro

Primăria Comunei Dichiseni, cu sediul în /sediul pe raza Comunei Dichiseni - 96,05 
comuna Dichiseni, strada Lichireşti, nr. 72, ha, după cum urmează:
Judeţul Călăraşi, organizează licitaţie publică, Tarla 62/2/1 în suprafaţă de 28,44 ha 
în vederea închirierii suprafeţelor de teren Tarla 51 în suprafaţă de 27,02 ha 
proprietate privată aparţinând islazului Tarla 42 în suprafaţă de 25,40 ha 
Comunei Dichiseni, în conformitate cu O.U.G. Tarla 7 în suprafaţă de 15,19 ha 
nr. 54/2006 şi Legea 287/2009  privind 
Codul Civil. LICITAŢIA va avea loc în data de 

25.05.2018, la sediul Primăriei Comunei Informaţii privind obiectul închirierii şi 
Dichiseni, la orele 13.00.identificarea bunului ce urmează a fi închiriat:
Preţul de pornire al licitaţiei este cel prevăzut n suprafaţă islaz destinată exclusiv 
în caietul de sarcini.crescătorilor de animale de pe raza comunei – 
Preţul de cumpărare a Documentaţiei de 208,7 ha, după cum urmează:
Atribuire (Caietului de Sarcini) este de 100 lei, 

w Tarla 1 în suprafaţă de 10,76 ha taxa pentru participare la licitaţie este în 
Tarla 4 în suprafaţă de 47,18 ha cuantum de 14 lei şi se vor achita la Casieria 
Tarla 5 în suprafaţă de 28.20 ha Primariei Comunei Dichiseni;

Depunerea ofertelor se va face la sediul Tarla 6 în suprafaţă de 37,26 ha 
Primăriei Comunei Dichiseni, până la data de Tarla 68 în suprafaţă de 10,64 ha 
23.05.2018, orele 11:00.

Tarla 73 în suprafaţă de 24,55 ha Relaţii suplimentare la nr. de telefon: 
Tarla 56 în suprafaţă de 50,14 ha 0242/313.637- Sediul Primăriei Dichiseni.

suprafaţă islaz destinată exclusiv Primar
persoanelor fizice/juridice cu domiciliul Iulian RADU

w 
w 
w 
w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

n 

Primăria Comunei Dichiseni, cu Judeţul Călăraşi;
sediul în comuna Dichiseni, strada LICITAŢIA va avea loc în data de 
Lichireşti, nr. 72, Judeţul Călăraşi, 25.05.2018, la sediul Primăriei 
organizează licitaţie publică, în Comunei Dichiseni, la orele 13.00.
vederea închirierii/concesiunii, Preţul de pornire al licitaţiei este 
pentru următoarele suprafeţe de cel prevăzut în caietul de sarcini 
teren, proprietate privată a pentru fiecare dintre cele 5 
Comunei Dichiseni, în conformi- terenuri.
tate cu O.U.G. nr. 54/2006 şi Legea Preţul de cumpărare a Documenta-
287/2009  privind Codul Civil, ţiei de Atribuire (Caietului de 
astfel: Sarcini) este de 100 lei, taxa pentru 
1. Teren extravilan în suprafaţă de participare la licitaţie este în 
3.426 mp ,  situat în Com. cuantum de 14 lei şi se vor achita la 
Dichiseni, Judeţul Călăraşi; Casieria Primăriei Comunei 
2. Teren extravilan în suprafaţă de Dichiseni;
2 . 2 6 7 m p ,  s i t u a t  î n  C o m .  Depunerea ofertelor se va face la 
Dichiseni, Judeţul Călăraşi; sediul  Primăriei  Comunei 
3. Teren extravilan în suprafaţă de Dichiseni,  până la data de 
2.520 mp ,  situat în Com. 23.05.2018, orele 11:00.
Dichiseni, Judeţul Călăraşi; Relaţii suplimentare la nr. de 
4. Teren extravilan în suprafaţă de telefon: 0242/313.637- Sediul 
919 mp, situat în Com. Dichiseni, Primăriei Dichiseni.
Judeţul Călăraşi;
5. Teren extravilan în suprafaţă de Primar, 
592 mp, situat în Com. Dichiseni, Iulian RADU

n CN Barbu Ştirbei

Peste 215 premii şi menţiuni obţinute anul 
acesta la olimpiade şi concursuri şcolare, 

etapele judeţene, naţionale şi internaţionale

ANUNŢ 
ORGANIZARE CURSURI

Primăria Lehliu Gară

Licitaţie închiriere imobil

R O M A N I A  /  JUDETUL CALARASI

COMUNA DICHISENI
Cod 917050, comuna Dichiseni, judeţul Călăraşi / cod fiscal: 3796713

Telefon 0242 31 36 37 / Fax 0242 70 04 01, e-mail: primaria.dichiseni@yahoo.ro

ANUNŢ

R O M A N I A  /  JUDETUL CALARASI

COMUNA DICHISENI
Cod 917050, Cod Fiscal: 3796713, Telefon 0242 31 36 37 / 

Fax 0242 70 04 01, e-mail: primaria.dichiseni@yahoo.ro

ANUNŢ

n Primăria Călăraşi

Proiect REGIO privind modernizarea infrastructurii căilor de rulare 
a transportului public local - strada Bucureşti şi prel. Bucureşti

Viceprimar Viorel Ivanciu:

„Am aprobat 
regulamentul de 
concesionare 
a parcărilor 
de reşedinţă”
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rimarul comunei Roseţi, Nicolae unităţile agricole, prin Fonduri Europene, a fost persoane, învăţământ - 26 persoane, sănătate - 2017 au fost comunicate răspunsurile la toate 
R â j n o v e a n u ,  a  f ă c u t  p u b l i c  modernizat prin Măsura 125, drumul Amzaua, 12 persoane, alte activităţi - 716 persoane. În solicitările cetăţenilor din localitate, respectiv a P„Raportul de lucru privind starea prin asfaltarea a 6,5 km. Transportul naval, cu acest sens, şi pentru sprijinirea cetăţenilor, s-a instituţiilor publice, repartizate spre rezolvare 

economică şi socială a comunei Roseţi, a toate că limita sudică a comunei Roseţi este purtat o legătură permanentă cu Direcţia de către Primarul comunei Roseţi. În cursul 
învăţământului, culturii, buget, taxe şi marcată de braţul Borcea şi fluviul Dunărea, Muncii, respectiv Direcţia de Şomaj, privind anului 2017 au fost organizate concursuri de 
impozite şi unele aspecte care vizează arteră de navigaţie trans-europeană, localitatea găsirea soluţiilor de rezolvarea problemei recrutare, respectiv examene de promovare în 
activitatea serviciilor publice, în anul R o s e ţ i  n u  b e n e f i c i a z ă  d e  a v a n t a j e l e  locurilor de muncă sau redistribuirea forţei de grad profesional imediat superior, cu 
2017”. transportului pe apă, deoarece amenajările muncă prin şcolarizare. În funcţie de nivelul respectarea prevederilor legale în vigoare. În 

portuare sunt îndepărtate. Transportul în studiilor absolvite, la nivelul localităţii noastre, decursul anului au fost îndrumaţi cetăţenii din Comuna Roseţi a fost înfiinţată în anul 1841, pe 
comun – mobilitatea locuitorilor din  comuna situaţia se prezintă astfel: absolvenţi cu studii localitate care au solicitat lămuriri cu privire la moşia lui Ion Rosetti şi a soţiei sale. Primele 
Roseţi este garantată prin accesul acestora la superioare, 95 persoane, absolvenţi de şcoli întocmirea actelor de vânzare-cumpărare, atestate scrise sunt zapisele pe care Rosetti le 
mijloacele de transport în comună, care circulă postliceale şi maiştri, 44 persoane, absolvenţi al rezolvare litigii privind proprietatea personală, dădea fiecărui locuitor când cumpăra un loc de 
pe ruta Călăraşi – Roseţi, fie Călăraşi – Feteşti, învăţământului liceal, 696 persoane, absolvenţi respectiv rectificări ale cărţilor funciare casă, care are în mărime 200 stânjeni (800 mp) 
cât şi prin transportul acestora prin ruta directă de şcoli profesionale, 1067  persoane, absolvenţi executate prin proiectul de cadastru sistematic. satul s-a numit la început Volnaşi (volnici, adică 
Călăraşi – Roseţi, având toate facilităţile. al învăţământului gimnazial şi profesional, 1681 La nivelul anului 2017 au fost înregistrate 239 sat de oameni liberi, în limba slavă), nu de clăcaşi 

persoane, contracte de arendă şi au fost operate acte sau iobagi, cum erau majoritatea satelor din acea Infrastructura de mediu – există contract cu 
adiţionale precum şi rezilierile aferente vreme. Ulterior, satul a fost denumit oficial SC URBAN SA Călăraşi, care colectează gunoiul absolvenţi al învăţământului primar, 1202 
contractelor înaintate de către arendaşi. Roseti – Volnaşi, Roseţi fiind pluralul numelor menajer de la populaţie, comuna Roseţi este persoane, neştiutori de carte, 259 persoane. Din 

Rosetti, ceea ce vroia să arate că era denumirea inclusă în proiectul implementat la nivelul această statistică rezultă că a crescut numărul Pe linie de stare civilă: Au fost emise, atât de către 
familiei Elisabeta şi Ion Rosetti. Moşia pe care s- judeţului de colectare controlată a deşeurilor absolvenţilor de învăţământ superior, postliceal Judecătoria Călăraşi, cât şi de Birourile 
a întemeiat satul era zestrea pe care Elisabeta a menajere, la depozitul organizat pe teritoriul şi gimnazial, iar numărul celor analfabeţi a Notarilor Publici, 14 hotărâri de divorţ, rămase 
primit-o de la tatăl sau, banul Constantin com Ciocăneşti. scăzut. definitive şi irevocabile care au fost operate la 
Creţulescu. Această moşie era în mărime de actul de naştere şi căsătorie corespunzător şi Reţeaua de distribuţie a apei potabile. Sectorul comercial şi de servicii .  
15.000 pogoane, adică 7500 ha şi se întindea în trimis la exemplarul 2 - Consiliul Judeţean, Sistemul centralizat de alimentare cu apă Dezvoltarea economico-socială  a  
lungime de la Dunăre până la Drumul Subţire, inclusiv la locul de naştere al fiecăruia dintre soţi, existent în prezent este compus dintr-un front de comunei. Agricultura. Potenţialul natural şi 
nordul moşiei şi era mărginită la est de moşia în termen legal. Am întocmit şi trimis, în cursul captare de apă subterană, prin cele 4 puţuri factorii de producţie existenţi în zonă, au 
Coslogeni a mănăstirii Radu Vodă. Toate aceste anului 2017, 16 dosare de transcriere pentru forate la 35 m adâncime, 3 puţuri forate la 110 m favorizat dezvoltarea agriculturii, principala 
date apar în arhiva comunei dintr-un act de copiii născuţi în Spania şi ltalia, cu toate şi 1 puţ forat la 50 m adâncime, debitul captat ramură a economiei locale. Structura culturilor 
vânzare-cumpărare dintre moştenitorii lui documentele aferente, pentru aprobare la este de 110 mc pe oră. Reţeaua de distribuţie are în anul agricol 2017 a fost următoarea: grâu 
Rosetti şi Grigore Băleanu. Familia Rosetti voia Direcţia Comunitară de Evidenţe Persoanelor un diametru de 200, respectiv 100 mm 2250,2 ha; mazăre - 182,75 ha; orz - 917,70 ha; 
să creeze aici un târg, care să aibă o viaţă Călăraşi, de unde s-au primit aprobările, s-au totalizează 27,3 km şi deserveşte toată localitatea fasole - 0,15 ha; răpiţă - 656,62 ha; legume - 1,7 
economică şi comercială intensă, viitoarea acordat CNP-uri, s-au întocmit dosarele de în mod echilibrat. Prin actualul proiect integrat ha; soia - 389,38 ha; alte legume - 72 ha; nelucrat 
aşezare trebuia să aibă 3000 de goospodării. alocaţie, plus anexa 1, care au fost trimise în pe Măsura 3.2.2. executat în anul 2015, calitatea - 289,49 ha; orz sămânţă - 60 ha; vii - 71 ha; 
Acest plan măreţ nu s-a putut realiza deoarece termenul legal la Direcţia Muncii Călăraşi, biroul apei va fi îmbunătăţită substanţial, prin porumb - 1083,31 ha; lucernă - 211,81 ha; floarea 
Ştirbei Vodă a susţinut dezvoltarea unei alte de alocaţii. S-au  întocmit 42  acte de căsătorie, s-introducerea sistemului U.V. şi sistemului de soarelui - 384,58 ha; plop energetic - 110,62 ha; 
localităţi, municipiul Călăraşi de astăzi, fiind au operat menţiunile aferente la locul naşterii clorinare. Reţeaua de canalizare  - care să plante nutreţ - 8,58 ha. Total suprafaţă agricolă - 
aşezat pe drumul Silistrei care ducea la Istanbul, fiecăruia dintre soţi, registrul-exemplarul 1şi permită evacuarea apelor uzate este în execuţie 6327 ha. Producţia medie obţinută la ha a fost: 
datorită faptului că aici se găsea şi grupul de  trimis la exemplarul 2 Consiliului Judeţean în prin programul FEADR Măsura 3.2.2, prin care grâu - 4458 kg; orz - 6048 kg; porumb - 7123 kg; 
grăniceri – Călăraşi, care asigurau controlul termen.s-a executat  în prima etapă 9 km reţea şi staţia de rapiţă - 2950 kg; floarea soarelui - 3279 kg; soia - 
frontierei. epurare. 3173 kg; mazăre - 2628 kg; orz sămânţă - 5853  S-au întocmit 51 acte de deces, s-au operat 
În condiţiile art. 68, litera a, din Legea 215/2001, ha. menţiunile la exemplarul 1 al registrului de stare Reţeaua de distribuţie energie electrică. 
privind Administraţia Publică Locală,  civilă şi s-au trimis menţiunile aferente la Alimentarea cu energie electrică se realizează în Zootehnie. La nivelul localităţii noastre sunt 
republicată şi modificată, voi prezenta, în ceea ce exemplarul 2  Consiliul Judeţean, în termen, sau prezent prin LEA 20 kw prin intermediul a 6 următoarele efective de animale şi păsări: bovine 
urmează, aspectele majore ale stării economico la locul de naştere.posturi de transformare PTA (unul de 100, restul - 662 capete, ovine - 8000 capete, caprine - 646 
– sociale, dezvoltării edilitar gospodăreşti, de 250 kw). În prezent sunt racordate la energia capete, ecvidee - 220 capete, măgari - 13 capete, S-au eliberat, în cursul anului 2017, 73 certificate 
învăţământului, culturii, buget, taxe şi impozite electrică 1575 gospodării, lungimea reţelei fiind păsări - 8000 capete, porcine - 1800 capete, de naştere, 76 certificate de căsătorie şi 61 
şi unele aspecte care vizează activitatea de 39,2 km iar lungimea reţelei de iluminat albine - 597 familii. În domeniul agricol îşi certificate de deces. S-au întocmit 80 dosare de 
serviciilor publice ale Consiliului local al com. public este de 26,7 km distribuită pe un număr de desfăşoară activitatea 22 societăţi  pe 5803 ha, alocaţie, pe anul 2017, cu toate documentele 
Roseţi, pe anul 2017. 32 străzi. iar micii producători particulari îşi desfăşoară aferente şi trimise în termen legal la biroul de 
În conformitate cu Planul Urbanistic General activitatea pe o  suprafaţă de 529 ha şi 696 ha alocaţii Călăraşi. S-au operat 300 menţiuni, Serviciile telefonice. Localitatea noastră 
(PUG) al localităţii, aprobat împreună cu islaz. proprii dar şi de la alte primării, care au fost dispune de centrală telefonică automată, 
Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent, operate în registrul exemplarul I şi trimise în racordată la magistrala de cablu, fibră optică, ce În afara acestor societăţi agricole, pe raza 
aprobat prin HCL nr. 59 din 24.11.2016, acesta termen legal, la Consiliul Judeţean, exemplarul 2 traversează comuna. Infrastrucura şcolară - comunei noastre îşi desfăşoară activitatea: 42 
dispune de un intravilan de 396,26 ha incluzând: al registrului. S-au operat menţiunile aferente se compune din: Grădiniţă - 1; Şcoli învăţământ societăţi, având profil comercial alimentaţie 
Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare actelor de stare civilă întocmite (naştere, primar, gimnazial - 3; Săli de clasă şi cabinete - publică, 5 persoane fizice autorizate, 2 asociaţii 
este dezvoltată la sud şi la nord de Drumul căsătorie, deces) şi s-au trimis în termen la 17; Laboratoare şcolare - 2; Ateliere şcolare - 2. familiale, 11 întreprinderi individuale, 2 cabinete 
Naţional DN 3 B cu preponderenţă în nordul Consiliul Judeţean, inclusiv la locul naşterii medicale, 2 bănci, 1 confecţie. Activitatea Serviciile de sănătate. În comuna Roseţi 
acestuia, are în intravilan un număr de 1575 fiecăruia. economică şi industrială este reprezentativă prin există un dispensar comunal, unde activează cei 
gospodării. Clădirile de locuit au în majoritate industria de panificaţie şi morărit şi industria de Asistenţă socială protecţia şi promovarea doi medici de familie, de asemenea avem o 
regimul de înălţime PARTER, având la bază confecţii. drepturilor copilului venitul minim farmacie şi o drogherie. Din punct de vedere 
actualul PUG, s-au eliberat 17 autorizaţii de garantat: În cursul anul 2017 au fost întocmite numeric, personalul medical a scăzut, ar fi Pază şi ordinea publică - această activitate s-a 
construcţie, de unde reiese că peste 10 % din 154 anchete de invaliditate (adulţi şi copii), necesar şi un cabinet de stomatologie, care să îmbunătăţit prin executarea sistemului de pază 
gopodăriile localităţii sunt construite în ultimii necesare la Comisia de Evaluare a persoanelor cu f u n c ţ i o n e z e ,  l a  n i v e l  d e  l o c a l i t a t e .  centralizat.
10 ani. Zona unităţii industriale şi depozitare are handicap; 102 anchete privind: reevaluarea Bibliotecă/Cămin cultural – Instituţiile de Activitatea desfăşurată împreună cu 
o suprafaţă de 10,04 ha. Zona unităţii minorilor aflaţi în centre de plasament, respectiv cultură din comuna Roseţi sunt reprezentate de Consiliul Local. La nivelul anului 2017 au fost 
agrozootehnice are o suprafaţă de  48,44 ha. la asistenţi maternali profesionişti din cadrul Căminul cultural din localitate şi de biblioteca adoptate de către Consiliul Local Roseţi 74 de 
Zona instituţiilor şi serviciilor de interes public DGASPC Călăraşi, plan de servicii, fişa existentă. Acestea au făcut obiectul execuţiei hotărâri, care au fost contrasemnate de legalitate 
are o suprafaţă de 12,74 ha şi se compune din: monitorizare, 25 anchete privind soluţionarea unei lucrări de investiţii, pe proiectul integrat, pe de către secretarul comunei şi pentru care nu a 
unităţi de administraţie publică, unităţi de cauzelor civile; Situaţia familială a unor Măsura 3.2.2. prin care acest obiectiv s-a fost declanşată procedura prealabilă de către 
învăţământ, unităţi de sănătate, unităţi de persoane condamnate, precum şi alte situaţii; S-modernizat. Instituţia Prefectului Călăraşi; s-au emis 592 
cultură, unităţi ale cultelor. Zona afectată a întocmit trimestrial Fişa de Monitorizare şi Capitalul uman – Evoluţia populaţiei totale dispoziţii de către Primarul comunei Roseţi, 
comerţului şi alimentaţiei publice şi prestări Plan de Servicii, către DGASPC Călăraşi, cu din comună în perioada 2002 – 2016 indică o avizate pentru legalitate de către secretarul 
servicii – 12,74 ha. Zona circulaţiei rutiere – privire la menţinerea copiilor în familie; S-au tendinţă de creştere, aşa cum rezultă din datele comunei, pentru care de asemenea, nu a fost 
71,69 ha. Zona spaţii verzi, sport, agrement, întocmit 615 de de dosare privind ajutorul recensământului, din anii respectivi. La data de 1 declanşată procedura prealabilă de către 
protecţie – 30,62 ha. Zona construcţii tehnico – pentru încălzirea locuinţei comform ORD. iulie 2017 cu domiciliul în comuna noastră sunt  Instituţia Prefectului Călăraşi; au fost întocmite 
edilitare 4,5 ha. Zona gospodărie comunală, 70/2011; S-au efectuat 75 anchete sociale privind 6496 locuitori din care 3298 bărbaţi şi 3198, 64 de sesizări privind deschiderea procedurii 
cimitire – 8,39  ha. Total suprafaţă extravilan - situaţia persoanelor cu handicap beneficiare de femei, după cum urmează: 0 – 14 ani, 1260, din succesorale (anexă nr. 24), la cererea cetăţenilor 
7907,24 ha. indemnizaţie şi s-a efectuat prezenţa lunară a care bărbaţi 654 şi femei 611; 15 – 29 ani 1535, din localitate; au fost înaintate 7 propuneri ale 
Total suprafaţă intravilan 595,76 ha.Total acestora; S-au efectuat 6 anchete privind din care bărbaţi  764 şi femei 771; 30 – 44 ani Comisiei Locale de fond funciar, către Comisia 
suprafaţă UAT 8503 ha. Infrastructura de acordarea de ajutoare cf. Legii 416/2001; Pentru 1503, din care bărbaţi 815 şi femei 688; 45 – 59 judeţeană de fond funciar Călăraşi, pentru 
transport. Comuna este străbătută de DN 3 beneficiarii programului „Bani de liceu” şi „Euro ani 1105, din care bărbaţi 590 şi femei 575; 60 – reconstituirea dreptului de proprietate pentru 
B.Călăraşi – Feteşti. Cea mai apropiată localitate 2000” au fost efectuate 20  anchete; Au fost 74 ani, 694 din care bărbaţi  328 şi femei 366; 75 terenul intravilan aferent curţii, construcţii 
urbană este municipiul Călăraşi, situat la o întocmite 26 dosare, conform O.UG.148/2005, – 84 ani 309, din care bărbaţi 114 şi femei 195; aparţînând cetăţenilor comunei Roseţi, judeţul 
distanţă de 10 km. Faţă de oraşul Feteşti, privind creşterea şi îngrijirea copilului. Au fost Peste 85 ani 66, din care bărbaţi 19 şi femei 47. Călăraşi, dintre care o propunere pentru 
comuna Roseţi este situată la o distanţă de 35 eliberate adeverinţe C.A.P. în termenul solicitat. Populaţia activă este de 3946 persoane iar cea rectificarea unui titlu de proprietate conform 
km. În ceea ce priveşte relaţia cu localităţile Alocaţie pentru susţinerea familiei: în cursul neactivă de 2545 persoane, pe principalele sentinţei civile pronunţate de instanţa de 
învecinate, transportul în comun se desfăşoară anului 2017, s-au înregistrat 246 dosare. Dosare categorii de activitate, populaţia activă este judecată în acest sens; au fost formulate toate 
numai pe străzi asfaltate, în partea de nord în plată total de la înfiinţarea legii: 48  dosare/ structurată astfel: agricultură - 2806 persoane, căile de atac legale ale instanţelor de judecată la 
infrastrutura este deficitară, însă pentru 2017 şi 86  încetate. Pentru aceste dosare s-au comerţ şi alimentaţie publică - 92 persoane, termenele stabilite în toate dosarele unde 
îmbunătăţirea condiţiilor de transport către efectuat 665 anchete sociale conform legii. construcţii - 288 persoane, finanţe/bănci - 6 instituţia noastră a fost parte. În cursul anului 

Venitul minim garantat - legea 416/2001. S-au comunicărilor pe S.E.A.P. cu privire la toate despre hotărârile Consiliului Local. 5) Pe Mediu, dispunem valorificand fondul monografic, 
înregistrat 23 dosare noi, având un total de 64 procedurile de achiziţii, pentru anul 2017, va curăţenie şi redat naturii (arat) o suprafaţă de 1,5 tradiţiile şi obiceiurile locale. Biblioteca îşi 
dosare pentru care au fost întocmite 258 cereri comunic următoarele: În anul 2017 am avut 266 ha situate în zona sector II învecinată cu drumul elaborează propriul program de activitate 
reînnoire, repunere, modificare dosar şi 208 de cumpărări directe prin Sistemul Electronic de spre bac; curăţenie pe islazul comunal acolo culturală cu cartea anual, trimestrial, precum şi 
anchete sociale conform legii; Achiziţii Publice; s-au încheiat 20 Contracte de unde nu a fost închiriat; urmărit activitatea de dări de seama statistice. Principala sursă 

Prestări Servicii; s-a elaborat Raportul sistematizare a platformei de gunoi ori de câte bibliografică asupra fondului de carte care oferă Compartimentul registru agricol, cadas-
Contractelor atribuite în anul 2017, de către ori am avut închiriat buldozer; am urmărit şi utilizatorilor un mijloc de informare este tru şi agricultură. În anul 2017, activitatea 
Primăria comunei Roseţi, în Sistemul Electronic îndrumat activităţi de întreţinere şi curăţenie  în catalogul alfabetic – sistematic, realizat scriptic agentului agricol a constat în desfăşurarea 
de Achiziţii Publice. parcuri şi stadion. 6) Am participat la întocmirea pe fişe bibliografice cât şi introducerea pe următoarelor activităţi: s-au înscris în registrele 

dosare de cereri pentru teren tinerilor conform calculator prin programul TLIB. În cadrul agricole pentru perioada 2015-2019, datele Derularea proiectelor finanţate prin 
Legii 15/2003, precum şi punerea în posesie a Căminului Cultural se desfăşoară diverse pentru anul 2015 într-un număr de 38 registre Fondurile Europene, pentru anul 2017. S-
acestora cu suprafeţele aprobate în Consiliul manifestări cultural – artistice, ocazional tip 1, 12 registre agricole tip 2, un registru agricol au iniţiat proceduri de achiziţie directă, ce a 
Local. 7) Am participat alături de Serviciul prezentări de spectacole din alte judeţe: Teatru tip 3 şi un registru agricol tip 4 - la sfârşitul constat în încheierea contractelor de prestări 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Roseţi la de varietăţi, Teatru de păpuşi, Circ pentru copii, anului fiind completate în format scris; servicii de: Consultanţă, Elaborare Studiu de 
acţiunile de inundaţii şi deszăpezire. 8) Am activităţi organizate de Scoala Generală Roseţi: eliberarea unui număr de 3346 adeverinţe Fezabilitate, Elaborare Planuri Topografice, 
coordonat şi îndrumat activitatea serviciului de spectacol de ziua şcolii, bancheturi, festivităţi de completate cu date ce reies din documentele Elaborare Studiu Hidrogeologic, Elaborare 
pază la diferite manifestări care au avut loc în premiere/închidere de an şcolar, precum şi noastre; eliberarea unui număr de 93 adeverinţe Studiu Geotehnic, fiind necesare la depunerea 
2017, în acţiuni de menţinere a ordinii şi liniştii dezbateri comunale sau şedinţe cu caracter completate cu date ce reies din documentele Cererii de Finanţare - Submăsura 7.2 - A.F.I.R., 
publice (meciuri de fotbal, Bobotează, Împărţit cultural şi politic, Bobotează, Prima Ediţie/2017 noastre către APIA Călăraşi; am răspuns unui pentru proiectul: „Extindere reţea de canalizare 
ajutoare U E, zilele comunei etc). 9) Am avut -  Zilele Comunei Roseţi. La nivelul comunei număr de 75 petiţii şi adrese; am verificat şi menajeră şi modernizarea gospodăriei de apă, 
relaţii de comunicare cu celelelte compartimente Roseţi avem o formaţie de dansuri populare 107 eliberat 51 atestate de producător şi 51 carnete de înfiinţare două foraje şi reabilitare reţea 
din cadrul Primăriei, ori de cîte ori am fost dansatori, cu care am participat la anumite comercial izare a  produselor agricole;  distribuţie apă, sat Roseţi, comuna Roseţi, 
solicitat. 10) Am participat la plantarea a 4,5 ha festivaluri în ţară şi în străinătate, pentru care nu înregistrarea a 10262 documente şi repartizarea Judeţul Călăraşi”;
puieţi (reabilitare perdea de protecţie) în avem o dotare suficientă. Urmează ca pe viitor să lor pe compartimente sub semnătură; S-a dus la îndeplinirea (finalizarea) proiectelor: 
colaborare cu Asociaţia ViitorPlus din Bucureşti dotăm această formaţie cu numărul de costume colaborarea cu compartimentul asistenţă socială „Modernizare Drumuri de Interes Local în 
(Voluntari); am întreţinut plantaţia de 2,5 ha cu naţionale necesar şi totodată prelungirea pentru completarea cererilor de ajutor pentru comuna Roseţi, Judeţul Călăraşi”; „Reabilitare, 
stejar şi ulm prin praşile manuale împreună cu contractului cu cei care pregătesc această încălzirea locuinţei; am participat la efectuarea Modernizare Şcoală Gimnazială ”Iancu Rosetti”, 
beneficiari ai Legii 416/2001 şi cetăţenii care fac formaţie. Cu ocazia Adunării Generale a măsurătorilor şi întocmirea proceselor verbale comuna Roseţi, Judeţul Călăraşi”; „Extindere 
muncă neremunerată în folosul comunităţii în Asociaţiei Comunelor din România s-au de recepţie la terminarea lucrărilor de construire reţea de canalizare menajeră şi Modernizare 
urmă sentinţelor judecătoreşti; am urmărit şi decernat două trofee Mihai Leu şi Nicolae Sabău. locuinţe; am participat la verificarea şi punerea gospodărie de apă, Înfiinţare două foraje şi 
activităţi de plantat în parcuri şi şcoli a unui În căminul cultural funcţionează un spaţiu care în posesie a unui număr de 2 cereri pentru Reabilitare reţea distribuţie apă, sat Roseţi, 
număr de 250 puieţi de stejar primiţi de la Ocolul are ca obiect de activitate - MUZEU. atribuire teren Legea 15/2003; am primit şi 58 comuna Roseţi, Judeţul Călăraşi”. A fost iniţiată 
Silvic Călăraşi. buletine de avertizate şi am anunţat de fiecare SPORT. Această activitate a demonstrat că procedura de achiziţie directă, ce a constat în 

dată proprietarii de albine; au fost completate şi Activitatea culturală a Bibliotecii Comu- atunci când există un pic de interes se pot obţine încheierea contractelor de prestări servicii de: 
transmise AGR 2B- 2017, RAGR 2A– 2017, SST – nale „Gheorghe Folescu”: În localitatea rezultate, aici aş dori să participe financiar cât Consultanţă, Elaborare Studiu de Fezabilitate, 
2017, R.AGR- 2017, PVPC - 2017; am organizat şi Roseţi funcţionează două instituţii de cultură mai multe societăţi. Nu-mi rămâne decât să Elaborare Planuri Topografice, Elaborare Studiu 
participat la întâlniri cu specialiştii D.A.J. care au ca activitate fundamentală promovarea mulţumesc domnilor consilieri pentru Hidrogeologic, Elaborare Studiu Geotehnic, 
Călăraşi şi Camera Agricolă Judeţeană Călăraşi culturii, a valorilor şi bunurilor culturale. fiind necesare la depunerea Cererii de Finanţare înţelegerea de a  aproba prin buget susţinerea 
şi APIA Călăraşi la cererea acestora; referitor la Biblioteca Comunală „Gheorghe Folescu” - Submăsura 7.2 - A.F.I.R., pentru proiectul: acestei activităţi şi nu în ultimul rând celor două 
Legea 17/2014 au fost primite 115 dosare oferte funcţionează şi îşi desfăşoară activitatea în „Extindere reţea de canalizare menajeră, şi societăţi comerciale, SC Concordia SRL şi SC 
vânzare teren extravilan + toate formalităţile de incinta Căminului Cultural. Biblioteca Modernizarea gospodăriei de apă, Înfiinţare Dorna Agri SRL. Prin această activitate se 
rezolvare a acestora; colaborarea cu toate îndeplineşte trei mari atribuţii de bază: 1) două foraje şi Reabilitare reţea distribuţie apă, doreşte angrenarea a cât mai multortineri din 
compartimentele din cadrul instituţiei prin Completarea şi evidenţa colecţiilor. 2) Prelucra-sat Roseţi, comuna Roseţi, Judeţul Călăraşi”; S-a localitate, fapt pentru care a demonstrat că se pot 
efectuarea de copii ale documentelor necesare rea şi organizarea păstrarea, conservarea elaborat Programul de Investiţii Publice pentru face performanţe şi cu sportivi din comuna 
acestora; cărţi funciare primite în urmă valorilor spirituale materializate sub formă de anul 2018, al comunei Roseţi. noastră. Ţin să va comunic că în localitatea 
proiectului „CEZAR” - 6028 bucăţi; cărţi documente purtătoare de informaţii. 3) Am eliberat 39 de Certificate de Urbanism, noastră avem talente pentru toate ramurile 
funciare eliberate - 1424 bucăţi + documente Comunicarea colecţiilor. Biblioteca beneficiază având că scop: Construirea de Locuinţe Parter, sportive (box, fotbal). Realizările la acest capitol 
justificative pentru fiecare document eliberat; de două săli una cu acces liber la raft şi studiu Parter + Mansardă, Parter +1Etaj; Întocmire sunt cele descrise de presă şi pe care cei apropiaţi 
alte activităţi ordonate de domnul primar. pentru lectură dotată cu 4 calculatore şi acte notariale (Contracte de Vânzare- acestei activităţi le cunosc. Sunt multe de făcut în 
Principala activitate economică este agricultură. imprimantă conectate la reţeaua Internet, Cumpărare, Dezlipire teren); Au fost eliberate 23 acest sens şi cu ajutorul dvs. am speranţa că se 
Comuna Roseţi are o suprafaţă agricolă de 6965 scanner, proiector, un spaţiu pentru ziare, de Autorizaţii de Construire Locuinţe, conform vor realiza. 
ha, din care sunt repartizate pe următoarele reviste şi secţia pentru copii secţie de informare legilor în vigoare; S-a eliberat 1 (una) Autorizaţie Activitatea de protecţie şi pază o putem califica 
societăţi, conform contractelor de arendă: S.C. permanentă şi petrecere a timpului liber prin de Desfiinţare, conform legilor în vigoare; S-au ca fiind bună, la această dată fenomenul 
Concordia Agro SRL Roseţi – 2052,46 ha; S.C. programul Biblionet - 1. Deţine un fond încheiat 20 de Procese Verbale de Recepţie la infracţional fiind diminuat. Se impune o nouă 
Agrozootehnica SRL Roseţi – 472,00 ha; S.C. enciclopedic de carte de 14368 unităţi de Terminarea Lucrări lor  de construire ,  formă de pază, ori gardieni publici, poliţie 
Tudor 92 SRL Dichiseni – 567,66 ha; S.A. Dorna bibliotecă (cărţi pe suport de hârtie, suport desfiinţare; Am eliberat 50 de adrese ce a constat comunitară sau pază proprie, sistem de 
Agri SA Roseţi – 2176.23 ha; S.C. Agrotom SRL electronic CD-uri, casete audio, ziare, reviste) cu în: Adeverinţe specifice compartimentului supraveghere – 28 camere. Iluminatul public, cu 
Călăraşi – 53,00 ha; S.C. Dencar SRL Călăraşi – 8435 titluri, 72515,92 lei reunite într-un Amenajarea Teritoriului, Urbanism şi Achiziţii mici excepţii, poate fi calificat ca suficient, nu 
84,14 ha; S.C. Algap SRL Călăraşi – 19,95 ha; S.C. ansamblu armonios  toate domeniile culturii. O Publice; Procese Verbale de Constatare. întotdeauna avem posibilitatea schimbării la 
Probstdorfer Saatzucht România SRL – 90.23 pondere însemnată în cadrul fondului de carte  o Activitatea în domeniul gospodării timp a unor becuri şi sper ca să modernizăm 
ha; S.C. Toma SRL Modelu – 21.15 ha; S.C. reprezintă literatura pentru tineret şi adulţi, comunale. În cursul anului 2017 am avut această activitate cu montarea de lămpi că pe 
Cosmidor SRL Călăraşi – 23,75 ha; S.C Gut SRL aceasta constă nu numai în cărţi de beletristică activităţi de corespondenţă, răspunsuri la adrese arterele principale. În viitor trebuie înlăturat 
Călăraşi – 3.25 ha; S.C. Casa Agro SRL Călăraşi- dar şi din domeniul ştiinţelor exacte şi umaniste cu mai multe instituţii şi anume:  Prefectura, sentimental neputinţei, generat de o anumită 5,99 ha; Constantinescu Liviu PFA – 47,05 ha; precum şi literatură pentru copii.Consiliul Judeţean, Apele Române, Garda de criză de autoritate a Consiliului Local şi de lipsa S.C Agrohag SRL – 5.15 ha; Primăria Roseţi – Îmbunătăţirea şi diversificarea fondului de carte mediu, DSVSA şi altele. 1) Lucrări de întreţinere fondurilor financiare, să ne ordonăm mai clar 696 ha; Meşca Marian PFA – 18,55 ha; se face pe achiziţii de carte  din librării, oferte şi îmbunătăţire a calităţii islazului, precum şi problemele majore pe domenii şi să ne alegem Mănăstirea Coslogeni – 1,10 ha; Toneanu primite de la diverse edituri, pe plan financiar de urmărirea lucrărilor executate de către chiriaşi. mai bine priorităţile, astfel încât să ajungem să Florentina Oana II – 4,50 ha; S.C. Izocon MC către Primărie, Ministerul Culturii prin Participarea la executarea documentaţiei pentru facem treaba cu mai multă responsabilitate şi SRL – 6,50 ha; S.C. Elion Agro SRL – 1,00 ha; Biblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu” licitare suprafeţe în islaz Baicu şi islaz Nord şi mai ales cu mai mult curaj. Nu putem încheia S.C. Bliss SRL – 1,32 ha; S.C.Mardav Stil Exim Călăraşi sau donaţii de la persoane fizice. Pentru punere în posesie a chiriaşilor câştigători. Am înainte de a preciza că toate obiectivele SRL- 25,04 ha; S.C.Din Mit SRL – 11,72 ha; S.C. anul 2017 avem intrări: - 133 volume; abona-efectuat împreună cu agenţii agricoli,  preconizale a le realiza în continuare nu le vom Iancu Forest SRL – 76,11 ha; Micu Viorel Î.I. – ment: revista „Biblioteca-revista de bibliologie şi inventarierea animalelor ce au intrat pe păşune putea pune în aplicare, fără sprijinul Consiliului 48,61 ha; Particulari –  452,94 ha. BIROUL ştiinţă informării” în valoare de 2297,76 lei. Un în anul 2017. 2) Lucrări efectuate de Serviciul de Judeţean, lnstituţiei Prefectului şi Direcţiei CONTABILITATE - Biroul impozite şi taxe în interes deosebit acord tehnicii de lucru specific Apă Potabilă: Activităţi de coordonare a Finanţelor Publice. În încheiere mulţumim anul 2017: Venituri – 80,82% matricolă: în ţinerea de evidenţă zilnică a utilizatorilor activităţii şi efectuare de clorinari şi calculare 

călduros tuturor celor care au fost alături de noi, 104,24% la program; Venituri proprii – 61,49 % provenind din diferite categorii sociale, pe vârste preţ mc. apă pentru anul 2017 şi colaborare cu 
ne-au sprijinit şi ajutat, cetăţenilor comunei matricolă: 106,50% la program; Venituri şi profesii diferite. Astfel, avem înscrişi: 359 Apele Române, DSP Călăraşi şi ANRSC 
Roseţi, consilierilor locali, corpului funcţionari-secţiunea funcţionare (S.F.) - 8.431.261 lei; utilizatori înscrişi activi, o frecvenţă anuală de Bucureşti. 3) Activităţi de coordonare şi 
lor publici, agenţilor economici, indiferent de Cheltuieli S.F. 7.069.474 lei; Excedent - 1596 şi 1187 volume împrumutate la care se urmărire a efectuării de curăţenie în localitate, 
formă, de capital, precum şi celor care ne-au 1.361.787 lei. Total excedent – 3.461.098. adaugă şi cele consultate la sediul bibliotecii reparaţii şi întreţinere la obiectivele aflate în 
criticat. Nu cred că activitatea noastră poate fi Ajutoare sociale total plăţi - 1.114.119 lei, din (enciclopedii, dicţionare) şi frecvent sesiuni patrimoniu, precum şi activităţi de achiziţionare 
oglindită în câteva pagini, dar judecătorul care: asistenţă socială în caz de invaliditate - internet. Menţin la zi completarea registrelor a materiale  necesare. Aceste acţiuni au fost 
noastru suprem este şi rămâne CETĂŢEANUL, 984.062 lei; ajutor social 416/2001 - 125.830 lei; fondului de biblioteca care constă în: Registrul executate cu beneficiari ai Legii 416/2001 şi cu 
destinatarul tuturor acţiunilor gândite şi alte ajutoare sociale/încălzire - 4.227  lei; inventar unde sunt inventariate fiecare volum în persoane care execută muncă neremunerată în 

Energie electrică: iluminat – apă: 50.254 lei; realizate de noi, singurul al cărui cuvânt parte; Registrul de Mişcare al Fondului de folosul comunităţii. 4) Am înaintat un număr de 
iluminat public - 42.637 lei; apă canal, contează, singurul îndreptăţit să spună răspicat bibliotecă prin înregistrarea în grup, confirma-12 rapoarte pe diverse domenii către Consiliul 
salubritate - 4.380 lei; alte bunuri şi servicii - dacă ne-am făcut sau nu, datoria în anul 2017. rea în registrul de intrare sau ieşire în actele Local Roseţi precum şi 12 rapoarte pe comisia de 
643.714 lei. Compartiment Urbanism şi Cu stimă, contabile ale compartimentului contabilitate din Învăţămînt sănătate şi familie, activităţi social - 
Amenajarea Teritoriului şi Achiziţii Nicolae Râjnoveanu, prietenul, înainte de a fi cadrul Primăriei. Actul cultural al bibliotecii este culturale, muncă şi protecţie socială, protecţie 
Publice. Principalele atribuţii: Realizarea primarul ales de dumneavoastră! promovat prin metode şi mijloace de care copii, tineret şi sport. Am informat cetăţenii 
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rimarul comunei Roseţi, Nicolae unităţile agricole, prin Fonduri Europene, a fost persoane, învăţământ - 26 persoane, sănătate - 2017 au fost comunicate răspunsurile la toate 
R â j n o v e a n u ,  a  f ă c u t  p u b l i c  modernizat prin Măsura 125, drumul Amzaua, 12 persoane, alte activităţi - 716 persoane. În solicitările cetăţenilor din localitate, respectiv a P„Raportul de lucru privind starea prin asfaltarea a 6,5 km. Transportul naval, cu acest sens, şi pentru sprijinirea cetăţenilor, s-a instituţiilor publice, repartizate spre rezolvare 

economică şi socială a comunei Roseţi, a toate că limita sudică a comunei Roseţi este purtat o legătură permanentă cu Direcţia de către Primarul comunei Roseţi. În cursul 
învăţământului, culturii, buget, taxe şi marcată de braţul Borcea şi fluviul Dunărea, Muncii, respectiv Direcţia de Şomaj, privind anului 2017 au fost organizate concursuri de 
impozite şi unele aspecte care vizează arteră de navigaţie trans-europeană, localitatea găsirea soluţiilor de rezolvarea problemei recrutare, respectiv examene de promovare în 
activitatea serviciilor publice, în anul R o s e ţ i  n u  b e n e f i c i a z ă  d e  a v a n t a j e l e  locurilor de muncă sau redistribuirea forţei de grad profesional imediat superior, cu 
2017”. transportului pe apă, deoarece amenajările muncă prin şcolarizare. În funcţie de nivelul respectarea prevederilor legale în vigoare. În 

portuare sunt îndepărtate. Transportul în studiilor absolvite, la nivelul localităţii noastre, decursul anului au fost îndrumaţi cetăţenii din Comuna Roseţi a fost înfiinţată în anul 1841, pe 
comun – mobilitatea locuitorilor din  comuna situaţia se prezintă astfel: absolvenţi cu studii localitate care au solicitat lămuriri cu privire la moşia lui Ion Rosetti şi a soţiei sale. Primele 
Roseţi este garantată prin accesul acestora la superioare, 95 persoane, absolvenţi de şcoli întocmirea actelor de vânzare-cumpărare, atestate scrise sunt zapisele pe care Rosetti le 
mijloacele de transport în comună, care circulă postliceale şi maiştri, 44 persoane, absolvenţi al rezolvare litigii privind proprietatea personală, dădea fiecărui locuitor când cumpăra un loc de 
pe ruta Călăraşi – Roseţi, fie Călăraşi – Feteşti, învăţământului liceal, 696 persoane, absolvenţi respectiv rectificări ale cărţilor funciare casă, care are în mărime 200 stânjeni (800 mp) 
cât şi prin transportul acestora prin ruta directă de şcoli profesionale, 1067  persoane, absolvenţi executate prin proiectul de cadastru sistematic. satul s-a numit la început Volnaşi (volnici, adică 
Călăraşi – Roseţi, având toate facilităţile. al învăţământului gimnazial şi profesional, 1681 La nivelul anului 2017 au fost înregistrate 239 sat de oameni liberi, în limba slavă), nu de clăcaşi 

persoane, contracte de arendă şi au fost operate acte sau iobagi, cum erau majoritatea satelor din acea Infrastructura de mediu – există contract cu 
adiţionale precum şi rezilierile aferente vreme. Ulterior, satul a fost denumit oficial SC URBAN SA Călăraşi, care colectează gunoiul absolvenţi al învăţământului primar, 1202 
contractelor înaintate de către arendaşi. Roseti – Volnaşi, Roseţi fiind pluralul numelor menajer de la populaţie, comuna Roseţi este persoane, neştiutori de carte, 259 persoane. Din 

Rosetti, ceea ce vroia să arate că era denumirea inclusă în proiectul implementat la nivelul această statistică rezultă că a crescut numărul Pe linie de stare civilă: Au fost emise, atât de către 
familiei Elisabeta şi Ion Rosetti. Moşia pe care s- judeţului de colectare controlată a deşeurilor absolvenţilor de învăţământ superior, postliceal Judecătoria Călăraşi, cât şi de Birourile 
a întemeiat satul era zestrea pe care Elisabeta a menajere, la depozitul organizat pe teritoriul şi gimnazial, iar numărul celor analfabeţi a Notarilor Publici, 14 hotărâri de divorţ, rămase 
primit-o de la tatăl sau, banul Constantin com Ciocăneşti. scăzut. definitive şi irevocabile care au fost operate la 
Creţulescu. Această moşie era în mărime de actul de naştere şi căsătorie corespunzător şi Reţeaua de distribuţie a apei potabile. Sectorul comercial şi de servicii .  
15.000 pogoane, adică 7500 ha şi se întindea în trimis la exemplarul 2 - Consiliul Judeţean, Sistemul centralizat de alimentare cu apă Dezvoltarea economico-socială  a  
lungime de la Dunăre până la Drumul Subţire, inclusiv la locul de naştere al fiecăruia dintre soţi, existent în prezent este compus dintr-un front de comunei. Agricultura. Potenţialul natural şi 
nordul moşiei şi era mărginită la est de moşia în termen legal. Am întocmit şi trimis, în cursul captare de apă subterană, prin cele 4 puţuri factorii de producţie existenţi în zonă, au 
Coslogeni a mănăstirii Radu Vodă. Toate aceste anului 2017, 16 dosare de transcriere pentru forate la 35 m adâncime, 3 puţuri forate la 110 m favorizat dezvoltarea agriculturii, principala 
date apar în arhiva comunei dintr-un act de copiii născuţi în Spania şi ltalia, cu toate şi 1 puţ forat la 50 m adâncime, debitul captat ramură a economiei locale. Structura culturilor 
vânzare-cumpărare dintre moştenitorii lui documentele aferente, pentru aprobare la este de 110 mc pe oră. Reţeaua de distribuţie are în anul agricol 2017 a fost următoarea: grâu 
Rosetti şi Grigore Băleanu. Familia Rosetti voia Direcţia Comunitară de Evidenţe Persoanelor un diametru de 200, respectiv 100 mm 2250,2 ha; mazăre - 182,75 ha; orz - 917,70 ha; 
să creeze aici un târg, care să aibă o viaţă Călăraşi, de unde s-au primit aprobările, s-au totalizează 27,3 km şi deserveşte toată localitatea fasole - 0,15 ha; răpiţă - 656,62 ha; legume - 1,7 
economică şi comercială intensă, viitoarea acordat CNP-uri, s-au întocmit dosarele de în mod echilibrat. Prin actualul proiect integrat ha; soia - 389,38 ha; alte legume - 72 ha; nelucrat 
aşezare trebuia să aibă 3000 de goospodării. alocaţie, plus anexa 1, care au fost trimise în pe Măsura 3.2.2. executat în anul 2015, calitatea - 289,49 ha; orz sămânţă - 60 ha; vii - 71 ha; 
Acest plan măreţ nu s-a putut realiza deoarece termenul legal la Direcţia Muncii Călăraşi, biroul apei va fi îmbunătăţită substanţial, prin porumb - 1083,31 ha; lucernă - 211,81 ha; floarea 
Ştirbei Vodă a susţinut dezvoltarea unei alte de alocaţii. S-au  întocmit 42  acte de căsătorie, s-introducerea sistemului U.V. şi sistemului de soarelui - 384,58 ha; plop energetic - 110,62 ha; 
localităţi, municipiul Călăraşi de astăzi, fiind au operat menţiunile aferente la locul naşterii clorinare. Reţeaua de canalizare  - care să plante nutreţ - 8,58 ha. Total suprafaţă agricolă - 
aşezat pe drumul Silistrei care ducea la Istanbul, fiecăruia dintre soţi, registrul-exemplarul 1şi permită evacuarea apelor uzate este în execuţie 6327 ha. Producţia medie obţinută la ha a fost: 
datorită faptului că aici se găsea şi grupul de  trimis la exemplarul 2 Consiliului Judeţean în prin programul FEADR Măsura 3.2.2, prin care grâu - 4458 kg; orz - 6048 kg; porumb - 7123 kg; 
grăniceri – Călăraşi, care asigurau controlul termen.s-a executat  în prima etapă 9 km reţea şi staţia de rapiţă - 2950 kg; floarea soarelui - 3279 kg; soia - 
frontierei. epurare. 3173 kg; mazăre - 2628 kg; orz sămânţă - 5853  S-au întocmit 51 acte de deces, s-au operat 
În condiţiile art. 68, litera a, din Legea 215/2001, ha. menţiunile la exemplarul 1 al registrului de stare Reţeaua de distribuţie energie electrică. 
privind Administraţia Publică Locală,  civilă şi s-au trimis menţiunile aferente la Alimentarea cu energie electrică se realizează în Zootehnie. La nivelul localităţii noastre sunt 
republicată şi modificată, voi prezenta, în ceea ce exemplarul 2  Consiliul Judeţean, în termen, sau prezent prin LEA 20 kw prin intermediul a 6 următoarele efective de animale şi păsări: bovine 
urmează, aspectele majore ale stării economico la locul de naştere.posturi de transformare PTA (unul de 100, restul - 662 capete, ovine - 8000 capete, caprine - 646 
– sociale, dezvoltării edilitar gospodăreşti, de 250 kw). În prezent sunt racordate la energia capete, ecvidee - 220 capete, măgari - 13 capete, S-au eliberat, în cursul anului 2017, 73 certificate 
învăţământului, culturii, buget, taxe şi impozite electrică 1575 gospodării, lungimea reţelei fiind păsări - 8000 capete, porcine - 1800 capete, de naştere, 76 certificate de căsătorie şi 61 
şi unele aspecte care vizează activitatea de 39,2 km iar lungimea reţelei de iluminat albine - 597 familii. În domeniul agricol îşi certificate de deces. S-au întocmit 80 dosare de 
serviciilor publice ale Consiliului local al com. public este de 26,7 km distribuită pe un număr de desfăşoară activitatea 22 societăţi  pe 5803 ha, alocaţie, pe anul 2017, cu toate documentele 
Roseţi, pe anul 2017. 32 străzi. iar micii producători particulari îşi desfăşoară aferente şi trimise în termen legal la biroul de 
În conformitate cu Planul Urbanistic General activitatea pe o  suprafaţă de 529 ha şi 696 ha alocaţii Călăraşi. S-au operat 300 menţiuni, Serviciile telefonice. Localitatea noastră 
(PUG) al localităţii, aprobat împreună cu islaz. proprii dar şi de la alte primării, care au fost dispune de centrală telefonică automată, 
Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent, operate în registrul exemplarul I şi trimise în racordată la magistrala de cablu, fibră optică, ce În afara acestor societăţi agricole, pe raza 
aprobat prin HCL nr. 59 din 24.11.2016, acesta termen legal, la Consiliul Judeţean, exemplarul 2 traversează comuna. Infrastrucura şcolară - comunei noastre îşi desfăşoară activitatea: 42 
dispune de un intravilan de 396,26 ha incluzând: al registrului. S-au operat menţiunile aferente se compune din: Grădiniţă - 1; Şcoli învăţământ societăţi, având profil comercial alimentaţie 
Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare actelor de stare civilă întocmite (naştere, primar, gimnazial - 3; Săli de clasă şi cabinete - publică, 5 persoane fizice autorizate, 2 asociaţii 
este dezvoltată la sud şi la nord de Drumul căsătorie, deces) şi s-au trimis în termen la 17; Laboratoare şcolare - 2; Ateliere şcolare - 2. familiale, 11 întreprinderi individuale, 2 cabinete 
Naţional DN 3 B cu preponderenţă în nordul Consiliul Judeţean, inclusiv la locul naşterii medicale, 2 bănci, 1 confecţie. Activitatea Serviciile de sănătate. În comuna Roseţi 
acestuia, are în intravilan un număr de 1575 fiecăruia. economică şi industrială este reprezentativă prin există un dispensar comunal, unde activează cei 
gospodării. Clădirile de locuit au în majoritate industria de panificaţie şi morărit şi industria de Asistenţă socială protecţia şi promovarea doi medici de familie, de asemenea avem o 
regimul de înălţime PARTER, având la bază confecţii. drepturilor copilului venitul minim farmacie şi o drogherie. Din punct de vedere 
actualul PUG, s-au eliberat 17 autorizaţii de garantat: În cursul anul 2017 au fost întocmite numeric, personalul medical a scăzut, ar fi Pază şi ordinea publică - această activitate s-a 
construcţie, de unde reiese că peste 10 % din 154 anchete de invaliditate (adulţi şi copii), necesar şi un cabinet de stomatologie, care să îmbunătăţit prin executarea sistemului de pază 
gopodăriile localităţii sunt construite în ultimii necesare la Comisia de Evaluare a persoanelor cu f u n c ţ i o n e z e ,  l a  n i v e l  d e  l o c a l i t a t e .  centralizat.
10 ani. Zona unităţii industriale şi depozitare are handicap; 102 anchete privind: reevaluarea Bibliotecă/Cămin cultural – Instituţiile de Activitatea desfăşurată împreună cu 
o suprafaţă de 10,04 ha. Zona unităţii minorilor aflaţi în centre de plasament, respectiv cultură din comuna Roseţi sunt reprezentate de Consiliul Local. La nivelul anului 2017 au fost 
agrozootehnice are o suprafaţă de  48,44 ha. la asistenţi maternali profesionişti din cadrul Căminul cultural din localitate şi de biblioteca adoptate de către Consiliul Local Roseţi 74 de 
Zona instituţiilor şi serviciilor de interes public DGASPC Călăraşi, plan de servicii, fişa existentă. Acestea au făcut obiectul execuţiei hotărâri, care au fost contrasemnate de legalitate 
are o suprafaţă de 12,74 ha şi se compune din: monitorizare, 25 anchete privind soluţionarea unei lucrări de investiţii, pe proiectul integrat, pe de către secretarul comunei şi pentru care nu a 
unităţi de administraţie publică, unităţi de cauzelor civile; Situaţia familială a unor Măsura 3.2.2. prin care acest obiectiv s-a fost declanşată procedura prealabilă de către 
învăţământ, unităţi de sănătate, unităţi de persoane condamnate, precum şi alte situaţii; S-modernizat. Instituţia Prefectului Călăraşi; s-au emis 592 
cultură, unităţi ale cultelor. Zona afectată a întocmit trimestrial Fişa de Monitorizare şi Capitalul uman – Evoluţia populaţiei totale dispoziţii de către Primarul comunei Roseţi, 
comerţului şi alimentaţiei publice şi prestări Plan de Servicii, către DGASPC Călăraşi, cu din comună în perioada 2002 – 2016 indică o avizate pentru legalitate de către secretarul 
servicii – 12,74 ha. Zona circulaţiei rutiere – privire la menţinerea copiilor în familie; S-au tendinţă de creştere, aşa cum rezultă din datele comunei, pentru care de asemenea, nu a fost 
71,69 ha. Zona spaţii verzi, sport, agrement, întocmit 615 de de dosare privind ajutorul recensământului, din anii respectivi. La data de 1 declanşată procedura prealabilă de către 
protecţie – 30,62 ha. Zona construcţii tehnico – pentru încălzirea locuinţei comform ORD. iulie 2017 cu domiciliul în comuna noastră sunt  Instituţia Prefectului Călăraşi; au fost întocmite 
edilitare 4,5 ha. Zona gospodărie comunală, 70/2011; S-au efectuat 75 anchete sociale privind 6496 locuitori din care 3298 bărbaţi şi 3198, 64 de sesizări privind deschiderea procedurii 
cimitire – 8,39  ha. Total suprafaţă extravilan - situaţia persoanelor cu handicap beneficiare de femei, după cum urmează: 0 – 14 ani, 1260, din succesorale (anexă nr. 24), la cererea cetăţenilor 
7907,24 ha. indemnizaţie şi s-a efectuat prezenţa lunară a care bărbaţi 654 şi femei 611; 15 – 29 ani 1535, din localitate; au fost înaintate 7 propuneri ale 
Total suprafaţă intravilan 595,76 ha.Total acestora; S-au efectuat 6 anchete privind din care bărbaţi  764 şi femei 771; 30 – 44 ani Comisiei Locale de fond funciar, către Comisia 
suprafaţă UAT 8503 ha. Infrastructura de acordarea de ajutoare cf. Legii 416/2001; Pentru 1503, din care bărbaţi 815 şi femei 688; 45 – 59 judeţeană de fond funciar Călăraşi, pentru 
transport. Comuna este străbătută de DN 3 beneficiarii programului „Bani de liceu” şi „Euro ani 1105, din care bărbaţi 590 şi femei 575; 60 – reconstituirea dreptului de proprietate pentru 
B.Călăraşi – Feteşti. Cea mai apropiată localitate 2000” au fost efectuate 20  anchete; Au fost 74 ani, 694 din care bărbaţi  328 şi femei 366; 75 terenul intravilan aferent curţii, construcţii 
urbană este municipiul Călăraşi, situat la o întocmite 26 dosare, conform O.UG.148/2005, – 84 ani 309, din care bărbaţi 114 şi femei 195; aparţînând cetăţenilor comunei Roseţi, judeţul 
distanţă de 10 km. Faţă de oraşul Feteşti, privind creşterea şi îngrijirea copilului. Au fost Peste 85 ani 66, din care bărbaţi 19 şi femei 47. Călăraşi, dintre care o propunere pentru 
comuna Roseţi este situată la o distanţă de 35 eliberate adeverinţe C.A.P. în termenul solicitat. Populaţia activă este de 3946 persoane iar cea rectificarea unui titlu de proprietate conform 
km. În ceea ce priveşte relaţia cu localităţile Alocaţie pentru susţinerea familiei: în cursul neactivă de 2545 persoane, pe principalele sentinţei civile pronunţate de instanţa de 
învecinate, transportul în comun se desfăşoară anului 2017, s-au înregistrat 246 dosare. Dosare categorii de activitate, populaţia activă este judecată în acest sens; au fost formulate toate 
numai pe străzi asfaltate, în partea de nord în plată total de la înfiinţarea legii: 48  dosare/ structurată astfel: agricultură - 2806 persoane, căile de atac legale ale instanţelor de judecată la 
infrastrutura este deficitară, însă pentru 2017 şi 86  încetate. Pentru aceste dosare s-au comerţ şi alimentaţie publică - 92 persoane, termenele stabilite în toate dosarele unde 
îmbunătăţirea condiţiilor de transport către efectuat 665 anchete sociale conform legii. construcţii - 288 persoane, finanţe/bănci - 6 instituţia noastră a fost parte. În cursul anului 

Venitul minim garantat - legea 416/2001. S-au comunicărilor pe S.E.A.P. cu privire la toate despre hotărârile Consiliului Local. 5) Pe Mediu, dispunem valorificand fondul monografic, 
înregistrat 23 dosare noi, având un total de 64 procedurile de achiziţii, pentru anul 2017, va curăţenie şi redat naturii (arat) o suprafaţă de 1,5 tradiţiile şi obiceiurile locale. Biblioteca îşi 
dosare pentru care au fost întocmite 258 cereri comunic următoarele: În anul 2017 am avut 266 ha situate în zona sector II învecinată cu drumul elaborează propriul program de activitate 
reînnoire, repunere, modificare dosar şi 208 de cumpărări directe prin Sistemul Electronic de spre bac; curăţenie pe islazul comunal acolo culturală cu cartea anual, trimestrial, precum şi 
anchete sociale conform legii; Achiziţii Publice; s-au încheiat 20 Contracte de unde nu a fost închiriat; urmărit activitatea de dări de seama statistice. Principala sursă 

Prestări Servicii; s-a elaborat Raportul sistematizare a platformei de gunoi ori de câte bibliografică asupra fondului de carte care oferă Compartimentul registru agricol, cadas-
Contractelor atribuite în anul 2017, de către ori am avut închiriat buldozer; am urmărit şi utilizatorilor un mijloc de informare este tru şi agricultură. În anul 2017, activitatea 
Primăria comunei Roseţi, în Sistemul Electronic îndrumat activităţi de întreţinere şi curăţenie  în catalogul alfabetic – sistematic, realizat scriptic agentului agricol a constat în desfăşurarea 
de Achiziţii Publice. parcuri şi stadion. 6) Am participat la întocmirea pe fişe bibliografice cât şi introducerea pe următoarelor activităţi: s-au înscris în registrele 

dosare de cereri pentru teren tinerilor conform calculator prin programul TLIB. În cadrul agricole pentru perioada 2015-2019, datele Derularea proiectelor finanţate prin 
Legii 15/2003, precum şi punerea în posesie a Căminului Cultural se desfăşoară diverse pentru anul 2015 într-un număr de 38 registre Fondurile Europene, pentru anul 2017. S-
acestora cu suprafeţele aprobate în Consiliul manifestări cultural – artistice, ocazional tip 1, 12 registre agricole tip 2, un registru agricol au iniţiat proceduri de achiziţie directă, ce a 
Local. 7) Am participat alături de Serviciul prezentări de spectacole din alte judeţe: Teatru tip 3 şi un registru agricol tip 4 - la sfârşitul constat în încheierea contractelor de prestări 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Roseţi la de varietăţi, Teatru de păpuşi, Circ pentru copii, anului fiind completate în format scris; servicii de: Consultanţă, Elaborare Studiu de 
acţiunile de inundaţii şi deszăpezire. 8) Am activităţi organizate de Scoala Generală Roseţi: eliberarea unui număr de 3346 adeverinţe Fezabilitate, Elaborare Planuri Topografice, 
coordonat şi îndrumat activitatea serviciului de spectacol de ziua şcolii, bancheturi, festivităţi de completate cu date ce reies din documentele Elaborare Studiu Hidrogeologic, Elaborare 
pază la diferite manifestări care au avut loc în premiere/închidere de an şcolar, precum şi noastre; eliberarea unui număr de 93 adeverinţe Studiu Geotehnic, fiind necesare la depunerea 
2017, în acţiuni de menţinere a ordinii şi liniştii dezbateri comunale sau şedinţe cu caracter completate cu date ce reies din documentele Cererii de Finanţare - Submăsura 7.2 - A.F.I.R., 
publice (meciuri de fotbal, Bobotează, Împărţit cultural şi politic, Bobotează, Prima Ediţie/2017 noastre către APIA Călăraşi; am răspuns unui pentru proiectul: „Extindere reţea de canalizare 
ajutoare U E, zilele comunei etc). 9) Am avut -  Zilele Comunei Roseţi. La nivelul comunei număr de 75 petiţii şi adrese; am verificat şi menajeră şi modernizarea gospodăriei de apă, 
relaţii de comunicare cu celelelte compartimente Roseţi avem o formaţie de dansuri populare 107 eliberat 51 atestate de producător şi 51 carnete de înfiinţare două foraje şi reabilitare reţea 
din cadrul Primăriei, ori de cîte ori am fost dansatori, cu care am participat la anumite comercial izare a  produselor agricole;  distribuţie apă, sat Roseţi, comuna Roseţi, 
solicitat. 10) Am participat la plantarea a 4,5 ha festivaluri în ţară şi în străinătate, pentru care nu înregistrarea a 10262 documente şi repartizarea Judeţul Călăraşi”;
puieţi (reabilitare perdea de protecţie) în avem o dotare suficientă. Urmează ca pe viitor să lor pe compartimente sub semnătură; S-a dus la îndeplinirea (finalizarea) proiectelor: 
colaborare cu Asociaţia ViitorPlus din Bucureşti dotăm această formaţie cu numărul de costume colaborarea cu compartimentul asistenţă socială „Modernizare Drumuri de Interes Local în 
(Voluntari); am întreţinut plantaţia de 2,5 ha cu naţionale necesar şi totodată prelungirea pentru completarea cererilor de ajutor pentru comuna Roseţi, Judeţul Călăraşi”; „Reabilitare, 
stejar şi ulm prin praşile manuale împreună cu contractului cu cei care pregătesc această încălzirea locuinţei; am participat la efectuarea Modernizare Şcoală Gimnazială ”Iancu Rosetti”, 
beneficiari ai Legii 416/2001 şi cetăţenii care fac formaţie. Cu ocazia Adunării Generale a măsurătorilor şi întocmirea proceselor verbale comuna Roseţi, Judeţul Călăraşi”; „Extindere 
muncă neremunerată în folosul comunităţii în Asociaţiei Comunelor din România s-au de recepţie la terminarea lucrărilor de construire reţea de canalizare menajeră şi Modernizare 
urmă sentinţelor judecătoreşti; am urmărit şi decernat două trofee Mihai Leu şi Nicolae Sabău. locuinţe; am participat la verificarea şi punerea gospodărie de apă, Înfiinţare două foraje şi 
activităţi de plantat în parcuri şi şcoli a unui În căminul cultural funcţionează un spaţiu care în posesie a unui număr de 2 cereri pentru Reabilitare reţea distribuţie apă, sat Roseţi, 
număr de 250 puieţi de stejar primiţi de la Ocolul are ca obiect de activitate - MUZEU. atribuire teren Legea 15/2003; am primit şi 58 comuna Roseţi, Judeţul Călăraşi”. A fost iniţiată 
Silvic Călăraşi. buletine de avertizate şi am anunţat de fiecare SPORT. Această activitate a demonstrat că procedura de achiziţie directă, ce a constat în 

dată proprietarii de albine; au fost completate şi Activitatea culturală a Bibliotecii Comu- atunci când există un pic de interes se pot obţine încheierea contractelor de prestări servicii de: 
transmise AGR 2B- 2017, RAGR 2A– 2017, SST – nale „Gheorghe Folescu”: În localitatea rezultate, aici aş dori să participe financiar cât Consultanţă, Elaborare Studiu de Fezabilitate, 
2017, R.AGR- 2017, PVPC - 2017; am organizat şi Roseţi funcţionează două instituţii de cultură mai multe societăţi. Nu-mi rămâne decât să Elaborare Planuri Topografice, Elaborare Studiu 
participat la întâlniri cu specialiştii D.A.J. care au ca activitate fundamentală promovarea mulţumesc domnilor consilieri pentru Hidrogeologic, Elaborare Studiu Geotehnic, 
Călăraşi şi Camera Agricolă Judeţeană Călăraşi culturii, a valorilor şi bunurilor culturale. fiind necesare la depunerea Cererii de Finanţare înţelegerea de a  aproba prin buget susţinerea 
şi APIA Călăraşi la cererea acestora; referitor la Biblioteca Comunală „Gheorghe Folescu” - Submăsura 7.2 - A.F.I.R., pentru proiectul: acestei activităţi şi nu în ultimul rând celor două 
Legea 17/2014 au fost primite 115 dosare oferte funcţionează şi îşi desfăşoară activitatea în „Extindere reţea de canalizare menajeră, şi societăţi comerciale, SC Concordia SRL şi SC 
vânzare teren extravilan + toate formalităţile de incinta Căminului Cultural. Biblioteca Modernizarea gospodăriei de apă, Înfiinţare Dorna Agri SRL. Prin această activitate se 
rezolvare a acestora; colaborarea cu toate îndeplineşte trei mari atribuţii de bază: 1) două foraje şi Reabilitare reţea distribuţie apă, doreşte angrenarea a cât mai multortineri din 
compartimentele din cadrul instituţiei prin Completarea şi evidenţa colecţiilor. 2) Prelucra-sat Roseţi, comuna Roseţi, Judeţul Călăraşi”; S-a localitate, fapt pentru care a demonstrat că se pot 
efectuarea de copii ale documentelor necesare rea şi organizarea păstrarea, conservarea elaborat Programul de Investiţii Publice pentru face performanţe şi cu sportivi din comuna 
acestora; cărţi funciare primite în urmă valorilor spirituale materializate sub formă de anul 2018, al comunei Roseţi. noastră. Ţin să va comunic că în localitatea 
proiectului „CEZAR” - 6028 bucăţi; cărţi documente purtătoare de informaţii. 3) Am eliberat 39 de Certificate de Urbanism, noastră avem talente pentru toate ramurile 
funciare eliberate - 1424 bucăţi + documente Comunicarea colecţiilor. Biblioteca beneficiază având că scop: Construirea de Locuinţe Parter, sportive (box, fotbal). Realizările la acest capitol 
justificative pentru fiecare document eliberat; de două săli una cu acces liber la raft şi studiu Parter + Mansardă, Parter +1Etaj; Întocmire sunt cele descrise de presă şi pe care cei apropiaţi 
alte activităţi ordonate de domnul primar. pentru lectură dotată cu 4 calculatore şi acte notariale (Contracte de Vânzare- acestei activităţi le cunosc. Sunt multe de făcut în 
Principala activitate economică este agricultură. imprimantă conectate la reţeaua Internet, Cumpărare, Dezlipire teren); Au fost eliberate 23 acest sens şi cu ajutorul dvs. am speranţa că se 
Comuna Roseţi are o suprafaţă agricolă de 6965 scanner, proiector, un spaţiu pentru ziare, de Autorizaţii de Construire Locuinţe, conform vor realiza. 
ha, din care sunt repartizate pe următoarele reviste şi secţia pentru copii secţie de informare legilor în vigoare; S-a eliberat 1 (una) Autorizaţie Activitatea de protecţie şi pază o putem califica 
societăţi, conform contractelor de arendă: S.C. permanentă şi petrecere a timpului liber prin de Desfiinţare, conform legilor în vigoare; S-au ca fiind bună, la această dată fenomenul 
Concordia Agro SRL Roseţi – 2052,46 ha; S.C. programul Biblionet - 1. Deţine un fond încheiat 20 de Procese Verbale de Recepţie la infracţional fiind diminuat. Se impune o nouă 
Agrozootehnica SRL Roseţi – 472,00 ha; S.C. enciclopedic de carte de 14368 unităţi de Terminarea Lucrări lor  de construire ,  formă de pază, ori gardieni publici, poliţie 
Tudor 92 SRL Dichiseni – 567,66 ha; S.A. Dorna bibliotecă (cărţi pe suport de hârtie, suport desfiinţare; Am eliberat 50 de adrese ce a constat comunitară sau pază proprie, sistem de 
Agri SA Roseţi – 2176.23 ha; S.C. Agrotom SRL electronic CD-uri, casete audio, ziare, reviste) cu în: Adeverinţe specifice compartimentului supraveghere – 28 camere. Iluminatul public, cu 
Călăraşi – 53,00 ha; S.C. Dencar SRL Călăraşi – 8435 titluri, 72515,92 lei reunite într-un Amenajarea Teritoriului, Urbanism şi Achiziţii mici excepţii, poate fi calificat ca suficient, nu 
84,14 ha; S.C. Algap SRL Călăraşi – 19,95 ha; S.C. ansamblu armonios  toate domeniile culturii. O Publice; Procese Verbale de Constatare. întotdeauna avem posibilitatea schimbării la 
Probstdorfer Saatzucht România SRL – 90.23 pondere însemnată în cadrul fondului de carte  o Activitatea în domeniul gospodării timp a unor becuri şi sper ca să modernizăm 
ha; S.C. Toma SRL Modelu – 21.15 ha; S.C. reprezintă literatura pentru tineret şi adulţi, comunale. În cursul anului 2017 am avut această activitate cu montarea de lămpi că pe 
Cosmidor SRL Călăraşi – 23,75 ha; S.C Gut SRL aceasta constă nu numai în cărţi de beletristică activităţi de corespondenţă, răspunsuri la adrese arterele principale. În viitor trebuie înlăturat 
Călăraşi – 3.25 ha; S.C. Casa Agro SRL Călăraşi- dar şi din domeniul ştiinţelor exacte şi umaniste cu mai multe instituţii şi anume:  Prefectura, sentimental neputinţei, generat de o anumită 5,99 ha; Constantinescu Liviu PFA – 47,05 ha; precum şi literatură pentru copii.Consiliul Judeţean, Apele Române, Garda de criză de autoritate a Consiliului Local şi de lipsa S.C Agrohag SRL – 5.15 ha; Primăria Roseţi – Îmbunătăţirea şi diversificarea fondului de carte mediu, DSVSA şi altele. 1) Lucrări de întreţinere fondurilor financiare, să ne ordonăm mai clar 696 ha; Meşca Marian PFA – 18,55 ha; se face pe achiziţii de carte  din librării, oferte şi îmbunătăţire a calităţii islazului, precum şi problemele majore pe domenii şi să ne alegem Mănăstirea Coslogeni – 1,10 ha; Toneanu primite de la diverse edituri, pe plan financiar de urmărirea lucrărilor executate de către chiriaşi. mai bine priorităţile, astfel încât să ajungem să Florentina Oana II – 4,50 ha; S.C. Izocon MC către Primărie, Ministerul Culturii prin Participarea la executarea documentaţiei pentru facem treaba cu mai multă responsabilitate şi SRL – 6,50 ha; S.C. Elion Agro SRL – 1,00 ha; Biblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu” licitare suprafeţe în islaz Baicu şi islaz Nord şi mai ales cu mai mult curaj. Nu putem încheia S.C. Bliss SRL – 1,32 ha; S.C.Mardav Stil Exim Călăraşi sau donaţii de la persoane fizice. Pentru punere în posesie a chiriaşilor câştigători. Am înainte de a preciza că toate obiectivele SRL- 25,04 ha; S.C.Din Mit SRL – 11,72 ha; S.C. anul 2017 avem intrări: - 133 volume; abona-efectuat împreună cu agenţii agricoli,  preconizale a le realiza în continuare nu le vom Iancu Forest SRL – 76,11 ha; Micu Viorel Î.I. – ment: revista „Biblioteca-revista de bibliologie şi inventarierea animalelor ce au intrat pe păşune putea pune în aplicare, fără sprijinul Consiliului 48,61 ha; Particulari –  452,94 ha. BIROUL ştiinţă informării” în valoare de 2297,76 lei. Un în anul 2017. 2) Lucrări efectuate de Serviciul de Judeţean, lnstituţiei Prefectului şi Direcţiei CONTABILITATE - Biroul impozite şi taxe în interes deosebit acord tehnicii de lucru specific Apă Potabilă: Activităţi de coordonare a Finanţelor Publice. În încheiere mulţumim anul 2017: Venituri – 80,82% matricolă: în ţinerea de evidenţă zilnică a utilizatorilor activităţii şi efectuare de clorinari şi calculare 

călduros tuturor celor care au fost alături de noi, 104,24% la program; Venituri proprii – 61,49 % provenind din diferite categorii sociale, pe vârste preţ mc. apă pentru anul 2017 şi colaborare cu 
ne-au sprijinit şi ajutat, cetăţenilor comunei matricolă: 106,50% la program; Venituri şi profesii diferite. Astfel, avem înscrişi: 359 Apele Române, DSP Călăraşi şi ANRSC 
Roseţi, consilierilor locali, corpului funcţionari-secţiunea funcţionare (S.F.) - 8.431.261 lei; utilizatori înscrişi activi, o frecvenţă anuală de Bucureşti. 3) Activităţi de coordonare şi 
lor publici, agenţilor economici, indiferent de Cheltuieli S.F. 7.069.474 lei; Excedent - 1596 şi 1187 volume împrumutate la care se urmărire a efectuării de curăţenie în localitate, 
formă, de capital, precum şi celor care ne-au 1.361.787 lei. Total excedent – 3.461.098. adaugă şi cele consultate la sediul bibliotecii reparaţii şi întreţinere la obiectivele aflate în 
criticat. Nu cred că activitatea noastră poate fi Ajutoare sociale total plăţi - 1.114.119 lei, din (enciclopedii, dicţionare) şi frecvent sesiuni patrimoniu, precum şi activităţi de achiziţionare 
oglindită în câteva pagini, dar judecătorul care: asistenţă socială în caz de invaliditate - internet. Menţin la zi completarea registrelor a materiale  necesare. Aceste acţiuni au fost 
noastru suprem este şi rămâne CETĂŢEANUL, 984.062 lei; ajutor social 416/2001 - 125.830 lei; fondului de biblioteca care constă în: Registrul executate cu beneficiari ai Legii 416/2001 şi cu 
destinatarul tuturor acţiunilor gândite şi alte ajutoare sociale/încălzire - 4.227  lei; inventar unde sunt inventariate fiecare volum în persoane care execută muncă neremunerată în 

Energie electrică: iluminat – apă: 50.254 lei; realizate de noi, singurul al cărui cuvânt parte; Registrul de Mişcare al Fondului de folosul comunităţii. 4) Am înaintat un număr de 
iluminat public - 42.637 lei; apă canal, contează, singurul îndreptăţit să spună răspicat bibliotecă prin înregistrarea în grup, confirma-12 rapoarte pe diverse domenii către Consiliul 
salubritate - 4.380 lei; alte bunuri şi servicii - dacă ne-am făcut sau nu, datoria în anul 2017. rea în registrul de intrare sau ieşire în actele Local Roseţi precum şi 12 rapoarte pe comisia de 
643.714 lei. Compartiment Urbanism şi Cu stimă, contabile ale compartimentului contabilitate din Învăţămînt sănătate şi familie, activităţi social - 
Amenajarea Teritoriului şi Achiziţii Nicolae Râjnoveanu, prietenul, înainte de a fi cadrul Primăriei. Actul cultural al bibliotecii este culturale, muncă şi protecţie socială, protecţie 
Publice. Principalele atribuţii: Realizarea primarul ales de dumneavoastră! promovat prin metode şi mijloace de care copii, tineret şi sport. Am informat cetăţenii 

Raportul  Primarului  2017 - Nicolae Râjnoveanu, Comuna Roseţi
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bobul gheonoaie, „mazărea, cap Horia nu-i finul lui Gigi Becali. Din *
surse balcanice, luminiţa a rămas la făr-de trup şi bobul înecătoriu... şi Seara, la Taverna din curtea Cramei 
capătul livezilor. Nu e pregătit egumenul fasole" sunt aduşi de Ostrov, Horia a jucat table, un joc de 
pentru familie, e pregătit pentru Strugure cu mărturii. noroc şi strategie, cu popa Nicolae, 
producţie, pentru investiţii.  „Între acestea, auzind bunul ceapă co-slujitor la biserica din Ostrov şi 
Bănuiesc că fără Horia, la Ostrov s-că a pârât strugurele la împărat pe cumătru cu Oana Belu şi Lucian 
ar fi folosit multă vreme instalaţiile boierii divanului, îndată s-a Ştefan Velciu. Horia l-a bătut pe 
est-germane de desciorchinare şi îmbrăcat în douăsprezece haine popa Nicolae cu 66-6, apoi a ieşit 
pompele manuale de tras vin. Azi, mohorâte şi cu barba târându-se pe sub nuc şi, de sub frunze, a mai 
cele două Crame, de la Ostrov şi de pământ, veni înaintea împăratului privit o dată luminiţa de la capătul 
la Lipniţa, reprezintă expresia unor şi, căzând în genunchi, zise: livezilor...
decizii luate la timp. -Să n-aibă parte de frate-meu A mişcat maşina spre Dunăre...  Era 
La Lipniţa, Gigi Becali în elicopter, usturoiu, de socru-meu hrean, de într-o joi, în a cincea săptămână din 
ar fi rămas doar cu onoarea că în cuscră-mea prazul, de soru-mea Păresimi, la Canonul cel Mare al 
văzduh a fost sub carul de foc al ridiche şi de nepoţii mei morcovi, Sfântului Andrei Criteanul. A simţit 
Sfântului Ilie Tesviteanul. Desigur, pătrunjel şi postârnac şi de că nu e prea târziu, dar a rămas în 
sunt situaţii temporare şi simbolice, nepoatele mele capere, că minciuni poartă la Dervent. Din biserica 
descriptibile şi indescriptibile. La a grăit strugurele înaintea ISTORIA  mănăstirii ajungea la el Irmosul: 
ctitorirea Mănăstirii Sfântului Ioan împărăţiei tale". Auzit-am, Doamne...  Prea cinstită 
Botezătorul, - cu harul ei POAMELOR  Şi porunci ispravnicilor ei, ce şedeau ceată a Apostolilor..., Vie v-aţi făcut 
tămăduitor, cu paraclisul Sfântului pe lângă dânsa, „preaslăvitei lui Hristos, Celui cu adevărat iubit; (PORIKOLOGOS) Dasius, martirul creştin de la liubeniţa şi castravetului şi că aţi izvorât în lume vinul 
Axiopolis / Cernavodă în vremea anghinarului şi şezătoarei la masă Duhului... - ediţia capitalistă -
persecuţiei lui Diocleţian (303 – lăptuci", să deschidă cărţile şi să *
304), cu atelierele călugăriţelor care grăiască cu dreptate cele ce ştiu. Din comentariile lui N. cţiunea se petrece „când izvodesc între un răsărit şi un apus Pe când ispravnicii cepei se Cartojan.împărăţia preaslăvita gutuia veşminte ale mântuirii -, a lucrat şi spovedeau împăratului de cele ce Aşi oblăduia cinstitul chiedru, Această poemă satirică, Porikologos, inginerul agronom Horia Culcescu ştiau, sosi şi piersica de la Persida, 

iară săborna rodie era paharnic a fost alcătuită în Imperiul Bizantin, cu ai săi. care aflase de pâra strugurelui, 
mare, mărul era logofăt mare, probabil prin veacul al XII-lea. În acest răstimp, liniştea în fabrică şi aducând vestea că după înteţirea 
cireaşa comis mare, căpşuna Poema a avut o întinsă circulaţie; ea depozite, pe dealuri şi coline, era strugurelui, zarzăra dela India vine 
cliucer mare, scoruşa postelnic a fost tradusă în literatura sârbească dată cu împrumut. să înfigă acul ei cel ascuţit în 
mare, zarzăra stolnic mare". încă din sec. al XVI-lea (Jagic, în *grumazul împăratului.

* Archiv fur slavische Philologie, I Lămurit de complotul Strugurelui, *
În vremea de-atunci împărăţia (1876), p. 611 sqq.împăratul, plin de mânie, îl Cine-i Horia? Cine-i Horia 
cuprindea societăţi comerciale în Istoria poamelor a fost tradusă în blestemă, zicând:Culcescu? Cum nu-i putea ocoli pe 
ţinuturi bântuite odinioară de literatura noastră pe la jumătatea  „Să fii, strugure, blestemat, de lemn cei doi protopărinţi, Adam şi Eva, 
bulgari (faptul contează, când şi veacului al XIX-lea, după textul strâmb spânzurat, de cuţit cârn acest om, se pare, s-a născut ca un 
când pe Dunăre plutesc resturi neogrec, tipărit la Veneţia, pe la tăiat, de voinici tineri călcat; moştenitor genetic al tuturor 
bogomilice): Leoser SA, cea mai jumătatea veacului al XVIII-lea, la sângele tău să-l bea bărbaţii, generaţiilor din neamul său care l-au 
mare firmă de sere din România (90 un loc cu viaţa lui Esop.mintea lor să li se învăluiască, feţile precedat, dar mai cu seamă a celor 
de hectare doar la Popeşti- să li se rumenească, ochii să li se Poema a avut răsunet şi peste munţi, în care „natura s-a odihnit".
Leordeni); Leader International SA, împăinjenească, din picioare să în Ardeal (G. Alexici, Texte din Despre credinţa tatălui şi a mamei, a 
la Caracal, producător de conserve şubăiască, păreţii să-i bată şi într o literatura poporană română, t. I, lucrurilor sfinte, despre rugăciunea 
de legume şi fructe (în vremuri parte şi într- alta, în tină să se Poezia tradiţională, Budapesta, părinţilor, formarea sufletului sau 
bune: fermă de legume la Ostrov, tăvălească, bărbile să-şi muruiască, 1899, p. 225).atmosfera din casă, este bine să 
plus fermele Grupului Hortifruct; câinii să le lingă..." Gaster, întemeindu-se pe câteva cunoaştem scrierile lui Konstantin 
zeci de sortimente de castraveţi, manuscrise de provenienţă V. Zorin (Enigmele eredităţii. Atunci se sculară toţi boierii cei mari 
mazăre, tomate, compoturi de moldovenească, credea că textul a Păcatele strămoşilor şi genele în picioare şi ziseră: „amin să fie 
fructe, dulceţuri, sucuri etc., fost tradus în Moldova. (Noi) urmaşilor, Ed. Sophia, Bucureşti, cuvântul deplin".
capacitatea de producţie a fabricii credem că cele mai vechi copii au 2011), dar şi ale Mitropolitului *
fiind de circa 20 de tone pe oră) şi fost făcute în Ţara Românească sau Antonie de Suroj (Viaţa,boala, 

Cât aş fi fost de naiv şi puţin compania de vinuri S.C. Ostrovit SA într-un punct de graniţă aşezat în moartea, Ed. Sophia, Bucureşti, 
cunoscător al patimilor din podgorii, (2000 de hectare, cu un areal viticol lungul marii căi de comunicaţie a 2015), întemeietorul Diocezei 
am avut timp să mă dumiresc că de peste 1200 de hectare, 400 Ţării Româneşti cu Ardealul-Surojului (Biserica Patriarhiei 
sora lui Horia, Oana Belu, şi hectare de livezi – cais, piersic, măr, Timişul, pe unde se perindau Ortodoxe Ruse în Marea Britanie), 
cumnatul, Lucian Ştefan Velciu, prun, cireş, vişin, nuc, 150 de continuu către Braşov chervanele una din figurile cele mai 
liderii grupului „Curtea dintre Vii", hectare de teren arabil, culturi negustorilor şi rădvanele boierilor reprezentative ale Ortodoxiei 

cerealiere şi furajere, şi 200 hectare convinşi că libertatea miroase a vin noştri. contemporane. 
de sere). „Domeniile Ostrov"este bun, aliaţi cu Dionysos şi Naiada, au *Desigur, fiecare om, deci şi Horia, 
numele tinerei case de vinuri. apărat cu străşnicie Strugurele un om ca atâţia oameni, are propria- Pentru conformitate, citiţi 
Orgolios, Strugurele de la Ostrov îşi blestemat de împărat, făcându-l să i soartă. Ca şi sora sa, Oana Camelia. Istoria poamelor (Porikologos), în 
simţea tronul uzurpat de Rodul ajungă „la maturitate deplină şi să Propulsat, prin părinţi vrednici, de N. Cartojan, Cărţile populare în 
comestibil al pomilor fructiferi şi de îndeplinească caracteristicile metoda de privatizare MEBO literatura românească II Epoca 
legume. Din ţânţar – armăsar, influenţei greceşti, Fundaţia pentru (Management Employee Buyouts), organoleptice şi fizico-chimice, 
uneltirile au clătinat divanul celui literatură şi artă „Regele Carol II", împins şi de noroc, omul nostru a necesare obţinerii unor vinuri de 
socotit, până acum câţiva ani, de Bucureşti, 1938, pp. 239 – 242. înţeles mai mult decât mulţi înaltă calitate ". (Pe internet, 
AgroIntel şi revista Capital, ca cel comunişti (şi utemişti, nu trebuie Domeniile Ostrov – azi  ). (sic!). *
mai bogat fermier din România: uitaţi) deveniţi capitalişti, motto-ul  Precizări necesare la ediţia Mai mult, Oana l-a găsit pe Răzvan, 
Horia. latin „Nihil sine Deo". Folosit de capitalistă: pe când în Bărăgan plugarul sfârşise 

* Carol I, din familia de Hohenzollern de copt Pâinea. L-a adus la Ostrov şi, 1. Împăratul nu-i Horia, nu-i Gigi 
 „Cinstite împărate, fac ştire – Sigmaringen, chiar de la venirea Becali, împăratul e preşedinte de împreună, au plantat primii lăstari 
împărăţii tale cum întâiu acestuia la Carpaţi şi Dunăre, motto- partid. Divanul e Parlamentul: ai Muzeului Viei şi Vinului. Gestul, 
credinciosul piper şi chimerul cel ul a rămas Simbol şi Crez al gutuia, chiedru, castravetele... sunt euharistic, nu-i va scăpa lui Horia, mare şi cu cimbru, spatariul cel sistemului monarhic românesc. deputaţi.dar nici nu-l va încuraja.mare, şi cu ştirul, armaşul cel mare, Permanent în acţiune, agresiv chiar, 2. După „înteţirea strugurelui", Cât timp a durat complotul a fost încă şi cu nucşoara mirositoare şi Horia are când anvergura unui „zarzăra dela India" a dovedit fără zarvă mare, au bătut clopotele la galbiniciosul şofran şi alte multe… centrocampista dintr-un team echivoc existenţa „statului paralel" şi mănăstiri, iar la Fabrica de conserve nici unul nu ascultă de porunca argentinian, când alura unui chiar a protocoalelor semnate cu 

din Caracal, fructele şi legumele au împărăţiei tale, ci cu vicleşug se personaj de guerilă. Nu-i suflă „agenturili străine".
devenit deosebit de nervoase, sfătuesc între ei împotriva nimeni în ciorbă, nu respiră-n zone 

Răzvan Ciucă, ameninţând că-şi schimbă gustul şi împărăţiei tale". gri, e tranşant, dreptatea îi aparţine 
Domeniile Ostrov, mai 2018 preţul sau chiar că vor închide Mălina doamna, stareţul linte şi aprioric, cel mult, împinge dialogul 

înainte de Duminica Samarinenceicapacele de conserve.maica stafida călugăriţa, nohotul, pe muchie de cuţit. 

ultivarea plantelor medicinale şi aromatice poate deveni o 
sursă de venit importantă şi pentru românii care nu deţin Csuprafeţe foarte mari de teren, având în vedere cererea care 

există la ora actuală pe piaţă.
Pentru a încuraja ca şi micii fermieri (care deţin până la 2 hectare 
de pământ) să înceapă cultivarea acestor plante, deputatul 
călărăşean Sorin Vrăjitoru a demarat procedura pentru 
depunerea la Camera Deputaţilor a unei iniţiative legislative de 
completare a legii 227/2015, privind scutirea de la plata 
impozitului pe venit şi a plantelor din categoria celor medicinale 
şi aromatice.
În expunerea de motive, semnată de 38 de deputaţi, se arată că în 
prezent „cultivarea plantelor medicinale şi aromatice cunoaşte o 
nouă etapă în care numărul celor care caută tratamente 
medicinale naturiste este în creştere. Cu o climă temperată, 
România este locul în care astfel de plante  pot fi cultivate pe 
suprafeţe extinse, existând, astfel, şi calea de umplere a golului 
manifestat la export. (...) Normele de venit impozabil pentru 
majoritatea culturilor au fost cuprinse în Codul Fiscal (art. 105, 
alin. 2), mai puţin plantele aromatice şi medicinale. Aceste plante 
nefiind cuprinse în Declaraţia 221 şi neavând norma de venit 
stabilită prin lege, cultivatorul trebuie să se încadreze în 
prevederile art. 104 din legea 227/2015, se produc confuzii în 
rândul cultivatorilor. 
Pentru a elimina această confuzie propunem introducerea în 
tabelul prevăzut la art. 105, alin. 2, privind veniturile 
neimpozabile, din legea 227/2015, a sintagmei plante 
medicinale şi aromatice.”
Semnatarii iniţiativei susţin dezbaterea şi adoptarea acesteia în 
procedură de urgenţă.   
În prezent sunt 13 categorii de plante scutite de plata impozitului 
pe venit.

n perioada 6 – 9 mai a.c. a avut României la Wasghinton cu atlantic Eu-40", a avut loc o serie 
loc în capitala Statelor Unite ale Ambasadorul României în SUA, de întrevederi cu tineri membri ai ÎAmericii, Washington DC, cea George Maior, discuţiile atingând Congresului   SUA,  Trey 

de a doua reuniune a Reţelei aspecte care vizează comunitatea Hollingsworth, Will Hurd şi Joe 
transatlantice a politicienilor sub română din SUA ,viza Waiver şi Wilson. 
40 de ani (Transatlantic Under 40 angajamentele României în cadrul Discuţiile au abordat subiecte 
(TU-40) Network). Iniţiativa parteneriatului transatlantic. referitoare la cooperarea dintre 
constituirii acestui grup al tinerilor Au urmat întâlniri cu ambasadorul UE şi SUA, evoluţiile la nivelul 
politicieni de pe cele două maluri Ue în SUA, David O' Sullivan, Uniunii Europene, inclusiv în ceea 
ale Atlanticului a aparţinut directorul Centrului Politici ce priveşte Brexitul şi aspecte de 
europarlamentarului  român Bipartizane şi cu foşti membri ai securitate şi apărare, relaţiile 
Victor Negrescu (S&D). Congresului American. Temele de comerciale dintre SUA şi UE şi 

cooperarea bilaterală dintre cele Printre cei 5 parlamentari români discuţie au avut ca subiecte de 
două ţări.(câte unul de la fiecare partid interes: relaţia UE-SUA, desfăşu-

parlamentar), care au făcut rarea campaniilor electorale în Reţeaua transatlantică a politicie-
deplasarea în capitala Statelor sistemul american, finanţarea nilor sub 40 de ani reuneşte 
Unite, s-a aflat şi senatorul partidelor politice, sondajele de aproape 100 de eurodeputaţi, în 
călărăşean Roxana Paţurcă, opinie în perioadele de pre şi jur de 40 de legiuitori federali 

americani şi mii de membri ai vicelider al grupului PSD din postcampanie electorală, dinami-
parlamentelor naţionale din Senatul României. ca relaţiilor bilaterale parlamen-
statele Uniunii Europene şi din Parlamentarii români au avut o tare România - SUA.
SUA.întrevedere  la  Ambasada În a doua zi a Reuniunii "Trans-

www.interregrobg.eu

Ziua Europei, care se sărbătoreşte la data de 9 Uniunea Europeană, precum şi diseminare de 
mai, este data care marchează aniversarea informaţii legate de impactul cooperării 
declaraţiei istorice al lui Schuman. După transfrontaliere dintre România şi Bulgaria asupra 
reuniunea la nivel înalt de la Milano din 1985, 9 zonei eligibile a programului.
mai a fost declarată Ziua Europei, această dată Anul acesta, pentru această sărbătoare, a fost 
fiind unul dintre simbolurile Europei Unite, organizată o întâlnire cu generaţia tânără a 
împreună cu steagul albastru, cu 12 stele aurii, Europenilor – studenţi din Universitatea Ruse 
"Oda  Bucuriei" din Simfonia IX al lui Beethoven şi “Angel Kanchev”, învăţând despre trecutul nostru 
Moneda Unică (euro). comun în această regiune europeană, aruncând o 
În prezent, pentru cele 28 de state, inclusiv privire în viitorul tehnologiei prin obiectele şi 
Bulgaria şi România, începând cu 1 ianuarie 2007 artefactele 3D realizate în cadrul proiectului 
şi pentru peste 500 de milioane de persoane, "Mediul de v izualizare interactivă a 
Uniunea Europeană reprezintă un spaţiu fără patrimoniului cultural roman antic pentru zona 

Secretariatul Comun pentru Programul Interreg V-graniţe, care oferă mai multe oportunităţi, şanse transfrontalieră Bulgaria şi România", cod e-MS: 
A România - Bulgaria din cadrul Biroului Regional egale, libertate şi circulaţie liberă. ROBG-9, implementat în cadrul Programului 
pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi Interreg V-A România-Bulgaria, cofinanţat de Pentru a sărbători Ziua Europei, instituţiile din UE 
pentru graniţa România - Bulgaria a continuat Uniunea Europeană prin Fondul European pentru şi-au deschis porţile pentru publicul la începutul 
tradiţia de a sărbători Ziua Europei prin Dezvoltare Regională. În acelaşi timp, am venit lunii mai la Bruxelles şi Strasbourg. Birourile 
organizarea unor evenimente diferite în zona aproape de cetăţenii din Ruse (Bulgaria), locale din Europa au organizat o varietate de 
transfrontalieră România-Bulgaria, cu scopul de a oferindu-le răspunsuri la întrebările lor privind activităţi şi evenimente pentru toate vârstele. În 
creşte gradul de conştientizare cu privire la Uniunea Europeană dar şi informaţii despre fiecare an, mii de oameni participă la vizite, 

colaborarea transfrontalieră dintre România şi dezbateri, concerte şi alte evenimente pentru a 
Bulgaria.marca ziua şi a creşte gradul de conştientizare cu 

privire la UE. În Europa, precum şi în Bulgaria şi Pentru a afla mai multe despre Programul Interreg 
România, această zi este sărbătorită cu diverse V-A România-Bulgaria, vă invităm să accesaţi site-
evenimente. ul oficial al programului: www.interregrobg.eu.

9 Mai – Ziua Europei!

Deputatul Sorin Vrăjitoru, iniţiativă 
legislativă pentru eliminarea 

impozitului pe venit la culturile de 
plante medicinale şi aromatice

Senatorul Roxana Paţurcă a participat 
la reuniunea transatlantică a tinerilor 

politicieni de la Washington

n TU – 40 Network
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la Lipniţa, reprezintă expresia unor şi, căzând în genunchi, zise: livezilor...
decizii luate la timp. -Să n-aibă parte de frate-meu A mişcat maşina spre Dunăre...  Era 
La Lipniţa, Gigi Becali în elicopter, usturoiu, de socru-meu hrean, de într-o joi, în a cincea săptămână din 
ar fi rămas doar cu onoarea că în cuscră-mea prazul, de soru-mea Păresimi, la Canonul cel Mare al 
văzduh a fost sub carul de foc al ridiche şi de nepoţii mei morcovi, Sfântului Andrei Criteanul. A simţit 
Sfântului Ilie Tesviteanul. Desigur, pătrunjel şi postârnac şi de că nu e prea târziu, dar a rămas în 
sunt situaţii temporare şi simbolice, nepoatele mele capere, că minciuni poartă la Dervent. Din biserica 
descriptibile şi indescriptibile. La a grăit strugurele înaintea ISTORIA  mănăstirii ajungea la el Irmosul: 
ctitorirea Mănăstirii Sfântului Ioan împărăţiei tale". Auzit-am, Doamne...  Prea cinstită 
Botezătorul, - cu harul ei POAMELOR  Şi porunci ispravnicilor ei, ce şedeau ceată a Apostolilor..., Vie v-aţi făcut 
tămăduitor, cu paraclisul Sfântului pe lângă dânsa, „preaslăvitei lui Hristos, Celui cu adevărat iubit; (PORIKOLOGOS) Dasius, martirul creştin de la liubeniţa şi castravetului şi că aţi izvorât în lume vinul 
Axiopolis / Cernavodă în vremea anghinarului şi şezătoarei la masă Duhului... - ediţia capitalistă -
persecuţiei lui Diocleţian (303 – lăptuci", să deschidă cărţile şi să *
304), cu atelierele călugăriţelor care grăiască cu dreptate cele ce ştiu. Din comentariile lui N. cţiunea se petrece „când izvodesc între un răsărit şi un apus Pe când ispravnicii cepei se Cartojan.împărăţia preaslăvita gutuia veşminte ale mântuirii -, a lucrat şi spovedeau împăratului de cele ce Aşi oblăduia cinstitul chiedru, Această poemă satirică, Porikologos, inginerul agronom Horia Culcescu ştiau, sosi şi piersica de la Persida, 

iară săborna rodie era paharnic a fost alcătuită în Imperiul Bizantin, cu ai săi. care aflase de pâra strugurelui, 
mare, mărul era logofăt mare, probabil prin veacul al XII-lea. În acest răstimp, liniştea în fabrică şi aducând vestea că după înteţirea 
cireaşa comis mare, căpşuna Poema a avut o întinsă circulaţie; ea depozite, pe dealuri şi coline, era strugurelui, zarzăra dela India vine 
cliucer mare, scoruşa postelnic a fost tradusă în literatura sârbească dată cu împrumut. să înfigă acul ei cel ascuţit în 
mare, zarzăra stolnic mare". încă din sec. al XVI-lea (Jagic, în *grumazul împăratului.

* Archiv fur slavische Philologie, I Lămurit de complotul Strugurelui, *
În vremea de-atunci împărăţia (1876), p. 611 sqq.împăratul, plin de mânie, îl Cine-i Horia? Cine-i Horia 
cuprindea societăţi comerciale în Istoria poamelor a fost tradusă în blestemă, zicând:Culcescu? Cum nu-i putea ocoli pe 
ţinuturi bântuite odinioară de literatura noastră pe la jumătatea  „Să fii, strugure, blestemat, de lemn cei doi protopărinţi, Adam şi Eva, 
bulgari (faptul contează, când şi veacului al XIX-lea, după textul strâmb spânzurat, de cuţit cârn acest om, se pare, s-a născut ca un 
când pe Dunăre plutesc resturi neogrec, tipărit la Veneţia, pe la tăiat, de voinici tineri călcat; moştenitor genetic al tuturor 
bogomilice): Leoser SA, cea mai jumătatea veacului al XVIII-lea, la sângele tău să-l bea bărbaţii, generaţiilor din neamul său care l-au 
mare firmă de sere din România (90 un loc cu viaţa lui Esop.mintea lor să li se învăluiască, feţile precedat, dar mai cu seamă a celor 
de hectare doar la Popeşti- să li se rumenească, ochii să li se Poema a avut răsunet şi peste munţi, în care „natura s-a odihnit".
Leordeni); Leader International SA, împăinjenească, din picioare să în Ardeal (G. Alexici, Texte din Despre credinţa tatălui şi a mamei, a 
la Caracal, producător de conserve şubăiască, păreţii să-i bată şi într o literatura poporană română, t. I, lucrurilor sfinte, despre rugăciunea 
de legume şi fructe (în vremuri parte şi într- alta, în tină să se Poezia tradiţională, Budapesta, părinţilor, formarea sufletului sau 
bune: fermă de legume la Ostrov, tăvălească, bărbile să-şi muruiască, 1899, p. 225).atmosfera din casă, este bine să 
plus fermele Grupului Hortifruct; câinii să le lingă..." Gaster, întemeindu-se pe câteva cunoaştem scrierile lui Konstantin 
zeci de sortimente de castraveţi, manuscrise de provenienţă V. Zorin (Enigmele eredităţii. Atunci se sculară toţi boierii cei mari 
mazăre, tomate, compoturi de moldovenească, credea că textul a Păcatele strămoşilor şi genele în picioare şi ziseră: „amin să fie 
fructe, dulceţuri, sucuri etc., fost tradus în Moldova. (Noi) urmaşilor, Ed. Sophia, Bucureşti, cuvântul deplin".
capacitatea de producţie a fabricii credem că cele mai vechi copii au 2011), dar şi ale Mitropolitului *
fiind de circa 20 de tone pe oră) şi fost făcute în Ţara Românească sau Antonie de Suroj (Viaţa,boala, 

Cât aş fi fost de naiv şi puţin compania de vinuri S.C. Ostrovit SA într-un punct de graniţă aşezat în moartea, Ed. Sophia, Bucureşti, 
cunoscător al patimilor din podgorii, (2000 de hectare, cu un areal viticol lungul marii căi de comunicaţie a 2015), întemeietorul Diocezei 
am avut timp să mă dumiresc că de peste 1200 de hectare, 400 Ţării Româneşti cu Ardealul-Surojului (Biserica Patriarhiei 
sora lui Horia, Oana Belu, şi hectare de livezi – cais, piersic, măr, Timişul, pe unde se perindau Ortodoxe Ruse în Marea Britanie), 
cumnatul, Lucian Ştefan Velciu, prun, cireş, vişin, nuc, 150 de continuu către Braşov chervanele una din figurile cele mai 
liderii grupului „Curtea dintre Vii", hectare de teren arabil, culturi negustorilor şi rădvanele boierilor reprezentative ale Ortodoxiei 

cerealiere şi furajere, şi 200 hectare convinşi că libertatea miroase a vin noştri. contemporane. 
de sere). „Domeniile Ostrov"este bun, aliaţi cu Dionysos şi Naiada, au *Desigur, fiecare om, deci şi Horia, 
numele tinerei case de vinuri. apărat cu străşnicie Strugurele un om ca atâţia oameni, are propria- Pentru conformitate, citiţi 
Orgolios, Strugurele de la Ostrov îşi blestemat de împărat, făcându-l să i soartă. Ca şi sora sa, Oana Camelia. Istoria poamelor (Porikologos), în 
simţea tronul uzurpat de Rodul ajungă „la maturitate deplină şi să Propulsat, prin părinţi vrednici, de N. Cartojan, Cărţile populare în 
comestibil al pomilor fructiferi şi de îndeplinească caracteristicile metoda de privatizare MEBO literatura românească II Epoca 
legume. Din ţânţar – armăsar, influenţei greceşti, Fundaţia pentru (Management Employee Buyouts), organoleptice şi fizico-chimice, 
uneltirile au clătinat divanul celui literatură şi artă „Regele Carol II", împins şi de noroc, omul nostru a necesare obţinerii unor vinuri de 
socotit, până acum câţiva ani, de Bucureşti, 1938, pp. 239 – 242. înţeles mai mult decât mulţi înaltă calitate ". (Pe internet, 
AgroIntel şi revista Capital, ca cel comunişti (şi utemişti, nu trebuie Domeniile Ostrov – azi  ). (sic!). *
mai bogat fermier din România: uitaţi) deveniţi capitalişti, motto-ul  Precizări necesare la ediţia Mai mult, Oana l-a găsit pe Răzvan, 
Horia. latin „Nihil sine Deo". Folosit de capitalistă: pe când în Bărăgan plugarul sfârşise 

* Carol I, din familia de Hohenzollern de copt Pâinea. L-a adus la Ostrov şi, 1. Împăratul nu-i Horia, nu-i Gigi 
 „Cinstite împărate, fac ştire – Sigmaringen, chiar de la venirea Becali, împăratul e preşedinte de împreună, au plantat primii lăstari 
împărăţii tale cum întâiu acestuia la Carpaţi şi Dunăre, motto- partid. Divanul e Parlamentul: ai Muzeului Viei şi Vinului. Gestul, 
credinciosul piper şi chimerul cel ul a rămas Simbol şi Crez al gutuia, chiedru, castravetele... sunt euharistic, nu-i va scăpa lui Horia, mare şi cu cimbru, spatariul cel sistemului monarhic românesc. deputaţi.dar nici nu-l va încuraja.mare, şi cu ştirul, armaşul cel mare, Permanent în acţiune, agresiv chiar, 2. După „înteţirea strugurelui", Cât timp a durat complotul a fost încă şi cu nucşoara mirositoare şi Horia are când anvergura unui „zarzăra dela India" a dovedit fără zarvă mare, au bătut clopotele la galbiniciosul şofran şi alte multe… centrocampista dintr-un team echivoc existenţa „statului paralel" şi mănăstiri, iar la Fabrica de conserve nici unul nu ascultă de porunca argentinian, când alura unui chiar a protocoalelor semnate cu 

din Caracal, fructele şi legumele au împărăţiei tale, ci cu vicleşug se personaj de guerilă. Nu-i suflă „agenturili străine".
devenit deosebit de nervoase, sfătuesc între ei împotriva nimeni în ciorbă, nu respiră-n zone 

Răzvan Ciucă, ameninţând că-şi schimbă gustul şi împărăţiei tale". gri, e tranşant, dreptatea îi aparţine 
Domeniile Ostrov, mai 2018 preţul sau chiar că vor închide Mălina doamna, stareţul linte şi aprioric, cel mult, împinge dialogul 

înainte de Duminica Samarinenceicapacele de conserve.maica stafida călugăriţa, nohotul, pe muchie de cuţit. 

ultivarea plantelor medicinale şi aromatice poate deveni o 
sursă de venit importantă şi pentru românii care nu deţin Csuprafeţe foarte mari de teren, având în vedere cererea care 

există la ora actuală pe piaţă.
Pentru a încuraja ca şi micii fermieri (care deţin până la 2 hectare 
de pământ) să înceapă cultivarea acestor plante, deputatul 
călărăşean Sorin Vrăjitoru a demarat procedura pentru 
depunerea la Camera Deputaţilor a unei iniţiative legislative de 
completare a legii 227/2015, privind scutirea de la plata 
impozitului pe venit şi a plantelor din categoria celor medicinale 
şi aromatice.
În expunerea de motive, semnată de 38 de deputaţi, se arată că în 
prezent „cultivarea plantelor medicinale şi aromatice cunoaşte o 
nouă etapă în care numărul celor care caută tratamente 
medicinale naturiste este în creştere. Cu o climă temperată, 
România este locul în care astfel de plante  pot fi cultivate pe 
suprafeţe extinse, existând, astfel, şi calea de umplere a golului 
manifestat la export. (...) Normele de venit impozabil pentru 
majoritatea culturilor au fost cuprinse în Codul Fiscal (art. 105, 
alin. 2), mai puţin plantele aromatice şi medicinale. Aceste plante 
nefiind cuprinse în Declaraţia 221 şi neavând norma de venit 
stabilită prin lege, cultivatorul trebuie să se încadreze în 
prevederile art. 104 din legea 227/2015, se produc confuzii în 
rândul cultivatorilor. 
Pentru a elimina această confuzie propunem introducerea în 
tabelul prevăzut la art. 105, alin. 2, privind veniturile 
neimpozabile, din legea 227/2015, a sintagmei plante 
medicinale şi aromatice.”
Semnatarii iniţiativei susţin dezbaterea şi adoptarea acesteia în 
procedură de urgenţă.   
În prezent sunt 13 categorii de plante scutite de plata impozitului 
pe venit.

n perioada 6 – 9 mai a.c. a avut României la Wasghinton cu atlantic Eu-40", a avut loc o serie 
loc în capitala Statelor Unite ale Ambasadorul României în SUA, de întrevederi cu tineri membri ai ÎAmericii, Washington DC, cea George Maior, discuţiile atingând Congresului   SUA,  Trey 

de a doua reuniune a Reţelei aspecte care vizează comunitatea Hollingsworth, Will Hurd şi Joe 
transatlantice a politicienilor sub română din SUA ,viza Waiver şi Wilson. 
40 de ani (Transatlantic Under 40 angajamentele României în cadrul Discuţiile au abordat subiecte 
(TU-40) Network). Iniţiativa parteneriatului transatlantic. referitoare la cooperarea dintre 
constituirii acestui grup al tinerilor Au urmat întâlniri cu ambasadorul UE şi SUA, evoluţiile la nivelul 
politicieni de pe cele două maluri Ue în SUA, David O' Sullivan, Uniunii Europene, inclusiv în ceea 
ale Atlanticului a aparţinut directorul Centrului Politici ce priveşte Brexitul şi aspecte de 
europarlamentarului  român Bipartizane şi cu foşti membri ai securitate şi apărare, relaţiile 
Victor Negrescu (S&D). Congresului American. Temele de comerciale dintre SUA şi UE şi 

cooperarea bilaterală dintre cele Printre cei 5 parlamentari români discuţie au avut ca subiecte de 
două ţări.(câte unul de la fiecare partid interes: relaţia UE-SUA, desfăşu-

parlamentar), care au făcut rarea campaniilor electorale în Reţeaua transatlantică a politicie-
deplasarea în capitala Statelor sistemul american, finanţarea nilor sub 40 de ani reuneşte 
Unite, s-a aflat şi senatorul partidelor politice, sondajele de aproape 100 de eurodeputaţi, în 
călărăşean Roxana Paţurcă, opinie în perioadele de pre şi jur de 40 de legiuitori federali 

americani şi mii de membri ai vicelider al grupului PSD din postcampanie electorală, dinami-
parlamentelor naţionale din Senatul României. ca relaţiilor bilaterale parlamen-
statele Uniunii Europene şi din Parlamentarii români au avut o tare România - SUA.
SUA.întrevedere  la  Ambasada În a doua zi a Reuniunii "Trans-

www.interregrobg.eu

Ziua Europei, care se sărbătoreşte la data de 9 Uniunea Europeană, precum şi diseminare de 
mai, este data care marchează aniversarea informaţii legate de impactul cooperării 
declaraţiei istorice al lui Schuman. După transfrontaliere dintre România şi Bulgaria asupra 
reuniunea la nivel înalt de la Milano din 1985, 9 zonei eligibile a programului.
mai a fost declarată Ziua Europei, această dată Anul acesta, pentru această sărbătoare, a fost 
fiind unul dintre simbolurile Europei Unite, organizată o întâlnire cu generaţia tânără a 
împreună cu steagul albastru, cu 12 stele aurii, Europenilor – studenţi din Universitatea Ruse 
"Oda  Bucuriei" din Simfonia IX al lui Beethoven şi “Angel Kanchev”, învăţând despre trecutul nostru 
Moneda Unică (euro). comun în această regiune europeană, aruncând o 
În prezent, pentru cele 28 de state, inclusiv privire în viitorul tehnologiei prin obiectele şi 
Bulgaria şi România, începând cu 1 ianuarie 2007 artefactele 3D realizate în cadrul proiectului 
şi pentru peste 500 de milioane de persoane, "Mediul de v izualizare interactivă a 
Uniunea Europeană reprezintă un spaţiu fără patrimoniului cultural roman antic pentru zona 

Secretariatul Comun pentru Programul Interreg V-graniţe, care oferă mai multe oportunităţi, şanse transfrontalieră Bulgaria şi România", cod e-MS: 
A România - Bulgaria din cadrul Biroului Regional egale, libertate şi circulaţie liberă. ROBG-9, implementat în cadrul Programului 
pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi Interreg V-A România-Bulgaria, cofinanţat de Pentru a sărbători Ziua Europei, instituţiile din UE 
pentru graniţa România - Bulgaria a continuat Uniunea Europeană prin Fondul European pentru şi-au deschis porţile pentru publicul la începutul 
tradiţia de a sărbători Ziua Europei prin Dezvoltare Regională. În acelaşi timp, am venit lunii mai la Bruxelles şi Strasbourg. Birourile 
organizarea unor evenimente diferite în zona aproape de cetăţenii din Ruse (Bulgaria), locale din Europa au organizat o varietate de 
transfrontalieră România-Bulgaria, cu scopul de a oferindu-le răspunsuri la întrebările lor privind activităţi şi evenimente pentru toate vârstele. În 
creşte gradul de conştientizare cu privire la Uniunea Europeană dar şi informaţii despre fiecare an, mii de oameni participă la vizite, 

colaborarea transfrontalieră dintre România şi dezbateri, concerte şi alte evenimente pentru a 
Bulgaria.marca ziua şi a creşte gradul de conştientizare cu 

privire la UE. În Europa, precum şi în Bulgaria şi Pentru a afla mai multe despre Programul Interreg 
România, această zi este sărbătorită cu diverse V-A România-Bulgaria, vă invităm să accesaţi site-
evenimente. ul oficial al programului: www.interregrobg.eu.

9 Mai – Ziua Europei!

Deputatul Sorin Vrăjitoru, iniţiativă 
legislativă pentru eliminarea 

impozitului pe venit la culturile de 
plante medicinale şi aromatice

Senatorul Roxana Paţurcă a participat 
la reuniunea transatlantică a tinerilor 

politicieni de la Washington

n TU – 40 Network
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 echipă în adevăratul sens al cuvântului - un aducem. Cred că mai greu va fi să rămânem în prima ani. „Am găsit un sponsor tehnic în perioada aceasta, în 
manager şcolit în mediul privat, la una dintre Ligă pentru că în Liga I sunt echipe foarte bune, jucători ceea ce priveşte echipamentul. E din Braşov. Acerbis e Ocele mai mari companii din România şi din partenerul nostru tehnic pe o perioadă de 3 ani de aici 

lume – Renault, Florin Brişan şi un antrenor titrat, ce a încolo. Ne asigură tot ceea ce înseamnă echipament: de 
mai avut două experienţe de succes în ale promovării în joc, de antrenament, de prezentare şi restul 
Liga I, cu Poli Timişoara şi Rapid, Dan Alexa - a scris materialelor pentru antrenament. Săptămâna viitoare 
istoria modernă a clubului de fotbal Dunărea Călăraşi. semnez un contract de publicitate cu o firmă din 

Bucureşti care va asigura panotajul, cu panourile de Pentru prima dată în istoria sa, Dunărea Călăraşi va 
stadion şi care ne mai aduce nişte venituri suplimentare evolua, din sezonul următor, pe prima scenă 
la fiecare meci, destul de consistente. Sunt deschis şi fotbalistică a ţării, graţie parcursului de excepţie din 
aştept în continuare sprijin şi din partea privaţilor. În retur – 26 de victorii, 5 egaluri şi doar o înfrângere, 
toată perioada acesta am tot încercat să atrag cât mai atunci când la cârma echipei călărăşene s-au instalat 
mulţi…. Silcotub, pot să vă spun sigur că nu sunt preşedintele Florin Brişan şi antrenorul Dan Alexa. 
interesaţi în a sprijini sportul, ei nu au în politica lor Împreună au reuşit să realizeze această performanţă 
economică sportul. Au alte activităţi pe care le sportivă de excepţie la clubul de pe malul Borcei, 
sponsorizează. La Dedeman, am mai vorbit pentru că promovând, matematic, sâmbătă, 5 mai a.c., cu 5 etape 
urmează să vină în Călăraşi şi îi cunosc întâmplător şi înainte de final. 
au alte planuri…La Saint Gobain la fel am primit 
răspuns că nu decid ei şi că decizia se ia undeva în Nu-mi vine să cred. Trăiesc momente 
Franţa. Inclusiv la Renault am fost, şi eu lucrez cu foarte buni. Dacă nu eşti pregătit din toate punctele de incredibile. Nici nu am cuvinte să descriu 
Renault-ul din 1995, sunt comitete de direcţie în Franţa vedere va fi greu să rămâi.”, a declarat Alexa.bucuria pe care o simt în aceste clipe. Nu am 
şi e cam greu să încheie contracte de sponsorizare”, a Pe lângă banii primiţi de la Primăria şi Consiliul să uit niciodată această zi de 5 mai 2018. Îi felicit pe 
conchis Brişan.Judeţean Călăraşi, în acest sezon au intrat în bugetul băieţi, pe antrenori şi le mulţumesc celor care au pus 
În ceea ce priveşte licenţa pentru participarea Dunării clubului, mai mult ca oricând, bani şi din sponsorizări. umărul la dezvoltarea acestui vis: Primăria Călăraşi, 
la Campionatul Naţional Liga I, în sezonul 2018 – 2019, Preşedintele AFC Dunărea 2005 Călăraşi, Florin Consiliul Local Călăraşi, Consiliul Judeţean Călăraşi, 
preşedintele Brişan a anunţat că aceasta a fost obţinută. Brişan, a anunţat că în ultimele 4 luni ale anului trecut sponsori şi mai ales suporteri.”, au fost primele cuvinte 
„În urma analizării documentaţiei de licenţiere s-au atras sponsorizări în cuantum de 4,6 miliarde lei ale preşedintelui Florin Brişan, după reuşita 
întocmită în conformitate cu Regulamentul naţional de vechi, record în condiţiile în care anual totalul nu promovării.
licenţiere a cluburilor şi de fair – play financiar de către depăşea suma de 1,5 miliarde lei vechi. „Firmele locale 

Sâmbătă, Dunărea a câştigat detaşat partida de acasă cu membrii Administraţiei de licenţiere, clubul nostru a ne ajută, dar nu sunt sume mari. Sunt sponsori mici, dar 
Ripensia Timişoara, promovând cu 5 etape înainte de obţinut miercuri licenţa pentru L1. S-a muncit enorm la una peste alta reprezintă ceva în bugetul clubului. La 
finalul stagiunii în prima Ligă din România. Deja, redactarea acestui document care include respectarea finalul celor 4 luni de anul trecut, am avut 4,6 miliarde 
antrenorul Dan Alexa şi-a stabilit obiectivele pentru celor 5 criterii: sportiv, de infrastructură, de personal şi lei vechi sponsorizări. Ceea ce a fost un record totuşi, 
primul sezon în prima divizie. administraţie, juridic şi financiar şi care ne dă astfel clubul acesta nu a atras niciodată mai mult de 1-1,5 

dreptul de a evolua în liga I.”, a spus acesta.miliarde lei vechi pe an. Au rămas aceiaşi sponsori, anul Am creionat aşa în mare un plan, dar acum 
acesta au mai apărut 2-3 dar cu sume mici gen 10 mii lei. Următoarea provocare majoră o reprezintă omologarea trebuie să ne ocupăm efectiv pentru că în Liga 
Toţi declară însă că sunt alături de echipă, ne susţin stadionului pentru liga I, demers demarat deja de I este alt nivel, este mult mai greu. Vom 
probabil moral.”, a spus Brişan care a reamintit faptul Consiliul Judeţean Călăraşi care va bugeta în perioada încerca să fim o echipă care să nu retrogradeze în 
că de curând AFC Dunărea 2005 Călăraşi are un nou imediat următoare o serie de investiţii, în conformitate primul an, vom vedea ce buget avem ca să putem 
sponsor tehnic, Acerbis, contractul fiind valabil pe 3 cu reglementările LPF.aducem jucători, nu foarte mulţi, dar trebuie să 

expunere la lumina soarelui. Soarta câini în călduri.
intervine atunci când fata îl cunoaşte Va înţelege, până la urmă, care sunt 
pe Charlie, cu care trăieşte o lucrurile cu adevărat importante: 
frumoasă dragoste de vară. prietenia, familia, gustul şi acea mult 

râvnită cană de cafea cu titlul "Cel 
mai bun amant".

28 mai şi 04 iunie
Ora: 20:00

Book Club - 2D 
Regia: Bill Holderman
Cu: Diane Keaton, Jane Fonda, 
Candice Bergen, Mary Steenburgen, 
Andy Garcia
Gen film: Comedie
Premiera în România: 25.05.2018
Patru femei, patru prietene de-o viaţă, 
fac parte dintr-un club de lectură care 
se întâlneşte lunar. Diane a rămas 
recent văduvă după 40 de ani de 

Vineri 11 şi 18 mai: ora 12.30 25 – 31 maicăsătorie. Jane se bucură de 
Sâmbătă 12 şi 19 mai: Orele: 17.00; 20.00partenerul ei fără nicio obligaţie. 

ora 10.30 şi 12.30 Luni: titlul nu este proiectatSharon încă se luptă să treacă peste 
Duminică 13 şi 20 mai: un divorţ de zeci de ani, iar căsătoria 

ora 10.30 şi 12.30 Operaţiunea lui Carol se află într-o criză după 35 11 – 17 mai
de ani. Cu toate acestea, viaţa acestor Orele: 17.00; 20.00Raţă, raţă şi Ham-Ham - 2Dpatru prietene este transformată Luni: titlul nu este proiectatgâscan - 3D Regia: Raja Gosnellradical după ce ajung să citească Revanşa – 2DRegia: Christopher Jenkins infamul "Fifty Shades of Grey", care le Cu: Stanley Tucci, Natasha Lyonne, 

Regia: Coralie FargeatCu: Jim Gaffigan, Zendaya, Lance catapultează într-o serie de alegeri şi Alan Cumming, Will Arnett, Gabriel 
Cu: Matilda Anna Ingrid Lutz, Kevin Lim, Greg Proops, Natasha Leggero, decizii scandaloase. Iglesias
Janssens, Vincent ColombeDiedrich Bader

Gen film: Acţiune, Aventuri, Gen film: Acţiune, ThrillerGen film: Animaţie, varianta dublată
Comedie, Crimă, FamilieRating: N15Rating: AG 
Rating: AGDurata: 108 minuteDurata: 91 minute

Premiera în România: 11.05.2018 Durata: 92 minutePremiera în România: 
Trei bărbaţi căsătoriţi merg împreună 20.04.2018După ce s-a rănit într-un Premiera în România: 25.05.2018
la partida anuală de vânătoare dintr-accident, un gâscoi aventuros este Pentru că fetele lor adolescente sunt 
un canion, în mijlocul deşertului. responsabilizat de doi orfani cu ochii cele mai bune prietene, părinţii 
Unul dintre ei are ideea de a veni mari, în timp ce se confruntă cu acestora, Lisa, Mitchell şi Hunter, au 
însoţit de tânăra şi atrăgătoarea sa pericolele şi frumuseţea lumii din ajuns să se cunoască de mai bine de 
amantă, care stârneşte imediat afară. zece ani. Dar cum timpul trece 
interesul celorlalţi doi.

repede, iar pubertatea a redefinit deja Situaţia scapă de sub control... 
dinamica parentală, liceencele se Abandonată în deşert, tânăra 
îndreaptă deja spre balul de absolvire. muribundă revine la viaţă, iar 
Însă după ce găsesc pe laptop-ul vânătorii se transformă în pradă.
fetelor un pact codificat cu ajutorul 
emoticoanelor prin care acestea 
plănuiesc să îşi piardă virginitatea în 
seara balului, părinţii adolescentelor 
pornesc într-o misiune ultra secretă 
de a le da planurile peste cap, chiar 

Vineri 25 mai; 01 şi 08 iunie: ora dacă asta presupune să o facă în cel 
12.30 mai ruşinos mod posibil şi cât se 

Sâmbătă 26 mai; 02 şi 09 iunie: ora poate de public, în faţa tuturor.
10.30 şi 12.30

Duminică 27 mai; 03 şi 10 iunie: ora 
10.30 şi 12.30

Aventuri fără     
pereche - 2D

Regia: Galina Miklínová

14 mai Cu: KrystofHádek, Jan Maxián, 
Ora: 20:00 David Novotný, OndrejTrojan, Marek 

TaclíkSub soarele nopţii - 
Gen film: Animaţie, varianta dublată

2D Rating: AG 18 – 24 mai
Regia: Scott Speer Premiera în România: 27.04.2018Orele: 17.00; 20.00
Cu: Bella Thorne, Patrick Mâncăcioşii de şosete sunt creaturi pe 

Deadpool 2 – 2DSchwarzenegger, Rob Riggle, Quinn care oamenii nu le pot vedea, 
Shephard Regia: David Leitch responsabile pentru dispariţia 
Gen film: Dramă, Romantic, Cu: Morena Baccarin, Ryan şosetelor pe care nu le mai găsim. Ei 
Dragoste Reynolds, Josh Brolin, T.J. Miller mănâncă doar câte o şosetă, lăsând 
Rating: AP 12 Gen film: Acţiune, Aventuri, perechile... desperecheate. Şi nu se 
Durata: 91 minute Comedie, SF ating niciodată de şosetele de bebeluş.
Premiera în România: 20.04.2018 Premiera în România: 18.05.2018 Viaţa Mâncăcioşilor de şosete este o 
Sub soarele nopţii, este povestea lui Căutând savoarea vieţii, dar şi un aventură continuă. Îţi trebuie curaj să 
Katie, o tânără de 17 ani obligată să aparat care l-ar putea ajuta să găseşti o familie cu multe şosete, să o 
stea închisă în casă încă de mică din călătorească în timp, Wade trebuie protejezi şi să înveţi să trăieşti cu 
cauza unei boli foarte rare care o pune să-şi croiască drum printre ninja, oameni prin preajmă. Iar eroii noştri 
în pericol de moarte la cea mai scurtă temuţi mafioţi japonezi yakuza şi... nu duc lipsă de curaj!

Informaţii: Sala CINEMA 
3D/ 2D, B-dul 1 Mai, nr. 5A - 
Parcul central
Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 
3D şi 2D): 8 lei – copii cu vârste 
de maxim 14 ani; 12 lei – 
persoane cu vârste peste 14 ani.
Nu se efectuează rezervări, 
biletele putând fi cumpărate de 
la casieria cinematografului, cu o 
săptămână înainte de data 
spectacolului.
- tel: 0242-312.800
- site: www.culturalcl.ro

Filmele lunii mai la Cinema 3D/2D Călăraşi

n perioada 23-27 aprilie a.c., la 
C â m p u l u n g  M u s c e l ,  s - a  Îdesfăşurat Cupa României la Box 

pentru Juniori. CSM Călăraşi a fost 
prezent la această competiţie cu 5 
sportivi, antrenaţi de Valentin şi 
Georgian Anghel. 
După o competiţie puternică, care a 
avut la start 150 de sportivi, toţi 
venind cu o dorinţă enormă de 
victorie, 3 dintre sportivii clubului 
călărăşean au reuşit să se califice în semifinale, acolo unde Apostu Sergiu 
a rămas cu medalia de bronz, după un meci extrem de echilibrat!
Ajunşi în finală, Marco Manea (48kg) şi Tavi Dobre (50kg), după ce au 
învins categoric în meciurile din semifinale, au reuşit să câştige, şi în acest 
an, Cupa României la BOX,  reconfirmând astfel faptul că sunt cei mai 
buni boxeri români la categoria lor de vârstă şi greutate. 
„Sportivii CSM Călăraşi au arătat în meciurile din finala competiţiei că 
sunt doi sportivi de mare viitor, cu siguranţă printre cei mai valoroşi 
sportivi pe care îi are boxul românesc la juniori, sportivi care vor face 
înaltă performanţă pentru oraşul nostru şi pentru România!”, au declarat 
antrenorii celor doi sportivi.

inerii boxeri călărăşeni au început 
sezonul oficial al competiţiilor cu Tclasări pe podium. Prima competiţie 

oficială din acest an aduce şi primele 
rezultate notabile pentru boxul din cadrul 
CSM Călăraşi. Aur, argint şi două medalii de 
Bronz pentru sportivii călăraşeni. 
La competiţia desfăşurată în perioada 13-
18.04.2018 la Brezoi, judeţul Vâlcea, CSM 
Călăraşi a fost reprezentat de 5 sportivi, 4 
dintre ei urcând pe podiumul de premiere şi 
obţinând medalii la prima lor competiţie 

natul European de Cadeţi unde avem oficială din 2018. 
încredere că va reprezenta cu succes CSM -Vasile Mario (59 kg) - Locul I
Călăraşi, chiar dacă va fi prima lui competiţie 

-Pavel Ionuţ (36kg) - Locul II internaţională. 
-Gogoloş Nicolae (43kg) - Locul III Cu siguranţă e doar începutul acestor copii în 
-Bouroşu Damian (44,5kg) - Locul III drumul lor spre marea performanţă! 
„Pentru Vasile Mario va urma o perioadă de Felicitari!”, au scris antrenorii sportivilor pe 
pregătire în vederea participării la Campio- pagina de facebook ca Secţiei de Box.

Boxeri călărăşeni pe podium la 
Cupa României Cadeţi 2018

Marco Manea şi Tavi Dobre, 
câştigători ai Cupei României Juniori

n Box

Dunărea Călăraşi, în Liga I - Istoria e făcută de 
oameni providenţiali: Florin Brişan şi Dan Alexa
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 echipă în adevăratul sens al cuvântului - un aducem. Cred că mai greu va fi să rămânem în prima ani. „Am găsit un sponsor tehnic în perioada aceasta, în 
manager şcolit în mediul privat, la una dintre Ligă pentru că în Liga I sunt echipe foarte bune, jucători ceea ce priveşte echipamentul. E din Braşov. Acerbis e Ocele mai mari companii din România şi din partenerul nostru tehnic pe o perioadă de 3 ani de aici 

lume – Renault, Florin Brişan şi un antrenor titrat, ce a încolo. Ne asigură tot ceea ce înseamnă echipament: de 
mai avut două experienţe de succes în ale promovării în joc, de antrenament, de prezentare şi restul 
Liga I, cu Poli Timişoara şi Rapid, Dan Alexa - a scris materialelor pentru antrenament. Săptămâna viitoare 
istoria modernă a clubului de fotbal Dunărea Călăraşi. semnez un contract de publicitate cu o firmă din 

Bucureşti care va asigura panotajul, cu panourile de Pentru prima dată în istoria sa, Dunărea Călăraşi va 
stadion şi care ne mai aduce nişte venituri suplimentare evolua, din sezonul următor, pe prima scenă 
la fiecare meci, destul de consistente. Sunt deschis şi fotbalistică a ţării, graţie parcursului de excepţie din 
aştept în continuare sprijin şi din partea privaţilor. În retur – 26 de victorii, 5 egaluri şi doar o înfrângere, 
toată perioada acesta am tot încercat să atrag cât mai atunci când la cârma echipei călărăşene s-au instalat 
mulţi…. Silcotub, pot să vă spun sigur că nu sunt preşedintele Florin Brişan şi antrenorul Dan Alexa. 
interesaţi în a sprijini sportul, ei nu au în politica lor Împreună au reuşit să realizeze această performanţă 
economică sportul. Au alte activităţi pe care le sportivă de excepţie la clubul de pe malul Borcei, 
sponsorizează. La Dedeman, am mai vorbit pentru că promovând, matematic, sâmbătă, 5 mai a.c., cu 5 etape 
urmează să vină în Călăraşi şi îi cunosc întâmplător şi înainte de final. 
au alte planuri…La Saint Gobain la fel am primit 
răspuns că nu decid ei şi că decizia se ia undeva în Nu-mi vine să cred. Trăiesc momente 
Franţa. Inclusiv la Renault am fost, şi eu lucrez cu foarte buni. Dacă nu eşti pregătit din toate punctele de incredibile. Nici nu am cuvinte să descriu 
Renault-ul din 1995, sunt comitete de direcţie în Franţa vedere va fi greu să rămâi.”, a declarat Alexa.bucuria pe care o simt în aceste clipe. Nu am 
şi e cam greu să încheie contracte de sponsorizare”, a Pe lângă banii primiţi de la Primăria şi Consiliul să uit niciodată această zi de 5 mai 2018. Îi felicit pe 
conchis Brişan.Judeţean Călăraşi, în acest sezon au intrat în bugetul băieţi, pe antrenori şi le mulţumesc celor care au pus 
În ceea ce priveşte licenţa pentru participarea Dunării clubului, mai mult ca oricând, bani şi din sponsorizări. umărul la dezvoltarea acestui vis: Primăria Călăraşi, 
la Campionatul Naţional Liga I, în sezonul 2018 – 2019, Preşedintele AFC Dunărea 2005 Călăraşi, Florin Consiliul Local Călăraşi, Consiliul Judeţean Călăraşi, 
preşedintele Brişan a anunţat că aceasta a fost obţinută. Brişan, a anunţat că în ultimele 4 luni ale anului trecut sponsori şi mai ales suporteri.”, au fost primele cuvinte 
„În urma analizării documentaţiei de licenţiere s-au atras sponsorizări în cuantum de 4,6 miliarde lei ale preşedintelui Florin Brişan, după reuşita 
întocmită în conformitate cu Regulamentul naţional de vechi, record în condiţiile în care anual totalul nu promovării.
licenţiere a cluburilor şi de fair – play financiar de către depăşea suma de 1,5 miliarde lei vechi. „Firmele locale 

Sâmbătă, Dunărea a câştigat detaşat partida de acasă cu membrii Administraţiei de licenţiere, clubul nostru a ne ajută, dar nu sunt sume mari. Sunt sponsori mici, dar 
Ripensia Timişoara, promovând cu 5 etape înainte de obţinut miercuri licenţa pentru L1. S-a muncit enorm la una peste alta reprezintă ceva în bugetul clubului. La 
finalul stagiunii în prima Ligă din România. Deja, redactarea acestui document care include respectarea finalul celor 4 luni de anul trecut, am avut 4,6 miliarde 
antrenorul Dan Alexa şi-a stabilit obiectivele pentru celor 5 criterii: sportiv, de infrastructură, de personal şi lei vechi sponsorizări. Ceea ce a fost un record totuşi, 
primul sezon în prima divizie. administraţie, juridic şi financiar şi care ne dă astfel clubul acesta nu a atras niciodată mai mult de 1-1,5 

dreptul de a evolua în liga I.”, a spus acesta.miliarde lei vechi pe an. Au rămas aceiaşi sponsori, anul Am creionat aşa în mare un plan, dar acum 
acesta au mai apărut 2-3 dar cu sume mici gen 10 mii lei. Următoarea provocare majoră o reprezintă omologarea trebuie să ne ocupăm efectiv pentru că în Liga 
Toţi declară însă că sunt alături de echipă, ne susţin stadionului pentru liga I, demers demarat deja de I este alt nivel, este mult mai greu. Vom 
probabil moral.”, a spus Brişan care a reamintit faptul Consiliul Judeţean Călăraşi care va bugeta în perioada încerca să fim o echipă care să nu retrogradeze în 
că de curând AFC Dunărea 2005 Călăraşi are un nou imediat următoare o serie de investiţii, în conformitate primul an, vom vedea ce buget avem ca să putem 
sponsor tehnic, Acerbis, contractul fiind valabil pe 3 cu reglementările LPF.aducem jucători, nu foarte mulţi, dar trebuie să 

expunere la lumina soarelui. Soarta câini în călduri.
intervine atunci când fata îl cunoaşte Va înţelege, până la urmă, care sunt 
pe Charlie, cu care trăieşte o lucrurile cu adevărat importante: 
frumoasă dragoste de vară. prietenia, familia, gustul şi acea mult 

râvnită cană de cafea cu titlul "Cel 
mai bun amant".

28 mai şi 04 iunie
Ora: 20:00

Book Club - 2D 
Regia: Bill Holderman
Cu: Diane Keaton, Jane Fonda, 
Candice Bergen, Mary Steenburgen, 
Andy Garcia
Gen film: Comedie
Premiera în România: 25.05.2018
Patru femei, patru prietene de-o viaţă, 
fac parte dintr-un club de lectură care 
se întâlneşte lunar. Diane a rămas 
recent văduvă după 40 de ani de 

Vineri 11 şi 18 mai: ora 12.30 25 – 31 maicăsătorie. Jane se bucură de 
Sâmbătă 12 şi 19 mai: Orele: 17.00; 20.00partenerul ei fără nicio obligaţie. 

ora 10.30 şi 12.30 Luni: titlul nu este proiectatSharon încă se luptă să treacă peste 
Duminică 13 şi 20 mai: un divorţ de zeci de ani, iar căsătoria 

ora 10.30 şi 12.30 Operaţiunea lui Carol se află într-o criză după 35 11 – 17 mai
de ani. Cu toate acestea, viaţa acestor Orele: 17.00; 20.00Raţă, raţă şi Ham-Ham - 2Dpatru prietene este transformată Luni: titlul nu este proiectatgâscan - 3D Regia: Raja Gosnellradical după ce ajung să citească Revanşa – 2DRegia: Christopher Jenkins infamul "Fifty Shades of Grey", care le Cu: Stanley Tucci, Natasha Lyonne, 

Regia: Coralie FargeatCu: Jim Gaffigan, Zendaya, Lance catapultează într-o serie de alegeri şi Alan Cumming, Will Arnett, Gabriel 
Cu: Matilda Anna Ingrid Lutz, Kevin Lim, Greg Proops, Natasha Leggero, decizii scandaloase. Iglesias
Janssens, Vincent ColombeDiedrich Bader

Gen film: Acţiune, Aventuri, Gen film: Acţiune, ThrillerGen film: Animaţie, varianta dublată
Comedie, Crimă, FamilieRating: N15Rating: AG 
Rating: AGDurata: 108 minuteDurata: 91 minute

Premiera în România: 11.05.2018 Durata: 92 minutePremiera în România: 
Trei bărbaţi căsătoriţi merg împreună 20.04.2018După ce s-a rănit într-un Premiera în România: 25.05.2018
la partida anuală de vânătoare dintr-accident, un gâscoi aventuros este Pentru că fetele lor adolescente sunt 
un canion, în mijlocul deşertului. responsabilizat de doi orfani cu ochii cele mai bune prietene, părinţii 
Unul dintre ei are ideea de a veni mari, în timp ce se confruntă cu acestora, Lisa, Mitchell şi Hunter, au 
însoţit de tânăra şi atrăgătoarea sa pericolele şi frumuseţea lumii din ajuns să se cunoască de mai bine de 
amantă, care stârneşte imediat afară. zece ani. Dar cum timpul trece 
interesul celorlalţi doi.

repede, iar pubertatea a redefinit deja Situaţia scapă de sub control... 
dinamica parentală, liceencele se Abandonată în deşert, tânăra 
îndreaptă deja spre balul de absolvire. muribundă revine la viaţă, iar 
Însă după ce găsesc pe laptop-ul vânătorii se transformă în pradă.
fetelor un pact codificat cu ajutorul 
emoticoanelor prin care acestea 
plănuiesc să îşi piardă virginitatea în 
seara balului, părinţii adolescentelor 
pornesc într-o misiune ultra secretă 
de a le da planurile peste cap, chiar 

Vineri 25 mai; 01 şi 08 iunie: ora dacă asta presupune să o facă în cel 
12.30 mai ruşinos mod posibil şi cât se 

Sâmbătă 26 mai; 02 şi 09 iunie: ora poate de public, în faţa tuturor.
10.30 şi 12.30

Duminică 27 mai; 03 şi 10 iunie: ora 
10.30 şi 12.30

Aventuri fără     
pereche - 2D

Regia: Galina Miklínová

14 mai Cu: KrystofHádek, Jan Maxián, 
Ora: 20:00 David Novotný, OndrejTrojan, Marek 

TaclíkSub soarele nopţii - 
Gen film: Animaţie, varianta dublată

2D Rating: AG 18 – 24 mai
Regia: Scott Speer Premiera în România: 27.04.2018Orele: 17.00; 20.00
Cu: Bella Thorne, Patrick Mâncăcioşii de şosete sunt creaturi pe 

Deadpool 2 – 2DSchwarzenegger, Rob Riggle, Quinn care oamenii nu le pot vedea, 
Shephard Regia: David Leitch responsabile pentru dispariţia 
Gen film: Dramă, Romantic, Cu: Morena Baccarin, Ryan şosetelor pe care nu le mai găsim. Ei 
Dragoste Reynolds, Josh Brolin, T.J. Miller mănâncă doar câte o şosetă, lăsând 
Rating: AP 12 Gen film: Acţiune, Aventuri, perechile... desperecheate. Şi nu se 
Durata: 91 minute Comedie, SF ating niciodată de şosetele de bebeluş.
Premiera în România: 20.04.2018 Premiera în România: 18.05.2018 Viaţa Mâncăcioşilor de şosete este o 
Sub soarele nopţii, este povestea lui Căutând savoarea vieţii, dar şi un aventură continuă. Îţi trebuie curaj să 
Katie, o tânără de 17 ani obligată să aparat care l-ar putea ajuta să găseşti o familie cu multe şosete, să o 
stea închisă în casă încă de mică din călătorească în timp, Wade trebuie protejezi şi să înveţi să trăieşti cu 
cauza unei boli foarte rare care o pune să-şi croiască drum printre ninja, oameni prin preajmă. Iar eroii noştri 
în pericol de moarte la cea mai scurtă temuţi mafioţi japonezi yakuza şi... nu duc lipsă de curaj!

Informaţii: Sala CINEMA 
3D/ 2D, B-dul 1 Mai, nr. 5A - 
Parcul central
Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 
3D şi 2D): 8 lei – copii cu vârste 
de maxim 14 ani; 12 lei – 
persoane cu vârste peste 14 ani.
Nu se efectuează rezervări, 
biletele putând fi cumpărate de 
la casieria cinematografului, cu o 
săptămână înainte de data 
spectacolului.
- tel: 0242-312.800
- site: www.culturalcl.ro

Filmele lunii mai la Cinema 3D/2D Călăraşi

n perioada 23-27 aprilie a.c., la 
C â m p u l u n g  M u s c e l ,  s - a  Îdesfăşurat Cupa României la Box 

pentru Juniori. CSM Călăraşi a fost 
prezent la această competiţie cu 5 
sportivi, antrenaţi de Valentin şi 
Georgian Anghel. 
După o competiţie puternică, care a 
avut la start 150 de sportivi, toţi 
venind cu o dorinţă enormă de 
victorie, 3 dintre sportivii clubului 
călărăşean au reuşit să se califice în semifinale, acolo unde Apostu Sergiu 
a rămas cu medalia de bronz, după un meci extrem de echilibrat!
Ajunşi în finală, Marco Manea (48kg) şi Tavi Dobre (50kg), după ce au 
învins categoric în meciurile din semifinale, au reuşit să câştige, şi în acest 
an, Cupa României la BOX,  reconfirmând astfel faptul că sunt cei mai 
buni boxeri români la categoria lor de vârstă şi greutate. 
„Sportivii CSM Călăraşi au arătat în meciurile din finala competiţiei că 
sunt doi sportivi de mare viitor, cu siguranţă printre cei mai valoroşi 
sportivi pe care îi are boxul românesc la juniori, sportivi care vor face 
înaltă performanţă pentru oraşul nostru şi pentru România!”, au declarat 
antrenorii celor doi sportivi.

inerii boxeri călărăşeni au început 
sezonul oficial al competiţiilor cu Tclasări pe podium. Prima competiţie 

oficială din acest an aduce şi primele 
rezultate notabile pentru boxul din cadrul 
CSM Călăraşi. Aur, argint şi două medalii de 
Bronz pentru sportivii călăraşeni. 
La competiţia desfăşurată în perioada 13-
18.04.2018 la Brezoi, judeţul Vâlcea, CSM 
Călăraşi a fost reprezentat de 5 sportivi, 4 
dintre ei urcând pe podiumul de premiere şi 
obţinând medalii la prima lor competiţie 

natul European de Cadeţi unde avem oficială din 2018. 
încredere că va reprezenta cu succes CSM -Vasile Mario (59 kg) - Locul I
Călăraşi, chiar dacă va fi prima lui competiţie 

-Pavel Ionuţ (36kg) - Locul II internaţională. 
-Gogoloş Nicolae (43kg) - Locul III Cu siguranţă e doar începutul acestor copii în 
-Bouroşu Damian (44,5kg) - Locul III drumul lor spre marea performanţă! 
„Pentru Vasile Mario va urma o perioadă de Felicitari!”, au scris antrenorii sportivilor pe 
pregătire în vederea participării la Campio- pagina de facebook ca Secţiei de Box.

Boxeri călărăşeni pe podium la 
Cupa României Cadeţi 2018

Marco Manea şi Tavi Dobre, 
câştigători ai Cupei României Juniori

n Box

Dunărea Călăraşi, în Liga I - Istoria e făcută de 
oameni providenţiali: Florin Brişan şi Dan Alexa
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municipiul Călăraşi. Comisarul-şef m i r o s u r i l o r  c a r e  a p a r  î n  rimarul municipiului Călăraşi, 
Daniel Ştefan Drăgulin, s-a Cristian Zanfir a punctat faptul că nu municipiul Călăraşi nu ţine de Pîntâlnit miercuri, 9 mai 2018, cu există în dotarea Gărzii de Mediu administraţia publică locală, în 

comisarul-şef al Gărzii de Mediu Călăraşi aparatură de măsurare a sensul găsirii vinovaţilor şi 
Călăraşi, Cristian Zanfir, şi cu un amendării acestora, însă am 
reprezentant al APM Călăraşi, pentru a 

făcut şi facem demersuri în discuta situaţia mirosurilor care apar 
continuare, prin discuţii cu în municipiul Călăraşi, mai ales în 
reprezentanţii Gărzii de Mediu cursul serii, şi care provin din diferite 
Călăraşi şi ai APM Călăraşi, surse care nu sunt identificate la acest 

moment. pentru găsirea unor soluţii. Am 
În urma discuţiilor iniţiate de primarul luat decizia ca în cel mai scurt 
Daniel Ştefan Drăgulin, s-a adus în timp să organizăm şi o întâlnire 
vedere faptul că firmele cu profil cu societăţile care pot genera 
zootehnic şi vegetal care îşi desfăşoară aceste mirosuri şi, împreună, să 
activitatea pe o rază de 20 km în jurul 

găsim cauzele şi soluţiile. Mai 
mirosurilor, dar nici nu există o municipiului Călăraşi stochează 

mult, prin intermediul Asociaţiei legislaţie în acest sens. Acelaşi lucru a provizoriu reziduurile, conform 
Municipiilor din România, ca fost menţionat şi de reprezentantul legislaţiei de resort, pe o rampă 
v i c e p r e ş e d i n t e  a l  a c e s t e i  APM Călăraşi, mirosurile nefiind specială până la ridicarea acestora de 
structuri, voi ridica problema la reglementate de lege şi că nu există nici către operatorul de salubritate. Se pare 
n i v e l  n a ţ i o n a l ,  v i z a v i  d e  un laborator acreditat.că, atunci când viteza vântului se 

„Aşa cum am mai spus-o în reglementarea legislaţiei.”– măreşte, mirosurile emanate de la 
aceste rampe speciale ajung în repetate rânduri, problema primar Daniel Ştefan Drăgulin

Mircea Brânduşă Kneazova în prezenţa căreia au avut loc război nu ar fi avut loc. Cu acest prilej, tea) şi un ales sobor de preoţi şi diaconi. 
depuneri de flori şi un miting de fraţii de peste Dunăre din Chirnogi În timpul împărtăşirii preoţilor la strană 

 Mai, Ziua Europei, este marcată în comemorare la Monumentul Eroilor. transmit un mesaj de prietenie şi au cântat minunate cântece (pricesne) 
majoritatea fostelor ţări comu- Întrucât ne aflăm în perioada luminată colaborare tuturor locuitorilor din religioase un grup de copii pregătiţi şi 9
niste, ca Ziua Victoriei şi a de după Paşti, când nu se fac parastase, Tutrakan, indiferent de vârstă, sex, etnie îndrumaţi de d-na preoteasa Romina 

Comemorării Eroilor Căzuţi pentru preotul român Răzvan Godescu a ţinut o sau apartenenţă politică. Toţi sunt Noapteş din localitatea Independenţa, 
Independenţă. Pentru România, această scurtă slujbă de binecuvântare închinată prietenii noştri, după cum remarcau cu momentul fiind impresionant atât prin 
zi are o semnificaţie aparte şi anume, Învierii Domnului Hristos, apoi s-a rugat altă ocazie, primarul Irinel Roman şi frumuseţea costumelor populare, prin 
este ziua când a întors armele împotriva pentru pacea, sănătatea şi buna sporire a viceprimarul Ion Ştefan”. acurateţea vocilor, prin melosul care a 
hitleriştilor. Cu acest prilej, o delegaţie celor două popoare, bulgar şi român. Au făcut că multe persoane din biserica să 
din Chirnogi, în colaborare cu Casa de urmat scurte discursuri ale oficialităţilor În altă ordine de idei, aşa cum  se fie cu ochii în lacrimi şi printr-o 
Ajutor Reciproc a pensionarilor, prezente. În mesajul său, dl doctor Stoica obişnuieşte, de câţiva ani în această interpretare deosebită şi chiar inedită a 
condusă de colonel în rezervă, doctor Dan a afirmat: „Onorată şi distinse perioadă a devenit o bună tradiţie ca unor cântece religioase de strană mai 
Stoica Dan, a efectuat o vizită în zona gazde, mă bucur că revin a doua oară în arhiereul episcopiei Sloboziei şi puţin folosite. Momentul deosebit al 
turistică a municipalităţii Tutrakan din acest sanctuar al eroilor şi că particip la Călăraşilor Preasfinţitul Vincenţiu să acestor minunaţi copii l-a remaracat şi 
Bulgaria. Au fost vizitate faleza Dunării un moment de cinstire a eroilor români cerceteze Mânăstirea Radu Negru subliniat în mod deosebit ierarhul 
şi  parcul  dunărean,  cetatea şi bulgari. Eu, ca fost militar de carieră, (Gambeta) de la marginea municipiului locului P.S.Vincenţiu care i-a felicitat pe 
Transmarisca, Biserica Sf. Nicolae, zona înţeleg cel mai bine jertfa eroilor ce şi-au Călăraşi la ceas aniversar, adică la ziua copii oferindu-le cărţi de rugăciuni 
Consiliului Local (la statuia marelui apărat fiecare propria ţară într-un hramului bisericii mânăstirii Sfântul pentru copii şi cruciuliţe, iar d-nei  
revoluţionar bulgar, s-a vorbit despre moment de răscruce al istoriei. Mă înclin Mare Mucenic Gheorghe,  purtătorul de îndrumător o frumoasă biblie. Ierarhul a 
prietenia dintre revoluţionarii bulgari şi adânc în faţa jertfei tuturor eroilor şi sper biruinţă. subliniat în frumosul său cuvânt de 
revoluţionarii români) şi primăria ca aceste momente să nu se mai repete. Ierarhul locului a fost întâmpinat în faţa învăţătură viaţă şi martirajul Sf 
municipiului Tutrakan. Un punct de Felicit în mod deosebit oficialităţile din frumoasei porţi din lemn de stejar Gheorghe  evocând  anumite aspecte din 
mare interes a fost vizitarea muzeului Tutrakan şi Chirnogi care, înfrăţindu-se sculptat a mânăstirii Radu Negru de viaţa  sfântului pe care le cunoştea chiar 
pescăresc – muzeu de o mare valoare, în anii trecuţi, dau un curs pozitiv istoriei către primarul municipiului Călăraşi,  din perioada în care  P.S.Vincenţiu   
unic pe ambele maluri ale Dunării, foarte contemporane. În calitatea mea de domnul, Ştefan Daniel Drăgulin. Sub reprezenta Patriarhia Română în Ţara 
bine amenajat din punct de vedere preşedinte al Casei de Ajutor Reciproc al preoţia Preasfinţiei Sale au participat la Sfântă. Părintele stareţ protosinghelul 
muzeistic de către specialiştii aflaţi în pensionarilor de dincolo de Dunăre vă slujbă preacuviosul părinte Arhimandrit Gherasim Noapteş  a primit din partea 
subordinea directorului Peter Boycev. transmit întreaga mea consideraţie şi mă Rafail Mîţ, Vicar Eparhial, preacucerni- arhiereului ca dar pentru mânăstire o 
Au fost vizitate şi bisericile din satele simt onorat că fac parte din această cii părinţi consilieri Daniel Florin frumoasă icoană pictată pe lemn a Maicii 
Sumenţi (Sf Gheorghe) şi Beliţa (Sf delegaţie”. Enaşcu, Florin Ionescu, Ioan – Florin Domnului îndurerată. Toţi participanţii 
Treime) unde delegaţia română a fost Apoi, ghidul acestei călătorii, ing. Relu Simion, Nicuşor – Silviu Dascălu şi la această Sfântă Liturghie arhierească 
primită  de  primarul  urbei,  M. Cotoban a declarat: „Dacă acum peste Marius – Gabriel Purcărea, preacucerni- au primit o mică ofrandă alimentară în 
C o n s t a n t i n .  A p o i ,  s - a  m e r s  l a  100 de ani aveam astfel de modele cul  părinte  Ramon Eugen I l ie ,  cadrul agapei de hram. 
memorialul din Sumenţi unde a avut loc pozitive de colaborare interumană şi Protopopul Călăraşilor, stareţii mănă- Mulţumesc domnului ing. Relu Cotoban 
o întâlnire cu d-na viceprimar, Petya transfrontalieră, acele urâte momente de stirilor învecinate (Coslogeni şi Liberta- pentru informaţiile puse la dispoziţie!

e la începutul anului 2018, Serviciul 
Public pentru Gestionarea Câinilor Fără DStăpân Călăraşi desfăşoară o campanie 

de responsabilizare a deţinătorilor de canine 
privind sterilizarea, vaccinarea, modul de 
deţinere al caninelor precum şi menţinerea 
igienei în spaţiile publice şi în spaţiile adiacente 
acestora, având ca scop respectarea normelor de 
curăţenie, igienă şi întreţinerea în condiţii 
optime a spaţiului de cazare a animalelor, fără a 
aduce atingere liniştii şi ordinii publice, precum 
şi a drepturilor celorlalţi proprietari de imobile 
din municipiu.
Această campanie se desfăşoară în cooperare cu 
reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de 
Jandarmi şi ai Poliţiei Locale.
Până în prezent au fost aplicate 23 de sancţiuni, 
din care 6 contravenţii în valoare de 6.900 lei şi 
17 „Avertisment scris”, pentru încălcarea 
prevederilor legii 258/2013 şi a HCL 166/2017.

Ziua Eroilor - Sărbătoare Naţională în Bulgaria şi România

n SPGCFS

Sancţiuni pentru cei care 
nu respectă legislaţia 

privind deţinerea de canine

Reprezentanţii Gărzii de Mediu şi APM 
Călăraşi ridică din umeri - nu există legislaţie 

pentru stoparea mirosurilor
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municipiul Călăraşi. Comisarul-şef m i r o s u r i l o r  c a r e  a p a r  î n  rimarul municipiului Călăraşi, 
Daniel Ştefan Drăgulin, s-a Cristian Zanfir a punctat faptul că nu municipiul Călăraşi nu ţine de Pîntâlnit miercuri, 9 mai 2018, cu există în dotarea Gărzii de Mediu administraţia publică locală, în 

comisarul-şef al Gărzii de Mediu Călăraşi aparatură de măsurare a sensul găsirii vinovaţilor şi 
Călăraşi, Cristian Zanfir, şi cu un amendării acestora, însă am 
reprezentant al APM Călăraşi, pentru a 

făcut şi facem demersuri în discuta situaţia mirosurilor care apar 
continuare, prin discuţii cu în municipiul Călăraşi, mai ales în 
reprezentanţii Gărzii de Mediu cursul serii, şi care provin din diferite 
Călăraşi şi ai APM Călăraşi, surse care nu sunt identificate la acest 

moment. pentru găsirea unor soluţii. Am 
În urma discuţiilor iniţiate de primarul luat decizia ca în cel mai scurt 
Daniel Ştefan Drăgulin, s-a adus în timp să organizăm şi o întâlnire 
vedere faptul că firmele cu profil cu societăţile care pot genera 
zootehnic şi vegetal care îşi desfăşoară aceste mirosuri şi, împreună, să 
activitatea pe o rază de 20 km în jurul 

găsim cauzele şi soluţiile. Mai 
mirosurilor, dar nici nu există o municipiului Călăraşi stochează 

mult, prin intermediul Asociaţiei legislaţie în acest sens. Acelaşi lucru a provizoriu reziduurile, conform 
Municipiilor din România, ca fost menţionat şi de reprezentantul legislaţiei de resort, pe o rampă 
v i c e p r e ş e d i n t e  a l  a c e s t e i  APM Călăraşi, mirosurile nefiind specială până la ridicarea acestora de 
structuri, voi ridica problema la reglementate de lege şi că nu există nici către operatorul de salubritate. Se pare 
n i v e l  n a ţ i o n a l ,  v i z a v i  d e  un laborator acreditat.că, atunci când viteza vântului se 

„Aşa cum am mai spus-o în reglementarea legislaţiei.”– măreşte, mirosurile emanate de la 
aceste rampe speciale ajung în repetate rânduri, problema primar Daniel Ştefan Drăgulin

Mircea Brânduşă Kneazova în prezenţa căreia au avut loc război nu ar fi avut loc. Cu acest prilej, tea) şi un ales sobor de preoţi şi diaconi. 
depuneri de flori şi un miting de fraţii de peste Dunăre din Chirnogi În timpul împărtăşirii preoţilor la strană 

 Mai, Ziua Europei, este marcată în comemorare la Monumentul Eroilor. transmit un mesaj de prietenie şi au cântat minunate cântece (pricesne) 
majoritatea fostelor ţări comu- Întrucât ne aflăm în perioada luminată colaborare tuturor locuitorilor din religioase un grup de copii pregătiţi şi 9
niste, ca Ziua Victoriei şi a de după Paşti, când nu se fac parastase, Tutrakan, indiferent de vârstă, sex, etnie îndrumaţi de d-na preoteasa Romina 

Comemorării Eroilor Căzuţi pentru preotul român Răzvan Godescu a ţinut o sau apartenenţă politică. Toţi sunt Noapteş din localitatea Independenţa, 
Independenţă. Pentru România, această scurtă slujbă de binecuvântare închinată prietenii noştri, după cum remarcau cu momentul fiind impresionant atât prin 
zi are o semnificaţie aparte şi anume, Învierii Domnului Hristos, apoi s-a rugat altă ocazie, primarul Irinel Roman şi frumuseţea costumelor populare, prin 
este ziua când a întors armele împotriva pentru pacea, sănătatea şi buna sporire a viceprimarul Ion Ştefan”. acurateţea vocilor, prin melosul care a 
hitleriştilor. Cu acest prilej, o delegaţie celor două popoare, bulgar şi român. Au făcut că multe persoane din biserica să 
din Chirnogi, în colaborare cu Casa de urmat scurte discursuri ale oficialităţilor În altă ordine de idei, aşa cum  se fie cu ochii în lacrimi şi printr-o 
Ajutor Reciproc a pensionarilor, prezente. În mesajul său, dl doctor Stoica obişnuieşte, de câţiva ani în această interpretare deosebită şi chiar inedită a 
condusă de colonel în rezervă, doctor Dan a afirmat: „Onorată şi distinse perioadă a devenit o bună tradiţie ca unor cântece religioase de strană mai 
Stoica Dan, a efectuat o vizită în zona gazde, mă bucur că revin a doua oară în arhiereul episcopiei Sloboziei şi puţin folosite. Momentul deosebit al 
turistică a municipalităţii Tutrakan din acest sanctuar al eroilor şi că particip la Călăraşilor Preasfinţitul Vincenţiu să acestor minunaţi copii l-a remaracat şi 
Bulgaria. Au fost vizitate faleza Dunării un moment de cinstire a eroilor români cerceteze Mânăstirea Radu Negru subliniat în mod deosebit ierarhul 
şi  parcul  dunărean,  cetatea şi bulgari. Eu, ca fost militar de carieră, (Gambeta) de la marginea municipiului locului P.S.Vincenţiu care i-a felicitat pe 
Transmarisca, Biserica Sf. Nicolae, zona înţeleg cel mai bine jertfa eroilor ce şi-au Călăraşi la ceas aniversar, adică la ziua copii oferindu-le cărţi de rugăciuni 
Consiliului Local (la statuia marelui apărat fiecare propria ţară într-un hramului bisericii mânăstirii Sfântul pentru copii şi cruciuliţe, iar d-nei  
revoluţionar bulgar, s-a vorbit despre moment de răscruce al istoriei. Mă înclin Mare Mucenic Gheorghe,  purtătorul de îndrumător o frumoasă biblie. Ierarhul a 
prietenia dintre revoluţionarii bulgari şi adânc în faţa jertfei tuturor eroilor şi sper biruinţă. subliniat în frumosul său cuvânt de 
revoluţionarii români) şi primăria ca aceste momente să nu se mai repete. Ierarhul locului a fost întâmpinat în faţa învăţătură viaţă şi martirajul Sf 
municipiului Tutrakan. Un punct de Felicit în mod deosebit oficialităţile din frumoasei porţi din lemn de stejar Gheorghe  evocând  anumite aspecte din 
mare interes a fost vizitarea muzeului Tutrakan şi Chirnogi care, înfrăţindu-se sculptat a mânăstirii Radu Negru de viaţa  sfântului pe care le cunoştea chiar 
pescăresc – muzeu de o mare valoare, în anii trecuţi, dau un curs pozitiv istoriei către primarul municipiului Călăraşi,  din perioada în care  P.S.Vincenţiu   
unic pe ambele maluri ale Dunării, foarte contemporane. În calitatea mea de domnul, Ştefan Daniel Drăgulin. Sub reprezenta Patriarhia Română în Ţara 
bine amenajat din punct de vedere preşedinte al Casei de Ajutor Reciproc al preoţia Preasfinţiei Sale au participat la Sfântă. Părintele stareţ protosinghelul 
muzeistic de către specialiştii aflaţi în pensionarilor de dincolo de Dunăre vă slujbă preacuviosul părinte Arhimandrit Gherasim Noapteş  a primit din partea 
subordinea directorului Peter Boycev. transmit întreaga mea consideraţie şi mă Rafail Mîţ, Vicar Eparhial, preacucerni- arhiereului ca dar pentru mânăstire o 
Au fost vizitate şi bisericile din satele simt onorat că fac parte din această cii părinţi consilieri Daniel Florin frumoasă icoană pictată pe lemn a Maicii 
Sumenţi (Sf Gheorghe) şi Beliţa (Sf delegaţie”. Enaşcu, Florin Ionescu, Ioan – Florin Domnului îndurerată. Toţi participanţii 
Treime) unde delegaţia română a fost Apoi, ghidul acestei călătorii, ing. Relu Simion, Nicuşor – Silviu Dascălu şi la această Sfântă Liturghie arhierească 
primită  de  primarul  urbei,  M. Cotoban a declarat: „Dacă acum peste Marius – Gabriel Purcărea, preacucerni- au primit o mică ofrandă alimentară în 
C o n s t a n t i n .  A p o i ,  s - a  m e r s  l a  100 de ani aveam astfel de modele cul  părinte  Ramon Eugen I l ie ,  cadrul agapei de hram. 
memorialul din Sumenţi unde a avut loc pozitive de colaborare interumană şi Protopopul Călăraşilor, stareţii mănă- Mulţumesc domnului ing. Relu Cotoban 
o întâlnire cu d-na viceprimar, Petya transfrontalieră, acele urâte momente de stirilor învecinate (Coslogeni şi Liberta- pentru informaţiile puse la dispoziţie!

e la începutul anului 2018, Serviciul 
Public pentru Gestionarea Câinilor Fără DStăpân Călăraşi desfăşoară o campanie 

de responsabilizare a deţinătorilor de canine 
privind sterilizarea, vaccinarea, modul de 
deţinere al caninelor precum şi menţinerea 
igienei în spaţiile publice şi în spaţiile adiacente 
acestora, având ca scop respectarea normelor de 
curăţenie, igienă şi întreţinerea în condiţii 
optime a spaţiului de cazare a animalelor, fără a 
aduce atingere liniştii şi ordinii publice, precum 
şi a drepturilor celorlalţi proprietari de imobile 
din municipiu.
Această campanie se desfăşoară în cooperare cu 
reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de 
Jandarmi şi ai Poliţiei Locale.
Până în prezent au fost aplicate 23 de sancţiuni, 
din care 6 contravenţii în valoare de 6.900 lei şi 
17 „Avertisment scris”, pentru încălcarea 
prevederilor legii 258/2013 şi a HCL 166/2017.

Ziua Eroilor - Sărbătoare Naţională în Bulgaria şi România

n SPGCFS

Sancţiuni pentru cei care 
nu respectă legislaţia 

privind deţinerea de canine

Reprezentanţii Gărzii de Mediu şi APM 
Călăraşi ridică din umeri - nu există legislaţie 

pentru stoparea mirosurilor
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Pasagerii şi bicicliştii au gratuitate!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi

Trecere Chiciu - Ostrov
Ferry-boat-urile  şi „5 Călăraşi” „Sălcuţa”

Relaţii la telefon 0734.99.00.11

O cursă 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) beneficiază de 

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

O cursă dus: 

12 
minute!

SC Coslo - Zinca SRL Călăraşi
Trecere Chiciu - Ostrov

Ferry-boat-urile  şi „5 Călăraşi” „Sălcuţa”

Relaţii 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”

Siguranţă, confort, rapiditate, punctualitate
Tarif autoturisme 

. 
Autoturismele cu 
numere de  
(Silistra) beneficiază 
de 

8 euro/35 lei

CL, CT şi 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 îngrăşăminte chimice 

seminţe de grâu, orz şi rapiţă produse de firmele Pioneer, 

    Monsato, Procera, Saaten Union, KWS şi Caussade.

Asamblul Peco, bl.A2, parter, Slobozia, şi la secţia de Mecanizare Căzăneşti. 

Telefon/fax 0243.236.423; 0728.960.470;  0722.771.693

Plata şi în rate!

Discount!

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

www.interregrobg.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
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