
10

Ploi

n SPORT

n POLITICĂ

n ACTUALITATE

Verde pentru 
promovare!

Z i a r   d e    a n a l i z ă ,    i n f o r m a ţ i e    ş i    c o m e n t a r i i

Anul X, Nr. 384
16 - 22 noiembrie 2018
preţ: 2 lei

...afli ce se-ntâmplă

Fo
n

da
t 

 în
  2

0
0

8

Cotidian online

>> pagina 5

>> pagina 8

PROGRAM CINEMA 

n PRIMĂRIA CĂLĂRAŞI

SÂMBĂTĂ DUMINICĂ LUNI MARŢI MIERCURI
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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“

ACTUALITATE
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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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Mircea Brânduşă data de 30 octombrie a.c., după ce au consilier PSD, a stârnit o adevărată 
respins candidatura doctorului Ionel furtună în plenul Consiliului Local 

 simplă sedinţă de Consiliu Local Matei, consilier ALDE, pentru funcţia de Budeşti. Numirea sa ca preşedinte de 
al oraşului Budeşti s-a transfor- preşedinte de şedinţă. şedinţă nu a fost deloc bine primită de Omat într-un adevărat circ. Aleşii Numele doctorului Matei, înaintat ca cea mai mare parte a aleşilor locali. 

în funcţie şi-au dat în petec la şedinţa din propunere de domnul Dumitru Ciună, Lucrurile nu au fost... >> pag. 4-5

Str. 1 Decembrie 1918, nr 2, Calarasi
Tel:+40 242 318 996
fax: +40 242 315 858
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Vă
mulțumim !

Vă
mulțumim !

oficial în cursul acestei zile de an Alexa a fost la un 
către clubul giurgiuvean. Însă, pas să plece de la D Dan Alexa a rămas la Călăraşi.Dunărea Călăraşi la 
Acesta a declarat astăzi într-o Astra Giurgiu. Mai multe site-
conferinţă de presă, uri de sport au anunţat chiar 
organizată la...că acesta va fi prezentat 
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Biserica 
, aproape 

de comunitate

"Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil"

Dan Alexa: „Aprecierea 
călărăşenilor şi dorinţa de 
performanţă a autorităţilor 

m-au convins să rămân”

Scandal incredibil 
la Consiliul Local Budeşti

Ziua Comunei 
Dorobanţu, 
sărbătorită 
într-o zi 
superbă de 
toamnă târzie 

Slobozia a învins Agricola 
cu 4-1, dar prima repriză 
s-a încheiat la egalitate!
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Viorel Ivanciu: 
„Până la finalul anului 
vor fi atribuite primele 
locuri de parcare”

3,2 milioane de lei 
pentru reabilitarea 
fostului Cinema 
Victoria

n Administraţie

n Administraţie

În primăvară încep 
lucrările de modernizare 
la bulevardul Nicolae 
Titulescu

Consiliul Judeţean va 
solicita CNI finanţare 
pentru reabilitarea 
Prefecturii Călăraşi
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e la începutul acestui an, Primăria Călăraşi a această acțiune a Primăriei, ne-a declarat că până la 
început acțiunea de ridicare a garajelor şi a finalul acestui an vor fi atribuite primele locuri de Dconstrucțiilor provizorii de pe domeniul parcare. Acesta ne-a mai declarat că procesul de 

public, dorind ca pe aceste spații să se amenajeze eliberare a domeniului public şi amenajare de 
locuri de parcare de reşedință. parcări va continua şi anul viitor în toate zonele din 

municipiu.
În mai multe zone au fost amenajate deja locurile de 
parcare, iar la începutul acestei săptămâni a început 
marcarea acestora, urmând să se procedeze la 
atribuirea lor conform regulamentului aprobat de 

Consiliul Local Călăraşi a aprobat, în şedinţa din Consiliul Local în acest an.
luna octombrie, proiectul de hotărâre privind 

Procesul de marcare a locurilor de parcare se aprobarea tarifului aferent parcărilor publice cu 
desfăşoară în cartierul delimitat de străzile Flacăra, plată din municipiul Călăraşi.
Eroilor, Cornişei, Cuza Vodă. Acesta va fi primul Astfel, conform acestui proiect, tariful aferent 
cartier unde va fi demarată licitația în vederea parcărilor publice cu plată din municipiul Călăraşi va 
atribuirii locurilor de parcare de reşedință. fi de 2 lei pe oră.
Locatarii din zonă sunt rugați să sprijine acțiunea Prin acest act legislativ local se doreşte 
Primăriei şi să elibereze locurile de parcare pentru a descongestionarea traficului rutier; folosirea cât mai 
preveni apariția unor evenimente neplăcute, eficientă a locurilor de parcare existente; eliberarea 
utilizându-se echipamente specifice care pot rețelei stradale de autovehiculele staționată 
murdări sau avaria autoturismele parcate! neregulamentar; realizarea unor lucrări de 
Viceprimarul Viorel Ivanciu, cel care s-a ocupat de modernizare şi sistematizare a parcărilor.

Parcarea publică - 2 lei/ora

onsiliul Local Călăraşi a aprobat indicatorii tehnico-
economici pentru reabilitarea clădirii fostului CCinematograf Victoria din Parcul Central Călăraşi.

Monument istoric şi arhitectural reprezentativ pentru 
municipiul Călăraşi, clădirea a fost construită în perioada 
1903-1905 şi reabilitată după cutremurul din 1940, 
schimbându-i-se forma din punct de vedere arhitectural.

Destinaţia sa iniţială a fost de Casino Comunal, devenind 
ulterior Bufetul de pe Bulevard, apoi Teatrul Popular. 
Pragul său a fost trecut de mari personalităţi ale vremii 
precum u Nicolae Iorga, Ion Minulescu, Mircea Eliade, - degradarea mortarului şi a cărămizilor prin fisurarea din 
Octavian Goga, Cezar Petrescu sau Ionel Teodoreanu. tasări în dreptul parapeţilor ferestrelor, dezintegrare ca 
Comuniştii au transformat clădirea în Cinematograf, efect a actiunii îngheţului şi dezgheţului.
rămânând în memoria publică ca Cinematograful Victoria, - umezeala din pereţi şi plăcile din beton trebuie scoasă 
însă în ultimii ani aici a funcţionat o secţie a Bibliotecii integral inainte de a se trece la execuţia lucrărilor de 
Judeţene. consolidare.
Municipalitatea îşi doreşte reabilitarea acestui edificiu şi - fisuri/crăpături înclinate şi verticale care se închid 
redarea lui circuitului public şi astfel va aloca, pentru deasupra fundaţiilor.
obiectivul de investiţii „Reabilitare clădire publica- - fisuri/crăpături verticale, pe toata înălţimea clădirii care 
Victoria” din Municipiul Călăraşi, suma de 3.257.076,09 lei continuă şi la nivelul fundaţiilor.
plus TVA. Prin realizarea investiţiei se urmăreşte crearea condiţiilor 
Suprafaţa construită a clădirii este de 472.00 mp, iar optime de desfăşurare a activităţilor socio-culturale şi un 
suprafata desfasurată este de 763.00 mp. plus de siguranţă utilizatorilor.
Constructia prezinta în momentul de faţă degradări vizibile: De asemenea, se doreşte sporirea atractivităţii cultural-
- stratul de tencuială prezintă crăpături, fisuri, desprinderi turistice a Municipiului Călăraşi prin crearea unei structuri 
şi dislocuri. culturale şi de agrement.

Mircea Brânduşă

asa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din 
Călăraşi a organizat recent „Cupa Seniorilor”, un Cconcurs de şah, table şi remi pentru persoanele de 

vârsta a treia. Acestea s-au desfăşurat în incinta Clubului 
pentru Persoane Vârstnice de pe str. Pompieri, în data de 
13 noiembrie 2018. Seniorii călărăşeni interesaţi de 
aceste competiţii au fost invitaţi marţi dimineaţă să se 
înscrie, în baza carnetelor de mebru CARP. La şah au fost 
doi participanţi: Aron Nicolae care l-a învins pe Dumitru 
Chirilă. La table au fost prezenţi 10 participanţi. 
Împerecherea s-a făcut după un tablou Berger, finala 
fiind câştigată de Gheorghe Dumitru. Cum era de 
aşteptat, cel mai mare interes l-a suscitat jocul de remi. A 
fost nevoie de două tururi preliminare pentru a fi stabiliţi 
cei patru finalişti. Pe primul loc s-a situat Nicolae Moise, 
urmat de Ion Alexandru, Dan Mironiuc şi Gheorghe 
Iancu. În aceeaşi zi, după amiază, doamnele s-au aşezat la 
mesele de remi. În mod excepţional a primit „wild card” 
de participare, Ion Aldea, acesta ocupând locul trei, după 
doamnele Severica Ţăranu şi Ileana Găină, şi înaintea d-
nei Mateiu Lenuţa, clasată pe locul patru. Premiile oferite 
în cadrul acestui concurs au fost extrem de atractive. 
ŞAH: Loc I – 150 lei. TABLE: Loc I – 150 lei; Loc II – 100 
lei. REMI: Loc I - 150 Lei; Loc II – 100 Lei; Loc III – 50 
Lei; Loc – IV – 30 Lei. Festivitatea de premiere a avut loc 
miercuri, 14 noiembrie, la sediul clubului, diplomele şi 
premiile fiind înmânate de doamnele: Hristina Culică, 
preşedinte CARP şi Marilena Melehat, şef serviciu 
administrativ. 

Nu în ultimul rând, CARP Călăraşi, în colaborare cu ONG 
„Lions” şi farmacia CATENA din Călăraşi, a adus în data 
de 14.11.2018,  CU TITLU DE GRATUITATE, personal 
medical care a măsurat glicemia şi tensiunea arterială a 
tuturor celor prezenţi. Pentru astfel de acţiuni, 
conducerea CARP Călăraşi merită tot respectul şi 
consideraţia membrilor afiliaţi! 

 fost semnat contractul de 
lucrări pentru proiectul A„Amenajare peisagistică şi 

modernizare B-dul  Nicolae 
Titulescu între strada Cornişei şi 
strada Locomotivei”! Asocierea 
dintre SAGA Business Construct 
SRL (lider) şi Komora SRL 
(proiectant) a fost declarată 
câştigatoare a achiziţiei publice.
Valoarea de contract este de 
6.230.128,19 lei fără TVA, iar 
termenul de execuţie este de 24 de 
luni. Până în primăvara lui 2019 
(când vor începe efectiv lucrările), 
se va executa proiectarea relocării 
reţelei de iluminat şi a reţelei de 
canalizare pluvială (pentru 
carosabil, spaţii verzi şi trotuare 
existând deja un proiect tehnic).
Lucrările constau în modernizarea 
şi  amenajarea Bulevardului lungime de 826,50 m. l . ) ,  străzile laterale, scurgerea apelor, 
Nicolae Titulescu, între străzile însemnând carosabil, parcări, relocarea instalaţiei de iluminat, 
Cornişei şi Locomotivei (pe o trotuare, zone verzi, intersecţiile cu montare de mobilier stradal.

iercuri, 7 noiembrie a.c., preşedintele Consiliului 
Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, alături de echipa Minstituţiei pe care o conduce, a inaugurat noul drum 

reabilitat care leagă localităţile Vâlcelele şi Vlad Ţepeş.
DJ 307 A înseamnă: 7, 4 kilometri şi o valoare a investiţiei de 
4,674 milioane de lei. Lucrările efectuate pe sectorul de drum au 
fost cele pentru lărgirea carosabilului de la 3 la 6 m (cu două benzi 
de mers), acostamente (1 m), construire podeţe, şanţuri de 
pământ, amplasarea de marcaje pietonale, montare table 
indicatoare şi parapeţi. 
„După cum prea bine ştiţi eu sunt mai mult un om al faptei şi mai 
puţin al vorbelor. De aceea, am evitat să vorbesc prea mult despre 
ceea ce urmează să facem în judeţul Călăraşi şi am lăsat faptele să 
exprime cel mai bine munca mea.
Aveţi în faţă un bun exemplu: DJ 307 A – Vâlcelele - Vlad Ţepeş, o 
investiţie de 4,6 milioane de lei, finanţată de Consiliul Judeţean 
Călăraşi şi realizată de Societatea de Drumuri şi Poduri. 
Mă bucur să vă spun că am reuşit să atragem fonduri europene 
consistente şi mulţumesc echipei mele de profesionişti de la CJ 
pentru temeinicia cu care întocmeşte dosarele de finanţare, 
pentru ca fondurile să ajungă la noi în judeţ. 
Doar până în acest moment am reuşit să atragem 172 de milioane 
de euro, spre deosebire de vechea administraţie, care a atras 
numai 30 de milioane.
Fac din nou această comparaţie pentru a sublinia faptul că, în 
acest moment, avem o capacitate reală de absorbţie a fondurilor 
europene datorită profesioniştilor de la CJ.  Aceşti bani externi 
sunt esenţiali pentru a aduce bunăstare în judeţul nostru, iar eu 
am o responsabilitate faţă de călărăşeni, pentru că ei sunt cei care 
ne-au votat şi în faţa lor trebuie să răspundem.”, a declarat la 
recepţia lucrărilor şeful CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă. 
Date tehnice despre lucrările efectuate pe drumul judeţean 307 A 
a oferit directorul general al SC DRUMURI şi PODURI, Marius 
Militaru. 
„S-au efectuat lucrări de lărgire a carosabilului de la 3, la 6 metri, 
ceea ce permite acum circulaţia maşinilor pe două benzi şi lucrări 
de acostament, pe ambele părţi ale carosabilului.
După consultări prealabile cu specialiştii, au fost construite 
podeţe şi şanţuri de pământ, astfel încât evităm acumularea apei 
de la ploi şi topirea zăpezilor şi, implicit, evităm inundarea 
drumului. 
După cum bine ştiţi, siguranţa şi viaţa oamenilor nu se negociază, 
astfel că pe acest segment de drum au fost montaţi şi parapeţi de 
protecţie; am instalat, de asemenea, table indicatoare şi au fost 
trasate marcaje rutiere, pe toată suprafaţa carosabilă. 
Mai mult de jumătate dintre aceste lucrări, pe o distanţă de 4,7 
kilometri, au fost efectuate în 2018, cu sprijinul Consiliului 
Judeţean Călăraşi 
Tot cu sprijinul CJ, anul acesta, am reuşit să plombăm 193 de 
kilometri de drum judeţean şi să trasăm marcaje rutiere pe 
aproximativ 200 de kilometri de drum. Am nivelat şi pietruit 78 
de kilometri de drum şi am reprofilat alţi 33 de kilometri.” 

250.000 de lei a alocat Consiliul Judeţean 
Călăraşi pentru achiziţia drumului uzinal 
Siderca, care face legătura între DN 3 şi 
municipiul Călăraşi. 

În lungime de 865 de metri, drumul de incintă a 
fostului Combinat Siderurgic din Călăraşi se afla 
în proprietatea lichidatorului judiciar al Siderca 
SA dar era de folosinţă şi importanţă publică 
fiind calea de acces din DN 3, dinspre Bucureşti, 
către municipiul Călăraşi.

Nefiind în administrare publică acesta nu putea 
fi reabilitat astfel încât Consiliul Judeţean a 
achiziţionat porţiunea de drum pentru a fi 
modernizat.

„Am preluat şi drumul de la Siderca. În ultima 
şedinţă a Consiliului Judeţean am trecut în 
domeniul public al judeţului 865 de metri, 
Piscicola – Intrare în fostul combinat Siderca.

În urma licitaţiei care a avut loc marţi, am 
preluat porţiunea de drum uzinal, două loturi, 
cel din faţa birourilor de la Siderca precum şi 
porţiunea de drum industrial de la Martifer 
până la ieşirea din poarta combinatului, unde 
era UCC” a declarat Vasile Iliuţă, preşedintele 
Consiliului Judeţean Călăraşi.

onsilierii judeţeni au aprobat, în şedinţa (Muzeul va găzdui o grupare de tehnologie, 
ordinară din luna octombrie, proiectul ce realizată în scopul de a parcurge, în timp real, o Cvizează reabilitarea monumentului istoric incursiune în mai multe genuri muzicale.  Va fi, în 

de clasă A, Palatul Administrativ al judeţului fapt, un centru artistic cu un concept inovativ de 
Călăraşi. Proiectul va fi depus la CNI (Compania învăţare despre muzică într-un mod informal)

- restaurarea şi refuncţionalizarea corpului de est, Naţională de Investiţii) pentru obţinerea finanţării.
astfel încât să poată satisface exigenţele unui 

Obiectivul principal al proiectului este dedicat centru expoziţional permanent şi/sau itinerant;
îmbunătăţirii utilizării durabile a patrimoniului - restaurarea tuturor faţadelor, astfel încât să se 
cultural construit, recuperării funcţionale a unor redea monumentalitatea şi specificul arhitectural 
spaţii care în prezent sunt abandonate, punerea în al construcţiei.

Prin urmare, se doreşte depunerea acestui proiect siguranţă a construcţiei prin finalizarea lucrărilor 
la Compania Naţională de Investiţii, subprogramul de construcţii şi instalaţii.

- restaurarea si refuncţionalizarea corpului central, Reabilitare, Modernizare şi Dotare Investiţie.
Devizul general centralizator are o valoare totală de construit pe două nivele, care va adăposti „Muzeul 
30.706.95,51  lei, la care se adaugă T.V.A., din care muzicii”, o idee inovativă care păstrează 
C + M în valoare de 19.334.030,78 lei, la care se arhitectura specifică perioadei secolului al XIX-lea 
adaugă T.V.A..îmbinată cu tehnologia modernă a secolului XXI; 

n ziua de sâmbătă, 10 noiembrie a.c., la medicamentele necesare şi două sacoşe cu 
ora 21:15 grupa de intervenţie a produse alimentare.ÎInspectoratului de Jandarmi Călăraşi a Cu ajutorul descrierii date de femeia 

primit o solicitare din partea Poliţiei tâlhărită, patrula de jandarmi a prins unul 
Municipiului Călăraşi pentru sprijinirea dintre făptuitori, N.F., la ora 21:30.
unei patrule de poliţie care a observat o 

În baza informaţiilor obţinute de la acesta 
femeie, D.S., ce tocmai fusese victima unei 

şi de la structurile specializate ale 
tâlhării.

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Patrula de jandarmi a ajuns la locul solicitat 
Călăraşi, în jurul orei 01:30 a fost prins al la ora 21:20 şi a intervenit pentru căutarea, 
doilea făptuitor, M.N. şi recuperate identificarea şi prinderea celor doi 
bunurile rezultate în urma tâlhăriei, făptuitori, conform descrierii, de etnie 
acestea fiind returnate femeii tâlhărite.rromă.
Cei doi făptuitori au fost predaţi Poliţiei Unul dintre ei a îmbrâncit femeia şi cînd 
Municipiului Călăraşi în vederea luării aceasta a căzut i-au smuls din mâini geanta 
măsurilor legale.în care avea actele, o sumă de bani şi 

erviciul Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ, din 
subordinea Primăriei Municipiului Călăraşi, a început livrarea de agent Stermic şi în blocurile de locuinţe sociale.

Blocurile J21, J23, J 27, Asociaţia de proprietari nr. 44 (10 apartamente şi 
Colegiul Economic) şi Asociaţia de proprietari nr. 7 (82 de apartamente) vor 
beneficia de căldură începând de săptămâna aceasta.

În blocurile ANL cu sistem centralizat de apă caldă şi căldură, agentul termic 
a fost livrat, la cerere, încă de acum aproximativ 3 săptămâni.

n perioada 10 - 11 noiembrie penale pentru toate cele nouă 
2018, jandarmii călărăşeni au persoane. Dosarele întocmite şi Îidentificat 9 persoane de sex substanţele confiscate au fost 

masculin ce aveau asupra lor predate Serviciului de Combatere a 
substanţe şi produse vegetale cu Crimei Organizate Călăraşi pentru 
efect psihoactiv (etnobotanice). continuarea cercetărilor.         
Conform declaraţiilor acestora, Jandarmeria Călăraşi face apel la 
produsele erau pentru consum cetăţeni să apeleze imediat numărul 
propriu. "112 - Serviciul de Urgenţă" în cazul 
Jandarmii călărăşeni au întocmit în care au asistat, au cunoştinţă ori 
actele necesare începerii urmăririi au fost victima unei fapte antisociale.

Viorel Ivanciu: „Până la 
finalul anului vor fi atribuite 
primele locuri de parcare”

Concursuri de şah, 
table şi remi pentru 

pensionarii călărăşeni

O femeie a fost tâlhărită în plină 
stradă, sâmbăta trecută, în Călăraşi

Încă nouă persoane au fost 
prinse cu etnobotanice, 

weekend-ul trecut, în Călăraşi

SPCTAFL Călăraşi a început furnizarea 
de agent termic în locuinţele sociale

În primăvară încep lucrările 
de modernizare la 

bulevardul Nicolae Titulescu

Consiliul Judeţean va solicita CNI finanţare 
pentru reabilitarea Prefecturii Călăraşi

Preşedintele CJ Călăraşi a inaugurat 
DJ 307 A Vlad Ţepeş - Vâlcelele

Consiliul Judeţean 
Călăraşi a achiziţionat 

drumul Siderca

3,2 milioane de lei pentru 
reabilitarea fostului Cinema Victoria
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e la începutul acestui an, Primăria Călăraşi a această acțiune a Primăriei, ne-a declarat că până la 
început acțiunea de ridicare a garajelor şi a finalul acestui an vor fi atribuite primele locuri de Dconstrucțiilor provizorii de pe domeniul parcare. Acesta ne-a mai declarat că procesul de 

public, dorind ca pe aceste spații să se amenajeze eliberare a domeniului public şi amenajare de 
locuri de parcare de reşedință. parcări va continua şi anul viitor în toate zonele din 

municipiu.
În mai multe zone au fost amenajate deja locurile de 
parcare, iar la începutul acestei săptămâni a început 
marcarea acestora, urmând să se procedeze la 
atribuirea lor conform regulamentului aprobat de 

Consiliul Local Călăraşi a aprobat, în şedinţa din Consiliul Local în acest an.
luna octombrie, proiectul de hotărâre privind 

Procesul de marcare a locurilor de parcare se aprobarea tarifului aferent parcărilor publice cu 
desfăşoară în cartierul delimitat de străzile Flacăra, plată din municipiul Călăraşi.
Eroilor, Cornişei, Cuza Vodă. Acesta va fi primul Astfel, conform acestui proiect, tariful aferent 
cartier unde va fi demarată licitația în vederea parcărilor publice cu plată din municipiul Călăraşi va 
atribuirii locurilor de parcare de reşedință. fi de 2 lei pe oră.
Locatarii din zonă sunt rugați să sprijine acțiunea Prin acest act legislativ local se doreşte 
Primăriei şi să elibereze locurile de parcare pentru a descongestionarea traficului rutier; folosirea cât mai 
preveni apariția unor evenimente neplăcute, eficientă a locurilor de parcare existente; eliberarea 
utilizându-se echipamente specifice care pot rețelei stradale de autovehiculele staționată 
murdări sau avaria autoturismele parcate! neregulamentar; realizarea unor lucrări de 
Viceprimarul Viorel Ivanciu, cel care s-a ocupat de modernizare şi sistematizare a parcărilor.

Parcarea publică - 2 lei/ora

onsiliul Local Călăraşi a aprobat indicatorii tehnico-
economici pentru reabilitarea clădirii fostului CCinematograf Victoria din Parcul Central Călăraşi.

Monument istoric şi arhitectural reprezentativ pentru 
municipiul Călăraşi, clădirea a fost construită în perioada 
1903-1905 şi reabilitată după cutremurul din 1940, 
schimbându-i-se forma din punct de vedere arhitectural.

Destinaţia sa iniţială a fost de Casino Comunal, devenind 
ulterior Bufetul de pe Bulevard, apoi Teatrul Popular. 
Pragul său a fost trecut de mari personalităţi ale vremii 
precum u Nicolae Iorga, Ion Minulescu, Mircea Eliade, - degradarea mortarului şi a cărămizilor prin fisurarea din 
Octavian Goga, Cezar Petrescu sau Ionel Teodoreanu. tasări în dreptul parapeţilor ferestrelor, dezintegrare ca 
Comuniştii au transformat clădirea în Cinematograf, efect a actiunii îngheţului şi dezgheţului.
rămânând în memoria publică ca Cinematograful Victoria, - umezeala din pereţi şi plăcile din beton trebuie scoasă 
însă în ultimii ani aici a funcţionat o secţie a Bibliotecii integral inainte de a se trece la execuţia lucrărilor de 
Judeţene. consolidare.
Municipalitatea îşi doreşte reabilitarea acestui edificiu şi - fisuri/crăpături înclinate şi verticale care se închid 
redarea lui circuitului public şi astfel va aloca, pentru deasupra fundaţiilor.
obiectivul de investiţii „Reabilitare clădire publica- - fisuri/crăpături verticale, pe toata înălţimea clădirii care 
Victoria” din Municipiul Călăraşi, suma de 3.257.076,09 lei continuă şi la nivelul fundaţiilor.
plus TVA. Prin realizarea investiţiei se urmăreşte crearea condiţiilor 
Suprafaţa construită a clădirii este de 472.00 mp, iar optime de desfăşurare a activităţilor socio-culturale şi un 
suprafata desfasurată este de 763.00 mp. plus de siguranţă utilizatorilor.
Constructia prezinta în momentul de faţă degradări vizibile: De asemenea, se doreşte sporirea atractivităţii cultural-
- stratul de tencuială prezintă crăpături, fisuri, desprinderi turistice a Municipiului Călăraşi prin crearea unei structuri 
şi dislocuri. culturale şi de agrement.

Mircea Brânduşă

asa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din 
Călăraşi a organizat recent „Cupa Seniorilor”, un Cconcurs de şah, table şi remi pentru persoanele de 

vârsta a treia. Acestea s-au desfăşurat în incinta Clubului 
pentru Persoane Vârstnice de pe str. Pompieri, în data de 
13 noiembrie 2018. Seniorii călărăşeni interesaţi de 
aceste competiţii au fost invitaţi marţi dimineaţă să se 
înscrie, în baza carnetelor de mebru CARP. La şah au fost 
doi participanţi: Aron Nicolae care l-a învins pe Dumitru 
Chirilă. La table au fost prezenţi 10 participanţi. 
Împerecherea s-a făcut după un tablou Berger, finala 
fiind câştigată de Gheorghe Dumitru. Cum era de 
aşteptat, cel mai mare interes l-a suscitat jocul de remi. A 
fost nevoie de două tururi preliminare pentru a fi stabiliţi 
cei patru finalişti. Pe primul loc s-a situat Nicolae Moise, 
urmat de Ion Alexandru, Dan Mironiuc şi Gheorghe 
Iancu. În aceeaşi zi, după amiază, doamnele s-au aşezat la 
mesele de remi. În mod excepţional a primit „wild card” 
de participare, Ion Aldea, acesta ocupând locul trei, după 
doamnele Severica Ţăranu şi Ileana Găină, şi înaintea d-
nei Mateiu Lenuţa, clasată pe locul patru. Premiile oferite 
în cadrul acestui concurs au fost extrem de atractive. 
ŞAH: Loc I – 150 lei. TABLE: Loc I – 150 lei; Loc II – 100 
lei. REMI: Loc I - 150 Lei; Loc II – 100 Lei; Loc III – 50 
Lei; Loc – IV – 30 Lei. Festivitatea de premiere a avut loc 
miercuri, 14 noiembrie, la sediul clubului, diplomele şi 
premiile fiind înmânate de doamnele: Hristina Culică, 
preşedinte CARP şi Marilena Melehat, şef serviciu 
administrativ. 

Nu în ultimul rând, CARP Călăraşi, în colaborare cu ONG 
„Lions” şi farmacia CATENA din Călăraşi, a adus în data 
de 14.11.2018,  CU TITLU DE GRATUITATE, personal 
medical care a măsurat glicemia şi tensiunea arterială a 
tuturor celor prezenţi. Pentru astfel de acţiuni, 
conducerea CARP Călăraşi merită tot respectul şi 
consideraţia membrilor afiliaţi! 

 fost semnat contractul de 
lucrări pentru proiectul A„Amenajare peisagistică şi 

modernizare B-dul  Nicolae 
Titulescu între strada Cornişei şi 
strada Locomotivei”! Asocierea 
dintre SAGA Business Construct 
SRL (lider) şi Komora SRL 
(proiectant) a fost declarată 
câştigatoare a achiziţiei publice.
Valoarea de contract este de 
6.230.128,19 lei fără TVA, iar 
termenul de execuţie este de 24 de 
luni. Până în primăvara lui 2019 
(când vor începe efectiv lucrările), 
se va executa proiectarea relocării 
reţelei de iluminat şi a reţelei de 
canalizare pluvială (pentru 
carosabil, spaţii verzi şi trotuare 
existând deja un proiect tehnic).
Lucrările constau în modernizarea 
şi  amenajarea Bulevardului lungime de 826,50 m. l . ) ,  străzile laterale, scurgerea apelor, 
Nicolae Titulescu, între străzile însemnând carosabil, parcări, relocarea instalaţiei de iluminat, 
Cornişei şi Locomotivei (pe o trotuare, zone verzi, intersecţiile cu montare de mobilier stradal.

iercuri, 7 noiembrie a.c., preşedintele Consiliului 
Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, alături de echipa Minstituţiei pe care o conduce, a inaugurat noul drum 

reabilitat care leagă localităţile Vâlcelele şi Vlad Ţepeş.
DJ 307 A înseamnă: 7, 4 kilometri şi o valoare a investiţiei de 
4,674 milioane de lei. Lucrările efectuate pe sectorul de drum au 
fost cele pentru lărgirea carosabilului de la 3 la 6 m (cu două benzi 
de mers), acostamente (1 m), construire podeţe, şanţuri de 
pământ, amplasarea de marcaje pietonale, montare table 
indicatoare şi parapeţi. 
„După cum prea bine ştiţi eu sunt mai mult un om al faptei şi mai 
puţin al vorbelor. De aceea, am evitat să vorbesc prea mult despre 
ceea ce urmează să facem în judeţul Călăraşi şi am lăsat faptele să 
exprime cel mai bine munca mea.
Aveţi în faţă un bun exemplu: DJ 307 A – Vâlcelele - Vlad Ţepeş, o 
investiţie de 4,6 milioane de lei, finanţată de Consiliul Judeţean 
Călăraşi şi realizată de Societatea de Drumuri şi Poduri. 
Mă bucur să vă spun că am reuşit să atragem fonduri europene 
consistente şi mulţumesc echipei mele de profesionişti de la CJ 
pentru temeinicia cu care întocmeşte dosarele de finanţare, 
pentru ca fondurile să ajungă la noi în judeţ. 
Doar până în acest moment am reuşit să atragem 172 de milioane 
de euro, spre deosebire de vechea administraţie, care a atras 
numai 30 de milioane.
Fac din nou această comparaţie pentru a sublinia faptul că, în 
acest moment, avem o capacitate reală de absorbţie a fondurilor 
europene datorită profesioniştilor de la CJ.  Aceşti bani externi 
sunt esenţiali pentru a aduce bunăstare în judeţul nostru, iar eu 
am o responsabilitate faţă de călărăşeni, pentru că ei sunt cei care 
ne-au votat şi în faţa lor trebuie să răspundem.”, a declarat la 
recepţia lucrărilor şeful CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă. 
Date tehnice despre lucrările efectuate pe drumul judeţean 307 A 
a oferit directorul general al SC DRUMURI şi PODURI, Marius 
Militaru. 
„S-au efectuat lucrări de lărgire a carosabilului de la 3, la 6 metri, 
ceea ce permite acum circulaţia maşinilor pe două benzi şi lucrări 
de acostament, pe ambele părţi ale carosabilului.
După consultări prealabile cu specialiştii, au fost construite 
podeţe şi şanţuri de pământ, astfel încât evităm acumularea apei 
de la ploi şi topirea zăpezilor şi, implicit, evităm inundarea 
drumului. 
După cum bine ştiţi, siguranţa şi viaţa oamenilor nu se negociază, 
astfel că pe acest segment de drum au fost montaţi şi parapeţi de 
protecţie; am instalat, de asemenea, table indicatoare şi au fost 
trasate marcaje rutiere, pe toată suprafaţa carosabilă. 
Mai mult de jumătate dintre aceste lucrări, pe o distanţă de 4,7 
kilometri, au fost efectuate în 2018, cu sprijinul Consiliului 
Judeţean Călăraşi 
Tot cu sprijinul CJ, anul acesta, am reuşit să plombăm 193 de 
kilometri de drum judeţean şi să trasăm marcaje rutiere pe 
aproximativ 200 de kilometri de drum. Am nivelat şi pietruit 78 
de kilometri de drum şi am reprofilat alţi 33 de kilometri.” 

250.000 de lei a alocat Consiliul Judeţean 
Călăraşi pentru achiziţia drumului uzinal 
Siderca, care face legătura între DN 3 şi 
municipiul Călăraşi. 

În lungime de 865 de metri, drumul de incintă a 
fostului Combinat Siderurgic din Călăraşi se afla 
în proprietatea lichidatorului judiciar al Siderca 
SA dar era de folosinţă şi importanţă publică 
fiind calea de acces din DN 3, dinspre Bucureşti, 
către municipiul Călăraşi.

Nefiind în administrare publică acesta nu putea 
fi reabilitat astfel încât Consiliul Judeţean a 
achiziţionat porţiunea de drum pentru a fi 
modernizat.

„Am preluat şi drumul de la Siderca. În ultima 
şedinţă a Consiliului Judeţean am trecut în 
domeniul public al judeţului 865 de metri, 
Piscicola – Intrare în fostul combinat Siderca.

În urma licitaţiei care a avut loc marţi, am 
preluat porţiunea de drum uzinal, două loturi, 
cel din faţa birourilor de la Siderca precum şi 
porţiunea de drum industrial de la Martifer 
până la ieşirea din poarta combinatului, unde 
era UCC” a declarat Vasile Iliuţă, preşedintele 
Consiliului Judeţean Călăraşi.

onsilierii judeţeni au aprobat, în şedinţa (Muzeul va găzdui o grupare de tehnologie, 
ordinară din luna octombrie, proiectul ce realizată în scopul de a parcurge, în timp real, o Cvizează reabilitarea monumentului istoric incursiune în mai multe genuri muzicale.  Va fi, în 

de clasă A, Palatul Administrativ al judeţului fapt, un centru artistic cu un concept inovativ de 
Călăraşi. Proiectul va fi depus la CNI (Compania învăţare despre muzică într-un mod informal)

- restaurarea şi refuncţionalizarea corpului de est, Naţională de Investiţii) pentru obţinerea finanţării.
astfel încât să poată satisface exigenţele unui 

Obiectivul principal al proiectului este dedicat centru expoziţional permanent şi/sau itinerant;
îmbunătăţirii utilizării durabile a patrimoniului - restaurarea tuturor faţadelor, astfel încât să se 
cultural construit, recuperării funcţionale a unor redea monumentalitatea şi specificul arhitectural 
spaţii care în prezent sunt abandonate, punerea în al construcţiei.

Prin urmare, se doreşte depunerea acestui proiect siguranţă a construcţiei prin finalizarea lucrărilor 
la Compania Naţională de Investiţii, subprogramul de construcţii şi instalaţii.

- restaurarea si refuncţionalizarea corpului central, Reabilitare, Modernizare şi Dotare Investiţie.
Devizul general centralizator are o valoare totală de construit pe două nivele, care va adăposti „Muzeul 
30.706.95,51  lei, la care se adaugă T.V.A., din care muzicii”, o idee inovativă care păstrează 
C + M în valoare de 19.334.030,78 lei, la care se arhitectura specifică perioadei secolului al XIX-lea 
adaugă T.V.A..îmbinată cu tehnologia modernă a secolului XXI; 

n ziua de sâmbătă, 10 noiembrie a.c., la medicamentele necesare şi două sacoşe cu 
ora 21:15 grupa de intervenţie a produse alimentare.ÎInspectoratului de Jandarmi Călăraşi a Cu ajutorul descrierii date de femeia 

primit o solicitare din partea Poliţiei tâlhărită, patrula de jandarmi a prins unul 
Municipiului Călăraşi pentru sprijinirea dintre făptuitori, N.F., la ora 21:30.
unei patrule de poliţie care a observat o 

În baza informaţiilor obţinute de la acesta 
femeie, D.S., ce tocmai fusese victima unei 

şi de la structurile specializate ale 
tâlhării.

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Patrula de jandarmi a ajuns la locul solicitat 
Călăraşi, în jurul orei 01:30 a fost prins al la ora 21:20 şi a intervenit pentru căutarea, 
doilea făptuitor, M.N. şi recuperate identificarea şi prinderea celor doi 
bunurile rezultate în urma tâlhăriei, făptuitori, conform descrierii, de etnie 
acestea fiind returnate femeii tâlhărite.rromă.
Cei doi făptuitori au fost predaţi Poliţiei Unul dintre ei a îmbrâncit femeia şi cînd 
Municipiului Călăraşi în vederea luării aceasta a căzut i-au smuls din mâini geanta 
măsurilor legale.în care avea actele, o sumă de bani şi 

erviciul Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ, din 
subordinea Primăriei Municipiului Călăraşi, a început livrarea de agent Stermic şi în blocurile de locuinţe sociale.

Blocurile J21, J23, J 27, Asociaţia de proprietari nr. 44 (10 apartamente şi 
Colegiul Economic) şi Asociaţia de proprietari nr. 7 (82 de apartamente) vor 
beneficia de căldură începând de săptămâna aceasta.

În blocurile ANL cu sistem centralizat de apă caldă şi căldură, agentul termic 
a fost livrat, la cerere, încă de acum aproximativ 3 săptămâni.

n perioada 10 - 11 noiembrie penale pentru toate cele nouă 
2018, jandarmii călărăşeni au persoane. Dosarele întocmite şi Îidentificat 9 persoane de sex substanţele confiscate au fost 

masculin ce aveau asupra lor predate Serviciului de Combatere a 
substanţe şi produse vegetale cu Crimei Organizate Călăraşi pentru 
efect psihoactiv (etnobotanice). continuarea cercetărilor.         
Conform declaraţiilor acestora, Jandarmeria Călăraşi face apel la 
produsele erau pentru consum cetăţeni să apeleze imediat numărul 
propriu. "112 - Serviciul de Urgenţă" în cazul 
Jandarmii călărăşeni au întocmit în care au asistat, au cunoştinţă ori 
actele necesare începerii urmăririi au fost victima unei fapte antisociale.

Viorel Ivanciu: „Până la 
finalul anului vor fi atribuite 
primele locuri de parcare”

Concursuri de şah, 
table şi remi pentru 

pensionarii călărăşeni

O femeie a fost tâlhărită în plină 
stradă, sâmbăta trecută, în Călăraşi

Încă nouă persoane au fost 
prinse cu etnobotanice, 

weekend-ul trecut, în Călăraşi

SPCTAFL Călăraşi a început furnizarea 
de agent termic în locuinţele sociale

În primăvară încep lucrările 
de modernizare la 

bulevardul Nicolae Titulescu

Consiliul Judeţean va solicita CNI finanţare 
pentru reabilitarea Prefecturii Călăraşi

Preşedintele CJ Călăraşi a inaugurat 
DJ 307 A Vlad Ţepeş - Vâlcelele

Consiliul Judeţean 
Călăraşi a achiziţionat 

drumul Siderca

3,2 milioane de lei pentru 
reabilitarea fostului Cinema Victoria



...afli ce se-ntâmplă4 16 - 22 noiembrie 2018Comunitate

www.obiectiv-online.ro www.obiectiv-online.ro

...afli ce se-ntâmplă 5Comunitate16 - 22 noiembrie 2018

Mircea Brânduşă vor face. Numai că tonul pe care l-a stipulat, şi există documente în acest degenerat, repet, aşa cum mi-aţi 
folosit domnul consilier Nae Florin nu a sens, că nu sunt  inventariate mijloacele precizat, într-un scandal, într-o 
fost de bun augur. Am observat că totuşi fixe şi tot ceea ce este în primărie. Deci, altercaţie, fie şi verbală? Ce  simplă sedinţă de Consiliu 
era ceva tendenţios, în sensul că nu i-au probleme există! persoane au fost martore la Local al oraşului Budeşti s-a 
convenit cele relatate de domnul Rep: Care sunt cauzele pentru discuţii?Otransformat într-un adevărat 
Bumbăcel Gheorghe, consilier tot din care credeţi că nu au putut fi M.I.: La etajul unu, în faţa sălii de 

circ. Aleşii în funcţie şi-au dat în şedinţe şi în faţa biroului d-lui primar 
petec la şedinţa din data de 30 erau mai toţi consilierii care au ieşit din 

şedinţă, Sfetcu, Ciună, Nae Florin, era şi octombrie a.c., după ce au respins 
un domn care a asistat la şedinţă, candidatura doctorului Ionel Matei, 
Tudose Florin/Felix. Îi mulţumesc consilier ALDE, pentru funcţia de 
acestui domn pentru că a intervenit şi l-

preşedinte de şedinţă. a ţinut pe dl. Nae Florin care era foarte 
agitat şi foarte pornit la adresa d-lui 

Numele doctorului Matei, înaintat ca Bumbăcel Gheorghe. Cei doi purtau 
propunere de domnul Dumitru Ciună, discuţii provocatoare, în sensul de a 
consilier PSD, a stârnit o adevărată degenera şi totul să se transforme într-
furtună în plenul Consiliului Local un scandal, într-o încăierare. Am 
Budeşti. Numirea sa ca preşedinte de procedat corect şi l-am luat pe dl 
şedinţă nu a fost deloc bine primită de Bumbăcel şi i-am zis „hai să mergem 
cea mai mare parte a aleşilor locali. acasă.” Dânsul n-avea nicio problemă să 
Lucrurile nu au fost însă deloc calme, ci răspundă la altercaţii, l-am tras două 
au degenerat de la simple discuţii la trepte pe scară şi am plecat cu dânsul. La 
ameninţări şi atacuri sub centură între scurt timp, cam la 2 minute după ce am 
aleşii oraşului. Conform declaraţiilor d- ajuns jos, după noi s-a luat consilierul 
lui Matei, cei mai vehemenţi au fost Nae Florin. A ieşit afară şi el din 
consilierii locali PSD, în frunte cu chiar primărie. Pe scări, eu mergând la 
viceprimarul Nae Florin. Aceştia au maşină, dl. Bumbăcel Gheorghe la 
respins numirea doctorului Matei, fără maşină, discuţiile dintre mine şi el au partea formaţiunii ALDE. Tot în timpul accesate proiecte pentru comuni-a da însă şi explicaţii justificative. fost de genul: „uite, vezi domne cum se şedinţei, dl. Ciună Dumitru, consilier tate?Culmea, niciunul dintre aceştia nu a pune problema, că lucrurile degene-PSD, a afirmat că nu i se pare corect ca M.I.: Când am întrebat, dl. primar Nae ştiut să fie clar şi concis, ci au votat în rează, mie nu mi-a plăcut această primarul (consilierul Sinel, cu atribuţii Sinel a oferit explicaţii puerile, gen: „Nu bloc pe Nae Sinel, acordându-i acestuia şedinţă. Dacă spui, d-le doctor, de primar) să fie şi preşedinte de pot să fac din cauza salariaţilor că nu mă prerogativele de preşedinte de şedinţă lucrurilor pe nume eşti intimidat, lucru şedinţă, pentru că lui i se adresează ascultă. Ba din cauza contabilului şef că pe o perioadă de 90 de zile, respectiv care mie nu mi se pare corect.” Dl. întrebările şi el trebuie să şi răspundă. nu mi-a dat banii.” Din câte ştiu, până la data de 30.01.2019. Bumbăcel s-a suit în maşină, m-am suit Această remarcă i-a iritat pe susţinătorii primăria are trei sute şi ceva de miliarde 
„Nu este pentru prima oară când aleşii şi eu, am întors maşina să plec şi domnului Sinel şi s-a denaturat un pic neîncasate. Cetăţenii n-au plătit 
puterii din Consiliul Local Budeşti sunt normal, corect, l-am salutat pe dl şedinţa. impozite, n-au plătit chirii şi toate cele.
penibili şi se comportă ca şi cum nu ar consilier Nae Florin, că aşa-i frumos. La Rep. Consideraţi, d-le Matei, că Rep: În opinia dumneavoastră, 
avea ce să caute acolo. Nu mai există care dânsul cu faţa spre mine, mi-a alegerea d-lui Nae Sinel ca care sunt priorităţile oraşului 
viaţă în primărie după această şedinţă. adresat ceva din buze mărunt, n-am preşedinte de şedinţă ar fi Budeşti?
Acuzaţiile au fost fără precedent!”, auzit că eram în maşină dar, a făcut un incompatibilă cu funcţia de M.I.: În primul rând cadastrare la toate 
declară doctorul Matei Ionel. pas în faţă şi a scuipat către mine în primar interimar şi consilier străzile, după aceea asfaltare, clar 
Despre acest subiect, despre cum maşină (deci pe mine). Am salutat şi am local? infrastructură, trebuia să se facă apă-
decurg lucrurile în primăria Budeşti, plecat. Dânsul furios a luat maşina, a M.I.: Normal! Exact ca şi în fotbal, „eu canal sau poate şi concomitent şi să nu 
precum şi despre viitoarele alegeri din plecat din primărie şi am văzut că deja centrez, eu dau cu capul”, nu se poate ca stăm în gunoi şi în mizerie. Simplu, trei 
2020, dl. Ionel Matei ne-a oferit detalii era foarte, foarte agitat. Deci, părerea soluţionările să vină exact din partea mari probleme. N-am cerut căldură, 
extrem de interesante în interviul de mea este că dânsul era pus pe scandal. dumnealui ca şi preşedinte. gaze. Ar fi multe de făcut la nivel de oraş, 
mai jos. Totuşi aş fi dorit să îi spun următoarele: Rep: Credeţi că deoarece aţi fost dar, măcar astea să se fi implementate. 

„Domnule coleg, aţi depăşit limita c e a  d e - a  d o u a  p e r s o a n ă  În primul rând asfalt. Sunt locuitori 
Rep. D-le doctor, aş vrea să vă bunului simţ, nu suntem aici ca să ne nominalizată pentru această cărora, pe timp de ploaie, le intră apa în 

prezentaţi celor care nu vă insultaţi dumneavoastră!”funcţie l-a făcut pe dl. Nae Sinel să casă. Să nu faci canalizare, nu se poate 
cunosc. Rep: Aveţi impresia sau aveţi nu refuze această poziţie? Ce aţi fi aşa ceva. S-a dat vina că pe timpul nu 

argumente că dl. Nae Florin a M.I.: Din punct de vedere politic, sunt făcut dacă eraţi în această funcţie? ştiu cărui primar, nu s-a făcut. În satele 
venit rău intenţionat la această membru activ ALDE din anul 2016.  M.I.: Cu siguranţă, DA. Din punct de Gruiu şi Buciumeni există asfalt făcut pe 
şedinţă ca să vă provoace, ca să vă Menţionez că această formaţiune vedere moral, eu aş fi procedat altfel. timpul lui Ceauşescu, experimental, 
intimideze, aşa cum aţi spus mai politică a obţinut cel mai bun scor, cele Dacă eram în locul dânsului nu care s-a deteriorat în timp.
devreme, prin gesturi şi/sau un mai bune rezultate în satul Buciumeni. acceptam această funcţie, pentru că Rep: Domnule Matei, ce s-a 
limbaj injurios?Împreună cu dl Bumbăcelu Gheorghe, putea să fie şi alt consilier care să întâmplat după terminarea 
M.I.: Cred că da! Pe mine nu m-a agresat am ridicat foarte mult ştacheta în conducă şedinţa. În ce calitate răspunzi şedinţei? Unde a avut loc discuţia 
verbal. Personal, la adresa dlui ALDE, care în timp a devenit o întrebările colegilor? Ca primar, în urma căreia dumneavoastră 
Bumbăcel am auzit cuvinte jignitoare. formaţiune puternică la nivelul consilier local sau ca preşedinte de precizaţi că lucrurile au degenerat 
Dacă nu era Felix să-l tragă, cred că localităţii, comparativ cu celelalte filiale şedinţă. În timp, acesta a fost motivul într-o altercaţie şi chiar într-un 
ieşea scandal, era încăierare. Şi vă daţi pe care le avem în judeţul Călăraşi. pentru care foarte multe lucruri nu s-au scandal  monstru şi  cine a 
seama, acest domn Bumbăcel era şi el Rep. Domnule Matei, ce v-a rezolvat nici până la ora actuală. participat?
un fost boxeor. Eu l-am tras, dânsul n-a n e m u l ţ u m i t  c u  p r i v i r e  l a  Rep: Care sunt proiectele care M.I.: După terminarea şedinţei am auzit 
opus rezistenţă, s-a conformat, am mers desfăşurarea şedinţei Consiliului nu au prins contur şi la care dvs. nişte cuvinte pe un ton mult mai ridicat 
împreună, a fost uimit şi el de ce s-a Local la care aţi participat în data faceţi referire? la adresa lui Stere Sima, consilier. Părea 
întâmplat. Sigur, dl. Nae Florin era pe de 30 octombrie 2018. M.I.: Faptul că ceea ce ne-am propus în o altercaţie  mai mult  verbală.  
undeva pus pe scandal,  să ne M.I.: În timpul şedinţei au fost nişte cei doi ani de mandat, nu sunt rezolvate. Adresantul era Nae Florin, consilier 
intimideze. Eu am mai avut nişte discuţii foarte aprinse, însă, nu cu rea A fost vorba să dotăm primăria cu un PSD. De la o distanţă de 10 metri am 
discuţii, să facem ceva, că d-aia am intenţie încât să denatureze lucrurile utilaj greu (o volă/buldoexcavator ) auzit „du-te dracu de boşorog la cimitir 
intrat în Consiliu, venind din Bucureşti. (de fapt există şi înregistrarea video) pentru că pe timpul iernii e nevoie că nu-i locul tău aici”. Şi totodată am 
Hai să particip şi eu la bunul mers al între consilierii Bumbăcel Gheorghe şi pentru intervenţii; ne-am propus ca înţeles că s-ar fi exprimat şi la plural, 
comunităţii. Dar în felul acesta, vă daţi Nae Florin, viceprimarul oraşului maşina de gunoi s-o scoatem la licitaţie, „boşorogi”! Se referea şi la mine, că doar 
seama că nu se poate face treabă. Să ne Budeşti. Domnul Bumbăcel şi-a să o vindem şi să cumpărăm altceva, mai suntem de aceeaşi vârstă şi eu şi domnul 
intimidăm unul pe altul! Ce se întâmpla exprimat punctul de vedere cu privire la nou, mai performant; ne-am propus să Bumbăcel. Personal nu mi s-a adresat 
dacă era un scandal, venea şi poliţia. La a b s e n ţ a  r e a l i z ă r i l o r  d i n  s a t u l  facem o bază sportivă pentru tineret în dar am intuit că este şi la adresa mea. 
discuţiile pe care dl. Bumbăcel le-a Buciumeni, comparativ cu cele din satul Gruiu; lucrările la reţeaua de apă şi Am ieşit afară din sala de şedinţe, pe hol, 
purtat în şedinţă, i-a atras atenţia dlui. oraşul Budeşti. Aceleaşi aspecte le-am canalizare nu au demarat. unde la vreo 5 metri de uşă, mă aştepta 
primar Nae Sinel să fie un pic mai făcut cunoscute şi eu în ultimul punct al Cel mai important lucru este că, la ora dl. Bumbăcel oarecum foarte contrariat, 
ponderat, ca să nu se denatureze ordinei de zi „diverse”. Am remarcat, actuală, Curtea de Conturi a venit în dar şi speriat.
lucrurile, iar omul s-a conformat. am reluat unele lucruri după care, le-am control şi a făcut un raport amănunţit Rep: Ce s-a întâmplat în afara 

Rep: De ce credeţi că primarul şi reamintit pentru dl.  Nae Sinel, consilier asupra activităţii economice din sălii de şedinţe? Unde s-a purtat 
viceprimarul sunt opozanţi cu atribuţii de primar şi am înţeles că se primărie. Cunosc foarte bine că s-a a c e a s t ă  c o n v o r b i r e  c a r e  a  
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împotriva ideilor pe care le între dvs. şi ceilalţi, respectiv dl o vârstă. Sper să nu se mai întâmple undeva e un lucru benefic pentru că o să 
promovaţi în şedinţele Consiliului Nae Sinel şi dl Nae Florin? asemenea lucruri. Dacă suntem aleşi, vină fel de fel de telefoane de aici încolo: 
Local Budeşti? M.I.: Repet, eu nu mă trec în partea suntem aleşi să facem ceva pentru bunul „Bă, te-ai găsit tu mai grozav!” Nu, nu 
M.I.: Eu nu mă consider în opoziţie, opoziţiei. Numai că avem contradicţii în mers al comunităţii. Mi se pare normal mă dau la o parte! Voi lupta pentru acest 
ALDE/PSD pentru că aşa este normal. idei, în sensul că dacă vin cu o problemă ce s-a întâmplat pe timpul dlui Miticuţă, oraş, pentru comuna, pentru satul unde 
Opoziţie ar fi poate la persoana mea. pertinentă, asta nu înseamnă că trebuie care şi-a dat demisia. Nu pot să fac m-am născut. Vreau să implementăm şi 
Asta pentru faptul că eu am spus să deranjez pe celălalt. Normal, de fapt treabă, mă dau la o parte că sunt şi alţii noi cam tot ceea ce există la oraş. Pentru 
lucrurilor pe nume. Şi dacă am ridicat şi de drept se supune la vot, se care pot să conducă, nu? Dar nu să ne că dacă nu există o mână forte şi nu ne 
nişte probleme eu pot să demonstrez, analizează şi se dispune. E corectă, nu-i intimidăm unul pe altul. punem umărul, să punem suflet, nu să 
am acasă (nu exagerez) un raft plin cu corectă. Punctul meu de vedere e Rep: Domnule Matei, cele ne căpătuim sau ne îmbogăţim, nu vom 
toate procesele verbale de şedinţe. Sunt următorul. Să nu mergem în continuare întâmplate v-au deranjat ca om face nimic. Budeşti este oraşul care la 
singurul consilier care şi-a făcut în asemenea situaţii de intimidare că nu sau ca consilier? ora actuală, îmi pare rău că spun aşa, 
raportul către primar, către Consiliul este frumos şi nu este corect. O să ajung M.I.: În primul rând ca ales al este un oraş slab dezvoltat, trebuie făcut 
Judeţen, către Prefectură, cu toată să mă gândesc de ce să mai mă duc la locuitorilor, pentru că le reprezint ceva benefic pentru populaţie. Am văzut 
activitatea. Nu există şedinţă în care să şedinţă că degeaba mă mai duc”. Dacă interesele. Nu mă aşteptam la aşa ceva, mult mai multe comune care se ridică la 
nu ridic probleme pentru bunul mers al mă duc, tot aia e şi nu e corect. N-are nici într-o şedinţă a Consiliului Local, al un nivel mult mai ridicat. Am văzut 
comunităţii, referitoare la ordinea de zi. un rost. unui oraş, să se întâmple lucruri comune cu apă, cu canalizare, am văzut 
Şi nişte întrebări pertinente, gen: „Dar Rep: Vă este teamă de sancţiuni regretabile de genul acesta. comune cu toate străzile asfaltate. Ce să 
ce faceţi cu banii dacă nu-i cheltuim pe linie politică? Vă e teamă că aţi Rep: Vizaţi o anumită funcţie vă spun, la noi e ca la nimeni altcineva.
pentru a face ceva?”. Cum a fost anul păţi ceva? politică în cadrul primăriei, dle Rep: Aţi precizat puţin mai 
trecut, am avut 18 miliarde şi ni s-au M.I.: Nu mi-e teamă că mă poate agresa Matei? devreme: „O mână forte”. Care 
luat pentru că nu s-au cheltuit. Deci, nu- personal, dar se pot întâmpla multe în M.I.: Eu nu vizez nici o funcţie. Eu am credeţi că este această mână forte 
i normal, nu cred eu că trebuie să se ziua de azi. Eu nu vreau să-i provoc, spus decât că vreau să se facă treabă în care să conducă oraşul Budeşti 
supere cineva pentru treaba aceasta. De dacă voi fi atacat mă voi adresa primărie. Am fost consilier personal al către ceea ce aţi spus dvs. că vă 
ce nu se ia gunoiul de la marginea organelor competente. Repercusiuni primarului fără remuneraţie. M-am doriţi?
câmpului unde s-a depozitat sau de ce politice, nu văd de ce? Pentru că am dat oferit să fac politică la rugămintea d-lui M.I.: Eu v-am spus: am intrat în 
nu e mai normal în loc de-o bancă să se un interviu? Care-i problema, e punctul fost preşedinte ALDE Mihai Ilie. El m-a formaţiunea politică ALDE pentru că la 
instaleze o cameră de luat vederi. Şi o meu de vedere. N-am vorbit nimic de adus în acestă formaţiune politică, el timpul acela era preşedinte Ilie Mihai. 
bancă este bună, dar pentru un parc, rău, n-am vorbit la adresa partidului mi-a oferit locul de consilier şi tot În dânsul am văzut într-adevăr un 
dacă am un parc. Cam astea sunt potenţial canditat. Peste doi ani cred că 
aspectele. dânsul va fi primarul oraşului Budeşti. 

Rep: Care sunt aşteptările Cel care va face faţă la toate greutăţile şi 
dumneavoastră de la edilii oraşu- la tot ceea ce există la ora actuală. 
lui? Suntem prieteni, numai că dânsul a 
M.I.: Eu doresc ca domnii primar şi părăsit prematur scena politică şi-mi 
viceprimar să reflecteze foarte mult la pare rău (o spun, poate să se supere), nu 
toate aceste aspecte pentru că dl. trebuia să părăsească formaţiunea 
consilier Nae Florin, în data de 27 politică ALDE. Numai că în diferite alte 
noiembrie 2018, face un an de când a împrejurări nu a fost ascultat. Pentru 
fost ales şi până la ora actuală nu s-a asta şi-a dat demisia şi a plecat. 
făcut cunoscut cu nicio realizare. Cel În persoana d-lui Ilie Mihai văd 
puţin la mine în sat nu se cunosc. Nu ştiu primarul competent, primarul care să 
la Budeşti, ei spun că au făcut, nu văd poată readuce oraşul Budeşti pe o linie 
prea multe din ce au făcut şi nu vreau să ascendentă, în care realizările vor fi 
intru în alte chestii. Eu consider că posibile sub forma unor proiecte care să 
dânşii trebuie să reflecteze foarte mult îmbunătăţească considerabil viaţa 
(că fiecare avem nişte defecte), să ne locuitorilor oraşului şi a satelor 
recunoaştem într-adevăr şi gunoaiele arondate. Dânsul deja a făcut multe 
din ochi şi să nu mai procedeze aşa cum pentru acest oraş, dezinteresat. A fost în 
au procedat şi au dat dovadă pe undeva permanenţă lângă locuitori, cu forţele 
că trebuie să intimidăm şi să votăm aşa lui proprii, cu utilajele lui proprii, să 
cum ni se dictează. Deci, punctul meu de desfunde străzile când zăpada era deja 
vedere este clar, nu am nici o chestie să mare. A ridicat gunoiul menajer din 
spun că „domne nu facem, nu votăm”, unele locuri publice pentru că riscam să 
vreau să facem ceva în oraşul Budeşti. ne mânânce şobolanii.
Dacă sunt oameni şi dau dovadă că sunt nimic, am relatat exact ce s-a întâmplat dânsul mi-a zis: „Haide nea Matei, chiar Rep: Dacă va candida la 
oameni adevăraţi, bărbaţi şi care vor într-o şedinţă de Consiliu Local şi după dacă nu sunt eu, haide că tot noi suntem primărie, vă veţi alătura echipei 
binele acestei comunităţi, să dea dovadă acea. cu Nae Sinel care este omul pe care eu l- domniei sale?
de înţelepciune, de mult mai mare Rep: Dacă nu sunteţi de acord cu am nominalizat să fie consilier şi eu l-

M.I. Da, eu da. Dacă dânsul va candida 
respect faţă de noi, toţi consilierii şi toţi ei se poate interpreta că sunteţi am susţinut să fie consilier local”. 

ca primar, eu îl voi susţine. 
care suntem pentru bunul mers al împotriva lor. Cosideraţi că vor Numai că lucrurile au degenerat. 

Rep: Pe scurt, credeţi că omul comunităţii şi să se schimbe lucrurile în ţine cont de ceea ce dvs. aţi relatat Rep: Mai este foarte puţin până 
care ştie, vrea şi poate este Ilie bine. Eu aşa zic. în acest articol? la viitoarele alegeri. Un an şi 
Mihai. Rep: Aţi discutat cu conducerile M.I.: Dacă sunt oameni cu „scaun la jumătate trece foarte repede. În ce 
M.I. Da, sigur că da. Fără să-i fac mare partidelor din care faceţi parte? cap” şi pe undeva recunosc că n-au echipă vă veţi regăsi?
publicitate, eu aşa consider.M.I.: Telefonic şi prin mesaje am sesizat procedat corect, se poate cere scuze, M.I.: La ora actuală, dacă în continuare 

Rep: Mai aveţi ceva de spus, aceste aspecte regretabile d-lui nicio problemă, se poate da mâna şi se se procedează aşa, vreau să spun că eu 
credeţi că mai puteţi completa preşedinte ALDE, Laurenţiu State, d-lui pot învăţa nişte chestii. nu voi mai reprezenta ALDE. Îmi pare 
ceva?Jean Beleaua, preşedinte PSD Budeşti şi Rep: Domnule Matei, veţi merge rău de formaţiune, pentru că au fost 
M.I.: Îmi doresc ca totul să intre pe un dlui ministru secretar de stat, Ciprian în  continuare la  şedinţele  oameni buni şi care au plecat. Că voi 
făgaş normal. În toată treaba asta să nu Pandea, preşedintele PSD Călăraşi, aşa consiliului local? opta pentru un partid sau altul este 
ne ambiţionăm, şi dacă vor să facă ceva mi se pare normal. M.I. Nu pot să spun că nu merg, prematur să o spun acum, e încă timp şi 
să fie pentru comunitate, să pună mâna Rep: Care au fost reacţiile lor? Doamne fereşte! Dacă se întâmplă să nu voi reflecta. Sau poate ies din politică, să 
să facă. Şi să ne vedem de treburile Ce v-au răspuns? pot merge din diferite considerente, nu mai fiu la nicio formaţiune. Dacă la 
noastre pentru că totul se supune la vot M.I.: N-am niciun răspuns din partea asta este altceva. început vin toţi şi spun: „vino la noi că 
şi totu-i democratic. dlui Pandea nici până la această oră! Rep: În urma acestui interviu, aşa, că pe dincolo”, mai târziu nu-şi ţin 

Domnul Jean Beleaua a menţionat că va intenţionaţi  să  mergeţi  în  promisiunile. Eu n-am crezut că se Rep: D-le Matei, vă mulţumesc. 
discuta cu dl Nae Florin. Dl. State tot îmi continuare la şedinţe cu capul sus poate întâmpla aşa ceva. Dacă ştiam, nu Am pornit de la ceva şi am ajuns la 
spune că ne vom întâlni şi nu ne-am şi, conform celor spuse mai sus, intram în nicio formaţiune politică. altceva. Sper ca cititorii şi domnii 
întâlnit. I-am dat un mesaj că în situaţia aşteptaţi o strângere de mână şi Rep: Vă mulţumesc pentru Nae Sinel, Nae Florin şi consilierii 
aceasta pentru mine aceste amânări scuzele de rigoare? timpul alocat. Speraţi că cele din primărie, să nu înţeleagă 
sunt o problemă. Am tot sperat poate în M.I.: Eu n-am greşit faţă de nimeni. S- spuse în acest articol vor avea un altceva din declaraţiile dvs. decât 
ultimul moment să-mi dea un răspuns. au ridicat nişte probleme corecte. Nu impact pozitiv asupra conducerii ceea ce este benefic acestui oraş.
Dar până acum, nu!!! văd rostul cuvântului „boşorogule”, toţi primăriei oraşului Budeşti? M.I. Şi eu sper din tot sufletul! Doamne 

Rep: Speraţi într-o conciliere ajungem mai devreme sau mai târziu la M.I.: Şi eu vă mulţumesc! Consider că ajută!
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Mircea Brânduşă vor face. Numai că tonul pe care l-a stipulat, şi există documente în acest degenerat, repet, aşa cum mi-aţi 
folosit domnul consilier Nae Florin nu a sens, că nu sunt  inventariate mijloacele precizat, într-un scandal, într-o 
fost de bun augur. Am observat că totuşi fixe şi tot ceea ce este în primărie. Deci, altercaţie, fie şi verbală? Ce  simplă sedinţă de Consiliu 
era ceva tendenţios, în sensul că nu i-au probleme există! persoane au fost martore la Local al oraşului Budeşti s-a 
convenit cele relatate de domnul Rep: Care sunt cauzele pentru discuţii?Otransformat într-un adevărat 
Bumbăcel Gheorghe, consilier tot din care credeţi că nu au putut fi M.I.: La etajul unu, în faţa sălii de 

circ. Aleşii în funcţie şi-au dat în şedinţe şi în faţa biroului d-lui primar 
petec la şedinţa din data de 30 erau mai toţi consilierii care au ieşit din 

şedinţă, Sfetcu, Ciună, Nae Florin, era şi octombrie a.c., după ce au respins 
un domn care a asistat la şedinţă, candidatura doctorului Ionel Matei, 
Tudose Florin/Felix. Îi mulţumesc consilier ALDE, pentru funcţia de 
acestui domn pentru că a intervenit şi l-

preşedinte de şedinţă. a ţinut pe dl. Nae Florin care era foarte 
agitat şi foarte pornit la adresa d-lui 

Numele doctorului Matei, înaintat ca Bumbăcel Gheorghe. Cei doi purtau 
propunere de domnul Dumitru Ciună, discuţii provocatoare, în sensul de a 
consilier PSD, a stârnit o adevărată degenera şi totul să se transforme într-
furtună în plenul Consiliului Local un scandal, într-o încăierare. Am 
Budeşti. Numirea sa ca preşedinte de procedat corect şi l-am luat pe dl 
şedinţă nu a fost deloc bine primită de Bumbăcel şi i-am zis „hai să mergem 
cea mai mare parte a aleşilor locali. acasă.” Dânsul n-avea nicio problemă să 
Lucrurile nu au fost însă deloc calme, ci răspundă la altercaţii, l-am tras două 
au degenerat de la simple discuţii la trepte pe scară şi am plecat cu dânsul. La 
ameninţări şi atacuri sub centură între scurt timp, cam la 2 minute după ce am 
aleşii oraşului. Conform declaraţiilor d- ajuns jos, după noi s-a luat consilierul 
lui Matei, cei mai vehemenţi au fost Nae Florin. A ieşit afară şi el din 
consilierii locali PSD, în frunte cu chiar primărie. Pe scări, eu mergând la 
viceprimarul Nae Florin. Aceştia au maşină, dl. Bumbăcel Gheorghe la 
respins numirea doctorului Matei, fără maşină, discuţiile dintre mine şi el au partea formaţiunii ALDE. Tot în timpul accesate proiecte pentru comuni-a da însă şi explicaţii justificative. fost de genul: „uite, vezi domne cum se şedinţei, dl. Ciună Dumitru, consilier tate?Culmea, niciunul dintre aceştia nu a pune problema, că lucrurile degene-PSD, a afirmat că nu i se pare corect ca M.I.: Când am întrebat, dl. primar Nae ştiut să fie clar şi concis, ci au votat în rează, mie nu mi-a plăcut această primarul (consilierul Sinel, cu atribuţii Sinel a oferit explicaţii puerile, gen: „Nu bloc pe Nae Sinel, acordându-i acestuia şedinţă. Dacă spui, d-le doctor, de primar) să fie şi preşedinte de pot să fac din cauza salariaţilor că nu mă prerogativele de preşedinte de şedinţă lucrurilor pe nume eşti intimidat, lucru şedinţă, pentru că lui i se adresează ascultă. Ba din cauza contabilului şef că pe o perioadă de 90 de zile, respectiv care mie nu mi se pare corect.” Dl. întrebările şi el trebuie să şi răspundă. nu mi-a dat banii.” Din câte ştiu, până la data de 30.01.2019. Bumbăcel s-a suit în maşină, m-am suit Această remarcă i-a iritat pe susţinătorii primăria are trei sute şi ceva de miliarde 
„Nu este pentru prima oară când aleşii şi eu, am întors maşina să plec şi domnului Sinel şi s-a denaturat un pic neîncasate. Cetăţenii n-au plătit 
puterii din Consiliul Local Budeşti sunt normal, corect, l-am salutat pe dl şedinţa. impozite, n-au plătit chirii şi toate cele.
penibili şi se comportă ca şi cum nu ar consilier Nae Florin, că aşa-i frumos. La Rep. Consideraţi, d-le Matei, că Rep: În opinia dumneavoastră, 
avea ce să caute acolo. Nu mai există care dânsul cu faţa spre mine, mi-a alegerea d-lui Nae Sinel ca care sunt priorităţile oraşului 
viaţă în primărie după această şedinţă. adresat ceva din buze mărunt, n-am preşedinte de şedinţă ar fi Budeşti?
Acuzaţiile au fost fără precedent!”, auzit că eram în maşină dar, a făcut un incompatibilă cu funcţia de M.I.: În primul rând cadastrare la toate 
declară doctorul Matei Ionel. pas în faţă şi a scuipat către mine în primar interimar şi consilier străzile, după aceea asfaltare, clar 
Despre acest subiect, despre cum maşină (deci pe mine). Am salutat şi am local? infrastructură, trebuia să se facă apă-
decurg lucrurile în primăria Budeşti, plecat. Dânsul furios a luat maşina, a M.I.: Normal! Exact ca şi în fotbal, „eu canal sau poate şi concomitent şi să nu 
precum şi despre viitoarele alegeri din plecat din primărie şi am văzut că deja centrez, eu dau cu capul”, nu se poate ca stăm în gunoi şi în mizerie. Simplu, trei 
2020, dl. Ionel Matei ne-a oferit detalii era foarte, foarte agitat. Deci, părerea soluţionările să vină exact din partea mari probleme. N-am cerut căldură, 
extrem de interesante în interviul de mea este că dânsul era pus pe scandal. dumnealui ca şi preşedinte. gaze. Ar fi multe de făcut la nivel de oraş, 
mai jos. Totuşi aş fi dorit să îi spun următoarele: Rep: Credeţi că deoarece aţi fost dar, măcar astea să se fi implementate. 

„Domnule coleg, aţi depăşit limita c e a  d e - a  d o u a  p e r s o a n ă  În primul rând asfalt. Sunt locuitori 
Rep. D-le doctor, aş vrea să vă bunului simţ, nu suntem aici ca să ne nominalizată pentru această cărora, pe timp de ploaie, le intră apa în 

prezentaţi celor care nu vă insultaţi dumneavoastră!”funcţie l-a făcut pe dl. Nae Sinel să casă. Să nu faci canalizare, nu se poate 
cunosc. Rep: Aveţi impresia sau aveţi nu refuze această poziţie? Ce aţi fi aşa ceva. S-a dat vina că pe timpul nu 

argumente că dl. Nae Florin a M.I.: Din punct de vedere politic, sunt făcut dacă eraţi în această funcţie? ştiu cărui primar, nu s-a făcut. În satele 
venit rău intenţionat la această membru activ ALDE din anul 2016.  M.I.: Cu siguranţă, DA. Din punct de Gruiu şi Buciumeni există asfalt făcut pe 
şedinţă ca să vă provoace, ca să vă Menţionez că această formaţiune vedere moral, eu aş fi procedat altfel. timpul lui Ceauşescu, experimental, 
intimideze, aşa cum aţi spus mai politică a obţinut cel mai bun scor, cele Dacă eram în locul dânsului nu care s-a deteriorat în timp.
devreme, prin gesturi şi/sau un mai bune rezultate în satul Buciumeni. acceptam această funcţie, pentru că Rep: Domnule Matei, ce s-a 
limbaj injurios?Împreună cu dl Bumbăcelu Gheorghe, putea să fie şi alt consilier care să întâmplat după terminarea 
M.I.: Cred că da! Pe mine nu m-a agresat am ridicat foarte mult ştacheta în conducă şedinţa. În ce calitate răspunzi şedinţei? Unde a avut loc discuţia 
verbal. Personal, la adresa dlui ALDE, care în timp a devenit o întrebările colegilor? Ca primar, în urma căreia dumneavoastră 
Bumbăcel am auzit cuvinte jignitoare. formaţiune puternică la nivelul consilier local sau ca preşedinte de precizaţi că lucrurile au degenerat 
Dacă nu era Felix să-l tragă, cred că localităţii, comparativ cu celelalte filiale şedinţă. În timp, acesta a fost motivul într-o altercaţie şi chiar într-un 
ieşea scandal, era încăierare. Şi vă daţi pe care le avem în judeţul Călăraşi. pentru care foarte multe lucruri nu s-au scandal  monstru şi  cine a 
seama, acest domn Bumbăcel era şi el Rep. Domnule Matei, ce v-a rezolvat nici până la ora actuală. participat?
un fost boxeor. Eu l-am tras, dânsul n-a n e m u l ţ u m i t  c u  p r i v i r e  l a  Rep: Care sunt proiectele care M.I.: După terminarea şedinţei am auzit 
opus rezistenţă, s-a conformat, am mers desfăşurarea şedinţei Consiliului nu au prins contur şi la care dvs. nişte cuvinte pe un ton mult mai ridicat 
împreună, a fost uimit şi el de ce s-a Local la care aţi participat în data faceţi referire? la adresa lui Stere Sima, consilier. Părea 
întâmplat. Sigur, dl. Nae Florin era pe de 30 octombrie 2018. M.I.: Faptul că ceea ce ne-am propus în o altercaţie  mai mult  verbală.  
undeva pus pe scandal,  să ne M.I.: În timpul şedinţei au fost nişte cei doi ani de mandat, nu sunt rezolvate. Adresantul era Nae Florin, consilier 
intimideze. Eu am mai avut nişte discuţii foarte aprinse, însă, nu cu rea A fost vorba să dotăm primăria cu un PSD. De la o distanţă de 10 metri am 
discuţii, să facem ceva, că d-aia am intenţie încât să denatureze lucrurile utilaj greu (o volă/buldoexcavator ) auzit „du-te dracu de boşorog la cimitir 
intrat în Consiliu, venind din Bucureşti. (de fapt există şi înregistrarea video) pentru că pe timpul iernii e nevoie că nu-i locul tău aici”. Şi totodată am 
Hai să particip şi eu la bunul mers al între consilierii Bumbăcel Gheorghe şi pentru intervenţii; ne-am propus ca înţeles că s-ar fi exprimat şi la plural, 
comunităţii. Dar în felul acesta, vă daţi Nae Florin, viceprimarul oraşului maşina de gunoi s-o scoatem la licitaţie, „boşorogi”! Se referea şi la mine, că doar 
seama că nu se poate face treabă. Să ne Budeşti. Domnul Bumbăcel şi-a să o vindem şi să cumpărăm altceva, mai suntem de aceeaşi vârstă şi eu şi domnul 
intimidăm unul pe altul! Ce se întâmpla exprimat punctul de vedere cu privire la nou, mai performant; ne-am propus să Bumbăcel. Personal nu mi s-a adresat 
dacă era un scandal, venea şi poliţia. La a b s e n ţ a  r e a l i z ă r i l o r  d i n  s a t u l  facem o bază sportivă pentru tineret în dar am intuit că este şi la adresa mea. 
discuţiile pe care dl. Bumbăcel le-a Buciumeni, comparativ cu cele din satul Gruiu; lucrările la reţeaua de apă şi Am ieşit afară din sala de şedinţe, pe hol, 
purtat în şedinţă, i-a atras atenţia dlui. oraşul Budeşti. Aceleaşi aspecte le-am canalizare nu au demarat. unde la vreo 5 metri de uşă, mă aştepta 
primar Nae Sinel să fie un pic mai făcut cunoscute şi eu în ultimul punct al Cel mai important lucru este că, la ora dl. Bumbăcel oarecum foarte contrariat, 
ponderat, ca să nu se denatureze ordinei de zi „diverse”. Am remarcat, actuală, Curtea de Conturi a venit în dar şi speriat.
lucrurile, iar omul s-a conformat. am reluat unele lucruri după care, le-am control şi a făcut un raport amănunţit Rep: Ce s-a întâmplat în afara 

Rep: De ce credeţi că primarul şi reamintit pentru dl.  Nae Sinel, consilier asupra activităţii economice din sălii de şedinţe? Unde s-a purtat 
viceprimarul sunt opozanţi cu atribuţii de primar şi am înţeles că se primărie. Cunosc foarte bine că s-a a c e a s t ă  c o n v o r b i r e  c a r e  a  
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împotriva ideilor pe care le între dvs. şi ceilalţi, respectiv dl o vârstă. Sper să nu se mai întâmple undeva e un lucru benefic pentru că o să 
promovaţi în şedinţele Consiliului Nae Sinel şi dl Nae Florin? asemenea lucruri. Dacă suntem aleşi, vină fel de fel de telefoane de aici încolo: 
Local Budeşti? M.I.: Repet, eu nu mă trec în partea suntem aleşi să facem ceva pentru bunul „Bă, te-ai găsit tu mai grozav!” Nu, nu 
M.I.: Eu nu mă consider în opoziţie, opoziţiei. Numai că avem contradicţii în mers al comunităţii. Mi se pare normal mă dau la o parte! Voi lupta pentru acest 
ALDE/PSD pentru că aşa este normal. idei, în sensul că dacă vin cu o problemă ce s-a întâmplat pe timpul dlui Miticuţă, oraş, pentru comuna, pentru satul unde 
Opoziţie ar fi poate la persoana mea. pertinentă, asta nu înseamnă că trebuie care şi-a dat demisia. Nu pot să fac m-am născut. Vreau să implementăm şi 
Asta pentru faptul că eu am spus să deranjez pe celălalt. Normal, de fapt treabă, mă dau la o parte că sunt şi alţii noi cam tot ceea ce există la oraş. Pentru 
lucrurilor pe nume. Şi dacă am ridicat şi de drept se supune la vot, se care pot să conducă, nu? Dar nu să ne că dacă nu există o mână forte şi nu ne 
nişte probleme eu pot să demonstrez, analizează şi se dispune. E corectă, nu-i intimidăm unul pe altul. punem umărul, să punem suflet, nu să 
am acasă (nu exagerez) un raft plin cu corectă. Punctul meu de vedere e Rep: Domnule Matei, cele ne căpătuim sau ne îmbogăţim, nu vom 
toate procesele verbale de şedinţe. Sunt următorul. Să nu mergem în continuare întâmplate v-au deranjat ca om face nimic. Budeşti este oraşul care la 
singurul consilier care şi-a făcut în asemenea situaţii de intimidare că nu sau ca consilier? ora actuală, îmi pare rău că spun aşa, 
raportul către primar, către Consiliul este frumos şi nu este corect. O să ajung M.I.: În primul rând ca ales al este un oraş slab dezvoltat, trebuie făcut 
Judeţen, către Prefectură, cu toată să mă gândesc de ce să mai mă duc la locuitorilor, pentru că le reprezint ceva benefic pentru populaţie. Am văzut 
activitatea. Nu există şedinţă în care să şedinţă că degeaba mă mai duc”. Dacă interesele. Nu mă aşteptam la aşa ceva, mult mai multe comune care se ridică la 
nu ridic probleme pentru bunul mers al mă duc, tot aia e şi nu e corect. N-are nici într-o şedinţă a Consiliului Local, al un nivel mult mai ridicat. Am văzut 
comunităţii, referitoare la ordinea de zi. un rost. unui oraş, să se întâmple lucruri comune cu apă, cu canalizare, am văzut 
Şi nişte întrebări pertinente, gen: „Dar Rep: Vă este teamă de sancţiuni regretabile de genul acesta. comune cu toate străzile asfaltate. Ce să 
ce faceţi cu banii dacă nu-i cheltuim pe linie politică? Vă e teamă că aţi Rep: Vizaţi o anumită funcţie vă spun, la noi e ca la nimeni altcineva.
pentru a face ceva?”. Cum a fost anul păţi ceva? politică în cadrul primăriei, dle Rep: Aţi precizat puţin mai 
trecut, am avut 18 miliarde şi ni s-au M.I.: Nu mi-e teamă că mă poate agresa Matei? devreme: „O mână forte”. Care 
luat pentru că nu s-au cheltuit. Deci, nu- personal, dar se pot întâmpla multe în M.I.: Eu nu vizez nici o funcţie. Eu am credeţi că este această mână forte 
i normal, nu cred eu că trebuie să se ziua de azi. Eu nu vreau să-i provoc, spus decât că vreau să se facă treabă în care să conducă oraşul Budeşti 
supere cineva pentru treaba aceasta. De dacă voi fi atacat mă voi adresa primărie. Am fost consilier personal al către ceea ce aţi spus dvs. că vă 
ce nu se ia gunoiul de la marginea organelor competente. Repercusiuni primarului fără remuneraţie. M-am doriţi?
câmpului unde s-a depozitat sau de ce politice, nu văd de ce? Pentru că am dat oferit să fac politică la rugămintea d-lui M.I.: Eu v-am spus: am intrat în 
nu e mai normal în loc de-o bancă să se un interviu? Care-i problema, e punctul fost preşedinte ALDE Mihai Ilie. El m-a formaţiunea politică ALDE pentru că la 
instaleze o cameră de luat vederi. Şi o meu de vedere. N-am vorbit nimic de adus în acestă formaţiune politică, el timpul acela era preşedinte Ilie Mihai. 
bancă este bună, dar pentru un parc, rău, n-am vorbit la adresa partidului mi-a oferit locul de consilier şi tot În dânsul am văzut într-adevăr un 
dacă am un parc. Cam astea sunt potenţial canditat. Peste doi ani cred că 
aspectele. dânsul va fi primarul oraşului Budeşti. 

Rep: Care sunt aşteptările Cel care va face faţă la toate greutăţile şi 
dumneavoastră de la edilii oraşu- la tot ceea ce există la ora actuală. 
lui? Suntem prieteni, numai că dânsul a 
M.I.: Eu doresc ca domnii primar şi părăsit prematur scena politică şi-mi 
viceprimar să reflecteze foarte mult la pare rău (o spun, poate să se supere), nu 
toate aceste aspecte pentru că dl. trebuia să părăsească formaţiunea 
consilier Nae Florin, în data de 27 politică ALDE. Numai că în diferite alte 
noiembrie 2018, face un an de când a împrejurări nu a fost ascultat. Pentru 
fost ales şi până la ora actuală nu s-a asta şi-a dat demisia şi a plecat. 
făcut cunoscut cu nicio realizare. Cel În persoana d-lui Ilie Mihai văd 
puţin la mine în sat nu se cunosc. Nu ştiu primarul competent, primarul care să 
la Budeşti, ei spun că au făcut, nu văd poată readuce oraşul Budeşti pe o linie 
prea multe din ce au făcut şi nu vreau să ascendentă, în care realizările vor fi 
intru în alte chestii. Eu consider că posibile sub forma unor proiecte care să 
dânşii trebuie să reflecteze foarte mult îmbunătăţească considerabil viaţa 
(că fiecare avem nişte defecte), să ne locuitorilor oraşului şi a satelor 
recunoaştem într-adevăr şi gunoaiele arondate. Dânsul deja a făcut multe 
din ochi şi să nu mai procedeze aşa cum pentru acest oraş, dezinteresat. A fost în 
au procedat şi au dat dovadă pe undeva permanenţă lângă locuitori, cu forţele 
că trebuie să intimidăm şi să votăm aşa lui proprii, cu utilajele lui proprii, să 
cum ni se dictează. Deci, punctul meu de desfunde străzile când zăpada era deja 
vedere este clar, nu am nici o chestie să mare. A ridicat gunoiul menajer din 
spun că „domne nu facem, nu votăm”, unele locuri publice pentru că riscam să 
vreau să facem ceva în oraşul Budeşti. ne mânânce şobolanii.
Dacă sunt oameni şi dau dovadă că sunt nimic, am relatat exact ce s-a întâmplat dânsul mi-a zis: „Haide nea Matei, chiar Rep: Dacă va candida la 
oameni adevăraţi, bărbaţi şi care vor într-o şedinţă de Consiliu Local şi după dacă nu sunt eu, haide că tot noi suntem primărie, vă veţi alătura echipei 
binele acestei comunităţi, să dea dovadă acea. cu Nae Sinel care este omul pe care eu l- domniei sale?
de înţelepciune, de mult mai mare Rep: Dacă nu sunteţi de acord cu am nominalizat să fie consilier şi eu l-

M.I. Da, eu da. Dacă dânsul va candida 
respect faţă de noi, toţi consilierii şi toţi ei se poate interpreta că sunteţi am susţinut să fie consilier local”. 

ca primar, eu îl voi susţine. 
care suntem pentru bunul mers al împotriva lor. Cosideraţi că vor Numai că lucrurile au degenerat. 

Rep: Pe scurt, credeţi că omul comunităţii şi să se schimbe lucrurile în ţine cont de ceea ce dvs. aţi relatat Rep: Mai este foarte puţin până 
care ştie, vrea şi poate este Ilie bine. Eu aşa zic. în acest articol? la viitoarele alegeri. Un an şi 
Mihai. Rep: Aţi discutat cu conducerile M.I.: Dacă sunt oameni cu „scaun la jumătate trece foarte repede. În ce 
M.I. Da, sigur că da. Fără să-i fac mare partidelor din care faceţi parte? cap” şi pe undeva recunosc că n-au echipă vă veţi regăsi?
publicitate, eu aşa consider.M.I.: Telefonic şi prin mesaje am sesizat procedat corect, se poate cere scuze, M.I.: La ora actuală, dacă în continuare 

Rep: Mai aveţi ceva de spus, aceste aspecte regretabile d-lui nicio problemă, se poate da mâna şi se se procedează aşa, vreau să spun că eu 
credeţi că mai puteţi completa preşedinte ALDE, Laurenţiu State, d-lui pot învăţa nişte chestii. nu voi mai reprezenta ALDE. Îmi pare 
ceva?Jean Beleaua, preşedinte PSD Budeşti şi Rep: Domnule Matei, veţi merge rău de formaţiune, pentru că au fost 
M.I.: Îmi doresc ca totul să intre pe un dlui ministru secretar de stat, Ciprian în  continuare la  şedinţele  oameni buni şi care au plecat. Că voi 
făgaş normal. În toată treaba asta să nu Pandea, preşedintele PSD Călăraşi, aşa consiliului local? opta pentru un partid sau altul este 
ne ambiţionăm, şi dacă vor să facă ceva mi se pare normal. M.I. Nu pot să spun că nu merg, prematur să o spun acum, e încă timp şi 
să fie pentru comunitate, să pună mâna Rep: Care au fost reacţiile lor? Doamne fereşte! Dacă se întâmplă să nu voi reflecta. Sau poate ies din politică, să 
să facă. Şi să ne vedem de treburile Ce v-au răspuns? pot merge din diferite considerente, nu mai fiu la nicio formaţiune. Dacă la 
noastre pentru că totul se supune la vot M.I.: N-am niciun răspuns din partea asta este altceva. început vin toţi şi spun: „vino la noi că 
şi totu-i democratic. dlui Pandea nici până la această oră! Rep: În urma acestui interviu, aşa, că pe dincolo”, mai târziu nu-şi ţin 

Domnul Jean Beleaua a menţionat că va intenţionaţi  să  mergeţi  în  promisiunile. Eu n-am crezut că se Rep: D-le Matei, vă mulţumesc. 
discuta cu dl Nae Florin. Dl. State tot îmi continuare la şedinţe cu capul sus poate întâmpla aşa ceva. Dacă ştiam, nu Am pornit de la ceva şi am ajuns la 
spune că ne vom întâlni şi nu ne-am şi, conform celor spuse mai sus, intram în nicio formaţiune politică. altceva. Sper ca cititorii şi domnii 
întâlnit. I-am dat un mesaj că în situaţia aşteptaţi o strângere de mână şi Rep: Vă mulţumesc pentru Nae Sinel, Nae Florin şi consilierii 
aceasta pentru mine aceste amânări scuzele de rigoare? timpul alocat. Speraţi că cele din primărie, să nu înţeleagă 
sunt o problemă. Am tot sperat poate în M.I.: Eu n-am greşit faţă de nimeni. S- spuse în acest articol vor avea un altceva din declaraţiile dvs. decât 
ultimul moment să-mi dea un răspuns. au ridicat nişte probleme corecte. Nu impact pozitiv asupra conducerii ceea ce este benefic acestui oraş.
Dar până acum, nu!!! văd rostul cuvântului „boşorogule”, toţi primăriei oraşului Budeşti? M.I. Şi eu sper din tot sufletul! Doamne 

Rep: Speraţi într-o conciliere ajungem mai devreme sau mai târziu la M.I.: Şi eu vă mulţumesc! Consider că ajută!
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Scandal  incredibil  la Consiliul Local Budeşti



Mircea Brânduşă exemplul lui şi flacăra credinţei domniei sale Gheorghe, post-mortem; Ştefan Savu, post- Nicolae, Guţă Florea, Stănescu Aurel, 
să fie urmată şi de alţii. mortem; Dragomir Vasile, post-mortem; Ulmeanu Nicolae, Andrei Anghel, Lupaşcu 
Din memoriile fiicei sale, Casapu Vasilica prof. univ. Dr. Adrian V. Rădulescu; prof. Vasile, Nicoale Alexandru, Ilie Ghe. Vasile, e o vreme superbă, numai bună de 
Martinovici, am spicuit câteva fragmente: univ. Marin Marcu; înv. pensionar Aurel Ivan T. Ştefan, Şerban Dumitru, Toma A. sărbătorit, locuitorii din comuna 
„Marin Martinovici s-a născut în anul 1862 în Budişteanu; Costică Martinovici; prof. Nicolae, Dinu S. Ion, Bărbuceanu Vlad, PDorobanţu s-au adunat, duminică 
oraşul Săcele, Braşov. De mic a rămas orfan, pensionar Neagu Constantin; Aurel Neagu; Enescu P. Nicolae, Năstase Dumitru, Ion R. 

11 noiembrie a.c, să serbeze Ziua fiind crescut de un unchi. S-a căsătorit cu prof. Elena Dumitrescu; prof. univ. Ghiţă Anghel, Dobre Aurel, Ulmeanu Sotir, Radu 
Comunei, împreună cu invitaţii lor. N. Florea, Gheorghe N. Dumitru, Taftur 

Andrei, Stan Stoian, Stoian D. Ştefan, Ioniţă Oamenii din satele Dorobanţu, Vărăşti, 
M. Gheorghe, Paraschiv Neagu, Ion I. Balotă, Boşneagu şi-au pus straie de sărbătoare şi 
Duţă R. Aurel, Guţă Haralambie, Roşu S. s-au bucurat, cu mic cu mare, de 
Nicolae, Roşu S. Vasile. Sat Boşneagu: 

frumosul eveniment. Andrei I.Nicolae, Comănescu Emilian, 
Iordan Ghe. Nicolae, Panait I. Florea, Enescu 

O sărbătoare aparte, care a adunat întreaga Alexandru, Dobre A. Ion, Stancu D. 
comunitate în frumosul parc din centrul Constantin, Cristescu N. Nicolae, Comănică 
comunei. Primarul Vasile Stoica, împreună M. Stan, Constantin Vlad, Tănase R. Nicolae, 
cu consiliul local, a reuşit să le ofere Tănase R. Ion, Tudor M. Gheorghe, 
locuitorilor un eveniment deosebit, cu Cheoseaua M. Ion, Grigore D. Ion, Cristea M. 
manifestări ce au satisfăcut toate gusturile. A Tudor, Comnea Radu, Mitrea Dumitru, 
fost cea de-a 7-a aniversare a localităţii, de Dobre I. Alexandru, Alexandru Stan, Ghiţă I. 
când locuitorii, împreună cu primarul lor, Constantin, Calotă I. Dumitru, Vasile A. 
cinstesc frumoasa lor comună. Sărbătoarea a Traian, Comănică V. Nicolae. 
fost un prilej de a socializa, o ocazie pentru 

Tot prin hotărârea Consiliului Local şi a aleşi de a mai sta de vorbă cu cetăţenii, de a le 
întregii comunităţi, începând cu anul şcolar afla păsurile şi dorinţele, altfel decât într-un 
2018-2019, şcoala din satul Dorobanţu se mediu oficial. A fost o zi pe care primarul le-a 
numeşte Şcoala Gimnazială preot dr. Adrian dedicat-o tuturor locuitorilor comunei şi s-a 
V .  R ă d u l e s c u ,  u n u l  d i n  c e i  m a i  bucurat nespus de mult să fie alături de ei în 
reprezentativi fii ai satului, cel care a slujit aceste clipe minunate. 
biserica din Dorobanţu aproape jumătate de „Iată-ne din nou împreună, la mijlocul lui Leanca Bordea din comuna Albeşti, iar în Tănase; ing. Dragomir Gheorghe; înv. 

brumar, bucurându-ne de Ziua Comunei veac. Tot cu această ocazie omagiem anul 1897 a plecat cu familia şi s-a stabilit în pensionar Ghiţă Olga. Având în vedere că 
noastre, o sărbătoare pe care ne străduim să familiile care au împlinit 50 de ani de la Dorobanţu la un frate din partea soţiei sale. A anul acesta se împlinesc 100 de ani de la 
o sădim ca pe o floare în sufletul tuturor. În căsătorie fapt pentru care le înmânez construit casă în Dorobanţu, cu local de Marea Unire, înfăptuită în anul 1918 aducem 
calitate de reprezentant oficial al acestei Diploma de Excelenţă următoarelor familii: prăvălie şi salon de nunţi, unde a deschis şi un pios omagiu eroilor din comuna noastră 
comunităţi locale mă bucur şi salut din nou Dumitra şi Ion Stanciu, Maria şi Ivanciu un magazin universal. A avut opt copii (trei morţi pe front în lupta pentru întregirea 
prezenţa tuturor la acest eveniment, pe care Tiberiu, Aurica şi Gheorghe Bratu, Elena şi fete şi cinci băieţi). A fost un om credincios, neamului. Sat Dorobanţu: Samoilă Stan, 
mi-l doresc mai amplu, mai frumos, mai Ioan Radu, Vasilica şi Neculai Nan, Reveica ajuta oamenii nevoiaşi din comună, a Samoilă Nicolae, Lupaşcu Vasile, Lache 
bogat sentimental, cu fiecare an ce trece. şi Gheorghe Oprea, Floarea şi Ion Eftimie, cununat multe familii din Dorobanţu şi a Gheorghe, Nae Ion, Călin Ion, Ţirea Paul, 
Dumnezeu a vrut să fim din nou împreună şi botezat mulţi copii. În toamna anului 1916 Florea Iordan, Vârban Gheorghe, Mitu Ilie, Maria şi Constantin Radu, Maria şi Ion Ivan, 
în acest an, pentru a ne bucura de ceea ce am deoarece începuse ocuparea României, Marin Niculae, Lăzăroiu Vasile, Bratu Ioana şi Gheorghe Niţu, Tudora şi Ion Olaru, 
realizat fiecare. Şi nu sunt puţine lucrurile familia Martinovici, împreună cu alte familii Gheorghe, Lazăr Raiu, Comănică Niculae, Eleonora şi Constantin Mitrea, Ioana şi Ion 
duse la bun sfârşit. Oamenii localităţii din zonă au hotărât să plece spre Moldova, Ciocârlan Dumitru, Lache Niculae, Tănase Radu. La Mulţi Ani, Dorobanţu! Vă doresc să 
noastre ştiu să muncească, dar ştiu şi să se dar au ajuns până la Albeşti unde a stat o Ionescu, Jianu Ilie, Manea Petre, Chiţoran aveţi parte de o zi minunată!” 
veselească la ceas de sărbătoare!”, a spus săptămână şi s-au întors acasă gândind că Miciu, Stirimiu Gheorghe, Constantin 

Slujba de mulţumire cu ocazia împlinirii a Vasile Stoica, primarul localităţii Dorobanţu, aici poate să ofere trupelor de ocupaţie Alexandru, Nache Ştefan, Stan Gheorghe, 
aflat în mijocul comunităţii pe care o conduce 50 de ani de la cununia religioasă (nunta de cereale pentru animale şi hrană pentru Marin Alexandru, Dîlgaru Ion, Sima Stan, 
de şase ani şi jumătate. aur) a fost oficiată de preoţii: Mocănaşu soldaţi din belşug. În ziua de 6 decembrie Dinu Constantin, David Dumitru, Nicolae 

Marius şi Neagu Cristian – parohia Au fost invitaţi să urce pe scenă oaspeţii 1916 familia Martinovici era acasă la Ion, Chiţu Ion, Marin Şerban, Albină 
Dorobanţu, Vintilă Cătălin Mihai – parohia localităţii:  Daniel Ştefan Drăgulin, Dorobanţu, unde serveau masa de prânz. La Haralambie, Enache Stoian, Agap Marin, 

preşedinte PNL Călăraşi, Valentin Barbu, Vărăşti şi Cotea Vasile – parohia Boşneagu. un moment dat, doi bulgari au intrat în curte Şerban Ion, Enciu Stelică, Constantin Ivan, 
secretar general PNL Călăraşi şi vice- Deliciul evenimentului a fost concertul de căutându-l pe stăpânul casei. Acesta a ieşit Grigore Nicolae, Culcea Neagu, Chiţoran 
preşedinte Consiliu Judeţean Călăraşi, Dan muzică populară care a răsunat până, hăt să-i întâmpine crezând că doresc provizii Dumitru,  Onu Pantel imon,  Traian 
Motreanu, vicepreşedinte PNL Bucureşti, departe, în satele învecinate, chemând toată pentru ei şi pentru animale. Ei voiau bani, Moldoveanu, Vasile Dâlgaru, Marin Ivan, 
Răducu Filipescu, senator PNL Călăraşi, dar în acelaşi timp voiau să-l omoare pe Gheroghe Necula, Ion Ciocârlan, Ioniţă suflarea la joc şi veselie. Acesta a debutat cu 
Liviu Tomoiagă, ex-senator de Călăraşi, stăpân. Copiii împreună cu mama lor s-au Călin, Ilie Lazăr, Costică Borănescu, Tudor un program de dansuri populare, oferit de 
Marian Dinulescu, vicepreşedinte Consiliu ascuns pe unde au putut, iar dl Martinovici a Ciocârlan, Gheorghe Vişan, Florea Agap, Ansamblul de Dansuri „Spicul”, din 
Judeţean Călăraşi, Nicolae Chirana, director fost împuşcat de cei doi bulgari”. Familia Neacşu Ciocârlan, Banu Toader, Andrei localitate, pregătit de coregraful Aurel 
AJOFM Călăraşi,  Dumitru Nicolae, Martinovici-Bordea, are urmaşi până în Vişan, Alexandru Manolache, Dumitru Mailat. Şi cum la fiecare sărbătoare omului 
inspector ITM Călăraşi, Toza Taşcu, director zilele noastre. Invit pe scenă rudele din Potârcă, Anghel Negoiţă, Cristea Craiu, care petrece îi stă bine să se cinstească, 
Registrul Comerţului Călăraşi, Leon Jianu, partea familiei Martinovici Marin pentru Gheorghe Dumitru, Ion Amzăr, Dobre grătarele au fost încinse şi berea s-a revărsat 
cercetător Institutul Fundulea. înmânarea diplomei de Cetăţean de Onoare Stoian, Nicolae Dobre, Lazăr Herea, în pahare. Pe acorduri de muzică, localnicii 
După mesajele invitaţilor, Vasile Stoica s-a post-mortem. Se acordă diploma de Dumitru Radu, Dumitru Panciu, Dumitru au încins hora, tineri şi bătrâni. „Nu-ţi stau 
adresat pentru a doua oară locuitorilor: „ Cetăţean de Onoare şi d-lui Soare Tudor, Făureanu, Niţă Grădeanu, Croitoru Nicolae, picioarele pe loc când îţi cântă Mariana 
Stimaţi cetăţeni, distinşi invitaţi, bun venit la singurul cetăţean din comuna Dorobanţu, Paraschiv Coman, Ivan M. Nicolae, Nicolae Ionescu şi Familia Călin”, spuneau oamenii. 
cea de-a şaptea ediţie a Zilei Comunei rămas în viaţă (98 de ani), participant la cel Micu, Drăgan Enache, Dumitru Bujor, 

Pe scenă au urcat solişti de primă mână, care 
Dorobanţu. Pentru că anul acesta sărbătorim de-al Doilea Război Mondial, erou al bătăliei Dumitru Rădoiu, Drăgan Cojocaru, Enache 

au acceptat invitaţia edilului comunei 
Centenarul Marii Uniri de la 1 Decembrie de la Cotul Donului şi pentru întreaga viaţă Coipan, Răduţă Iancu, Gheorghe Barbu, Ion 

Dorobanţu, Vasi le Stoica. Pe l ista 
1918, am hotărât împreună cu Consiliul închinată în slujba comunei Dorobanţu. Ne Chiru, Nicolae Enache, Nicolae Cojocaru, 

interpreţilor au apărut nume mari ale Local să aducem un omagiu domnului Marin exprimăm prin intermediul domniei sale Petre Ioniţă, Gheorghe Neagu, Gheorghe 
cântecului popular românesc precum Martinovici, unul dintre întemeietorii recunoştinţa faţă de toţi eroii care au luptat Paşte, Gheorghe Ivan, Ion Craiu, Toma 
Mariana Rădulescu, Nelu Vlad, Rodica satului Dorobanţu, făcător de bine pentru în cele două războaie mondiale pentru Neculai, Ion Banciu, Ilie Paşte, Ion Ioniţă, 
Tudor. Invitat special a fost Irina Loghin semenii săi, un om de o valoare inestimabilă apărarea şi întregirea neamului. Prin Ilie Cişmaşu-Popa, Mihai Petcu Nicolae, Niţă 
care a încântat cu cântece populare sufletul care, deşi nu a fost primar al acestei comune, hotărârea Consiliului Local Nr. 27/ Coipan, Ştefan Drăgan, Vasile Culcea, Vasile 
localnicilor, la ceas de sărbătoare. Nici tineri s-a implicat cu toată dragostea în dezvoltarea 14.10.1997, la aniversarea a 100 de ani de Zlate, Mihalache Barbu, Călin Dumitru, 
nu au fost uitaţi, fiind invitat un DJ care să le ei, fiind ctitor al bisericii şi al şcolii din atestare documentară a satului Dorobanţu, Popescu Alexandru, Craiu Cristea, Negoiţă 
pună muzică pe plac. Seara târziu cerul a fost Dorobanţu. Pentru aceste calităţi deosebite îi s-au acordat diplome de Cetăţeni de Onoare Alexe. Sat Vărăşti: Toma Anghel, Tudor R. 
luminat de focul de artificii, semn că acordăm diploma de Cetăţean de Onoare următorilor fii ai satului: preot Vasile Constantin, Manolache Gheorghe, Comnea 
sărbătoarea s-a încheiat. post-mortem. Sperăm din tot sufletul că Rădulescu, post-mortem; ing. Marcu Radu, Păduraru Cristache, Gheorghe 
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Ziua Comunei Dorobanţu, sărbătorită 
într-o zi superbă de toamnă târzie 

Mircea Brânduşă reţinut lângă bară de Călinoiu. Una ratat desprinderea, iar pe final, datorită 
peste alta, un meci plăcut oferit de unei relaxări, ne-am văzut egalaţi. După 
ambele echipe. Dacă Slobozia a etalat pauză a intervenit aceea deconcentrare SM Slobozia a câstigat pentru 
jocul pe care îl aşteptam, jucătorii rapidă din partea jucătorilor. Încă nu al doilea an consecutiv la 
Agricolei au evoluat uneori destul de pot să descifrez această situaţie. Cu CBorcea, după ce s-a impus 
timoraţi, lipsiţi de condiţie fizică după privire la adversar, am întâlnit o echipă categoric în faţa Agricolei, scor 4-1. 

Sâmbătă, stadionul din Borcea a fost 
gazda unui meci extrem de 
spectaculos, în care jucătorii lui 
Costel Enache s-au distrat cu 
apărarea elevilor antrenaţi de Virgil 
Niţoi. Prima repriză a fost una 
echilibrată, insă ialomiţenii s-au 

întâlni o echipă care pe faza ofensivă se dezlăntuit după pauză, au marcat de 
desfăşoară şi joacă bine, în schimb au trei ori, iar trupa lui Niţoi nu a mai 
mari probleme în apărare, fapt pentru 

contat. care am speculat orice greşeală de 
marcaj. Nu mă aşteptam însă la o 

Pe o vreme călduroasă, circa 400 de diferenţă atât de mare de scor. Este o 
spectatori au luat loc în tribunele victorie de moral, pentru etapa viitoare, 
stadionului din Borcea, pentru a urmări când vom întâlni Rapidul, chiar la noi, la 
jocul din Liga 3, disputat de Agricola Slobozia. O victorie care ne menţine în 
împotriva CSM Slobozia. Miza acestui cursa pentru primul loc, care asigură 
meci şi-a pus amprenta asupra vitezei şi promovarea în liga 2. Le doresc 
parţial asupra calităţii jocului. Cu toate adversarilor noştriide azi, şanse de bună. Nu pot să spun că ne-am făcut de min. 60 şi inexplicabil, speriaţi parcă de 
acestea „cocargenii” au văzut şi faze de victorie în etapele următoare!”valoarea adversarului. Dar, au avut râs. Ne-am ridicat la un moment dat la 
fotbal de calitate. Evident, la acest 

momente în prima repriză în care, graţie nivelul lor. În special în prima repriză. capitol, jucătorii ialomiţeni au fost în 
unui joc mai avântat, nu s-a văzut nicio În a doua parte a intervenit mentalul prim plan, dar la spectacol au contribuit 
diferenţă între cele două echipe. jucătorilor, o situaţie jenantă pentru o şi fotbaliştii gazdă care au jucat în multe 
n AGRICOLA BORCEA: Vreme (82 echipă de liga 3. Din nefericire ne trage momente ale meciului, mai ales în prim 
Ungur), Moise, Burcea (72 Ilie), Zaina, în jos uzajul jucătorilor, pentru că lotul parte, de la egal la egal cu valoroasa 
Alexandru, Grigore, Nedelcu, Cristil, este subţire din punct de vedere valoric echipă din Slobozia. Jocul a început în 
Cazacu, Spătaru, Stângă. şi mă văd nevoit să folosesc etapă de nota de dominare a grupării din Borcea 
Antrenor: Niţoi Virgil etapă aceeaşi jucători. Noi acum trebuie care s-a instalat în terenul oaspeţilor de 
n CSM SLOBOZIA: Călinoiu, Ghinea, să ne gândim la următorele 2 etape în la primul fluier al arbitrului Ilie Ionuţ. 
Toma, Suciu, Ibrian, Chebac, Răducă, care vom întâlni adversari accesibili, Drept urmare, după o primă ocazie 
Milotin ( 61 Năstase ), Bucă ( 83 Topor ), Modelu în deplasare şi Cernavodă acasă, ratată de Alexandru, şut pe lângă bară în 
Şerban ( 67 Teodorescu ), Bălan ( 75 

minutul 2, acelaşi jucător a deschis şi trebuie să luăm cele 6 puncte, pentru 
Ene). Antrenor: Costel Enache

scorul în minutul 7 cu un şut plasat peste că altfel campionatul va deveni foarte 
Arbitrii: Ilie Ionuţ – Alex. Murariu 

portarul Călinoiu. Dar Slobozia nu se greu, ţinând cont că în ultima etapă vom 
– Alex. Palcău. Toţi, Bucureşti

sperie, iese la joc şi, după o lovitură juca afară, la Progresul Ştefăneşti, o Observator FRF Arbitrii: Liviu 
liberă executată de Bălan în minutul 41, echipă harnică, bătăioasă, care cedează Seceanu, Galaţi.
egalează prin Bucă. Atacantul ialomi- greu puncte pe teren propriu. Vreau să Observator FRF Joc : Crăciun Aniel Theodor Nedelcu ţean a profitat de o nesincronizare a precizez că nu îmi este frică de nicio Romel, Giurgiu.
fundaşilor centrali, Grigore şi Stângă, şi Paţurcă, primar comuna echipă din seria asta, le-am văzut pe 
a marcat cu capul, puternic sub toate la lucru. Cu aceste 6 puncte, cu o Borcea: 
transversală. Până la pauză nu s-a mai pr imenire  a  lotului ,  care  este  Trebuie să recunoaştem că azi 
marcat, dar am putut admira eleganţa şi primordială, se impune aducerea unui am întâlnit o echipă mult mai 
precizia paselor lui Toma, şerpuirile şi 

fundaş central, a unui mijlocaş şi a unui bună ca noi, o echipă fruntaşă a 
ocaziile lui Marian Şerban, tehnica şi 

atacant, şi cu o pregătire sănătoasă în clasamentului.Nu întâmplător se află pe 
viteza lui Răducă şi reflexele lui Vreme, 

pauza de iarnă, vom aborda altfel returul locul 2 în clasamentul la zi. O echipă care care a scos de lângă bară şi de la vinclu 
campionatului. Sper să avem o evoluţie se bate la promovare în Liga 2, iar noi să şuturile lui Teodorescu. În dreptul 

ne salvăm de la retrogradare. În prima bună prin care să ne realizăm obiectivele Agricolei putem trece şi cele câteva 
repriză ne-am ridicat la nivelul propuse: rămânerea în liga 3 cu o clasare acţiuni ofensive purtate de cuplul 
adversarului, însă, din păcate, din min. în primel 6 locuri. Mulţumesc domnului Ghinea - Spătaru, nesusţinute, din 
60, din cauza lipsei pregătirii fizice a primar Nedelcu, pentru sprijinul păcate, de ceilalţi coechipieri. După 
jucătorilor noştri şi a diferenţei de acordat, salariile sunt la zi, ne asigură 3 pauză ialomiţenii şi-au respectat 
valoare dintre cele două echipe, am antrenamente pe săptămână în statutul de echipă de top din liga a treia 
înregistrat acest rezultat de 1-4. O Bucureşti, astfel că pentru lipsa şi au trecut în avantaj în minutul 48, în 
înfrângere care ne doare şi care explică rezultatelor ar trebui să ne reproşeze urma unei greşeli nepermise a lui 
anumite aspecte din sânul echipei dumnealui nouă. Pentru că noi nu avem Stângă, care practic s-a dat la o parte din 
noastre. Sper că lucrurile vor evolua ce! Tot ce pot să îi spun acum este faptul calea lui Bucă, care înscrie nestingherit, 
pozitiv etapa următoare, când vom Virgil Niţoi, antrenor aducând avantaj pe tabelă în dreptul că voi face tot ce depinde de mine ca 
merge la Modelu să ne batem de la egal echipei sale. Ibrian şi-a trecut şi el această echipă, Agricola Borcea, să Agricola Borcea: 
la egal şi să obţinem victoria. Urmează numele pe lista marcatorilor în minutul evolueze şi la anul în Liga a 3-a!”Trecem printr-un moment care apoi jocul de acasă cu Cernavodă, la 64, cînd a reluat cu capul, singur din este total nefavorabil echipei. finalul căruia nu concep decât victoria. centrul careului la colţul lung, în urma Sigur că, după această primă Costel Enache, antrenor Obiectivul nostru este menţinerea în unui corner executat de Toma. În parte a campionatului, a apărut o Liga 3, undeva la mijlocul clasamen-CSM Slobozia: continuare, oaspeţii se joacă cu ocaziile 

oboseală în rândul jucătorilor datorită tului. Pentru realizarea acestui obiectiv, Am obţinut o victorie muncită, de gol. În minutul 79 însă, Bucă 
faptului că noi am început foarte târziu în pauza competiţională vom remania în care ne-au trebuit 45 de pătrunde pe partea dreaptă în careul 
pregătirea fizică. Acest aspect ar fi una lotul şi vom face o pregătire de iarnă minute să ne dăm seama că gazdelor, şutează din unghi nimerind 
dintre explicaţiile eşecului de azi cu foarte bună. În retur, Agricola Borcea va adversarul trebuie tratat la modul cel rădăcina barei din stânga portarului 
Slobozia. Mie foarte greu să spun ceva arăta altfel, va fi o echipă de temut mai serios. A fost o primă repriză slabă gazdelor. Finalul a aparţinut tot 
acum la cald, dar sigur avem o problemă pentru orice adversar. Deocamdată,ne din partea noastră. Important este oaspeţilor care a mai înscris o dată prin 
cu reintrarea în joc după pauză, şi în situăm pe locul 7, un loc meritoriu faptul că în repriza a doua băieţii şi-au Teodorescu în min. 82, după ce în 
special după minutul 60. Constat că s-a pentru comuna noastră, pentru valoarea dat seama ce au de făcut, iar la finalul prealabil Vreme respinge nefericit în 
repetat în ultimile 4 jocuri, cu Tunari , noastră! Ţinând cont de componenţa celor 90 de minute am câştigat cele trei faţă „racheta aer sol” a lui Răducă. 
Rapid, Afumaţi şi inexplicabil pentru seriei, în care evoluează echipe ale unor puncte puse în joc. Sincer, mă aşteptam Agricola a avut două situaţii bune de a 
mine, şi azi. La meciul de azi am avut o oraşe cu bugete mult mai mari ca ale la o victorie la Borcea, întrucât toată marca în această parte a doua a jocului, 

comunei Borcea! Nu mai zic de Rapid, 1 primă repriză bună, cu un start săptămâna le-am transmis jucătorilor dar Cazacu a trimis în zid lovitura liberă 
milion euro!”fulminant, am înscris relativ repede, am mei că va fi un joc foarte greu, că vom de la 18 metri iar şutul lui Ilie a fost 

Slobozia a învins Agricola cu 4-1, dar 
prima repriză s-a încheiat la egalitate!



Mircea Brânduşă exemplul lui şi flacăra credinţei domniei sale Gheorghe, post-mortem; Ştefan Savu, post- Nicolae, Guţă Florea, Stănescu Aurel, 
să fie urmată şi de alţii. mortem; Dragomir Vasile, post-mortem; Ulmeanu Nicolae, Andrei Anghel, Lupaşcu 
Din memoriile fiicei sale, Casapu Vasilica prof. univ. Dr. Adrian V. Rădulescu; prof. Vasile, Nicoale Alexandru, Ilie Ghe. Vasile, e o vreme superbă, numai bună de 
Martinovici, am spicuit câteva fragmente: univ. Marin Marcu; înv. pensionar Aurel Ivan T. Ştefan, Şerban Dumitru, Toma A. sărbătorit, locuitorii din comuna 
„Marin Martinovici s-a născut în anul 1862 în Budişteanu; Costică Martinovici; prof. Nicolae, Dinu S. Ion, Bărbuceanu Vlad, PDorobanţu s-au adunat, duminică 
oraşul Săcele, Braşov. De mic a rămas orfan, pensionar Neagu Constantin; Aurel Neagu; Enescu P. Nicolae, Năstase Dumitru, Ion R. 

11 noiembrie a.c, să serbeze Ziua fiind crescut de un unchi. S-a căsătorit cu prof. Elena Dumitrescu; prof. univ. Ghiţă Anghel, Dobre Aurel, Ulmeanu Sotir, Radu 
Comunei, împreună cu invitaţii lor. N. Florea, Gheorghe N. Dumitru, Taftur 

Andrei, Stan Stoian, Stoian D. Ştefan, Ioniţă Oamenii din satele Dorobanţu, Vărăşti, 
M. Gheorghe, Paraschiv Neagu, Ion I. Balotă, Boşneagu şi-au pus straie de sărbătoare şi 
Duţă R. Aurel, Guţă Haralambie, Roşu S. s-au bucurat, cu mic cu mare, de 
Nicolae, Roşu S. Vasile. Sat Boşneagu: 

frumosul eveniment. Andrei I.Nicolae, Comănescu Emilian, 
Iordan Ghe. Nicolae, Panait I. Florea, Enescu 

O sărbătoare aparte, care a adunat întreaga Alexandru, Dobre A. Ion, Stancu D. 
comunitate în frumosul parc din centrul Constantin, Cristescu N. Nicolae, Comănică 
comunei. Primarul Vasile Stoica, împreună M. Stan, Constantin Vlad, Tănase R. Nicolae, 
cu consiliul local, a reuşit să le ofere Tănase R. Ion, Tudor M. Gheorghe, 
locuitorilor un eveniment deosebit, cu Cheoseaua M. Ion, Grigore D. Ion, Cristea M. 
manifestări ce au satisfăcut toate gusturile. A Tudor, Comnea Radu, Mitrea Dumitru, 
fost cea de-a 7-a aniversare a localităţii, de Dobre I. Alexandru, Alexandru Stan, Ghiţă I. 
când locuitorii, împreună cu primarul lor, Constantin, Calotă I. Dumitru, Vasile A. 
cinstesc frumoasa lor comună. Sărbătoarea a Traian, Comănică V. Nicolae. 
fost un prilej de a socializa, o ocazie pentru 

Tot prin hotărârea Consiliului Local şi a aleşi de a mai sta de vorbă cu cetăţenii, de a le 
întregii comunităţi, începând cu anul şcolar afla păsurile şi dorinţele, altfel decât într-un 
2018-2019, şcoala din satul Dorobanţu se mediu oficial. A fost o zi pe care primarul le-a 
numeşte Şcoala Gimnazială preot dr. Adrian dedicat-o tuturor locuitorilor comunei şi s-a 
V .  R ă d u l e s c u ,  u n u l  d i n  c e i  m a i  bucurat nespus de mult să fie alături de ei în 
reprezentativi fii ai satului, cel care a slujit aceste clipe minunate. 
biserica din Dorobanţu aproape jumătate de „Iată-ne din nou împreună, la mijlocul lui Leanca Bordea din comuna Albeşti, iar în Tănase; ing. Dragomir Gheorghe; înv. 

brumar, bucurându-ne de Ziua Comunei veac. Tot cu această ocazie omagiem anul 1897 a plecat cu familia şi s-a stabilit în pensionar Ghiţă Olga. Având în vedere că 
noastre, o sărbătoare pe care ne străduim să familiile care au împlinit 50 de ani de la Dorobanţu la un frate din partea soţiei sale. A anul acesta se împlinesc 100 de ani de la 
o sădim ca pe o floare în sufletul tuturor. În căsătorie fapt pentru care le înmânez construit casă în Dorobanţu, cu local de Marea Unire, înfăptuită în anul 1918 aducem 
calitate de reprezentant oficial al acestei Diploma de Excelenţă următoarelor familii: prăvălie şi salon de nunţi, unde a deschis şi un pios omagiu eroilor din comuna noastră 
comunităţi locale mă bucur şi salut din nou Dumitra şi Ion Stanciu, Maria şi Ivanciu un magazin universal. A avut opt copii (trei morţi pe front în lupta pentru întregirea 
prezenţa tuturor la acest eveniment, pe care Tiberiu, Aurica şi Gheorghe Bratu, Elena şi fete şi cinci băieţi). A fost un om credincios, neamului. Sat Dorobanţu: Samoilă Stan, 
mi-l doresc mai amplu, mai frumos, mai Ioan Radu, Vasilica şi Neculai Nan, Reveica ajuta oamenii nevoiaşi din comună, a Samoilă Nicolae, Lupaşcu Vasile, Lache 
bogat sentimental, cu fiecare an ce trece. şi Gheorghe Oprea, Floarea şi Ion Eftimie, cununat multe familii din Dorobanţu şi a Gheorghe, Nae Ion, Călin Ion, Ţirea Paul, 
Dumnezeu a vrut să fim din nou împreună şi botezat mulţi copii. În toamna anului 1916 Florea Iordan, Vârban Gheorghe, Mitu Ilie, Maria şi Constantin Radu, Maria şi Ion Ivan, 
în acest an, pentru a ne bucura de ceea ce am deoarece începuse ocuparea României, Marin Niculae, Lăzăroiu Vasile, Bratu Ioana şi Gheorghe Niţu, Tudora şi Ion Olaru, 
realizat fiecare. Şi nu sunt puţine lucrurile familia Martinovici, împreună cu alte familii Gheorghe, Lazăr Raiu, Comănică Niculae, Eleonora şi Constantin Mitrea, Ioana şi Ion 
duse la bun sfârşit. Oamenii localităţii din zonă au hotărât să plece spre Moldova, Ciocârlan Dumitru, Lache Niculae, Tănase Radu. La Mulţi Ani, Dorobanţu! Vă doresc să 
noastre ştiu să muncească, dar ştiu şi să se dar au ajuns până la Albeşti unde a stat o Ionescu, Jianu Ilie, Manea Petre, Chiţoran aveţi parte de o zi minunată!” 
veselească la ceas de sărbătoare!”, a spus săptămână şi s-au întors acasă gândind că Miciu, Stirimiu Gheorghe, Constantin 

Slujba de mulţumire cu ocazia împlinirii a Vasile Stoica, primarul localităţii Dorobanţu, aici poate să ofere trupelor de ocupaţie Alexandru, Nache Ştefan, Stan Gheorghe, 
aflat în mijocul comunităţii pe care o conduce 50 de ani de la cununia religioasă (nunta de cereale pentru animale şi hrană pentru Marin Alexandru, Dîlgaru Ion, Sima Stan, 
de şase ani şi jumătate. aur) a fost oficiată de preoţii: Mocănaşu soldaţi din belşug. În ziua de 6 decembrie Dinu Constantin, David Dumitru, Nicolae 

Marius şi Neagu Cristian – parohia Au fost invitaţi să urce pe scenă oaspeţii 1916 familia Martinovici era acasă la Ion, Chiţu Ion, Marin Şerban, Albină 
Dorobanţu, Vintilă Cătălin Mihai – parohia localităţii:  Daniel Ştefan Drăgulin, Dorobanţu, unde serveau masa de prânz. La Haralambie, Enache Stoian, Agap Marin, 

preşedinte PNL Călăraşi, Valentin Barbu, Vărăşti şi Cotea Vasile – parohia Boşneagu. un moment dat, doi bulgari au intrat în curte Şerban Ion, Enciu Stelică, Constantin Ivan, 
secretar general PNL Călăraşi şi vice- Deliciul evenimentului a fost concertul de căutându-l pe stăpânul casei. Acesta a ieşit Grigore Nicolae, Culcea Neagu, Chiţoran 
preşedinte Consiliu Judeţean Călăraşi, Dan muzică populară care a răsunat până, hăt să-i întâmpine crezând că doresc provizii Dumitru,  Onu Pantel imon,  Traian 
Motreanu, vicepreşedinte PNL Bucureşti, departe, în satele învecinate, chemând toată pentru ei şi pentru animale. Ei voiau bani, Moldoveanu, Vasile Dâlgaru, Marin Ivan, 
Răducu Filipescu, senator PNL Călăraşi, dar în acelaşi timp voiau să-l omoare pe Gheroghe Necula, Ion Ciocârlan, Ioniţă suflarea la joc şi veselie. Acesta a debutat cu 
Liviu Tomoiagă, ex-senator de Călăraşi, stăpân. Copiii împreună cu mama lor s-au Călin, Ilie Lazăr, Costică Borănescu, Tudor un program de dansuri populare, oferit de 
Marian Dinulescu, vicepreşedinte Consiliu ascuns pe unde au putut, iar dl Martinovici a Ciocârlan, Gheorghe Vişan, Florea Agap, Ansamblul de Dansuri „Spicul”, din 
Judeţean Călăraşi, Nicolae Chirana, director fost împuşcat de cei doi bulgari”. Familia Neacşu Ciocârlan, Banu Toader, Andrei localitate, pregătit de coregraful Aurel 
AJOFM Călăraşi,  Dumitru Nicolae, Martinovici-Bordea, are urmaşi până în Vişan, Alexandru Manolache, Dumitru Mailat. Şi cum la fiecare sărbătoare omului 
inspector ITM Călăraşi, Toza Taşcu, director zilele noastre. Invit pe scenă rudele din Potârcă, Anghel Negoiţă, Cristea Craiu, care petrece îi stă bine să se cinstească, 
Registrul Comerţului Călăraşi, Leon Jianu, partea familiei Martinovici Marin pentru Gheorghe Dumitru, Ion Amzăr, Dobre grătarele au fost încinse şi berea s-a revărsat 
cercetător Institutul Fundulea. înmânarea diplomei de Cetăţean de Onoare Stoian, Nicolae Dobre, Lazăr Herea, în pahare. Pe acorduri de muzică, localnicii 
După mesajele invitaţilor, Vasile Stoica s-a post-mortem. Se acordă diploma de Dumitru Radu, Dumitru Panciu, Dumitru au încins hora, tineri şi bătrâni. „Nu-ţi stau 
adresat pentru a doua oară locuitorilor: „ Cetăţean de Onoare şi d-lui Soare Tudor, Făureanu, Niţă Grădeanu, Croitoru Nicolae, picioarele pe loc când îţi cântă Mariana 
Stimaţi cetăţeni, distinşi invitaţi, bun venit la singurul cetăţean din comuna Dorobanţu, Paraschiv Coman, Ivan M. Nicolae, Nicolae Ionescu şi Familia Călin”, spuneau oamenii. 
cea de-a şaptea ediţie a Zilei Comunei rămas în viaţă (98 de ani), participant la cel Micu, Drăgan Enache, Dumitru Bujor, 

Pe scenă au urcat solişti de primă mână, care 
Dorobanţu. Pentru că anul acesta sărbătorim de-al Doilea Război Mondial, erou al bătăliei Dumitru Rădoiu, Drăgan Cojocaru, Enache 

au acceptat invitaţia edilului comunei 
Centenarul Marii Uniri de la 1 Decembrie de la Cotul Donului şi pentru întreaga viaţă Coipan, Răduţă Iancu, Gheorghe Barbu, Ion 

Dorobanţu, Vasi le Stoica. Pe l ista 
1918, am hotărât împreună cu Consiliul închinată în slujba comunei Dorobanţu. Ne Chiru, Nicolae Enache, Nicolae Cojocaru, 

interpreţilor au apărut nume mari ale Local să aducem un omagiu domnului Marin exprimăm prin intermediul domniei sale Petre Ioniţă, Gheorghe Neagu, Gheorghe 
cântecului popular românesc precum Martinovici, unul dintre întemeietorii recunoştinţa faţă de toţi eroii care au luptat Paşte, Gheorghe Ivan, Ion Craiu, Toma 
Mariana Rădulescu, Nelu Vlad, Rodica satului Dorobanţu, făcător de bine pentru în cele două războaie mondiale pentru Neculai, Ion Banciu, Ilie Paşte, Ion Ioniţă, 
Tudor. Invitat special a fost Irina Loghin semenii săi, un om de o valoare inestimabilă apărarea şi întregirea neamului. Prin Ilie Cişmaşu-Popa, Mihai Petcu Nicolae, Niţă 
care a încântat cu cântece populare sufletul care, deşi nu a fost primar al acestei comune, hotărârea Consiliului Local Nr. 27/ Coipan, Ştefan Drăgan, Vasile Culcea, Vasile 
localnicilor, la ceas de sărbătoare. Nici tineri s-a implicat cu toată dragostea în dezvoltarea 14.10.1997, la aniversarea a 100 de ani de Zlate, Mihalache Barbu, Călin Dumitru, 
nu au fost uitaţi, fiind invitat un DJ care să le ei, fiind ctitor al bisericii şi al şcolii din atestare documentară a satului Dorobanţu, Popescu Alexandru, Craiu Cristea, Negoiţă 
pună muzică pe plac. Seara târziu cerul a fost Dorobanţu. Pentru aceste calităţi deosebite îi s-au acordat diplome de Cetăţeni de Onoare Alexe. Sat Vărăşti: Toma Anghel, Tudor R. 
luminat de focul de artificii, semn că acordăm diploma de Cetăţean de Onoare următorilor fii ai satului: preot Vasile Constantin, Manolache Gheorghe, Comnea 
sărbătoarea s-a încheiat. post-mortem. Sperăm din tot sufletul că Rădulescu, post-mortem; ing. Marcu Radu, Păduraru Cristache, Gheorghe 
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Ziua Comunei Dorobanţu, sărbătorită 
într-o zi superbă de toamnă târzie 

Mircea Brânduşă reţinut lângă bară de Călinoiu. Una ratat desprinderea, iar pe final, datorită 
peste alta, un meci plăcut oferit de unei relaxări, ne-am văzut egalaţi. După 
ambele echipe. Dacă Slobozia a etalat pauză a intervenit aceea deconcentrare SM Slobozia a câstigat pentru 
jocul pe care îl aşteptam, jucătorii rapidă din partea jucătorilor. Încă nu al doilea an consecutiv la 
Agricolei au evoluat uneori destul de pot să descifrez această situaţie. Cu CBorcea, după ce s-a impus 
timoraţi, lipsiţi de condiţie fizică după privire la adversar, am întâlnit o echipă categoric în faţa Agricolei, scor 4-1. 

Sâmbătă, stadionul din Borcea a fost 
gazda unui meci extrem de 
spectaculos, în care jucătorii lui 
Costel Enache s-au distrat cu 
apărarea elevilor antrenaţi de Virgil 
Niţoi. Prima repriză a fost una 
echilibrată, insă ialomiţenii s-au 

întâlni o echipă care pe faza ofensivă se dezlăntuit după pauză, au marcat de 
desfăşoară şi joacă bine, în schimb au trei ori, iar trupa lui Niţoi nu a mai 
mari probleme în apărare, fapt pentru 

contat. care am speculat orice greşeală de 
marcaj. Nu mă aşteptam însă la o 

Pe o vreme călduroasă, circa 400 de diferenţă atât de mare de scor. Este o 
spectatori au luat loc în tribunele victorie de moral, pentru etapa viitoare, 
stadionului din Borcea, pentru a urmări când vom întâlni Rapidul, chiar la noi, la 
jocul din Liga 3, disputat de Agricola Slobozia. O victorie care ne menţine în 
împotriva CSM Slobozia. Miza acestui cursa pentru primul loc, care asigură 
meci şi-a pus amprenta asupra vitezei şi promovarea în liga 2. Le doresc 
parţial asupra calităţii jocului. Cu toate adversarilor noştriide azi, şanse de bună. Nu pot să spun că ne-am făcut de min. 60 şi inexplicabil, speriaţi parcă de 
acestea „cocargenii” au văzut şi faze de victorie în etapele următoare!”valoarea adversarului. Dar, au avut râs. Ne-am ridicat la un moment dat la 
fotbal de calitate. Evident, la acest 

momente în prima repriză în care, graţie nivelul lor. În special în prima repriză. capitol, jucătorii ialomiţeni au fost în 
unui joc mai avântat, nu s-a văzut nicio În a doua parte a intervenit mentalul prim plan, dar la spectacol au contribuit 
diferenţă între cele două echipe. jucătorilor, o situaţie jenantă pentru o şi fotbaliştii gazdă care au jucat în multe 
n AGRICOLA BORCEA: Vreme (82 echipă de liga 3. Din nefericire ne trage momente ale meciului, mai ales în prim 
Ungur), Moise, Burcea (72 Ilie), Zaina, în jos uzajul jucătorilor, pentru că lotul parte, de la egal la egal cu valoroasa 
Alexandru, Grigore, Nedelcu, Cristil, este subţire din punct de vedere valoric echipă din Slobozia. Jocul a început în 
Cazacu, Spătaru, Stângă. şi mă văd nevoit să folosesc etapă de nota de dominare a grupării din Borcea 
Antrenor: Niţoi Virgil etapă aceeaşi jucători. Noi acum trebuie care s-a instalat în terenul oaspeţilor de 
n CSM SLOBOZIA: Călinoiu, Ghinea, să ne gândim la următorele 2 etape în la primul fluier al arbitrului Ilie Ionuţ. 
Toma, Suciu, Ibrian, Chebac, Răducă, care vom întâlni adversari accesibili, Drept urmare, după o primă ocazie 
Milotin ( 61 Năstase ), Bucă ( 83 Topor ), Modelu în deplasare şi Cernavodă acasă, ratată de Alexandru, şut pe lângă bară în 
Şerban ( 67 Teodorescu ), Bălan ( 75 

minutul 2, acelaşi jucător a deschis şi trebuie să luăm cele 6 puncte, pentru 
Ene). Antrenor: Costel Enache

scorul în minutul 7 cu un şut plasat peste că altfel campionatul va deveni foarte 
Arbitrii: Ilie Ionuţ – Alex. Murariu 

portarul Călinoiu. Dar Slobozia nu se greu, ţinând cont că în ultima etapă vom 
– Alex. Palcău. Toţi, Bucureşti

sperie, iese la joc şi, după o lovitură juca afară, la Progresul Ştefăneşti, o Observator FRF Arbitrii: Liviu 
liberă executată de Bălan în minutul 41, echipă harnică, bătăioasă, care cedează Seceanu, Galaţi.
egalează prin Bucă. Atacantul ialomi- greu puncte pe teren propriu. Vreau să Observator FRF Joc : Crăciun Aniel Theodor Nedelcu ţean a profitat de o nesincronizare a precizez că nu îmi este frică de nicio Romel, Giurgiu.
fundaşilor centrali, Grigore şi Stângă, şi Paţurcă, primar comuna echipă din seria asta, le-am văzut pe 
a marcat cu capul, puternic sub toate la lucru. Cu aceste 6 puncte, cu o Borcea: 
transversală. Până la pauză nu s-a mai pr imenire  a  lotului ,  care  este  Trebuie să recunoaştem că azi 
marcat, dar am putut admira eleganţa şi primordială, se impune aducerea unui am întâlnit o echipă mult mai 
precizia paselor lui Toma, şerpuirile şi 

fundaş central, a unui mijlocaş şi a unui bună ca noi, o echipă fruntaşă a 
ocaziile lui Marian Şerban, tehnica şi 

atacant, şi cu o pregătire sănătoasă în clasamentului.Nu întâmplător se află pe 
viteza lui Răducă şi reflexele lui Vreme, 

pauza de iarnă, vom aborda altfel returul locul 2 în clasamentul la zi. O echipă care care a scos de lângă bară şi de la vinclu 
campionatului. Sper să avem o evoluţie se bate la promovare în Liga 2, iar noi să şuturile lui Teodorescu. În dreptul 

ne salvăm de la retrogradare. În prima bună prin care să ne realizăm obiectivele Agricolei putem trece şi cele câteva 
repriză ne-am ridicat la nivelul propuse: rămânerea în liga 3 cu o clasare acţiuni ofensive purtate de cuplul 
adversarului, însă, din păcate, din min. în primel 6 locuri. Mulţumesc domnului Ghinea - Spătaru, nesusţinute, din 
60, din cauza lipsei pregătirii fizice a primar Nedelcu, pentru sprijinul păcate, de ceilalţi coechipieri. După 
jucătorilor noştri şi a diferenţei de acordat, salariile sunt la zi, ne asigură 3 pauză ialomiţenii şi-au respectat 
valoare dintre cele două echipe, am antrenamente pe săptămână în statutul de echipă de top din liga a treia 
înregistrat acest rezultat de 1-4. O Bucureşti, astfel că pentru lipsa şi au trecut în avantaj în minutul 48, în 
înfrângere care ne doare şi care explică rezultatelor ar trebui să ne reproşeze urma unei greşeli nepermise a lui 
anumite aspecte din sânul echipei dumnealui nouă. Pentru că noi nu avem Stângă, care practic s-a dat la o parte din 
noastre. Sper că lucrurile vor evolua ce! Tot ce pot să îi spun acum este faptul calea lui Bucă, care înscrie nestingherit, 
pozitiv etapa următoare, când vom Virgil Niţoi, antrenor aducând avantaj pe tabelă în dreptul că voi face tot ce depinde de mine ca 
merge la Modelu să ne batem de la egal echipei sale. Ibrian şi-a trecut şi el această echipă, Agricola Borcea, să Agricola Borcea: 
la egal şi să obţinem victoria. Urmează numele pe lista marcatorilor în minutul evolueze şi la anul în Liga a 3-a!”Trecem printr-un moment care apoi jocul de acasă cu Cernavodă, la 64, cînd a reluat cu capul, singur din este total nefavorabil echipei. finalul căruia nu concep decât victoria. centrul careului la colţul lung, în urma Sigur că, după această primă Costel Enache, antrenor Obiectivul nostru este menţinerea în unui corner executat de Toma. În parte a campionatului, a apărut o Liga 3, undeva la mijlocul clasamen-CSM Slobozia: continuare, oaspeţii se joacă cu ocaziile 

oboseală în rândul jucătorilor datorită tului. Pentru realizarea acestui obiectiv, Am obţinut o victorie muncită, de gol. În minutul 79 însă, Bucă 
faptului că noi am început foarte târziu în pauza competiţională vom remania în care ne-au trebuit 45 de pătrunde pe partea dreaptă în careul 
pregătirea fizică. Acest aspect ar fi una lotul şi vom face o pregătire de iarnă minute să ne dăm seama că gazdelor, şutează din unghi nimerind 
dintre explicaţiile eşecului de azi cu foarte bună. În retur, Agricola Borcea va adversarul trebuie tratat la modul cel rădăcina barei din stânga portarului 
Slobozia. Mie foarte greu să spun ceva arăta altfel, va fi o echipă de temut mai serios. A fost o primă repriză slabă gazdelor. Finalul a aparţinut tot 
acum la cald, dar sigur avem o problemă pentru orice adversar. Deocamdată,ne din partea noastră. Important este oaspeţilor care a mai înscris o dată prin 
cu reintrarea în joc după pauză, şi în situăm pe locul 7, un loc meritoriu faptul că în repriza a doua băieţii şi-au Teodorescu în min. 82, după ce în 
special după minutul 60. Constat că s-a pentru comuna noastră, pentru valoarea dat seama ce au de făcut, iar la finalul prealabil Vreme respinge nefericit în 
repetat în ultimile 4 jocuri, cu Tunari , noastră! Ţinând cont de componenţa celor 90 de minute am câştigat cele trei faţă „racheta aer sol” a lui Răducă. 
Rapid, Afumaţi şi inexplicabil pentru seriei, în care evoluează echipe ale unor puncte puse în joc. Sincer, mă aşteptam Agricola a avut două situaţii bune de a 
mine, şi azi. La meciul de azi am avut o oraşe cu bugete mult mai mari ca ale la o victorie la Borcea, întrucât toată marca în această parte a doua a jocului, 

comunei Borcea! Nu mai zic de Rapid, 1 primă repriză bună, cu un start săptămâna le-am transmis jucătorilor dar Cazacu a trimis în zid lovitura liberă 
milion euro!”fulminant, am înscris relativ repede, am mei că va fi un joc foarte greu, că vom de la 18 metri iar şutul lui Ilie a fost 

Slobozia a învins Agricola cu 4-1, dar 
prima repriză s-a încheiat la egalitate!
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an Alexa a fost la un pas să plece de la 
Dunărea Călăraşi la Astra Giurgiu. Mai Dmulte site-uri de sport au anunţat 

chiar că acesta va fi prezentat oficial în cursul 
zilei de marţi, 13 noiembrie, de către clubul 
giurgiuvean. Însă, Dan Alexa a rămas la 
Călăraşi.

Acesta a declarat într-o conferinţă de presă, 
organizată la sediul Consiliului Judeţean, că a 
decis să rămână la Dunărea Călăraşi menţionând 
şi motivele pentru care a luat această hotărâre.

Garanţia oferită de preşedintele CJ Călăraşi, 
Vasile Iliuţă, că va suplimenta bugetul echipei, de 
la 77.000 de euro la 90.000 de euro pentru 
salariile jucătorilor, în vederea creşterii 
performanţelor, dar şi susţinerea suporterilor 
călărăşeni au cântărit greu în decizia de a rămâne.

Alexa a recunoscut că oferta Astrei a fost cea mai 
bună de până acum, din cariera sa de antrenor, 
însă suma vehiculată, de 50.000 de euro la 
semnătură, nu a fost cea reală, fiind mult mai 
mică.

„A contat foarte mult, trebuie să recunosc, şi 
factorul sentimental pentru că în ultimele zile am 
primit foarte multe mesaje, şi tot ceea ce s-a 
întâmplat pe stadion... Ţin să le mulţumesc 
tuturor celor din Călăraşi pentru susţinere, şi 
pentru mine a fost o surpriză să aflu cât de 
apreciat sunt aici. Îmi doresc foarte mult să nu-i 
dezamăgesc, sunt foarte motivat să fac 
performanţă la Călăraşi.”, a declarat antrenorul 
Dunării Călăraşi.

Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă, a declarat 
că va discuta cu consilierii judeţeni pentru 
suplimentarea bugetului clubului cu 30%, de la 1 
milion de euro anual la 1,3 milioane, se va implica 
personal pentru atragerea de sponsori, anunţând 
că deja două firme vor susţine financiar echipa şi 
vor continua investiţiile la stadion.

Pentru prestaţia excepţională a actorilor Alex Vlad şi 
Ştefan Niţu, spectacolul de teatru „ANIMALE”, o dramă 
după o idee de Edward Albee, în regia lui Alex Vlad, a 
primit aprecieri sincere din partea publicului călărăşean 
ca urmare a reprezentaţiilor ce au avut loc pe scena 
„Barbu Ştirbei” a CJCC. 
Spectacolul „ANIMALE”, al Trupei de teatru „Aurel 
Elefterescu”, se înscrie în Calendarul de proiecte şi 
programe – „PROMOVARE PRIN SPECTACOL” - al 
Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi.
„Iubesc spectacolele în două personaje! Cred că am un 
soft spot pentru astfel de proiecte; periodic re-descopăr 
în mine nevoia de a reveni şi de a lucra în acest mod. E 
sensibil. De această dată, am avut bucuria să fac echipă arţi, 13 noiembrie, în Sala „Ion Băieşu” a 
cu fostul meu student de la PedArte, actorul şi profesorul Teatrului Dramaturgilor Români din 
Ştefan Niţu. Ceea ce a ieşit puteţi vedea la Teatrul "Aurel MBucureşti, a avut loc piesa de teatru 
Elefterescu" din Călăraşi”, a scris pe blogul său actorul şi „ANIMALE”, un spectacol al Trupei de Teatru „Aurel 
regizorul Alex Vlad. Elefterescu” a Centrului  Judeţean de Cultură şi Creaţie 
Distribuţia: Lari – Alex Vlad; Dorian - Ştefan Niţu. Călăraşi. 

uzeul Dunării de Jos Călăraşi 
organizează vineri, 16 noiembrie, ora M11.00, vernisajul expoziţiei de artă 

plastică  „Simboluri ale Marii Uniri”.
Evenimentul va avea loc la sediul muzeului din 
Strada Progresul, 4. Lucrările care fac obiectul 
acestei expoziţii au fost realizate de către artişti 
plastici contemporani, care au răspuns la 
invitaţia Muzeului Dunării de Jos de a portretiza 
atât personalităţi care şi-au adus contribuţia la 
realizarea Marii Uniri din 1918, din toate 
provinciile istorice ale României Mari, cât şi 
oameni obişnuiţi, populaţia civilă, eroi sau 
luptători din Primul Război Mondial care, ştiut 
sau neştiut, au contribuit la realizarea Unirii.
P r o i e c t u l  f a c e  p a r t e  d i n  p r o g r a m u l  
"CENTENARUL MARII UNIRI", derulat de 
Muzeul Dunării de Jos.

rezenţa Dunării Călăraşi, 

pentru prima oară în istoria sa Pde 100 de ani, în Liga 1 de 

fotbal, a atras la stadion un număr 

mare de spectatori dornici să vadă 

evoluţia favoriţilor în compania 

echipelor de tradiţie din Liga 1.

La finele turului clubul Dunărea 

Călăraşi s-a situat pe locul 4 ca număr 

de spectatori cu o medie de 4312 fani 

per meci! Însă, ca la orice echipă 

susţinută din bani publici, se abuzează 

uneori de invitaţii gratuite.

Preşedintele Dunării Călăraşi, Florin 

Brişan, face apel la înţelegere şi spune 

că este nevoie ca susţinerea să se facă 

şi financiar prin plata unui bilet.

„Sper să înţeleagă oamenii, ăsta e un 

alt of al meu, că trebuie să ne ajute cu 

un bilet. Invitaţiile nu ne ajută cu 

absolut nimic. Invitaţiile la meci îţi 

aduc public dar ar fi bine să şi încasăm 

ceva.”

16 - 22 noiembrie 2018

u ocazia Zilei Naţionale a Ora: 11.00 ţean de Jandarmi Călăraşi ,  
României, Primăria munici- Inspectoratul pentru Situaţii de O r g a n i z a t o r i :  I n s p e c t o r a t u l  Cpiului Călăraşi va organiza un Urgenţă Călăraşi şi Primăria Judeţean de Jandarmi Călăraşi şi 

e v e n i m e n t  a m p l u  d e d i c a t  Municipiului CălăraşiCentrul Militar Judeţean Călăraşi
Centenarului Marii Uniri de la 1918. Parteneri: Primăria Municipiului 
Va avea loc o parada militară, Călăraşi, Inspectoratul Şcolar Jude- l Spectacol artistic desfăşurat pe 
retragerea cu torţe a militarilor şi un ţean Călăraşi, Consiliul Judeţean scena amplasată în centrul oraşului, 
spectacol folcloric al cărui cap de Călăraşi, Instituţia prefectului- organizat în cadrul proiectului 
afiş va fi Maria Dragomiroiu. judetul Călăraşi "Municipiul Călăraşi sărbătoreşte 

Centenarul Marii Uniri", finanţat de 
Programul zilei cuprinde trei mari l Retragerea cu torţe a trupelor Ministerul Culturii.
evenimente: militare aparţinând MAI. 100 de Capul de afiş al spectacolului este 

torţe vor lumina, în parada, 
marea artista de muzică populară 

principala stradă din oraş.l Ceremonialul specific ce va fi Maria Dragomiroiu. Din program 
încheiat cu o paradă militară, cea Traseu: zona Orizont-km 0 (pe mai fac parte şi alţi artişti.
mai  mare desfăşurată  de  1  strada Bucureşti)

Loc de desfăşurare: Kilometrul 0Decembrie în municipiul Călăraşi. Orele: 17.15-17.45
Locul de desfăşurare: Zona Orizont Orele: 17.30-22.00Organizatori: Inspectoratul Jude-

Piesa „Animale”, pe scena 
Teatrului Dramaturgilor Bucureşti

Expoziţie de artă 
plastică „Simboluri ale 

Marii Uniri”

Pe 1 Decembrie, la Călăraşi, se va organiza 
un program special dedicat Marii Uniri

n perioada 23 – 25 personal; copie C.I.; foto în 
noiembrie 2018 va avea format jpeg; două piese demo Îloc, la Călăraşi, din care una obligatoriu 

Festivalului Naţional – compoziţie proprie. 
Concurs de Muzică Folk Materialele pentru înscrierea 
„Chitara Dunării”. Centrul în preselecţie pot fi transmise 
Judeţean de Cultură şi Creaţie până la data de 11 noiembrie 
îşi propune, prin intermediul 2018, ora 24:00.
acestui festival, continuarea 

Lista concurenţilor admişi va tradiţiei acestui gen muzical la 
fi afişată pe site-ul Centrului Călăraşi, descoperirea şi 
Judeţean de Cultură şi Creaţie promovarea calităţilor vocale, 
Călăraşi, în data de 15 artistice şi creativ-muzicale 
noiembrie 2018. Concurenţii ale tuturor artiştilor care vor 
au obligaţia de a confirma urca pe scenă.
participarea în decurs de 24 

Festvalul este conceput ca o 
ore de la afişarea listei.

manifestare adresată 
grupurilor şi interpreţilor În data de 23 noiembrie 2018, 
individuali de muzică folk, cu ora 12:00, va avea loc tragerea 
vârsta cuprinsă între 15 şi 35 la sorţi şi proba de sunet.
de ani. În fiecare seară de 
festival vor avea loc recitaluri, Premiile care se vor acorda în 
prin care tinerii concurenţi cadrul evenimentului sunt 
vor putea veni în contact cu următoarele: Trofeu – 5.000 
nume consacrate ale genului. de lei; Premiul I – 4.000 de 

lei; Premiul II – 3.000 de lei; Înscrierea se poate face on-
Premiul III – 2.000 de lei; line prin expedierea pe adresa 
Premiul „România Centenar” centrulculturaljudeteancl@ 
– 3.500 de lei; Premiul pentru gmail.com a următoarelor: 
cea mai bună trupă – 3.500 fişa de înscriere; acord 
de lei.folosire date cu caracter 

Festivalul Folk  / 23-25 noiembrie, Călăraşi„Chitara Dunării”

Dan Alexa: „Aprecierea călărăşenilor şi dorinţa de 
performanţă a autorităţilor m-au convins să rămân”

Dunărea Călăraşi, pe locul 4 la finalul 
turului... ca număr de spectatori
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an Alexa a fost la un pas să plece de la 
Dunărea Călăraşi la Astra Giurgiu. Mai Dmulte site-uri de sport au anunţat 

chiar că acesta va fi prezentat oficial în cursul 
zilei de marţi, 13 noiembrie, de către clubul 
giurgiuvean. Însă, Dan Alexa a rămas la 
Călăraşi.

Acesta a declarat într-o conferinţă de presă, 
organizată la sediul Consiliului Judeţean, că a 
decis să rămână la Dunărea Călăraşi menţionând 
şi motivele pentru care a luat această hotărâre.

Garanţia oferită de preşedintele CJ Călăraşi, 
Vasile Iliuţă, că va suplimenta bugetul echipei, de 
la 77.000 de euro la 90.000 de euro pentru 
salariile jucătorilor, în vederea creşterii 
performanţelor, dar şi susţinerea suporterilor 
călărăşeni au cântărit greu în decizia de a rămâne.

Alexa a recunoscut că oferta Astrei a fost cea mai 
bună de până acum, din cariera sa de antrenor, 
însă suma vehiculată, de 50.000 de euro la 
semnătură, nu a fost cea reală, fiind mult mai 
mică.

„A contat foarte mult, trebuie să recunosc, şi 
factorul sentimental pentru că în ultimele zile am 
primit foarte multe mesaje, şi tot ceea ce s-a 
întâmplat pe stadion... Ţin să le mulţumesc 
tuturor celor din Călăraşi pentru susţinere, şi 
pentru mine a fost o surpriză să aflu cât de 
apreciat sunt aici. Îmi doresc foarte mult să nu-i 
dezamăgesc, sunt foarte motivat să fac 
performanţă la Călăraşi.”, a declarat antrenorul 
Dunării Călăraşi.

Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă, a declarat 
că va discuta cu consilierii judeţeni pentru 
suplimentarea bugetului clubului cu 30%, de la 1 
milion de euro anual la 1,3 milioane, se va implica 
personal pentru atragerea de sponsori, anunţând 
că deja două firme vor susţine financiar echipa şi 
vor continua investiţiile la stadion.

Pentru prestaţia excepţională a actorilor Alex Vlad şi 
Ştefan Niţu, spectacolul de teatru „ANIMALE”, o dramă 
după o idee de Edward Albee, în regia lui Alex Vlad, a 
primit aprecieri sincere din partea publicului călărăşean 
ca urmare a reprezentaţiilor ce au avut loc pe scena 
„Barbu Ştirbei” a CJCC. 
Spectacolul „ANIMALE”, al Trupei de teatru „Aurel 
Elefterescu”, se înscrie în Calendarul de proiecte şi 
programe – „PROMOVARE PRIN SPECTACOL” - al 
Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi.
„Iubesc spectacolele în două personaje! Cred că am un 
soft spot pentru astfel de proiecte; periodic re-descopăr 
în mine nevoia de a reveni şi de a lucra în acest mod. E 
sensibil. De această dată, am avut bucuria să fac echipă arţi, 13 noiembrie, în Sala „Ion Băieşu” a 
cu fostul meu student de la PedArte, actorul şi profesorul Teatrului Dramaturgilor Români din 
Ştefan Niţu. Ceea ce a ieşit puteţi vedea la Teatrul "Aurel MBucureşti, a avut loc piesa de teatru 
Elefterescu" din Călăraşi”, a scris pe blogul său actorul şi „ANIMALE”, un spectacol al Trupei de Teatru „Aurel 
regizorul Alex Vlad. Elefterescu” a Centrului  Judeţean de Cultură şi Creaţie 
Distribuţia: Lari – Alex Vlad; Dorian - Ştefan Niţu. Călăraşi. 

uzeul Dunării de Jos Călăraşi 
organizează vineri, 16 noiembrie, ora M11.00, vernisajul expoziţiei de artă 

plastică  „Simboluri ale Marii Uniri”.
Evenimentul va avea loc la sediul muzeului din 
Strada Progresul, 4. Lucrările care fac obiectul 
acestei expoziţii au fost realizate de către artişti 
plastici contemporani, care au răspuns la 
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atât personalităţi care şi-au adus contribuţia la 
realizarea Marii Uniri din 1918, din toate 
provinciile istorice ale României Mari, cât şi 
oameni obişnuiţi, populaţia civilă, eroi sau 
luptători din Primul Război Mondial care, ştiut 
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Călăraşi s-a situat pe locul 4 ca număr 

de spectatori cu o medie de 4312 fani 

per meci! Însă, ca la orice echipă 

susţinută din bani publici, se abuzează 

uneori de invitaţii gratuite.
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că este nevoie ca susţinerea să se facă 

şi financiar prin plata unui bilet.
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alt of al meu, că trebuie să ne ajute cu 
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absolut nimic. Invitaţiile la meci îţi 

aduc public dar ar fi bine să şi încasăm 
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spectacol folcloric al cărui cap de Călăraşi, Instituţia prefectului- organizat în cadrul proiectului 
afiş va fi Maria Dragomiroiu. judetul Călăraşi "Municipiul Călăraşi sărbătoreşte 

Centenarul Marii Uniri", finanţat de 
Programul zilei cuprinde trei mari l Retragerea cu torţe a trupelor Ministerul Culturii.
evenimente: militare aparţinând MAI. 100 de Capul de afiş al spectacolului este 

torţe vor lumina, în parada, 
marea artista de muzică populară 

principala stradă din oraş.l Ceremonialul specific ce va fi Maria Dragomiroiu. Din program 
încheiat cu o paradă militară, cea Traseu: zona Orizont-km 0 (pe mai fac parte şi alţi artişti.
mai  mare desfăşurată  de  1  strada Bucureşti)

Loc de desfăşurare: Kilometrul 0Decembrie în municipiul Călăraşi. Orele: 17.15-17.45
Locul de desfăşurare: Zona Orizont Orele: 17.30-22.00Organizatori: Inspectoratul Jude-

Piesa „Animale”, pe scena 
Teatrului Dramaturgilor Bucureşti

Expoziţie de artă 
plastică „Simboluri ale 

Marii Uniri”
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noiembrie 2018 va avea format jpeg; două piese demo Îloc, la Călăraşi, din care una obligatoriu 

Festivalului Naţional – compoziţie proprie. 
Concurs de Muzică Folk Materialele pentru înscrierea 
„Chitara Dunării”. Centrul în preselecţie pot fi transmise 
Judeţean de Cultură şi Creaţie până la data de 11 noiembrie 
îşi propune, prin intermediul 2018, ora 24:00.
acestui festival, continuarea 

Lista concurenţilor admişi va tradiţiei acestui gen muzical la 
fi afişată pe site-ul Centrului Călăraşi, descoperirea şi 
Judeţean de Cultură şi Creaţie promovarea calităţilor vocale, 
Călăraşi, în data de 15 artistice şi creativ-muzicale 
noiembrie 2018. Concurenţii ale tuturor artiştilor care vor 
au obligaţia de a confirma urca pe scenă.
participarea în decurs de 24 

Festvalul este conceput ca o 
ore de la afişarea listei.

manifestare adresată 
grupurilor şi interpreţilor În data de 23 noiembrie 2018, 
individuali de muzică folk, cu ora 12:00, va avea loc tragerea 
vârsta cuprinsă între 15 şi 35 la sorţi şi proba de sunet.
de ani. În fiecare seară de 
festival vor avea loc recitaluri, Premiile care se vor acorda în 
prin care tinerii concurenţi cadrul evenimentului sunt 
vor putea veni în contact cu următoarele: Trofeu – 5.000 
nume consacrate ale genului. de lei; Premiul I – 4.000 de 

lei; Premiul II – 3.000 de lei; Înscrierea se poate face on-
Premiul III – 2.000 de lei; line prin expedierea pe adresa 
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Primăria Comunei Dichiseni, cu sediul în loc. Dichiseni: str. Lichireşti, nr.72,  jud. Călăraşi, 
Dichiseni, str. Lichireşti, nr.72,  jud. Călăraşi, astfel:
organizează concurs pentru ocuparea unui post În data de 07.12.2018 , ora  10.00 - Proba 
contractual de execuţie vacant, pe scrisă
perioadă nedeterminată: În data de 10.12.2018 , ora  14.00 - Proba 

de interviuŞofer microbuz şcolar, în Compartiment 
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune Administrativ, în aparatul de speciali-
în  termen de 10 de zile de la data publicării tate al primarului Comunei Dichiseni
anunţului în Monitorul Oficial partea a III a, la Condiţii de participare la concurs: 
sediul Primăriei Comunei Dichiseni şi trebuie lstudii medii (absolvite cu diplomă) sau 
să conţină în mod obligatoriu documentele şcoală profesională;
prevăzute de art.6, alin.(1) din H.G.  286/2011 lpermis de conducere categoria D;
actualizată, cu modificările şi completările 

latestat profesional de transport public de 
ulterioare.

persoane – în termen;
Bibliografia se găseşte afişată pe site-ul 

laviz psihologic eliberat de cabinet primăriei Dichiseni şi la avizierul Primăriei 
autorozat de Ministerul Transporturilor; Dichiseni din Str. Lichireşti, nr. 72, Com. 

lcazier conducător auto, eliberat de Dichiseni, jud. Călăraşi. Relaţii suplimentare la 
serviciul de circulaţie rutieră Călăraşi; sediul primariei sau la tel. 0242.313.637.

lvechime şofer categ.D  cel puţin 3  ani. Primar,
Concursul se organizează la sediul Primăriei Iulian RADU

UAT ORAŞUL LEHLIU-GARĂ (Primăria), str. 
Pompieri nr. 3, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI, tel: 0242.641.124, 
a demarat procedura pentru încheierea unui contract de 
achiziţii publice de servicii, având ca obiect „Servicii de 
închiriere spaţiu modular de către UAT ORAŞUL 
LEHLIU-GARĂ în cadrul proiectului „KETANES – 
Măsuri integrate pentru persoanele defavorizate din 
comunitatea marginalizată Răzvani”, Cod CPV: 
70310000-7 Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile 
(Rev.2), prin procedura simplificată cu Norme procedurale 
interne. Ofertele se pot depune la sediul Primăriei oraşului 
Lehliu-Gară, str. Pompieri nr. 3, CP 915300, jud. Călăraşi, 
până la data de 27.11.2018, ora 10.00. Agenţii economici pot 
obţine documentaţia de atribuire de pe site-ul institutiei 
www.primarialehliugara.ro, la sectiunea: Informaţii de interes 
public/Achiziţii publice/Anunţuri achiziţii publice.

A N U N Ţ

Anunţ public privind 
depunerea solicitării de emitere 

a acordului de mediu

ANUNŢ DE PRESĂ

R O M Â N I A
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

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
COMUNA INDEPENDENŢA anunţă publicul interest asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Întreţinere şi reparaţie strada Cireşului, sat 
Potcoava, comuna Independenţa, judeţul Călăraşi”, 
propus a fi amplasat în sat Potcoava, comuna Independenţa, 
judeţul Călăraşi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul 
APM Călăraşi, Şoseaua Chiciu, nr. 2, judeţul Călăraşi şi la sediul 
titularului sat Independenţa, str. Unirii, nr. 42, comuna 
Independenţa, judeţul Călăraşi, în zilele de luni-vineri, între orele 
8-16. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Călăraşi.

Anunţ public privind 
depunerea solicitării de emitere 

a acordului de mediu
COMUNA INDEPENDENŢA anunţă publicul interest asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
p r o i e c t u l  „ M o d e r n i z a r e  d r u m u r i  î n  c o m u n a  
Independenţa, judeţul Călăraşi”, propus a fi amplasat în sat 
Potcoava, comuna Independenţa, judeţul Călăraşi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul 
APM Călăraşi, Şoseaua Chiciu, nr. 2, judeţul Călăraşi şi la sediul 
titularului sat Independenţa, str. Unirii, nr. 42, comuna 
Independenţa, judeţul Călăraşi, în zilele de luni-vineri, între orele 
8 – 16. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Călăraşi.

ANUNŢ

Vă comunicăm că, până pe 29 noiembrie 
2018, în zilele LUNI – VINERI, între 
orele 8.30 – 16.00 , ECOAQUA SA 
Călăraşi va proceda la înlocuirea 
contoarelor de apă în zonele ANL 1 (str. 
Prel. Bucureşti - tronson între str. 
Panduri şi str. Victoriei) şi ANL 2 (str. 
Cornişei - tronson între b-dul Belşugului 
şi b-dul N. Titulescu) din Municipiul 
Călăraşi. Rugăm proprietarii (chiriaşii) 
imobilelor să permită accesul delegaţilor 
noştri la căminul de contor, pentru 
execuţia lucrărilor. Locatarii care nu 
sunt găsiţi la domiciliu sunt rugaţi, ca 
după trecerea perioadei menţionate, să 
sune pentru reprogramare la telefonul 
Dispeceratului cu program non stop 
0242 313 720.

ANUNŢ ÎNLOCUIRE
CONTOARE APĂ

Primăria Municipiului Călăraşi anunţă faptul că 
miercuri, 14 noiembrie, a înştiinţat, prin adresa nr. 
51469, antreprenorul Telpron Comex SRL  al 
obiectivului de investiţii ”Reparaţii capitale în 
municipiul Călăraşi-lot 1”(străzile Muşeţelului, Bd. 
Cuza Vodă şi Ştirbei Vodă), cu privire la:

„În urma verificărilor efectuate în teren, după 
execuţia îmbrăcăminţii din asfalt s-a constatat că 
pe unele zone există denivelări cu valori mai mari 
decât prevederile proiectului de execuţie.
Faţă de cele constatate, solicităm ca până la 
recepţia la terminarea lucrărilor să luaţi toate 
măsurile în vederea încadrării planeităţii 
îmbrăcăminţii asfaltice în prevederile proiectului.”

Totodată menţionăm faptul că, pe tronsonul bd. 
Cuza Vodă pe care s-a turnat asfalt săptămâna 
trecută sesizările cu privire la ”găurile” lăsate nu se 
justifică deoarece acolo se vor amenaja gurile de 
cămin prin aducerea lor la cotă. Vă mulţumim 
pentru înţelegere!

Biroul de presă

Ca urmare a acţiunilor chiriaşilor Călăraşi prin SP CTAFL în calitate de î m p r e u n ă  c u  e x p e r ţ i i  S C  
din unităţile locative ANL 1, ANL2, administrator al acestor unităţi Professional&Eval Consulting SRL 
bloc I38, bl. 8, 9, 10, precum şi a lo c a t i v e ,  v ă  i n f o r m e a z ă  c ă  Călăraşi, în vederea reevaluării 
recomandărilor Curţii de Conturi începând cu 22.10.2018 se va acestor imobile.
Călăraşi, Primăria municipiului proceda la vizualizarea acestora, SP CTAFL Călăraşi

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI

SERVICIUL PUBLIC „CENTRALE TERMICE ŞI ADMINISTRARE FOND LOCATIV”
CĂLĂRAŞI - 910019, Str. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 1, BL. A 24 , SC. 4, PARTER, TELEFON / FAX  0242.314.186

ANUNŢ

onsilierii locali au aprobat indicatorii tehnico- Coman, în perioada următoare execuţia şi proiectul tehnic 
economici pentru obiectivul de investitii „Lucrări vor fi scoase la licitaţie pe SICAP. Lucrările vor începe, cel Cde amenajare Piaţa Unirii (Piaţa Centrală)” din mai probabil, anul viitor. Pe amplasamentul fostei pieţe, 

Municipiul Călăraşi care va fi realizat anul viitor. ce a fost demolată, se propune realizarea unei construcţii 
Valoarea investiţiei este de 5.961.970,87 lei la care se cu destinaţie comercială şi funcţiuni complementare. 
adaugă TVA în sumă de 1.132.774,46 lei, din care C+M este Construcia va îngloba trei corpuri legate printr-o zonă 
de 4.552.794,71 lei la care se adaugă TVA în sumă de pietonală delimitată de coloane:
865.030,99 lei. - corp central cu regim de înălţime parter + etaj;
Viitoarea piaţă va avea şi o denumire nouă, aceasta se va - două corpuri parter dispuse simetric lateral faţă de axul 
numi Piaţa Unirii. Conform viceprimarului Dragoş central- dreapta/stânga.

 fost semnat contractul de proiectare şi 
execuţie al lucrărilor de canalizare pluvială pe Astrada Năvodari, tronson cuprins între 

Prelungirea Luceafărului şi Strada Victoriei.
Lucrările se vor executa pe o lungime de 1125 m, iar 
de-a lungul reţelei de canalizare pluvială se vor 
executa 21 de cămine de vizitare din beton, în care vor 
fi racordate 45 guri de scurgere.
Serviciile de proiectare şi lucrările de execuţie vor fi 
făcute de firmele asociate câştigătoare ale licitaţiei, 
Phoenix Prod SRL şi Aqua SRL, iar durata lucrărilor 
este de 3 luni.
Valoarea totală a contractului este de 446.538,97 lei 
plus TVA (proiectare 20.915 lei + TVA, execuţie 
425.623,97+TVA). Garanţia lucrărilor este de 3 ani.
După finalizarea acestor lucrări, se va moderniza 
strada Năvodari, prinsă în lotul de lucrări al străzilor 
Grădiştei, Dumbravei, Crângului, Mihai Viteazul.

entrul  Judeţean de Cultură şi Creaţie 
Călăraşi  şi  Teatrul „Elisabeta” CBucureşti vă invită, luni 19 noiembrie 

2018, la Sala „Barbu Ştirbei”, începând cu ora 
18:00, la piesa „Boeing, Boeing”. 
Spectacolul de teatru 
„Boeing, Boeing” este o 
comedie spumoasă a 
autorului Marc Camo-
letti (n.1923- d.2003), 
în regia lui Şerban Puiu. 
C o m e d i a  „ B o e i n g ,  
Boeing”  deţ ine  un 
record Guinness Book 
pentru cea mai jucată 
piesă franţuzească la 
nivel mondial.
Sinopsis
Arhitectul Bernard, 
personajul principal al 
piesei, este un burlac 
convins şi un playboy 
veritabil care îşi trăieşte 
viaţa în compania a trei 
stewardese superbe, dar 
care nu au habar una de 
cealaltă. Acest lucru 
este posibil datorită 
unui mecanism impe-
cabil planificat în baza 
analizei amănunţite a orarelor de zbor şi a 
iscusinţei menajerei sale Berta. Numai că, un nou 
model de avion Boeing introdus pe piaţă dă peste 
cap toate orarele de zbor şi aduce împreună în 
acelaşi oraş, iar apoi în aceeaşi casă, cele trei 
logodnice stewardese. Bernard încearcă să 
redreseze situaţia implicându-l pe bunul său 
prieten de la ţară, Robert. Timidul Robert uită însă 
ce minciuni trebuie să spună şi cui, şi astfel se iscă o 
înlănţuire de situaţii comice care te fac să râzi cu 
lacrimi şi fără să te mai poţi opri până la finalul 
piesei.

Distribuţia:
Arhitectul Bernard: Aurelian Temişan
Robert, prietenul arhitectului: Lucian Ghimisi
Manajera Bertha: Maria Buză
Stewardesa româncă: Dana Marineci
Stewardesa israeliancă: Alexandra Velniciuc
Stewardesa rusoaică: Tania Popa
Steward: Cosmin Vijeu
Biletele se găsesc la sediul CJCC Călăraşi – preţ: 
30 lei adulţi; 20 lei pensionari şi copii

rupul „Flores Campi” al Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie 
Călăraşi a fost înfiinţat în anul 2000 la iniţiativa prof. Sorin GDanciu şi cu susţinerea  regretatului compozitor Dumitru Lupu.  

Încă din primul an de activitate, membrii grupului au poziţionat 
Călăraşiul pe harta muzicală naţională, prin prestaţia excepţională a 
tinerilor interpreţi, în cadrul concursurilor naţionale şi internaţionale 
de gen, în emisiunile radio şi tv, în rolurile deţinute în filmele muzicale 
pentru copii, dar şi în cadrul diferitelor evenimente culturale. 
Anul acesta, printr-un eveniment aniversar ce va avea loc vineri, 16 
noiembrie 2018, Grupul „Flores Campi” sărbătoreşte 18 ani de activitate 
neîntreruptă. Cu acest prilej, Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie 
Călăraşi organizează un program care cuprinde un workshop, proiecţia 
filmului muzical pentru copii „Pădurea albastră” (în care au evoluat şi o 
parte din membrii grupului), momentul aniversar încheindu-se cu o 
întâlnire muzicală cu surprize la care vor lua parte în recital Ileana 
Şipoteanu şi Ionuţ Dulgheriu. 
Prezentatorii evenimentului sunt Ionuţ Dulgheriu şi Denisa Pârvu.
PROGRAM: Ora 12:00 – Ateliere – susţinute de Prof. univ. dr. Daniela 
Vitcu – Decan Facultatea de Arte – Universitatea ”Ovidius” Constanţa; 
Ora 15:00 – Proiecţie film; Ora 16:30 – Întâlnire muzicală cu surprize. 
Intrarea este liberă!

Noua Piaţă Centrală din Călăraşi va costa 
5,9 milioane lei şi se va numi Piaţa Unirii

„Boeing, Boeing”, 
pe scena Teatrului Călăraşi

Primăria Călăraşi a semnat contractul 
pentru canalizarea străzii Năvodari

Grupul muzical „FLORES CAMPI” 
Călăraşi a împlinit 18 ani
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Primăria Comunei Dichiseni, cu sediul în loc. Dichiseni: str. Lichireşti, nr.72,  jud. Călăraşi, 
Dichiseni, str. Lichireşti, nr.72,  jud. Călăraşi, astfel:
organizează concurs pentru ocuparea unui post În data de 07.12.2018 , ora  10.00 - Proba 
contractual de execuţie vacant, pe scrisă
perioadă nedeterminată: În data de 10.12.2018 , ora  14.00 - Proba 

de interviuŞofer microbuz şcolar, în Compartiment 
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune Administrativ, în aparatul de speciali-
în  termen de 10 de zile de la data publicării tate al primarului Comunei Dichiseni
anunţului în Monitorul Oficial partea a III a, la Condiţii de participare la concurs: 
sediul Primăriei Comunei Dichiseni şi trebuie lstudii medii (absolvite cu diplomă) sau 
să conţină în mod obligatoriu documentele şcoală profesională;
prevăzute de art.6, alin.(1) din H.G.  286/2011 lpermis de conducere categoria D;
actualizată, cu modificările şi completările 

latestat profesional de transport public de 
ulterioare.

persoane – în termen;
Bibliografia se găseşte afişată pe site-ul 

laviz psihologic eliberat de cabinet primăriei Dichiseni şi la avizierul Primăriei 
autorozat de Ministerul Transporturilor; Dichiseni din Str. Lichireşti, nr. 72, Com. 

lcazier conducător auto, eliberat de Dichiseni, jud. Călăraşi. Relaţii suplimentare la 
serviciul de circulaţie rutieră Călăraşi; sediul primariei sau la tel. 0242.313.637.

lvechime şofer categ.D  cel puţin 3  ani. Primar,
Concursul se organizează la sediul Primăriei Iulian RADU

UAT ORAŞUL LEHLIU-GARĂ (Primăria), str. 
Pompieri nr. 3, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI, tel: 0242.641.124, 
a demarat procedura pentru încheierea unui contract de 
achiziţii publice de servicii, având ca obiect „Servicii de 
închiriere spaţiu modular de către UAT ORAŞUL 
LEHLIU-GARĂ în cadrul proiectului „KETANES – 
Măsuri integrate pentru persoanele defavorizate din 
comunitatea marginalizată Răzvani”, Cod CPV: 
70310000-7 Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile 
(Rev.2), prin procedura simplificată cu Norme procedurale 
interne. Ofertele se pot depune la sediul Primăriei oraşului 
Lehliu-Gară, str. Pompieri nr. 3, CP 915300, jud. Călăraşi, 
până la data de 27.11.2018, ora 10.00. Agenţii economici pot 
obţine documentaţia de atribuire de pe site-ul institutiei 
www.primarialehliugara.ro, la sectiunea: Informaţii de interes 
public/Achiziţii publice/Anunţuri achiziţii publice.

A N U N Ţ

Anunţ public privind 
depunerea solicitării de emitere 

a acordului de mediu

ANUNŢ DE PRESĂ

R O M Â N I A
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

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
COMUNA INDEPENDENŢA anunţă publicul interest asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Întreţinere şi reparaţie strada Cireşului, sat 
Potcoava, comuna Independenţa, judeţul Călăraşi”, 
propus a fi amplasat în sat Potcoava, comuna Independenţa, 
judeţul Călăraşi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul 
APM Călăraşi, Şoseaua Chiciu, nr. 2, judeţul Călăraşi şi la sediul 
titularului sat Independenţa, str. Unirii, nr. 42, comuna 
Independenţa, judeţul Călăraşi, în zilele de luni-vineri, între orele 
8-16. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Călăraşi.

Anunţ public privind 
depunerea solicitării de emitere 

a acordului de mediu
COMUNA INDEPENDENŢA anunţă publicul interest asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
p r o i e c t u l  „ M o d e r n i z a r e  d r u m u r i  î n  c o m u n a  
Independenţa, judeţul Călăraşi”, propus a fi amplasat în sat 
Potcoava, comuna Independenţa, judeţul Călăraşi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul 
APM Călăraşi, Şoseaua Chiciu, nr. 2, judeţul Călăraşi şi la sediul 
titularului sat Independenţa, str. Unirii, nr. 42, comuna 
Independenţa, judeţul Călăraşi, în zilele de luni-vineri, între orele 
8 – 16. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Călăraşi.

ANUNŢ

Vă comunicăm că, până pe 29 noiembrie 
2018, în zilele LUNI – VINERI, între 
orele 8.30 – 16.00 , ECOAQUA SA 
Călăraşi va proceda la înlocuirea 
contoarelor de apă în zonele ANL 1 (str. 
Prel. Bucureşti - tronson între str. 
Panduri şi str. Victoriei) şi ANL 2 (str. 
Cornişei - tronson între b-dul Belşugului 
şi b-dul N. Titulescu) din Municipiul 
Călăraşi. Rugăm proprietarii (chiriaşii) 
imobilelor să permită accesul delegaţilor 
noştri la căminul de contor, pentru 
execuţia lucrărilor. Locatarii care nu 
sunt găsiţi la domiciliu sunt rugaţi, ca 
după trecerea perioadei menţionate, să 
sune pentru reprogramare la telefonul 
Dispeceratului cu program non stop 
0242 313 720.

ANUNŢ ÎNLOCUIRE
CONTOARE APĂ

Primăria Municipiului Călăraşi anunţă faptul că 
miercuri, 14 noiembrie, a înştiinţat, prin adresa nr. 
51469, antreprenorul Telpron Comex SRL  al 
obiectivului de investiţii ”Reparaţii capitale în 
municipiul Călăraşi-lot 1”(străzile Muşeţelului, Bd. 
Cuza Vodă şi Ştirbei Vodă), cu privire la:

„În urma verificărilor efectuate în teren, după 
execuţia îmbrăcăminţii din asfalt s-a constatat că 
pe unele zone există denivelări cu valori mai mari 
decât prevederile proiectului de execuţie.
Faţă de cele constatate, solicităm ca până la 
recepţia la terminarea lucrărilor să luaţi toate 
măsurile în vederea încadrării planeităţii 
îmbrăcăminţii asfaltice în prevederile proiectului.”

Totodată menţionăm faptul că, pe tronsonul bd. 
Cuza Vodă pe care s-a turnat asfalt săptămâna 
trecută sesizările cu privire la ”găurile” lăsate nu se 
justifică deoarece acolo se vor amenaja gurile de 
cămin prin aducerea lor la cotă. Vă mulţumim 
pentru înţelegere!

Biroul de presă

Ca urmare a acţiunilor chiriaşilor Călăraşi prin SP CTAFL în calitate de î m p r e u n ă  c u  e x p e r ţ i i  S C  
din unităţile locative ANL 1, ANL2, administrator al acestor unităţi Professional&Eval Consulting SRL 
bloc I38, bl. 8, 9, 10, precum şi a lo c a t i v e ,  v ă  i n f o r m e a z ă  c ă  Călăraşi, în vederea reevaluării 
recomandărilor Curţii de Conturi începând cu 22.10.2018 se va acestor imobile.
Călăraşi, Primăria municipiului proceda la vizualizarea acestora, SP CTAFL Călăraşi

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI

SERVICIUL PUBLIC „CENTRALE TERMICE ŞI ADMINISTRARE FOND LOCATIV”
CĂLĂRAŞI - 910019, Str. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 1, BL. A 24 , SC. 4, PARTER, TELEFON / FAX  0242.314.186

ANUNŢ

onsilierii locali au aprobat indicatorii tehnico- Coman, în perioada următoare execuţia şi proiectul tehnic 
economici pentru obiectivul de investitii „Lucrări vor fi scoase la licitaţie pe SICAP. Lucrările vor începe, cel Cde amenajare Piaţa Unirii (Piaţa Centrală)” din mai probabil, anul viitor. Pe amplasamentul fostei pieţe, 

Municipiul Călăraşi care va fi realizat anul viitor. ce a fost demolată, se propune realizarea unei construcţii 
Valoarea investiţiei este de 5.961.970,87 lei la care se cu destinaţie comercială şi funcţiuni complementare. 
adaugă TVA în sumă de 1.132.774,46 lei, din care C+M este Construcia va îngloba trei corpuri legate printr-o zonă 
de 4.552.794,71 lei la care se adaugă TVA în sumă de pietonală delimitată de coloane:
865.030,99 lei. - corp central cu regim de înălţime parter + etaj;
Viitoarea piaţă va avea şi o denumire nouă, aceasta se va - două corpuri parter dispuse simetric lateral faţă de axul 
numi Piaţa Unirii. Conform viceprimarului Dragoş central- dreapta/stânga.

 fost semnat contractul de proiectare şi 
execuţie al lucrărilor de canalizare pluvială pe Astrada Năvodari, tronson cuprins între 

Prelungirea Luceafărului şi Strada Victoriei.
Lucrările se vor executa pe o lungime de 1125 m, iar 
de-a lungul reţelei de canalizare pluvială se vor 
executa 21 de cămine de vizitare din beton, în care vor 
fi racordate 45 guri de scurgere.
Serviciile de proiectare şi lucrările de execuţie vor fi 
făcute de firmele asociate câştigătoare ale licitaţiei, 
Phoenix Prod SRL şi Aqua SRL, iar durata lucrărilor 
este de 3 luni.
Valoarea totală a contractului este de 446.538,97 lei 
plus TVA (proiectare 20.915 lei + TVA, execuţie 
425.623,97+TVA). Garanţia lucrărilor este de 3 ani.
După finalizarea acestor lucrări, se va moderniza 
strada Năvodari, prinsă în lotul de lucrări al străzilor 
Grădiştei, Dumbravei, Crângului, Mihai Viteazul.

entrul  Judeţean de Cultură şi Creaţie 
Călăraşi  şi  Teatrul „Elisabeta” CBucureşti vă invită, luni 19 noiembrie 

2018, la Sala „Barbu Ştirbei”, începând cu ora 
18:00, la piesa „Boeing, Boeing”. 
Spectacolul de teatru 
„Boeing, Boeing” este o 
comedie spumoasă a 
autorului Marc Camo-
letti (n.1923- d.2003), 
în regia lui Şerban Puiu. 
C o m e d i a  „ B o e i n g ,  
Boeing”  deţ ine  un 
record Guinness Book 
pentru cea mai jucată 
piesă franţuzească la 
nivel mondial.
Sinopsis
Arhitectul Bernard, 
personajul principal al 
piesei, este un burlac 
convins şi un playboy 
veritabil care îşi trăieşte 
viaţa în compania a trei 
stewardese superbe, dar 
care nu au habar una de 
cealaltă. Acest lucru 
este posibil datorită 
unui mecanism impe-
cabil planificat în baza 
analizei amănunţite a orarelor de zbor şi a 
iscusinţei menajerei sale Berta. Numai că, un nou 
model de avion Boeing introdus pe piaţă dă peste 
cap toate orarele de zbor şi aduce împreună în 
acelaşi oraş, iar apoi în aceeaşi casă, cele trei 
logodnice stewardese. Bernard încearcă să 
redreseze situaţia implicându-l pe bunul său 
prieten de la ţară, Robert. Timidul Robert uită însă 
ce minciuni trebuie să spună şi cui, şi astfel se iscă o 
înlănţuire de situaţii comice care te fac să râzi cu 
lacrimi şi fără să te mai poţi opri până la finalul 
piesei.

Distribuţia:
Arhitectul Bernard: Aurelian Temişan
Robert, prietenul arhitectului: Lucian Ghimisi
Manajera Bertha: Maria Buză
Stewardesa româncă: Dana Marineci
Stewardesa israeliancă: Alexandra Velniciuc
Stewardesa rusoaică: Tania Popa
Steward: Cosmin Vijeu
Biletele se găsesc la sediul CJCC Călăraşi – preţ: 
30 lei adulţi; 20 lei pensionari şi copii

rupul „Flores Campi” al Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie 
Călăraşi a fost înfiinţat în anul 2000 la iniţiativa prof. Sorin GDanciu şi cu susţinerea  regretatului compozitor Dumitru Lupu.  

Încă din primul an de activitate, membrii grupului au poziţionat 
Călăraşiul pe harta muzicală naţională, prin prestaţia excepţională a 
tinerilor interpreţi, în cadrul concursurilor naţionale şi internaţionale 
de gen, în emisiunile radio şi tv, în rolurile deţinute în filmele muzicale 
pentru copii, dar şi în cadrul diferitelor evenimente culturale. 
Anul acesta, printr-un eveniment aniversar ce va avea loc vineri, 16 
noiembrie 2018, Grupul „Flores Campi” sărbătoreşte 18 ani de activitate 
neîntreruptă. Cu acest prilej, Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie 
Călăraşi organizează un program care cuprinde un workshop, proiecţia 
filmului muzical pentru copii „Pădurea albastră” (în care au evoluat şi o 
parte din membrii grupului), momentul aniversar încheindu-se cu o 
întâlnire muzicală cu surprize la care vor lua parte în recital Ileana 
Şipoteanu şi Ionuţ Dulgheriu. 
Prezentatorii evenimentului sunt Ionuţ Dulgheriu şi Denisa Pârvu.
PROGRAM: Ora 12:00 – Ateliere – susţinute de Prof. univ. dr. Daniela 
Vitcu – Decan Facultatea de Arte – Universitatea ”Ovidius” Constanţa; 
Ora 15:00 – Proiecţie film; Ora 16:30 – Întâlnire muzicală cu surprize. 
Intrarea este liberă!

Noua Piaţă Centrală din Călăraşi va costa 
5,9 milioane lei şi se va numi Piaţa Unirii

„Boeing, Boeing”, 
pe scena Teatrului Călăraşi

Primăria Călăraşi a semnat contractul 
pentru canalizarea străzii Năvodari

Grupul muzical „FLORES CAMPI” 
Călăraşi a împlinit 18 ani



...afli ce se-ntâmplă12 16 - 22 noiembrie 2018Cinema

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%

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.

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

Vineri, 16 noiembrie: ora 12:30
Sâmbătă, 17 noiembrie: ora 10:30 şi 12:30

Duminică, 18 noiembrie: ora 10:30 şi 12:30

Regia: Jennifer Westcott
Cu: Josh Hutcherson, Samantha Bee
Gen film: Animaţie
Rating: AG
Durata: 89 minute
Premiera în România: 09.11.2018
Când unul dintre renii lui Moş Crăciun anunţă brusc că 
se pensionează, e nevoie urgentă să i se găsească un 
înlocuitor! Deşi e cel mai nepotrivit candidat, Elliot, 
ajutat de Hazel, prietena lui cea mai bună, e ferm 
hotărât să dovedească lumii întregi că el e “renul” care 
trebuie să facă parte din echipa Moşului.

Elliot: O poveste de Crăciun - 2D 
(varianta dublată)

16 – 22 noiembrie, Orele: 17:00 şi 20:00

19 noiembrie, filmul nu rulează

Regia: David Yates. Cu: Katherine Waterston, Johnny 
Depp, Zoë Kravitz, Ezra Miller, Eddie Redmayne, Jude 
Law. Gen film: Aventuri, Familie, Fantastic

Durata: 134 minute / Premiera în România: 16.11.2018

Povestea începe cu evadarea dramatică a infamului 
vrăjitor întunecat Gellert Grindelwald, care adună mai 
mulţi adepţi la cauza sa, ridicând vrăjitorii mai presus de 
toate fiinţele non-magice. Singurul care ar putea să-l 
oprească este vrăjitorul pe care l-a numit cândva cel mai 
drag prieten al său, Albus Dumbledore. Dumbledore va 
trebui să caute ajutorul vrăjitorului care l-a învins pe 
Grindelwald odată, fostul său student, Newt Scamander.

Animale Fantastice: Crimele 
lui Grindelwald - 3D

19 noiembrie, Ora: 20:00

Regia: Tedy Necula
Cu: Iulian Burciu, Grumăzescu Cezar, Victoria 
Cociaş, Constantin Cotimanis, Dana Porlogea, 
Constantin Drăgănescu
Gen film: Dramă, Romantic, Dragoste
Premiera în România: 26.10.2018
Un metrou se blochează între staţii în dimineaţa de 
după incendiul din clubul Colectiv. Fiecare în drumul 
său, călătorii sunt împreună și incep să 
interacţioneze. Suntem străini până când ceva ne 
aduce împreună. Dacă ne deschidem, observăm ca 
avem ce împărtăşi cu cei din jurul nostru. La finalul 
călătoriei, la urmatoarea staţie, fiecare iese 
modificat, în felul său. Suntem unii lângă alţii în 
lume, aşa cum suntem şi într-un vagon de metrou.

Coborâm la prima - 2D
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