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PROGRAM CINEMA 

n PRIMĂRIA CĂLĂRAŞI

SÂMBĂTĂ DUMINICĂ LUNI MARŢI MIERCURI
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Program Cinema Călăraşi 
23 - 30 iunie 2017

Parţial norosParţial norosÎnsorit Însorit Noros
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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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Str. 1 Decembrie 1918, nr 2, Calarasi
Tel:+40 242 318 996
fax: +40 242 315 858
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http://www.condorul.ro
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Vă 
mulţumim !

Vă
mulţumim !

eputatul PSD Sorin a infirmat acuzaţiile precum 
Vrăjitoru a dorit să că parlamentarii PSD ar fi fost Daducă câteva lămuriri împotriva realizării acestui 

vizavi de informaţiile apărute pasaj.
Vrăjitoru a explicat că în ultima vreme privind 
parlamentarii PSD au respins realizarea Pasajului de la 
un amendament depus de Drajna. În cadrul unei 
deputatul PNL...conferinţe de presă, deputatul 
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Biserica 
, aproape 

de comunitate

"Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil"

Averse Averse

ISU Călăraşi a primit 
un vehicul pentru 
muniţie neexplodată

La jumătatea acestei luni vor 
demara  a 

Bulevardului Nicolae Titulescu
lucrările de modernizare
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Deputatul Vrăjitoru dezminte 
informaţiile apărute: 

a fost prins în buget
Pasajul de 

la Drajna 

Ion Catană: 
„Pe parcursul 
acestui an vom 
implementa 
câteva 
proiecte 
deosebit de 
importante
pentru 
comunitate”

Costel Boitan: 
„Comuna Valea 

Argovei se poate 
lăuda nu doar cu 

proiecte majore de 
infrastructură duse 
la bun sfârşit, ci şi 

cu un pachet de 
proiecte gândite 

pentru mai departe”

CJCC Călăraşi 
pregăteşte un nou 
spectacol 
„Drag de România 
mea!”

FUEGO 

Mărţişoare cu 
suflet de la elevii 
Şcolii Gimnaziale 
Nr. 1 Jegălia



eputatul PSD Sorin Vrăjitoru a dorit să aducă 
câteva lămuriri vizavi de informaţiile apărute Dîn ultima vreme privind realizarea Pasajului de 

la Drajna. În cadrul unei conferinţe de presă, deputatul 
a infirmat acuzaţiile precum că parlamentarii PSD ar fi 
fost împotriva realizării acestui pasaj.
Vrăjitoru a explicat că parlamentarii PSD au respins un 
amendament depus de deputatul PNL de Ialomiţa, 
Tinel Gheorghe, deoarece în proiectul de buget era 
prins deja acest pasaj.
„Circulă în media şi în spaţiul public câteva informaţii 
false. False la adresa parlamentarilor de Călăraşi care 
n-au votat amendamentul depus de un deputat liberal 
de la Ialomiţa. Şi am să mă refer aici la ceea ce am spus 
şi în precedenta conferinţă de presă. Am spus că am 
militat şi militez pentru pasajul de la Drajna.
Este un punct extrem de important pe raza judeţului 
Călăraşi. Este un nod comercial şi de transport care 
face legătura între A 2 şi Moldova. Sunt câteva, generic 
le numesc „fake news-uri” care circulă în mediul online 
şi aş vrea să demontez aceste acuzaţii. Am fost acuzaţi 

că nu am votat amendamentul PNL vizavi de acest studiul de fezabilitate, Vrăjitoru a afirmat că acesta a 
pasaj. Este o minciună, şi am să vă prezint aici câteva fost bugetat şi se află în lucru.
documente din care se poate vedea că pasajul Drajna „În acest moment avem bugetat Studiul de Fezabilitate 
este prins pe harta investiţiilor de infrastructură în care va intra apoi în analiză la Consiliul Tehnico – 
2019. Este normal să fi votat un amendament pentru Economic al MT şi de acolo va trece la Ministrul 
un proiect de investiţii care deja face parte din bugetul Dezvoltării Regionale în Consiliul Interministerial 
MT pentru finanţare?”, a spus Vrăjitoru. pentru scoaterea la licitaţie a pasajului. Acest pasaj este 
În ceea ce priveşte stadiul finanţării procedurilor în atenţia autorităţilor iar finanţarea lui intră în linie 
prealabile proiectului tehnic de execuţie, în speţă dreaptă.”, a încheiat Vrăjitoru.
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JCC Călăraşi anunţă publicul interesat că, data de 22 martie 2019, ora 19:00, ne propunem 
datorită numărului mare de cereri de bilete organizarea a încă unui spectacol în aceeaşi zi, Cpentru spectacolul lui Fuego - „Drag de începând cu ora 17:00, în Sala „Barbu Ştirbei” a CJCC 

România mea!”, a luat decizia de a organiza un al Călăraşi.”, se arată într-un comunicat al CJCC 
doilea spectacol. Călăraşi. 
„Având în vedere faptul că nu am putut răspunde 

Preţul biletelor este de 50 lei în sală şi 30 lei la balcon. pozitiv tuturor solicitărilor dumneavoastră 
Cei interesaţi pot rezerva bilete la la numărul de referitoare  la concertul aniversar – 25 de ani de 
telefon: 0242.314.925, luni – joi: orele 8:00 – 16:30; carieră artistică – „FUEGO – Drag de România mea!”, 
vineri: 8:00 – 14:00.susţinut de îndrăgitul interpret Paul Surugiu, din 

Unitatea administrativ-teritorială ULMENI, 
judeţul CĂLĂRAŞI, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr. 5, 6, 7 
începând cu data de 04.03.2019, pe o perioadă 
de 60 de zile, la sediul Primăriei ULMENI, 
conform art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului 
şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice, 
vor putea fi depuse de către proprietarii, posesorii 
sau alţi deţinători, la sediul primăriei şi pe site-ul 
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară.

Viceprimar ,
cu atribuţii de primar,

Ion Catană

Consiliul Local al comunei Unirea, judeţul Călăraşi, cu sediul în 
comuna Unirea, Şoseaua Călăraşi – Feteşti nr. 303, organizează 
în data de 21.03.2019, orele 10:00 la sediul instituţiei licitaţie 
deschisă pentru concesiune imobil -  teren arabil intravilan fără 
construcţii, domeniul privat al comunei Unirea, judeţul Călăraşi, 
în suprafaţă de 2.100 mp, situat în Cv. 72, P. 7, strada Bugeac    
nr. 5.
Preţul de pornire al licitaţiei este de 1.176 lei/an.
Ofertele se pot depune până la data de 19.03.2019, ora 12.00 la 
sediul instituţiei.
Caietul de sarcini şi documentaţia pentru licitaţie pot fi 
achiziţionate de la sediul instituţiei, contra sumei de 100 lei.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria comunei Unirea, 
telefon 0242/343028, d-l. Moraru Ovidiu.

Primar,
Ing. Florian Belu

ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

PRIMĂRIA COMUNEI UNIREA 
Cod poştal: 917270;

Telefon: 0242343028; fax: 0242343448;
E-mail: primariaunireacalarasi@yahoo.com

Unitatea administrativ-teritorială SOHATU, din judeţul 
CĂLĂRAŞI, anunţă publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 2, 5, 6, 
7, 17, 37, 58 începând cu data de 04.03.2019, pe o perioadă de 
60 de zile, la sediul Primăriei SOHATU, conform art. 14 alin. 
(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse de către proprietarii, posesorii sau alţi deţinători, la 
sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară.

PRIMAR,

Grigore DUMITRU

R O M Â N I A  
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

PRIMĂRIA COMUNEI SOHATU
Str.Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 54 ; 

Telefon 0242/517005; e-mail:registratura@primariasohatu.ro
www.primariasohatu.ro

CJCC Călăraşi pregăteşte 
un nou spectacol FUEGO 
„Drag de România mea!”

Anunţ prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice 

ale cadastrului

ANUNŢ Anunţ prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice 

ale cadastrului

ăptămâna aceasta, la sediul Primăriei Călăraşi, s-a Valoarea de contract este de 6.230.128,19 lei fără TVA, iar 
desfăşurat şedinţa tehnică legată de începerea termenul de execuţie este de 24 de luni.Slucrărilor din proiectul „Amenajare peisagistică Bd. 

Lucrările constau în modernizarea şi amenajarea Nicolae Titulescu”.
Bulevardului Nicolae Titulescu, între străzile Cornişei şi 

Au participat reprezentanţi ai proiectantului, constructo-
Locomotivei (pe o lungime de 826,50 m. l.), însemnând rului, dirigintelui de şantier şi ai furnizorilor de utilităţi şi de 
carosabil, parcări, trotuare, zone verzi, intersecţiile cu telecomunicaţii.

străzile laterale, scurgerea apelor, relocarea instalaţiei de Ordinul de începere a lucrărilor se preconizează a fi emis în 
iluminat, montare de mobilier stradal.jurul datei de 15 Martie.

reşedintele Consiliului Judeţean 
Călăraşi, Vasile Iliuţă, a predat Psăptămâna aceasta, către ISU Călăraşi, 

cheile noului vehicul de intervenţie în caz de 
urgenţă pentru muniţie neexplodată.

Echipamentul a fost achiziţionat în cadrul 
proiectului transfrontalier „Managementul 
de risc şi protecţia la inundaţii în regiunile 
Călăraşi - Polski Trambesh (Bulgaria)”.

Valoarea totală a proiectului este de 3.853.515 
euro, din care 2.794.779 euro îi revin 
Consiliului Judeţean Călăraşi.

Noul vehicul va deservi Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă Călăraşi care are formată o 
echipă de profesionişti pentru dezamorsarea 
elementelor de muniţie neexplodată.

„Mulţumim Consiliului Judeţean Călăraşi, 
domnului preşedinte şi echipei de proiect 
pentru implicare. Urmează ca în luna mai să 
fie livrată şi o macara de 60 de tone, apoi până 
la finalul lui 2019 să intrăm în posesia şi a unui 
sistem IT de monitorizare”, a declarat lt.col. 
Adrian Păduraru, inspectorul şef  al ISU 
Călăraşi.

ista posturilor disponibile, pe domenii de 
activitate, sunt următoarele: administraţie Lpublică/servicii publice: consilier superior (un 

post), agent curier (un post), expert serviciul dezvoltare 
(două posturi), asistent registrator principal (un post), 
expert compartiment formare (un post), expert birou 
verificare plăţi (un post), consilier juridic (un post); 
alimentaţie publică: lucrător comercial (un post), brutar 
(cinci posturi), şofer (două posturi), muncitor necalificat 
(trei posturi), patiser (trei posturi); confecţii textile: 
confecţioner decorator (un post), inginer mecanic (un 
post), inginer instalaţii (un post), agent de pază (un 
post), muncitor necalificat (cinci posturi), confecţioner 
maşinist (zece posturi); construcţii: referent specialitate 
marketing (un post), operator la maşini-unelte cu 
comandă numerică (două posturi), manipulant mărfuri 
(cinci posturi), concasorist (un post), excavatorist (un 
post), muncitor necalificat căi ferate (două posturi), 
instalator apă canal (un post), instalator sanitar (un 
post); alte activităţi: electrician (două posturi), şofer B 
(un post), inginer agronom (patru posturi), manipulant 
mărfuri (patru posturi), agent vânzări (patru posturi), 
tehnician agronom (patru posturi), mecanic agricol 
(partru posturi), muncitor necalificat (un post), femeie 
de serviciu (două posturi), patiser (un post).
Şomerii interesaţi să ocupe un post vacant se pot adresa 
Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din 
Călăraşi.

Peste 80 de locuri          
de muncă oferite de 

AJOFM Călăraşi

La jumătatea acestei luni vor 
demara lucrările de modernizare 
a Bulevardului Nicolae Titulescu

ISU Călăraşi a 
primit un vehicul 
pentru muniţie 

neexplodată

Deputatul Vrăjitoru dezminte informaţiile apărute: 
Pasajul de la Drajna a fost prins în buget



eputatul PSD Sorin Vrăjitoru a dorit să aducă 
câteva lămuriri vizavi de informaţiile apărute Dîn ultima vreme privind realizarea Pasajului de 

la Drajna. În cadrul unei conferinţe de presă, deputatul 
a infirmat acuzaţiile precum că parlamentarii PSD ar fi 
fost împotriva realizării acestui pasaj.
Vrăjitoru a explicat că parlamentarii PSD au respins un 
amendament depus de deputatul PNL de Ialomiţa, 
Tinel Gheorghe, deoarece în proiectul de buget era 
prins deja acest pasaj.
„Circulă în media şi în spaţiul public câteva informaţii 
false. False la adresa parlamentarilor de Călăraşi care 
n-au votat amendamentul depus de un deputat liberal 
de la Ialomiţa. Şi am să mă refer aici la ceea ce am spus 
şi în precedenta conferinţă de presă. Am spus că am 
militat şi militez pentru pasajul de la Drajna.
Este un punct extrem de important pe raza judeţului 
Călăraşi. Este un nod comercial şi de transport care 
face legătura între A 2 şi Moldova. Sunt câteva, generic 
le numesc „fake news-uri” care circulă în mediul online 
şi aş vrea să demontez aceste acuzaţii. Am fost acuzaţi 

că nu am votat amendamentul PNL vizavi de acest studiul de fezabilitate, Vrăjitoru a afirmat că acesta a 
pasaj. Este o minciună, şi am să vă prezint aici câteva fost bugetat şi se află în lucru.
documente din care se poate vedea că pasajul Drajna „În acest moment avem bugetat Studiul de Fezabilitate 
este prins pe harta investiţiilor de infrastructură în care va intra apoi în analiză la Consiliul Tehnico – 
2019. Este normal să fi votat un amendament pentru Economic al MT şi de acolo va trece la Ministrul 
un proiect de investiţii care deja face parte din bugetul Dezvoltării Regionale în Consiliul Interministerial 
MT pentru finanţare?”, a spus Vrăjitoru. pentru scoaterea la licitaţie a pasajului. Acest pasaj este 
În ceea ce priveşte stadiul finanţării procedurilor în atenţia autorităţilor iar finanţarea lui intră în linie 
prealabile proiectului tehnic de execuţie, în speţă dreaptă.”, a încheiat Vrăjitoru.
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JCC Călăraşi anunţă publicul interesat că, data de 22 martie 2019, ora 19:00, ne propunem 
datorită numărului mare de cereri de bilete organizarea a încă unui spectacol în aceeaşi zi, Cpentru spectacolul lui Fuego - „Drag de începând cu ora 17:00, în Sala „Barbu Ştirbei” a CJCC 

România mea!”, a luat decizia de a organiza un al Călăraşi.”, se arată într-un comunicat al CJCC 
doilea spectacol. Călăraşi. 
„Având în vedere faptul că nu am putut răspunde 

Preţul biletelor este de 50 lei în sală şi 30 lei la balcon. pozitiv tuturor solicitărilor dumneavoastră 
Cei interesaţi pot rezerva bilete la la numărul de referitoare  la concertul aniversar – 25 de ani de 
telefon: 0242.314.925, luni – joi: orele 8:00 – 16:30; carieră artistică – „FUEGO – Drag de România mea!”, 
vineri: 8:00 – 14:00.susţinut de îndrăgitul interpret Paul Surugiu, din 

Unitatea administrativ-teritorială ULMENI, 
judeţul CĂLĂRAŞI, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr. 5, 6, 7 
începând cu data de 04.03.2019, pe o perioadă 
de 60 de zile, la sediul Primăriei ULMENI, 
conform art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului 
şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice, 
vor putea fi depuse de către proprietarii, posesorii 
sau alţi deţinători, la sediul primăriei şi pe site-ul 
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară.

Viceprimar ,
cu atribuţii de primar,

Ion Catană

Consiliul Local al comunei Unirea, judeţul Călăraşi, cu sediul în 
comuna Unirea, Şoseaua Călăraşi – Feteşti nr. 303, organizează 
în data de 21.03.2019, orele 10:00 la sediul instituţiei licitaţie 
deschisă pentru concesiune imobil -  teren arabil intravilan fără 
construcţii, domeniul privat al comunei Unirea, judeţul Călăraşi, 
în suprafaţă de 2.100 mp, situat în Cv. 72, P. 7, strada Bugeac    
nr. 5.
Preţul de pornire al licitaţiei este de 1.176 lei/an.
Ofertele se pot depune până la data de 19.03.2019, ora 12.00 la 
sediul instituţiei.
Caietul de sarcini şi documentaţia pentru licitaţie pot fi 
achiziţionate de la sediul instituţiei, contra sumei de 100 lei.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria comunei Unirea, 
telefon 0242/343028, d-l. Moraru Ovidiu.

Primar,
Ing. Florian Belu

ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

PRIMĂRIA COMUNEI UNIREA 
Cod poştal: 917270;

Telefon: 0242343028; fax: 0242343448;
E-mail: primariaunireacalarasi@yahoo.com

Unitatea administrativ-teritorială SOHATU, din judeţul 
CĂLĂRAŞI, anunţă publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 2, 5, 6, 
7, 17, 37, 58 începând cu data de 04.03.2019, pe o perioadă de 
60 de zile, la sediul Primăriei SOHATU, conform art. 14 alin. 
(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse de către proprietarii, posesorii sau alţi deţinători, la 
sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară.

PRIMAR,

Grigore DUMITRU

R O M Â N I A  
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

PRIMĂRIA COMUNEI SOHATU
Str.Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 54 ; 

Telefon 0242/517005; e-mail:registratura@primariasohatu.ro
www.primariasohatu.ro

CJCC Călăraşi pregăteşte 
un nou spectacol FUEGO 
„Drag de România mea!”

Anunţ prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice 

ale cadastrului

ANUNŢ Anunţ prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice 

ale cadastrului

ăptămâna aceasta, la sediul Primăriei Călăraşi, s-a Valoarea de contract este de 6.230.128,19 lei fără TVA, iar 
desfăşurat şedinţa tehnică legată de începerea termenul de execuţie este de 24 de luni.Slucrărilor din proiectul „Amenajare peisagistică Bd. 

Lucrările constau în modernizarea şi amenajarea Nicolae Titulescu”.
Bulevardului Nicolae Titulescu, între străzile Cornişei şi 

Au participat reprezentanţi ai proiectantului, constructo-
Locomotivei (pe o lungime de 826,50 m. l.), însemnând rului, dirigintelui de şantier şi ai furnizorilor de utilităţi şi de 
carosabil, parcări, trotuare, zone verzi, intersecţiile cu telecomunicaţii.

străzile laterale, scurgerea apelor, relocarea instalaţiei de Ordinul de începere a lucrărilor se preconizează a fi emis în 
iluminat, montare de mobilier stradal.jurul datei de 15 Martie.

reşedintele Consiliului Judeţean 
Călăraşi, Vasile Iliuţă, a predat Psăptămâna aceasta, către ISU Călăraşi, 

cheile noului vehicul de intervenţie în caz de 
urgenţă pentru muniţie neexplodată.

Echipamentul a fost achiziţionat în cadrul 
proiectului transfrontalier „Managementul 
de risc şi protecţia la inundaţii în regiunile 
Călăraşi - Polski Trambesh (Bulgaria)”.

Valoarea totală a proiectului este de 3.853.515 
euro, din care 2.794.779 euro îi revin 
Consiliului Judeţean Călăraşi.

Noul vehicul va deservi Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă Călăraşi care are formată o 
echipă de profesionişti pentru dezamorsarea 
elementelor de muniţie neexplodată.

„Mulţumim Consiliului Judeţean Călăraşi, 
domnului preşedinte şi echipei de proiect 
pentru implicare. Urmează ca în luna mai să 
fie livrată şi o macara de 60 de tone, apoi până 
la finalul lui 2019 să intrăm în posesia şi a unui 
sistem IT de monitorizare”, a declarat lt.col. 
Adrian Păduraru, inspectorul şef  al ISU 
Călăraşi.

ista posturilor disponibile, pe domenii de 
activitate, sunt următoarele: administraţie Lpublică/servicii publice: consilier superior (un 

post), agent curier (un post), expert serviciul dezvoltare 
(două posturi), asistent registrator principal (un post), 
expert compartiment formare (un post), expert birou 
verificare plăţi (un post), consilier juridic (un post); 
alimentaţie publică: lucrător comercial (un post), brutar 
(cinci posturi), şofer (două posturi), muncitor necalificat 
(trei posturi), patiser (trei posturi); confecţii textile: 
confecţioner decorator (un post), inginer mecanic (un 
post), inginer instalaţii (un post), agent de pază (un 
post), muncitor necalificat (cinci posturi), confecţioner 
maşinist (zece posturi); construcţii: referent specialitate 
marketing (un post), operator la maşini-unelte cu 
comandă numerică (două posturi), manipulant mărfuri 
(cinci posturi), concasorist (un post), excavatorist (un 
post), muncitor necalificat căi ferate (două posturi), 
instalator apă canal (un post), instalator sanitar (un 
post); alte activităţi: electrician (două posturi), şofer B 
(un post), inginer agronom (patru posturi), manipulant 
mărfuri (patru posturi), agent vânzări (patru posturi), 
tehnician agronom (patru posturi), mecanic agricol 
(partru posturi), muncitor necalificat (un post), femeie 
de serviciu (două posturi), patiser (un post).
Şomerii interesaţi să ocupe un post vacant se pot adresa 
Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din 
Călăraşi.

Peste 80 de locuri          
de muncă oferite de 

AJOFM Călăraşi

La jumătatea acestei luni vor 
demara lucrările de modernizare 
a Bulevardului Nicolae Titulescu

ISU Călăraşi a 
primit un vehicul 
pentru muniţie 

neexplodată

Deputatul Vrăjitoru dezminte informaţiile apărute: 
Pasajul de la Drajna a fost prins în buget
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mai scumpe fiinţe - MAMA. Ei vor oferi 
mângâiere acesteia prin cântec, dans şi 
poezie. 
În semn de preţuire şi recunoştinţă, 
doamnele profesoare care şi-au pus 
amprenta în formarea multor generaţii 
de elevi, astăzi deveniţi adulţi, vor fi 
aşezate, cu respect, în rândul mamelor. 

Mircea Branduşă Cândva, erau ca nişte mame care ofereau 
în fiecare zi sfaturi, zâmbete, emoţii, iar 

artie este luna renaşterii astăzi, pentru toate acestea, vor fi 
naturii şi, de asemenea, un răsplătite cu un moment sensibil. Cu M toate că este un eveniment dedicat simbol al renaşterii sufleteşti, 

mamelor, domnul primar Aurel Vasile când este omagiată mama. În acest 
participă, ca de fiecare dată, la acţiunile context, elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 1 
organizate de şcoală. Doamna director Jegălia, coordonaţi de toate cadrele 
Cornelia-Cristina Dumitru, la iniţiativa 

didactice, au marcat începutul 
căreia a prins viaţă acest proiect, a 

primăverii printr-o acţiune menită să declarat următoarele: 
aducă sensibilitate şi puritate.

„La acest eveniment vor fi aşteptate cu 
emoţie şi căldură, toate mamele. De la şnururi împletite în alb şi roşu, 
Evenimentul în sine se doreşte a fi unul până la flori care vestesc noul sezon, dar 
caritabil, iar bucuria noastră să fie a şi felicitări tematice realizate de elevi, 
tuturor. Prin această comuniune a toate au fost expuse spre vânzare în 
gingăşiei copilăriei şi a înţelepciunii cadrul unui târg de mărţişoare. Atât 
senectuţii, vrem să aducem o rază de preşcolarii, cât şi elevii din ciclurile director Cornelia-Cristina Dumitru. acelaşi scop caritabil, pregătit de elevii 
speranţă pe chipul tuturor.Astfel, prin primar şi gimnazial s-au implicat activ în Elevii si cadrele didactice au dorit să ciclului primar, îndrumaţi de doamnele 
generozitatea tuturor celor implicaţi, am această activitate, cu scop caritabil, care ofere împreună nu doar clasicele învăţătoare Lenuţa Paraschiv, Elena 
putea oferi o rază de speranţă unei mame a devenit o tradiţie în această mărţişoare, ci mărţişoare care să spună o Oprea, Elena Iosif, Petruţa Ilie, Anca 
care în aceste momente veghează pentru şcoală .Toate  produsele  au fost  poveste: mărţişoare cu suflet! Acţiunea Petre şi Daniela Şerban, dar şi de elevii 
sănătatea fiului său. Orice gest este transformate în bucurie şi speranţă, umanitară va continua vineri, 8 martie, ciclului gimnazial, îndrumaţi de 
important pentru o viaţă! Şi în situaţia ei banii obţinuţi fiind direcţionaţi către o când mamele au fost invitate la un amplu doamnele profesoare Marilena Dobre, 
sunt multe alte mame. Vrem să cauză aleasă chiar de copii. „Această spectacol dedicat Zilei Mamei, ce se va Marioara Ghiţă şi Jenica Vasile. Şi cei 
demonstrăm că, într-o lume în care a c ţ i u n e  re p re z i n t ă  u n  g e s t  d e  desfăşura la Centrul Cultural Jegălia. Ca mai mici învăţăcei, preşcolarii îndrumaţi 
valorile tradiţionale tind să se degradeze generozitate şi solidaritate faţă de semn al recunoştinţei pentru iubirea şi d e  d o m n i ş o a r e l e  ş i  d o a m n e l e  
treptat, se poate creiona un traseu al semenii noştri. Totodată, prin acest înţelegerea lor, pentru tandreţea, educatoare Mădălina Olteanu, Oana 
dragostei de aproapele şi mai ales de cel eveniment,  încurajăm copii i  să sensibilitatea şi zâmbetul tuturor Voicu, Georgiana Bâţan, Simona Iosiv şi 
aflat în situaţii dificile ale vieţii. dobândească spirit antreprenorial, să îşi mamelor, elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Mirela Constandache, vor oferi un 
Împreună suntem o echipă, la bine şi la dezvolte capacităţile de comunicare şi de Jegălia au lansat invitaţia la spectacolul buchet de zâmbete şi voie bună iubitelor 

lucru în echipă”, a subliniat doamna greu!„Mama, doar Mama!” Un spectacol cu mame. Copiii vor aduce un omagiu celei 

Cu sinceră admiraţie şi profund respect, vă 
urez să fiţi într-o perpetuă primăvară a vieţii, 
luna lui Mărţişor să vă aducă sănătate deplină 

şi pace sufletească, pentru că frumoase, 
inteligente şi harnice aţi fost şi veţi fi. 

Primar Gheorghe Dobre, Comuna Modelu

 În prag de primăvară un gând cald şi un sincer

 „La Mulţi Ani!” 
pentru toate doamnele şi domnişoarele. 

Primar Vasile Lucian, 
Comuna Vasilaţi

 Tinereţea şi frumuseţea sufletului să nu vă 
părăsească niciodată, viaţa să vă fie ca o 

primăvară, iar toate bucuriile lumii să nu vă 
ocolească. Sănătate, fericire şi bucurie!

Iulian Iacomi, 
preşedinte Organizaţia Judeţeană PSD Călăraşi

Un gând bun pentru toate doamnele şi 
domnişoarele. Fie ca sufletul să vă fie curat şi 

viaţa plină de soare. 

La mulţi ani! 
Marius Dulce, preşedinte Organizaţia 

Municipală PSD Călăraşi

Fie ca această minunată primăvară să vă 
pătrundă în suflete iar primele raze ale soarelui 

să vă lumineze dimineţile. 

La mulţi ani! 
Marius Sbârcea, preşedinte TSD Călăraşi

 Cu deosebit respect şi preţuire, un gând curat 
pentru doamne şi domnişoare, fie ca sufletul să 

vă fie curat şi viaţa plină de soare. 

La mulţi ani! 
Viorel Ivanciu, preşedinte Organizaţia 

Municipală PNL Călăraşi

Pentru toate doamnele şi domnişoarele, un gând 
frumos şi o primăvară veşnică în suflete. 

La mulţi ani! 
Director Titu Ana, RNP Romsilva DS Călăraşi 

Debutul primăverii îmi oferă plăcutul prilej de a 
ura tuturor doamnelor şi domnişoarelor, ca 
această primăvară să le sădească în suflete 

dragoste, bucurie şi fericire. 

La mulţi ani! 
Marian Ichim, consilier judeţean PSD

Puritatea şi albul ghioceilor să vă umple 
sufletele. Pentru toate doamnele şi 

domnişoarele, viaţă frumoasă şi împliniri. 

La mulţi ani!
Primar Ion Iacomi, Comuna Dor Mărunt 

 Tinereţea şi frumuseţea sufletului să nu vă 
părăsească niciodată, viaţa să vă fie ca o 

primăvară, iar toate bucuriile lumii să nu vă 
ocolească. Sănătate, fericire şi bucurie.
Primar Florian Belu, Comuna Unirea

Debutul primăverii ne oferă plăcutul prilej de a 
ura acestei jumătăţi frumoase a lumii, care este 

femeia, să aibă parte de fericire şi bucurii, de 
împliniri şi sănătate şi din suflet să nu le plece 

niciodată primăvara. 
Primar Aurel Vasile, Comuna Jegălia

Pentru doamnele şi domnişoarele, cele mai 
sincere felicitări. Fie ca această minunată 

primăvară să vă pătrundă în suflete şi să rămână 
veşnic. 

La mulţi ani! 
Primar Aniel Nedelcu Paţurcă,            

Comuna Borcea

Mircea Brânduşă diverse jocuri de strategie care, deşi bune şi ele aceştia să citească operele lui Creangă, trezindu-li-
pentru dezvoltarea memoriei, a atenţiei, a se astfel interesul pentru lectură, mânaţi fiind de 

n săptamâna 25.02.2019-01.03.2019 , la Şcoala imaginaţiei şi a inteligenţei chiar, obosesc şcolarii fantezia specifică copilăriei, să-şi poarte peniţele pe 
Gimnazială „Iancu Rosetti ” s-a derulat un şi-i reduc la tăcere ore în şir. Aşadar, haideţi să-i foile albe, pentru a-şi aşterne gândurile şi impresiile Îproiect educaţional, în parteneriat cu CDI, un ajutăm! Cum? Citindu-le „Amintirile” lui Creangă la despre magica lume a lui „Nică a lui Ştefan Apetrei”, 

eveniment cultural dedicat „mărţişorului literaturii care sigur vor râde cu poftă sau poveştile acestuia devenind astfel mici scriitori, învăţăcei ai lui 
române”, Ion Creangă, la care au participat elevii atât de plăcute dar şi educative în acelaşi timp, să-i Creangă.
claselor  a II-a A, a IV-a A şi P A. punem să aştearnă pe hârtie impresiile lor, să creeze Elevii au fost coordonaţi de către doamnele 
Proiectul a avut drept scop cunoaşterea operei şi a inspirându-se din operelea cestuia. Dacă-i vom urca învăţătoare Vasilica Ghiţă, Daniela Rîjnoveanu, 
vieţii marelui povestitor Ion  Creangă, precum şi la şi pe scenă pentru a dramatiza „Capra cu trei iezi”, Mirela Apostol, cu sprijinul doamnei bibliotecar, 
dezvoltarea dragostei pentru literatura română succesul acţiunii noastre va avea un succes garantat. Maria Decu. 
clasică. Evenimentul a fost suţinut printr-o prezentare PPT, 

În încheierea activităţii, domnul director Daniel Cuprinşi de înalta tehnică şi mânaţi de farmecul jocuri de rol, ghicitori despre personajele, poveştile 
Felea şi doamna director adjunct Elena Manciu au calculatorului şi al internetului, copiii sunt în şi povestirile, vizionare de filme, expoziţie de desene 
transmis un mesaj de mulţumire tuturor pentru pericol: nu-i mai citesc pe marii scriitori, nu-şi mai şi de carte, cu principalele opere ale scriitorului, 
activitatea deosebită, pentru creativitatea, apleacă de loc atenţia asupra descifrării tainelor realizarea unor compoziţii plastice şi literare 
seriozitatea şi profesionalismul cadrelor implicate, cărţilor sau a dezvoltării vocabularului. reprezentative operei scriitorului, discuţii între elevi 
iar pe elevi i-a îndemnat să descifreze tainele operei Astfel că, stând prea mult timp în faţa şi profesori despre cunoştinţele prezentate.Totul s-a 

calculatoarelor, nu contenesc să descopere pe „net” derulat ca un  îndemn pentru elevii noştri, pentru ca scriitorului Ion Creangă.

Mărţişoare cu suflet de la elevii 
Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Jegălia

Ion Creangă - „Mărţişorul Literaturii Române”

1837-1889
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mai scumpe fiinţe - MAMA. Ei vor oferi 
mângâiere acesteia prin cântec, dans şi 
poezie. 
În semn de preţuire şi recunoştinţă, 
doamnele profesoare care şi-au pus 
amprenta în formarea multor generaţii 
de elevi, astăzi deveniţi adulţi, vor fi 
aşezate, cu respect, în rândul mamelor. 

Mircea Branduşă Cândva, erau ca nişte mame care ofereau 
în fiecare zi sfaturi, zâmbete, emoţii, iar 

artie este luna renaşterii astăzi, pentru toate acestea, vor fi 
naturii şi, de asemenea, un răsplătite cu un moment sensibil. Cu M toate că este un eveniment dedicat simbol al renaşterii sufleteşti, 

mamelor, domnul primar Aurel Vasile când este omagiată mama. În acest 
participă, ca de fiecare dată, la acţiunile context, elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 1 
organizate de şcoală. Doamna director Jegălia, coordonaţi de toate cadrele 
Cornelia-Cristina Dumitru, la iniţiativa 

didactice, au marcat începutul 
căreia a prins viaţă acest proiect, a 

primăverii printr-o acţiune menită să declarat următoarele: 
aducă sensibilitate şi puritate.

„La acest eveniment vor fi aşteptate cu 
emoţie şi căldură, toate mamele. De la şnururi împletite în alb şi roşu, 
Evenimentul în sine se doreşte a fi unul până la flori care vestesc noul sezon, dar 
caritabil, iar bucuria noastră să fie a şi felicitări tematice realizate de elevi, 
tuturor. Prin această comuniune a toate au fost expuse spre vânzare în 
gingăşiei copilăriei şi a înţelepciunii cadrul unui târg de mărţişoare. Atât 
senectuţii, vrem să aducem o rază de preşcolarii, cât şi elevii din ciclurile director Cornelia-Cristina Dumitru. acelaşi scop caritabil, pregătit de elevii 
speranţă pe chipul tuturor.Astfel, prin primar şi gimnazial s-au implicat activ în Elevii si cadrele didactice au dorit să ciclului primar, îndrumaţi de doamnele 
generozitatea tuturor celor implicaţi, am această activitate, cu scop caritabil, care ofere împreună nu doar clasicele învăţătoare Lenuţa Paraschiv, Elena 
putea oferi o rază de speranţă unei mame a devenit o tradiţie în această mărţişoare, ci mărţişoare care să spună o Oprea, Elena Iosif, Petruţa Ilie, Anca 
care în aceste momente veghează pentru şcoală .Toate  produsele  au fost  poveste: mărţişoare cu suflet! Acţiunea Petre şi Daniela Şerban, dar şi de elevii 
sănătatea fiului său. Orice gest este transformate în bucurie şi speranţă, umanitară va continua vineri, 8 martie, ciclului gimnazial, îndrumaţi de 
important pentru o viaţă! Şi în situaţia ei banii obţinuţi fiind direcţionaţi către o când mamele au fost invitate la un amplu doamnele profesoare Marilena Dobre, 
sunt multe alte mame. Vrem să cauză aleasă chiar de copii. „Această spectacol dedicat Zilei Mamei, ce se va Marioara Ghiţă şi Jenica Vasile. Şi cei 
demonstrăm că, într-o lume în care a c ţ i u n e  re p re z i n t ă  u n  g e s t  d e  desfăşura la Centrul Cultural Jegălia. Ca mai mici învăţăcei, preşcolarii îndrumaţi 
valorile tradiţionale tind să se degradeze generozitate şi solidaritate faţă de semn al recunoştinţei pentru iubirea şi d e  d o m n i ş o a r e l e  ş i  d o a m n e l e  
treptat, se poate creiona un traseu al semenii noştri. Totodată, prin acest înţelegerea lor, pentru tandreţea, educatoare Mădălina Olteanu, Oana 
dragostei de aproapele şi mai ales de cel eveniment,  încurajăm copii i  să sensibilitatea şi zâmbetul tuturor Voicu, Georgiana Bâţan, Simona Iosiv şi 
aflat în situaţii dificile ale vieţii. dobândească spirit antreprenorial, să îşi mamelor, elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Mirela Constandache, vor oferi un 
Împreună suntem o echipă, la bine şi la dezvolte capacităţile de comunicare şi de Jegălia au lansat invitaţia la spectacolul buchet de zâmbete şi voie bună iubitelor 

lucru în echipă”, a subliniat doamna greu!„Mama, doar Mama!” Un spectacol cu mame. Copiii vor aduce un omagiu celei 

Cu sinceră admiraţie şi profund respect, vă 
urez să fiţi într-o perpetuă primăvară a vieţii, 
luna lui Mărţişor să vă aducă sănătate deplină 

şi pace sufletească, pentru că frumoase, 
inteligente şi harnice aţi fost şi veţi fi. 

Primar Gheorghe Dobre, Comuna Modelu

 În prag de primăvară un gând cald şi un sincer

 „La Mulţi Ani!” 
pentru toate doamnele şi domnişoarele. 

Primar Vasile Lucian, 
Comuna Vasilaţi

 Tinereţea şi frumuseţea sufletului să nu vă 
părăsească niciodată, viaţa să vă fie ca o 

primăvară, iar toate bucuriile lumii să nu vă 
ocolească. Sănătate, fericire şi bucurie!

Iulian Iacomi, 
preşedinte Organizaţia Judeţeană PSD Călăraşi

Un gând bun pentru toate doamnele şi 
domnişoarele. Fie ca sufletul să vă fie curat şi 

viaţa plină de soare. 

La mulţi ani! 
Marius Dulce, preşedinte Organizaţia 

Municipală PSD Călăraşi

Fie ca această minunată primăvară să vă 
pătrundă în suflete iar primele raze ale soarelui 

să vă lumineze dimineţile. 

La mulţi ani! 
Marius Sbârcea, preşedinte TSD Călăraşi

 Cu deosebit respect şi preţuire, un gând curat 
pentru doamne şi domnişoare, fie ca sufletul să 

vă fie curat şi viaţa plină de soare. 

La mulţi ani! 
Viorel Ivanciu, preşedinte Organizaţia 

Municipală PNL Călăraşi

Pentru toate doamnele şi domnişoarele, un gând 
frumos şi o primăvară veşnică în suflete. 

La mulţi ani! 
Director Titu Ana, RNP Romsilva DS Călăraşi 

Debutul primăverii îmi oferă plăcutul prilej de a 
ura tuturor doamnelor şi domnişoarelor, ca 
această primăvară să le sădească în suflete 

dragoste, bucurie şi fericire. 

La mulţi ani! 
Marian Ichim, consilier judeţean PSD

Puritatea şi albul ghioceilor să vă umple 
sufletele. Pentru toate doamnele şi 

domnişoarele, viaţă frumoasă şi împliniri. 

La mulţi ani!
Primar Ion Iacomi, Comuna Dor Mărunt 

 Tinereţea şi frumuseţea sufletului să nu vă 
părăsească niciodată, viaţa să vă fie ca o 

primăvară, iar toate bucuriile lumii să nu vă 
ocolească. Sănătate, fericire şi bucurie.
Primar Florian Belu, Comuna Unirea

Debutul primăverii ne oferă plăcutul prilej de a 
ura acestei jumătăţi frumoase a lumii, care este 

femeia, să aibă parte de fericire şi bucurii, de 
împliniri şi sănătate şi din suflet să nu le plece 

niciodată primăvara. 
Primar Aurel Vasile, Comuna Jegălia

Pentru doamnele şi domnişoarele, cele mai 
sincere felicitări. Fie ca această minunată 

primăvară să vă pătrundă în suflete şi să rămână 
veşnic. 

La mulţi ani! 
Primar Aniel Nedelcu Paţurcă,            

Comuna Borcea

Mircea Brânduşă diverse jocuri de strategie care, deşi bune şi ele aceştia să citească operele lui Creangă, trezindu-li-
pentru dezvoltarea memoriei, a atenţiei, a se astfel interesul pentru lectură, mânaţi fiind de 

n săptamâna 25.02.2019-01.03.2019 , la Şcoala imaginaţiei şi a inteligenţei chiar, obosesc şcolarii fantezia specifică copilăriei, să-şi poarte peniţele pe 
Gimnazială „Iancu Rosetti ” s-a derulat un şi-i reduc la tăcere ore în şir. Aşadar, haideţi să-i foile albe, pentru a-şi aşterne gândurile şi impresiile Îproiect educaţional, în parteneriat cu CDI, un ajutăm! Cum? Citindu-le „Amintirile” lui Creangă la despre magica lume a lui „Nică a lui Ştefan Apetrei”, 

eveniment cultural dedicat „mărţişorului literaturii care sigur vor râde cu poftă sau poveştile acestuia devenind astfel mici scriitori, învăţăcei ai lui 
române”, Ion Creangă, la care au participat elevii atât de plăcute dar şi educative în acelaşi timp, să-i Creangă.
claselor  a II-a A, a IV-a A şi P A. punem să aştearnă pe hârtie impresiile lor, să creeze Elevii au fost coordonaţi de către doamnele 
Proiectul a avut drept scop cunoaşterea operei şi a inspirându-se din operelea cestuia. Dacă-i vom urca învăţătoare Vasilica Ghiţă, Daniela Rîjnoveanu, 
vieţii marelui povestitor Ion  Creangă, precum şi la şi pe scenă pentru a dramatiza „Capra cu trei iezi”, Mirela Apostol, cu sprijinul doamnei bibliotecar, 
dezvoltarea dragostei pentru literatura română succesul acţiunii noastre va avea un succes garantat. Maria Decu. 
clasică. Evenimentul a fost suţinut printr-o prezentare PPT, 

În încheierea activităţii, domnul director Daniel Cuprinşi de înalta tehnică şi mânaţi de farmecul jocuri de rol, ghicitori despre personajele, poveştile 
Felea şi doamna director adjunct Elena Manciu au calculatorului şi al internetului, copiii sunt în şi povestirile, vizionare de filme, expoziţie de desene 
transmis un mesaj de mulţumire tuturor pentru pericol: nu-i mai citesc pe marii scriitori, nu-şi mai şi de carte, cu principalele opere ale scriitorului, 
activitatea deosebită, pentru creativitatea, apleacă de loc atenţia asupra descifrării tainelor realizarea unor compoziţii plastice şi literare 
seriozitatea şi profesionalismul cadrelor implicate, cărţilor sau a dezvoltării vocabularului. reprezentative operei scriitorului, discuţii între elevi 
iar pe elevi i-a îndemnat să descifreze tainele operei Astfel că, stând prea mult timp în faţa şi profesori despre cunoştinţele prezentate.Totul s-a 

calculatoarelor, nu contenesc să descopere pe „net” derulat ca un  îndemn pentru elevii noştri, pentru ca scriitorului Ion Creangă.

Mărţişoare cu suflet de la elevii 
Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Jegălia

Ion Creangă - „Mărţişorul Literaturii Române”

1837-1889
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Pentru toate doamnele şi domnişoarele 
comunei, sufletele să vă fie ca o primăvară fără 

sfârşit. Necazurile să vă ocolească şi să aveţi 
parte numai de bucurii, alături de cei ce vă 

iubesc. 
Primar George Avram, Comuna Ştefan Vodă

Un gând bun tuturor doamnelor şi 
domnişoarelor, cărora le doresc ca viitorul să le 

fie însorit ca o primăvară plină de bucurii şi 
împliniri. 

La mulţi ani! 
Primar Mihail Penu, Comuna Chiselet

Pentru doamnele care ne fac viaţa mai frumoasă, 
primele raze ale soarelui de primăvară să le 

mângâie necontenit pleoapele. 

La mulţi ani! 
Primar Niki Gheorghescu, Comuna Spanţov

În prag de primăvară un gând cald şi un sincer

 La mulţi ani! 
pentru toate doamnele şi domnişoarele comunei. 

Primar Lică Voicu, Comuna Independenţa

Viaţa să vă fie ca o primăvară. Sănătate, putere 
de muncă şi fericire pentru toate doamnele şi 

domnişoarele comunei. 

La mulţi ani!
Primar interimar Ion Catană, Comuna Ulmeni

Cu ocazia acestor zile în care am sărbătorit 
sosirea primăverii şi Ziua Femeii, transmit 

tuturor doamnelor şi domnişoarelor un gând 
bun şi multe primăveri fericite. 

La mulţi ani!
Primar Irinel Roman, Comuna Chirnogi

Cu ocazia Zilei Femeii le doresc tuturor 
doamnelor şi domnişoarelor fericire şi sănătate. 

La mulţi ani!
Primar Tudorel Minciună, Comuna Mitreni

În aceste zile în care sărbătorim frumosul, un 
gând sincer de preţuire doamnelor şi 

domnişoarelor iar viaţa să le fie o primăvară 
veşnică. 

La mulţi ani!
Primar Aurel Gazu, Comuna Curcani

Gânduri senine şi un simbolic buchet de ghiocei 
acum la început de primăvară. 

La mulţi ani! 
Primar Iulian Iacomi, Oraş Lehliu Gară

Le doresc din suflet doamnelor şi domnişoarelor 
numai bine, multă fericire şi dragoste alături de 

cei foarte dragi. 
Primar Grigore Dumitru, Comuna Sohatu

Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi 
spiritul zilelor de primăvară să vă însoţească 

pretutindeni. 
Primar Victor Manea, Comuna Lupşanu

Pentru că sunteţi cele care ne înseninează zilele, 
pentru că sunteţi cele care daţi lumii mai multă 
frumuseţe, pentru că sunteţi cele care găsesc în 
fiecare zi timp pentru orice problemă şi orice 
nevoie a celor dragi, pentru că sufletul vostru 

ştie ce e iubirea, vă aduc un omagiu. 

La mulţi ani! 
Primar Costel Boitan, Comuna Valea Argovei

Aş dori să felicit toate femeile pentru că au avut 
puterea să facă aşa încât să existe miracole! Iar 
această primăvară minunată le este dedicată! 

La mulţi ani! 
Primar Gheorgiţă Cărtuşanu, 

Comuna Fundeni

Primăvara… anotimpul renaşterii, al trezirii la 
viaţă... Fie ca toate împlinirile frumoase, 

sănătatea şi spiritul acestei zile să vă însoţească 
pretutindeni. 

La mulţi ani, 
doamnelor şi domnişoarelor! 

Primar Mugurel Marian Iancu, 
Comuna Mânăstirea

Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi 
spiritul acestei zile să vă însoţească 

pretutindeni… fie ca primăvara să vă inunde 
sufletul cu bucurie şi cu parfumul tuturor florilor 

sale. Vă doresc o primăvară cât mai frumoasă! 
Primar Iulian Radu, Comuna Dichiseni

Pe aripi de primăvară,
Mărţişorul lin coboară,

Şi în a lui privire
Să v-aducă mult noroc şi fericire!

Primar Nicolae Eremia,
 Comuna Alexandru Odobescu

 Fie ca acest mărţisor să vă aducă liniştea şi 
fericirea de care aveţi nevoie, iar iubirea să vă 

îmbrăţişeze sufletul. 
Primar Mihai Gurlui, Comuna Belciugatele

Cu ocazia Zilei de 8 Martie vă trimit un buchet 
de flori. Minunea acestei primăveri să lumineze 

inimile tuturor şi să vă aducă renaşterea 
speranţei, a bucuriei şi a căldurii în suflet. 

Primar Marius Cojocaru, Comuna Cuza Vodă

Aş vrea ca acest mărţişor, împreună cu primii 
ghiocei şi primele rândunele care vestesc 

renaşterea naturii, să fie şi un simbol al preţuirii 
noastre. Fie ca această primăvară să vă aducă 

noi speranţe şi pace în suflet, gingăşie şi 
dragoste, putere şi multe realizări.

Primar Dorel Dorobanţu, Oraş Fundulea 

 Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi 
spiritul acestei zile să vă însoţească pretutindeni 
şi fie ca primăvara iubirii să vă inunde sufletul 
cu bucurie si cu parfumul tuturor florilor sale. 

Vă doresc un an cât mai frumos! 
Primar Ion Radu Aurel, Comuna Dragoş Vodă

 Ziua femeii este cea mai plină de feminitate, 
zâmbete şi căldură sufletească. 

Marius Moldoveanu, Preşedinte PSD, 
Organizaţia Dragoş Vodă, cu prilejul Zilei de 8 

MARTIE, felicită toate doamnele şi 
domnişoarele din comună.

 Ilie Mihai, Preşedinte PNL, Organizaţia 
Budeşti, cu prilejul Zilei de 8 MARTIE, 

transmite tuturor doamnelor şi domnişoarelor 
din orașul Budești sincere urări de sănătate şi 

fericire. 

La mulţi ani! 

Pentru că sunteţi cele care ne înseninează zilele, 
pentru că sunteţi cele care daţi lumii mai multă 
frumuseţe… pentru voi timpul se opreşte puţin 

în loc la fiecare început de Primăvară, să vă 
aducă un omagiu… 

La mulţi ani!
Primar Nicolae Râjnoveanu, Comuna Roseţi

Fie ca această Primăvară să vă aducă toata 
lumea la picioare, zâmbetul pe buze şi toată 

fericirea de pe pământ. 

La mulţi ani! 
Ing. Anghel Olteanu, preşedinte PSD, 

Organizaţia Unirea
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parte numai de bucurii, alături de cei ce vă 

iubesc. 
Primar George Avram, Comuna Ştefan Vodă

Un gând bun tuturor doamnelor şi 
domnişoarelor, cărora le doresc ca viitorul să le 

fie însorit ca o primăvară plină de bucurii şi 
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La mulţi ani! 
Primar Mihail Penu, Comuna Chiselet

Pentru doamnele care ne fac viaţa mai frumoasă, 
primele raze ale soarelui de primăvară să le 
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În prag de primăvară un gând cald şi un sincer

 La mulţi ani! 
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Primar Lică Voicu, Comuna Independenţa
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de muncă şi fericire pentru toate doamnele şi 

domnişoarele comunei. 

La mulţi ani!
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Cu ocazia acestor zile în care am sărbătorit 
sosirea primăverii şi Ziua Femeii, transmit 

tuturor doamnelor şi domnişoarelor un gând 
bun şi multe primăveri fericite. 

La mulţi ani!
Primar Irinel Roman, Comuna Chirnogi

Cu ocazia Zilei Femeii le doresc tuturor 
doamnelor şi domnişoarelor fericire şi sănătate. 

La mulţi ani!
Primar Tudorel Minciună, Comuna Mitreni

În aceste zile în care sărbătorim frumosul, un 
gând sincer de preţuire doamnelor şi 

domnişoarelor iar viaţa să le fie o primăvară 
veşnică. 

La mulţi ani!
Primar Aurel Gazu, Comuna Curcani

Gânduri senine şi un simbolic buchet de ghiocei 
acum la început de primăvară. 

La mulţi ani! 
Primar Iulian Iacomi, Oraş Lehliu Gară

Le doresc din suflet doamnelor şi domnişoarelor 
numai bine, multă fericire şi dragoste alături de 

cei foarte dragi. 
Primar Grigore Dumitru, Comuna Sohatu

Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi 
spiritul zilelor de primăvară să vă însoţească 

pretutindeni. 
Primar Victor Manea, Comuna Lupşanu
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pentru că sunteţi cele care daţi lumii mai multă 
frumuseţe, pentru că sunteţi cele care găsesc în 
fiecare zi timp pentru orice problemă şi orice 
nevoie a celor dragi, pentru că sufletul vostru 

ştie ce e iubirea, vă aduc un omagiu. 

La mulţi ani! 
Primar Costel Boitan, Comuna Valea Argovei

Aş dori să felicit toate femeile pentru că au avut 
puterea să facă aşa încât să existe miracole! Iar 
această primăvară minunată le este dedicată! 

La mulţi ani! 
Primar Gheorgiţă Cărtuşanu, 

Comuna Fundeni

Primăvara… anotimpul renaşterii, al trezirii la 
viaţă... Fie ca toate împlinirile frumoase, 

sănătatea şi spiritul acestei zile să vă însoţească 
pretutindeni. 

La mulţi ani, 
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Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi 
spiritul acestei zile să vă însoţească 

pretutindeni… fie ca primăvara să vă inunde 
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Pe aripi de primăvară,
Mărţişorul lin coboară,

Şi în a lui privire
Să v-aducă mult noroc şi fericire!

Primar Nicolae Eremia,
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 Fie ca acest mărţisor să vă aducă liniştea şi 
fericirea de care aveţi nevoie, iar iubirea să vă 

îmbrăţişeze sufletul. 
Primar Mihai Gurlui, Comuna Belciugatele
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inimile tuturor şi să vă aducă renaşterea 
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Marius Moldoveanu, Preşedinte PSD, 
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Mircea Brânduşă

a aproximativ un an de când îndeplineşte 
funcţia de primar interimar al comunei LUlmeni, Ion Catană precizează că, din punct 

de vedere economic si social, primăria comunei 
Ulmeni nu se confruntă cu probleme deosebite. 
Nu există arierate, nu sunt restanţe către furnizorii 
de servicii şi nici către asistenţii sociali. În 
materialul de mai jos, Ionel Catană oferă detalii 
despre ceea ce înseamnă trecerea de la funcţia de 
viceprimar la cea de primar, despre realizări, 
proiecte în curs de derulare şi priorităţi pentru 
viitor

Rep: Domnule Catană, cum a fost trecerea de la 
funcţia de viceprimar la cea de primar, fie şi cu 
titlu de interimat?
I.C.: Ca şi primar nu prea mai am timp liber, răspund în 
mod direct de o sumedenie de lucruri, trebuie să fiu 
atent la fiecare prevedere legislativă, să fiu în 
permanenţă la curent cu toate proiectele oportune ce 
apar pentru comună, ba mă mai şi cert cu unul sau altul 
ce vine să bage beţe-n roate cum se spune, doar fiindcă 
are ceva interes, sau pur şi simplu pentru că nu 
cunoaşte reglementările existente în derularea 
oportună şi eficientă a activităţii administrative. Adică, proiectele de investiţii pe care le dorim în Ulmeni. I.C.: Printre cele mai notabile proiecte şi lucrări 

finalizate de primăria Ulmeni, în ultima perioadă se am de lucru de nu ştiu cum să mă mai împart, nu am Rep: În scurtul timp de când sunteţi primar, ce 
regăsesc următoarele: În anii 2016-2017 s-au efectuat timp pentru familie aşa cum aş dori şi mai mă lovesc şi aţi reuşit să faceţi? 
lucrări de modernizare a străzilor de interes public de tot felul de situaţii neplăcute. Cu toate acestea, am I.C.: În acest an de când sunt primar interimar al 
local în comuna Ulmeni pe o suprafaţă de 5.600 metri ales să mă implic în administraţie, fiindcă vreau să comunei Ulmeni, am demonstrat prin activitatea mea 
liniari. În anul 2018- s-a încheiat contractul de progresăm ca şi comună, ca şi comunitate. că am proiecte importante finalizate sau în diferite 
finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Rep: Ca şi primar, relaţia cu cetăţenii cum o stadii de execuţie, prin care comuna şi toţi cei care 
Administraţiei Publice a unui proiect având ca percepeţi? Vă sprijină în demersurile pe care le locuiesc aici au doar de câştigat sub forma dezvoltării şi 
obiective: Construire staţie de epurare; Înfiinţarea a 19 întreprindeţi? Aveţi contestatari? modernizării, a strategiei de dezvoltare locală gândită 
km reţea de canalizare, cuprinzând toate zonele I.C.: Nu am semnale negative în acest sens, însă de mine pentru anii 2018-2020. 
comunei; modernizarea staţiilor de pompare a apei. locuitorii trebuie să înţeleagă că au în mine un primar Rep: Consilierii locali ce atitudine au faţă de 
Tot în 2018 s-au efectuat lucrări de modernizare a care le reprezintă interesele, lucru pe care l-am ideile dumneavoastră, faţă de modul cum 
străzilor de interes public local în comuna Ulmeni pe o demonstrat în decursul anilor când eram viceprimar, conduceţi? Cum sunt relaţiile de serviciu cu 
suprafaţă de 5.046 metri liniari şi achiziţia de licenţe de nu în interes personal sau mai ştiu eu ce inventează unii personalul din primărie?
Software pentru subsistemele: Avan Taxe Venituri, sau alţii. Tocmai aceia sunt cei care au interese ascunse, I.C.: La acest capitol, le mulţumesc consilierilor locali 
Avan Cont, Avan Urbis, Avan Map, Avan Regis, cu nu eu, care muncesc pentru comună. Probabil că dacă fiindcă aprobă proiectele mele şi nu blochează 
fonduri din bugetul local, ce are ca scop reducerea nu aş face nimic toată ziua sau aş sta doar în chefuri şi administrarea comunei, precum şi angajaţilor 
birocraţiei prin furnizarea de servicii descentaralizate poveşti, mulţi dintre cei care comentează la adresa mea primăriei cu care doresc să fim o echipă cât mai bună. 
către cetăţenii comunei Ulmeni.m-ar vorbi numai de bine. Din păcate pentru ei, acesta Între noi trebuie să fie doar colegialitate, ceea ce se 
Rep: În acest an 2019, ce proiecte vor fi nu-i felul meu de-a fi. Eu sunt primar ca să muncesc traduce prin respect reciproc şi responsabilitatea 
derulate la nivelul comunei Ulmeni?pentru comunitate, fac acest lucru zi de zi cu fiecăruia de a-şi îndeplini atribuţiile în scopul derulării 
I.C.: Pe parcursul acestui an vom implementa câteva responsabilitate şi obligaţie faţă de cetăţeni şi mă la Ulmeni a unei administraţii cu rezultate concrete, 
proiecte deosebit de important pentru comunitate: preocup în a administra Ulmeniul cât mai bine. Repet, transparenţă şi aplecată înspre nevoile cetăţenilor.
Modernizarea drumurilor de interes local în comuna nu pe poveşti, invenţii sau minciuni, ci la concret, pe Rep: Ce realizări au fost posibile în anii 2016-
Ulmeni, judeţul Călăraşi, finanţat prin PNDL III, care baza realităţii economice, având ca scop găsirea celor 2018 prin aportul dumneavoastră ca 
are ca obiectiv, asfaltarea a 8 km de străzi de interes mai bune soluţii pentru a obţine finanţări pentru viceprimar sau primar intermar?
public local; Reabilitare Şcoala Generală „Grigore 
Moisil”, clasele I- VIII; Modernizarea prin asfaltare a 
străzii Unirii şi construirea a 1.244 metri liniari de 
trotuare, cu fonduri din bugetul local.

Rep: Pe mai departe ce urmează? Ce vă 
preocupă?

I.C.: Muncă, muncă şi iar muncă. Iar, în tot acest timp, 
caut şi iarăşi caut noi oportunităţi pentru a întocmi şi 
alte proiecte prin care să aducem noi investiţii în 
comună. În acest sens, am pe lista de priorităţi două 
proiecte majore: 1. Înfiinţare Sistem de canalizare şi 
Staţie de Epurare, comuna Ulmeni, localitatea Ulmeni, 
jud. Călăraşi. 2. Reabilitare sistem de alimentare cu 
apă comuna Ulmeni, localitatea Ulmeni, jud. Călăraşi. 
Însă totul necesită timp şi o bună pregătire a fiecărui 
pas pe care-l facem. Mergem înainte! Aşa trebuie să 
privim lucrurile pentru a avea rezultate, iar din acest 
punct de vedere, reamintesc locuitorilor că mă voi 
implica 100% pentru a ne moderniza comuna şi a 
progresa an de an.

Rep: Ce mesaj transmiteţi locuitorilor 
comunei Ulmeni?

I.C.: Aşa cum mă cunosc de atâţia ani, îi asigur că le voi 
reprezenta interesele cu maximă atenţie la nivelul 
administraţiei locale şi judeţene. Îi aştept cu propuneri 
pentru dezvoltarea comunei în care trăim şi ne 
desfăşurăm activitatea. Le transmit sănătate şi să aibă 
parte de oviaţă cât mai prosperă.

Adevăraţii vestitori ai speranţei şi bucuriei 
sunteţi voi, stimate doamne şi domnişoare. 

Voi aduceţi iubire şi fericire în sufletul 
comunităţilor, voi meritaţi toate gândurile bune 
şi urări de împliniri cu sănătate. Vă mulţumim 

pentru că ne încălziţi inimile şi vă dorim noroc şi 
bucurii! La mulţi ani!

Răducu George Filipescu
Senator Partidul Naţional Liberal

Ziua de 8 Martie să vă fie plină de zâmbete, 
bucurie şi candoare. 

Să ne trăiţi, dragi mame, şi să aveţi aproape 
toate surprizele plăcute ale vieţii.

Vasile Iliuţă, preşedintele Consiliului 
Judeţean Călăraşi

Vă urăm o primăvara frumoasă, cu soare, 
fericire şi toată dragostea noastră prinsă într-un 
frumos buchet de ghiocei ce vestesc venirea unei 

noi primăveri! 
Sorin Vrăjitoru, Deputat PSD Călăraşi

Chiar dacă au în comun sensibilitatea, 
frumuseţea, delicateţea… femeile sunt unice! 

La mulţi ani! 
Dragoş Coman, 

viceprimar Municipiul Călăraşi

Azi uită cine eşti şi trezeşte-te la viaţă o dată cu 
natura. Fii un fluture zglobiu şi aşează-te pe 

prima floare a purităţii. Ziua să-ţi fie mai senină 
ca infinitul. La mulţi ani, floare a primăverii! 
Alina Jipa, preşedinte Organizaţia Femeilor 

Liberale Municipiul Călăraşi

 Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi 
spiritul acestei zile să vă însoţească pretutindeni. 

Vă doresc un o primăvară specială!
Florin Brişan, 

preşedinte AFC Dunărea Călăraşi 2005 

 Să fiţi atât de frumoase, deosebite, fericite, 
alintate şi înconjurate de cei dragi încât să aveţi 

zâmbetul pe buze până la următoarea zi a femeii. 

La mulţi ani!
Camelia şi Iulian Ispir, Librăriile Arienta

În aceastã zi de primăvară, când toate florile 
zâmbesc, urez doamnelor şi domnişoarele multă 

sănătate şi fericire alături de cei dragi! 
 Alexandru Vasile, președinte TNL Călărași

Când florile s-au trezit la viaţă şi colţul ierbii 
respiră aerul primăverii, primiţi mesajul nostru 

de apreciere şi respect. Să vă fie viaţa 
înmiresmată precum zorile, caldă precum 

amiaza şi împlinită ca o înserare! 
Alin Drăgulin, director ADI Ecoaqua Călăraşi

Fie ca această primăvară să vă inunde sufletul cu 
bucurie şi cu parfumul tuturor florilor sale. 

Vă doresc un an cât mai frumos!
Cezar Neagu, director Ecoaqua Călăraşi 

 Vă urez o primăvară frumoasă, cu soare, fericire 
şi toată dragostea noastră prinsă într-un frumos 

buchet de ghiocei ce vestesc venirea unei noi 
primăveri! 

Ion Dumitru, director Hotel Călăraşi

Ion Catană: „Pe parcursul acestui an 
vom implementa câteva proiecte deosebit 

de importante pentru comunitate”
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Mircea Brânduşă

a aproximativ un an de când îndeplineşte 
funcţia de primar interimar al comunei LUlmeni, Ion Catană precizează că, din punct 

de vedere economic si social, primăria comunei 
Ulmeni nu se confruntă cu probleme deosebite. 
Nu există arierate, nu sunt restanţe către furnizorii 
de servicii şi nici către asistenţii sociali. În 
materialul de mai jos, Ionel Catană oferă detalii 
despre ceea ce înseamnă trecerea de la funcţia de 
viceprimar la cea de primar, despre realizări, 
proiecte în curs de derulare şi priorităţi pentru 
viitor

Rep: Domnule Catană, cum a fost trecerea de la 
funcţia de viceprimar la cea de primar, fie şi cu 
titlu de interimat?
I.C.: Ca şi primar nu prea mai am timp liber, răspund în 
mod direct de o sumedenie de lucruri, trebuie să fiu 
atent la fiecare prevedere legislativă, să fiu în 
permanenţă la curent cu toate proiectele oportune ce 
apar pentru comună, ba mă mai şi cert cu unul sau altul 
ce vine să bage beţe-n roate cum se spune, doar fiindcă 
are ceva interes, sau pur şi simplu pentru că nu 
cunoaşte reglementările existente în derularea 
oportună şi eficientă a activităţii administrative. Adică, proiectele de investiţii pe care le dorim în Ulmeni. I.C.: Printre cele mai notabile proiecte şi lucrări 

finalizate de primăria Ulmeni, în ultima perioadă se am de lucru de nu ştiu cum să mă mai împart, nu am Rep: În scurtul timp de când sunteţi primar, ce 
regăsesc următoarele: În anii 2016-2017 s-au efectuat timp pentru familie aşa cum aş dori şi mai mă lovesc şi aţi reuşit să faceţi? 
lucrări de modernizare a străzilor de interes public de tot felul de situaţii neplăcute. Cu toate acestea, am I.C.: În acest an de când sunt primar interimar al 
local în comuna Ulmeni pe o suprafaţă de 5.600 metri ales să mă implic în administraţie, fiindcă vreau să comunei Ulmeni, am demonstrat prin activitatea mea 
liniari. În anul 2018- s-a încheiat contractul de progresăm ca şi comună, ca şi comunitate. că am proiecte importante finalizate sau în diferite 
finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Rep: Ca şi primar, relaţia cu cetăţenii cum o stadii de execuţie, prin care comuna şi toţi cei care 
Administraţiei Publice a unui proiect având ca percepeţi? Vă sprijină în demersurile pe care le locuiesc aici au doar de câştigat sub forma dezvoltării şi 
obiective: Construire staţie de epurare; Înfiinţarea a 19 întreprindeţi? Aveţi contestatari? modernizării, a strategiei de dezvoltare locală gândită 
km reţea de canalizare, cuprinzând toate zonele I.C.: Nu am semnale negative în acest sens, însă de mine pentru anii 2018-2020. 
comunei; modernizarea staţiilor de pompare a apei. locuitorii trebuie să înţeleagă că au în mine un primar Rep: Consilierii locali ce atitudine au faţă de 
Tot în 2018 s-au efectuat lucrări de modernizare a care le reprezintă interesele, lucru pe care l-am ideile dumneavoastră, faţă de modul cum 
străzilor de interes public local în comuna Ulmeni pe o demonstrat în decursul anilor când eram viceprimar, conduceţi? Cum sunt relaţiile de serviciu cu 
suprafaţă de 5.046 metri liniari şi achiziţia de licenţe de nu în interes personal sau mai ştiu eu ce inventează unii personalul din primărie?
Software pentru subsistemele: Avan Taxe Venituri, sau alţii. Tocmai aceia sunt cei care au interese ascunse, I.C.: La acest capitol, le mulţumesc consilierilor locali 
Avan Cont, Avan Urbis, Avan Map, Avan Regis, cu nu eu, care muncesc pentru comună. Probabil că dacă fiindcă aprobă proiectele mele şi nu blochează 
fonduri din bugetul local, ce are ca scop reducerea nu aş face nimic toată ziua sau aş sta doar în chefuri şi administrarea comunei, precum şi angajaţilor 
birocraţiei prin furnizarea de servicii descentaralizate poveşti, mulţi dintre cei care comentează la adresa mea primăriei cu care doresc să fim o echipă cât mai bună. 
către cetăţenii comunei Ulmeni.m-ar vorbi numai de bine. Din păcate pentru ei, acesta Între noi trebuie să fie doar colegialitate, ceea ce se 
Rep: În acest an 2019, ce proiecte vor fi nu-i felul meu de-a fi. Eu sunt primar ca să muncesc traduce prin respect reciproc şi responsabilitatea 
derulate la nivelul comunei Ulmeni?pentru comunitate, fac acest lucru zi de zi cu fiecăruia de a-şi îndeplini atribuţiile în scopul derulării 
I.C.: Pe parcursul acestui an vom implementa câteva responsabilitate şi obligaţie faţă de cetăţeni şi mă la Ulmeni a unei administraţii cu rezultate concrete, 
proiecte deosebit de important pentru comunitate: preocup în a administra Ulmeniul cât mai bine. Repet, transparenţă şi aplecată înspre nevoile cetăţenilor.
Modernizarea drumurilor de interes local în comuna nu pe poveşti, invenţii sau minciuni, ci la concret, pe Rep: Ce realizări au fost posibile în anii 2016-
Ulmeni, judeţul Călăraşi, finanţat prin PNDL III, care baza realităţii economice, având ca scop găsirea celor 2018 prin aportul dumneavoastră ca 
are ca obiectiv, asfaltarea a 8 km de străzi de interes mai bune soluţii pentru a obţine finanţări pentru viceprimar sau primar intermar?
public local; Reabilitare Şcoala Generală „Grigore 
Moisil”, clasele I- VIII; Modernizarea prin asfaltare a 
străzii Unirii şi construirea a 1.244 metri liniari de 
trotuare, cu fonduri din bugetul local.

Rep: Pe mai departe ce urmează? Ce vă 
preocupă?

I.C.: Muncă, muncă şi iar muncă. Iar, în tot acest timp, 
caut şi iarăşi caut noi oportunităţi pentru a întocmi şi 
alte proiecte prin care să aducem noi investiţii în 
comună. În acest sens, am pe lista de priorităţi două 
proiecte majore: 1. Înfiinţare Sistem de canalizare şi 
Staţie de Epurare, comuna Ulmeni, localitatea Ulmeni, 
jud. Călăraşi. 2. Reabilitare sistem de alimentare cu 
apă comuna Ulmeni, localitatea Ulmeni, jud. Călăraşi. 
Însă totul necesită timp şi o bună pregătire a fiecărui 
pas pe care-l facem. Mergem înainte! Aşa trebuie să 
privim lucrurile pentru a avea rezultate, iar din acest 
punct de vedere, reamintesc locuitorilor că mă voi 
implica 100% pentru a ne moderniza comuna şi a 
progresa an de an.

Rep: Ce mesaj transmiteţi locuitorilor 
comunei Ulmeni?

I.C.: Aşa cum mă cunosc de atâţia ani, îi asigur că le voi 
reprezenta interesele cu maximă atenţie la nivelul 
administraţiei locale şi judeţene. Îi aştept cu propuneri 
pentru dezvoltarea comunei în care trăim şi ne 
desfăşurăm activitatea. Le transmit sănătate şi să aibă 
parte de oviaţă cât mai prosperă.

Adevăraţii vestitori ai speranţei şi bucuriei 
sunteţi voi, stimate doamne şi domnişoare. 

Voi aduceţi iubire şi fericire în sufletul 
comunităţilor, voi meritaţi toate gândurile bune 
şi urări de împliniri cu sănătate. Vă mulţumim 

pentru că ne încălziţi inimile şi vă dorim noroc şi 
bucurii! La mulţi ani!

Răducu George Filipescu
Senator Partidul Naţional Liberal

Ziua de 8 Martie să vă fie plină de zâmbete, 
bucurie şi candoare. 

Să ne trăiţi, dragi mame, şi să aveţi aproape 
toate surprizele plăcute ale vieţii.

Vasile Iliuţă, preşedintele Consiliului 
Judeţean Călăraşi

Vă urăm o primăvara frumoasă, cu soare, 
fericire şi toată dragostea noastră prinsă într-un 
frumos buchet de ghiocei ce vestesc venirea unei 

noi primăveri! 
Sorin Vrăjitoru, Deputat PSD Călăraşi

Chiar dacă au în comun sensibilitatea, 
frumuseţea, delicateţea… femeile sunt unice! 

La mulţi ani! 
Dragoş Coman, 

viceprimar Municipiul Călăraşi

Azi uită cine eşti şi trezeşte-te la viaţă o dată cu 
natura. Fii un fluture zglobiu şi aşează-te pe 

prima floare a purităţii. Ziua să-ţi fie mai senină 
ca infinitul. La mulţi ani, floare a primăverii! 
Alina Jipa, preşedinte Organizaţia Femeilor 

Liberale Municipiul Călăraşi

 Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi 
spiritul acestei zile să vă însoţească pretutindeni. 

Vă doresc un o primăvară specială!
Florin Brişan, 

preşedinte AFC Dunărea Călăraşi 2005 

 Să fiţi atât de frumoase, deosebite, fericite, 
alintate şi înconjurate de cei dragi încât să aveţi 

zâmbetul pe buze până la următoarea zi a femeii. 

La mulţi ani!
Camelia şi Iulian Ispir, Librăriile Arienta

În aceastã zi de primăvară, când toate florile 
zâmbesc, urez doamnelor şi domnişoarele multă 

sănătate şi fericire alături de cei dragi! 
 Alexandru Vasile, președinte TNL Călărași

Când florile s-au trezit la viaţă şi colţul ierbii 
respiră aerul primăverii, primiţi mesajul nostru 

de apreciere şi respect. Să vă fie viaţa 
înmiresmată precum zorile, caldă precum 

amiaza şi împlinită ca o înserare! 
Alin Drăgulin, director ADI Ecoaqua Călăraşi

Fie ca această primăvară să vă inunde sufletul cu 
bucurie şi cu parfumul tuturor florilor sale. 

Vă doresc un an cât mai frumos!
Cezar Neagu, director Ecoaqua Călăraşi 

 Vă urez o primăvară frumoasă, cu soare, fericire 
şi toată dragostea noastră prinsă într-un frumos 

buchet de ghiocei ce vestesc venirea unei noi 
primăveri! 

Ion Dumitru, director Hotel Călăraşi

Ion Catană: „Pe parcursul acestui an 
vom implementa câteva proiecte deosebit 

de importante pentru comunitate”
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Mircea Brânduşă reuşit continua, iniţia sau derula în 
acestnou mandat de primar, mandat pe 
care mi l-au încredinţat locuitorii şi n 2012, când locuitorii l-au ales ca 
cărora le şi mulţumesc cu această ocazie primar pe Costel Boitan, acesta a 
pentru încrederea pe care mi-au Îlansat consilierilor locali şi 
acordat-o. După cum vedeţi, se 

locuitorilor o provocare privind munceşte la Valea Argovei, nu se stă. 
implementarea unei strategii locale Fiecare investiţie realizată, fiecare 
pe termen lung pentru proiect întocmit înseamnă muncă, 

înseamnă efort, înseamnă implicare, modernizarea infrastructurii 
înseamnă ore întregi de gândire, comunei. 
concepere şi pregătire a documenta-În interviul de mai jos, Costel Boitan, 
ţiilor necesare, înseamnă studiu şi face cunoscute detalii interesante 
prognoză bugetară. Nimic nu se face de 

despre modul său de lucru cu pe o zi pe alta. Pentru aceasta m-au ales 
cetăţeni, despre ce reuşite a avut cetăţenii, iar eu vreau să văd cum 
strategia gândită, dar şi despre comuna Valea Argovei se modernizează 

şi evoluează. An de an mi-am luat foarte proiectele de viitor ale comunităţii.
în serios atribuţiile şi nimeni nu poate 
spune că nu avem rezultate. Rep: Domnule primar, toată 

Rep: Care sunt gândurile lumea care vă cunoaşte este 
dumneavoastră de viitor, ca şi conştientă că vă identificaţi 
priorităţi pentru administraţia practic cu localitatea Valea 
publică locală Valea Argovei? Vă Argovei, care pe parcursul 
mulţumiţi cu ce există?mandatelor dumneavoastră a 
C. B.: Dimpotrivă, comuna Valea progresat constant, an de an. Care 
Argovei se poate lăuda nu doar cu este secretul acestei administrări Siliştea, Vlădiceasca. Am fost mereu conglomerat de servicii publice 
proiecte majore de infrastructură duse eficiente? aproape de comunitatea locală, aşa cum necesare dezvoltării durabile.
la bun sfârşit, ci şi cu un pachet de C. B.: În primul rând, modul de gândire şade bine unei adevărate familii din Rep: Cum aţi caracteriza 
proiecte investiţionale importante şi de realizare a actului administrativ. care facem parte cu toţii. Am tratat pe evoluţia comunei Valea Argovei în 
gândite pentru mai departe, cum ar fi: Fără lucruri făcute în grabă şi fără fiecare întotdeauna cu respect. Am aceşti şase ani şi jumătate din cele 
1. Înfiinţare reţea apă uzată cu staţie de cheltuieli ce nu pot fi acoperite din surse i m p l e m e n t a t  o  a d m i n i s t r a ţ i e  două mandate de primar?
epurare şi modernizare alimentare cu bugetare clar prestabilite. Fiecare pas transparentă, fără ascunzişuri. Am C. B.: O evoluţie bună, cu un progres 
apă în comuna Valea Argovei, proiect pe care-l facem este calculat şi bine informat mereu, cu sinceritate, despre vizibil de către orice locuitor de bună 
aflat în faza de reactualizare a extraselor fundamentat economic. Acum, fiind în tot ceea ce am întreprins pentru credinţă,  deoarece,  trebuie  să  
de carte funciară, urmând a obţine de la Uniunea Europeană, trebuie să avem şi comună. Am adus cu mine o atmosferă recunoaştem, avem printre noi, cum de 
Consiliul Judeţean, autorizaţia de mentalitate europeană, ceea ce de lucru bună, de colaborare cu toată altfel este şi în alte părţi, anumiţi 
construire, cu o valoare totală de înseamnă predictibilitate, stabilitate, lumea. Am muncit zi de zi pentru oameni care tot timpul au fost, sunt şi 
17.388.078 lei.ancorare în realităţile economice şi punerea în practică a unor proiecte de vor fi „Gică contra” - după cum se spune 
2. Asfaltare străzi în comuna Valea implicit proiecte viabile şi sustenabile investiţii prin care să putem progresa ca în vorbele populare. Eu, când am decis 
Argovei, proiect aflat în faza de pentru satele aparţinătoare comunei, şi comunitate, gândind mereu pentru să candidez şi pentru acest al doilea 
analizare a ofertelor, urmând să se cu impact real în îmbunătăţirea viitor. Am avut în vedere o strategie de mandat de primar, am făcut-o pentru că 
declare câştigător societatea pentru condiţiilor de urbanism ale comunităţii dezvoltare locală concepută global, pe am dorit să continui ceea ce am început, 
lucrările de proiectare şi execuţie a noastre locale. Cu toţii trebuie să fim paliere distincte, specifice unei respectiv modernizarea satelor, ştiind 
lucrărilor.realişti în tot ceea ce întreprindem şi să dezvoltări  durabile şi  solide a că pot să fac acest lucru şi demonstrând 
3. Înfiinţare bază sportivă în comuna gândim pozitiv,  pentru a avea localităţilor, luând în calcul toate concetăţenilor mei încă din mandatul 
Valea Argovei cu o valoare de 420.592 certitudinea unui viitor mai bun. Pe sectoarele importante pentru evoluţia precedent că şi ştiu ce trebuie făcut 
lei.scurt, aş putea spune că am gândit c o m u n e i :  s ă n ă t a t e ,  c u l t u r ă ,  pentru a progresa ca şi comună. 

Rep: Domnule primar, se mai mereu administrarea localităţii pe baza administraţie, sport, învăţământ, Niciodată nu m-am hazardat în luarea 
găsesc şi contestatari ai activităţii unor principii corecte de a privi ordinea şi liniştea publică etc. Astfel am deciziilor, iar dacă am cerut din nou 
dumneavoastră?lucrurile. implementat cele mai reprezentative votul locuitorilor şi pentru acest 
C. B.: Oricât ai munci, oricât ai face, Rep: Vă rog să detaliaţi mai pe proiecte pentru locuitori. Totul gândit mandat, am fost conştient de faptul că 

larg acest subiect. oricât te-ai strădui, mereu sunt şi unii pentru a avea o administraţie care să voi putea continua ceea ce am început 
C. B.: Desigur, în aceşti ani de când sunt care au câte ceva de comentat. Din asigure toate condiţiile şi facilităţile încă din 2012, respectiv asigurarea unei 
primarul comunei Valea Argovei, am răutate, din invidie, din lipsă de necesare traiului şi  dezvoltării  dezvoltări reale pentru comunitatea 
dovedit că se poate construi corect şi preocupare, nu ştiu de ce, dar asta este sănătoase a comunităţii noastre locale. noastră locală. Cum? Prin muncă, 
onest, pentru binele locuitorilor. Am lumea în care trăim. Mi-am asumat însă Nimic din ceea ce am prognozat pentru seriozitate şi implicare, pentru a iniţia şi 
îndeplinit, în primul rând, ceea ce au acest lucru încă de la primul meu Valea Argovei nu a fost gândit la implementa proiecte utile şi necesare, 
dorit cetăţenii din Valea Argovei, repezeală, totul a fost conceput ca un mandat de primar. Şi chiar dacă am mai lucru ce s-a şi întâmplat.

spus-o, vreau să întăresc acest lucru, eu Rep:  Concret ,  în  aceşti  
am candidat pentru poziţia de primar, aproximativ trei ani din mandatul 
doar din dragoste pentru comunitate, curent de primar al comunei 
pentru locuitori şi fiindcă am dorit să Valea Argovei ce s-a reuşit şi cum?
mă implic în dezvoltarea satelor C. B.: Printre cele mai semnificative 
aparţinătoare, ştiind de la bun început realizări aş aminti următoarele: 
că pot face acest lucru. reabilitarea infrastructurii stradale 

Rep: Un mesaj de final pentru prin lucrări de pietruire a unui număr 
locuitorii comunei Valea Argovei?de 14 străzi în satele Valea Argovei, 
C. B.: Ei sunt cei care m-au ales primar, Vlădiceasca şi Siliştea; reabilitare şi 
pentru ei muncesc, în faţa lor răspund modernizare zone verzi destinate 
pentru realizările sau nerealizările copiilor şi adulţilor; modernizarea 
mele, deci cum să nu le transmit câteva sediului primăriei; îmbunătăţirea 
gânduri la finalul acestui interviu? Le actului educaţional prin modernizarea 
doresc multă sănătate şi să ne întâlnim instituţiilor de învăţământ; moderni-
cu bine şi cu bucurie prin comună. Le zarea sistemului de alimentare şi 
reamintesc încă o dată faptul că oricare pompare a apei potabile; achiziţionare 
cetăţean poate veni oricând la Primărie, buldoexcavator; modernizarea şi 

extinderea iluminatului public stradal să mă întrebe orice doreşte, deoarece 
prin montarea a 370 lămpi cu eu, ca şi primar nu am nimic de ascuns, 
tehnologie led de ultima generaţie. Cele ci dimpotrivă, decât să aibă îndoieli sau 
prezentate mai sus sunt exemple să aplece urechea la spusele unui sau 
concrete de proiecte benefice pentru altuia, mai bine să mă întrebe pe mine, 
comuna Valea Argovei, pe care le-am fiindcă de aceea m-au ales primar.

î 
î 

î 

î 

î 

î 

î 

Costel Boitan: „Comuna Valea Argovei se poate lăuda nu 
doar cu proiecte majore de infrastructură duse la bun sfârşit, 

ci şi cu un pachet de proiecte gândite pentru mai departe”

Vineri, 8 martie 2019: 12:30 Sâmbătă, 23 martie 2019: ora Durata: 120 minute Regia: Tim Burton
10:30 şi 12:30 Premiera în România: 01.03.2019 Cu: Eva Green, Colin Farrell, Michael Sâmbătă, 9 martie 2019: ora 

Duminică, 24 martie 2019: ora Să nu ucizi spune povestea lui Cristian, Keaton, Danny DeVito, Alan Arkin10:30 şi 12:30
10:30 şi 12:30 un chirurg tânăr şi ambiţios, pe care Gen film: Familie, FantasticDuminică, 10 martie 2019: ora 

pierderea unui pacient, în urma unei Rating: AG10:30 şi 12:30 Corgi, Căţeii reginei - intervenţii de rutină, îl determină să Durata: 120 minute
Harvie şi muzeul pornească o luptă solitară împotriva Premiera în România: 29.03.20193D 

sistemului, riscându-şi familia şi cariera Holt Farrier, un veteran de război şi fost (varianta dublată)fermecat - 3D
pentru a descoperi adevărul. star al circului, îşi găseşte viaţa întoarsă Regia: Ben Stassen (varianta dublată) cu susul în jos atunci când se întoarce 

Cu: Tom Courtenay, Jon Culshaw, Regia: Martin Kotík, Inna Evlannikova 22 - 28 martie 2019 din război. Proprietarul circului, Max 
Kulvinder Ghir, Sarah Hadland, Matt Cu: Martin Dejdar, Ota Jirák, Jirí Medici, îl invită pe Holt şi pe copiii săi, Ora 17:00
Lucas, Julie Walters, Ray WinstoneLábus, Martin Klásek Milly şi Joe, să aibă grijă de un elefant 25 martie filmul nu rulează
Gen film: Animaţie, FamilieGen film: Animaţie nou-născut ale cărui urechi supra-
Rating: AG Faci sau taci - 2D dimensionate îl fac obiectul ridiculizării Rating: AG
Durata: 92 minute Regia: Iura Luncaşu într-un circ deja zbuciumat. Dar când ei Durata: 88 minute
Premiera în România: 15.03.2019 Cu: Augustin Viziru, Levent Sali, descoperă că Dumbo poate zbura, circul Premiera în România: 1.03.2019
Corgi este cel mai iubit câine al Cătălin Cazacu, Codin Maticiuc, Diana are parte de o revenire incredibilă, Într-o zi, Harvie împreună cu prietena 
monarhiei britanice. Rătăcit şi departe Dumitrescu, Sandra Izbaşa, Horia atrăgând persuasivul antreprenor V.A. sa, Monica şi patrupedul Jerry, ajunge 
de palatul regal, simpaticul corgi ajunge Brenciu Vandevere, care recrutează elefantul prin părţile neexplorate ale Muzeului de 
la un club de lupte pentru câini şi este Gen film: Comedie special pentru cel mai nou spectacol de Păpuşi. Cei trei descoperă că muzeul 
forţat să se confrunte cu tot felul de rase Rating: AG divertisment, „Dreamland”. Dumbo este de fapt fermecat, iar păpuşile vechi 
canine, unele mai ciudate ca altele. În Durata: 99 minute atinge noi culmi alături de fermecă-de sute de ani se trezesc la viaţă! Dar o 
toată această aventură epică şi toarea şi spectaculoasa artistă, Colette Premiera în România: 15.03.2019forţă malefică ameninţă muzeul, iar 
încercările lui de a se întoarce la Marchant, până când Holt află că sub "Faci sau taci" aduce în prim plan Harvie este singurul care o poate opri. 
stăpână, poleiala sa strălucitoare, „Dreamland” reţelele de traficanţi de carne vie, care de Oare va reuşi Harvie să treacă peste 
Rex se va îndrăgosti iremediabil şi se va este plin de secrete întunecate.această dată au căpătat proporţii propriile slăbiciuni şi să facă faţă 
descoperi pe sine altfel decât se credea. îngrijorătoare. Nimic amuzant până provocărilor din lumea reală?

29 martie - 01 aprilie 2019 aici. Dar atunci când câţiva funcţionari 
15 - 21 martie 2019 Ora: 20:00români primesc vizita oficialilor din 

08 - 14 martie 
02 - 04 aprilie Ora 17:00 Spania şi trebuie să pună la cale o 

Ora: 17:00 şi 20.00 Ora: 17:00 şi 20:0018 martie, filmul nu rulează misiune specială, iar spaniola lor constă 
11 martie în Hola, mamacita, Shakira, Pique, The Beach Bum - 2D Cu ce ţi-am mai greşit Ora: 20:00 lucrurile se complică. Pornim în 

Regia: Harmony Korinemisiune, dar care-i aia?noi, Doamne? - 2D Captain Marvel - 3D Cu: Matthew McConaughey
Regia: Philippe de ChauveronRegia: Anna Boden, Ryan Fleck Gen film: Comedie

22 - 28 martie 2019Cu: Christian Clavier, Chantal Lauby, Durata: 95 minuteCu: Gemma Chan, Brie Larson, Ora 20:00Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Premiera în România: 29.03.2019Mckenna Grace, Lee Pace, Samuel L. 
Chau, Noom Diawara Moondog este un personaj rebel care îşi Jackson, Jude Law, Djimon Hounsou Noi - 2D 
Gen film: Comedie, Dramă trăieşte viaţa după regulile proprii.Gen film: Acţiune, Aventuri, Fantastic, Regia: Jordan Peele
Rating: AGSF Cu: Yahya Abdul-Mateen II, Elisabeth 
Durata: 99 minuteRating: Ap12 Moss, Anna Diop, Lupita Nyong'o, Kara 
Premiera în România: 15.03.2019 HaywardDurata: 128 minute

Gen film: Horror, ThrillerPremiera în România: 08.03.2019
Claude şi Marie Verneuil sunt în Durata: 120 minuteÎn urma unui accident distrugător Carol 
mijlocul unei noi crize de familie. Cei Premiera în România: 22.03.2019Danvers preia structura genetică a 
patru soţi ai celor patru fiice ale lor Liniştea unei familii devine haos când iubitului ei Captain Mar-vell. 
hotărăsc, din diverse motive, să dublurile lor le bat la uşă şi încep să îi Colaboratoare a Răzbunătorilor şi a 
părăsească Franţa. Iată-i, în acest terorizeze.Gardienilor galaxiei în cărţile de benzi 
sequel, imaginându-şi traiul pe alte 

desenate, Carol Danvers va fi în stare să-
meleaguri. Vineri, 29 martie 2019: 12:30l urmărească până la capătul Universu-

Sâmbătă, 30 martie 2019: ora lui pe Yon-Rogg, comandantul Kree, cel 
15 - 21 martie 2019 10:30 şi 12:30care a provocat accidentul. 

Ora 20:00 Duminică, 31 martie 2019: ora 
10:30 şi 12:30Vineri, 15 martie 2019: 12:30 Să nu ucizi - 2D 

Sâmbătă, 16 martie 2019: ora Regia: Cătălin Rotaru, Gabi Virginia Dumbo - 3D 
10:30 şi 12:30 Şarga (varianta dublată)

Duminică, 17 martie 2019: ora Cu: Alexandru Suciu, Cristina Flutur, 29 - 31 martie 2019
10:30 şi 12:30 Elias Ferkin Ora 17:00

Vineri, 22 martie 2019: 12:30 Gen film: Dramă Dumbo - 3D (varianta subtitrată)

Program Cinema 3D/2D Călăraşi - 8 martie - 04 aprilie 

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
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Mircea Brânduşă reuşit continua, iniţia sau derula în 
acestnou mandat de primar, mandat pe 
care mi l-au încredinţat locuitorii şi n 2012, când locuitorii l-au ales ca 
cărora le şi mulţumesc cu această ocazie primar pe Costel Boitan, acesta a 
pentru încrederea pe care mi-au Îlansat consilierilor locali şi 
acordat-o. După cum vedeţi, se 

locuitorilor o provocare privind munceşte la Valea Argovei, nu se stă. 
implementarea unei strategii locale Fiecare investiţie realizată, fiecare 
pe termen lung pentru proiect întocmit înseamnă muncă, 

înseamnă efort, înseamnă implicare, modernizarea infrastructurii 
înseamnă ore întregi de gândire, comunei. 
concepere şi pregătire a documenta-În interviul de mai jos, Costel Boitan, 
ţiilor necesare, înseamnă studiu şi face cunoscute detalii interesante 
prognoză bugetară. Nimic nu se face de 

despre modul său de lucru cu pe o zi pe alta. Pentru aceasta m-au ales 
cetăţeni, despre ce reuşite a avut cetăţenii, iar eu vreau să văd cum 
strategia gândită, dar şi despre comuna Valea Argovei se modernizează 

şi evoluează. An de an mi-am luat foarte proiectele de viitor ale comunităţii.
în serios atribuţiile şi nimeni nu poate 
spune că nu avem rezultate. Rep: Domnule primar, toată 

Rep: Care sunt gândurile lumea care vă cunoaşte este 
dumneavoastră de viitor, ca şi conştientă că vă identificaţi 
priorităţi pentru administraţia practic cu localitatea Valea 
publică locală Valea Argovei? Vă Argovei, care pe parcursul 
mulţumiţi cu ce există?mandatelor dumneavoastră a 
C. B.: Dimpotrivă, comuna Valea progresat constant, an de an. Care 
Argovei se poate lăuda nu doar cu este secretul acestei administrări Siliştea, Vlădiceasca. Am fost mereu conglomerat de servicii publice 
proiecte majore de infrastructură duse eficiente? aproape de comunitatea locală, aşa cum necesare dezvoltării durabile.
la bun sfârşit, ci şi cu un pachet de C. B.: În primul rând, modul de gândire şade bine unei adevărate familii din Rep: Cum aţi caracteriza 
proiecte investiţionale importante şi de realizare a actului administrativ. care facem parte cu toţii. Am tratat pe evoluţia comunei Valea Argovei în 
gândite pentru mai departe, cum ar fi: Fără lucruri făcute în grabă şi fără fiecare întotdeauna cu respect. Am aceşti şase ani şi jumătate din cele 
1. Înfiinţare reţea apă uzată cu staţie de cheltuieli ce nu pot fi acoperite din surse i m p l e m e n t a t  o  a d m i n i s t r a ţ i e  două mandate de primar?
epurare şi modernizare alimentare cu bugetare clar prestabilite. Fiecare pas transparentă, fără ascunzişuri. Am C. B.: O evoluţie bună, cu un progres 
apă în comuna Valea Argovei, proiect pe care-l facem este calculat şi bine informat mereu, cu sinceritate, despre vizibil de către orice locuitor de bună 
aflat în faza de reactualizare a extraselor fundamentat economic. Acum, fiind în tot ceea ce am întreprins pentru credinţă,  deoarece,  trebuie  să  
de carte funciară, urmând a obţine de la Uniunea Europeană, trebuie să avem şi comună. Am adus cu mine o atmosferă recunoaştem, avem printre noi, cum de 
Consiliul Judeţean, autorizaţia de mentalitate europeană, ceea ce de lucru bună, de colaborare cu toată altfel este şi în alte părţi, anumiţi 
construire, cu o valoare totală de înseamnă predictibilitate, stabilitate, lumea. Am muncit zi de zi pentru oameni care tot timpul au fost, sunt şi 
17.388.078 lei.ancorare în realităţile economice şi punerea în practică a unor proiecte de vor fi „Gică contra” - după cum se spune 
2. Asfaltare străzi în comuna Valea implicit proiecte viabile şi sustenabile investiţii prin care să putem progresa ca în vorbele populare. Eu, când am decis 
Argovei, proiect aflat în faza de pentru satele aparţinătoare comunei, şi comunitate, gândind mereu pentru să candidez şi pentru acest al doilea 
analizare a ofertelor, urmând să se cu impact real în îmbunătăţirea viitor. Am avut în vedere o strategie de mandat de primar, am făcut-o pentru că 
declare câştigător societatea pentru condiţiilor de urbanism ale comunităţii dezvoltare locală concepută global, pe am dorit să continui ceea ce am început, 
lucrările de proiectare şi execuţie a noastre locale. Cu toţii trebuie să fim paliere distincte, specifice unei respectiv modernizarea satelor, ştiind 
lucrărilor.realişti în tot ceea ce întreprindem şi să dezvoltări  durabile şi  solide a că pot să fac acest lucru şi demonstrând 
3. Înfiinţare bază sportivă în comuna gândim pozitiv,  pentru a avea localităţilor, luând în calcul toate concetăţenilor mei încă din mandatul 
Valea Argovei cu o valoare de 420.592 certitudinea unui viitor mai bun. Pe sectoarele importante pentru evoluţia precedent că şi ştiu ce trebuie făcut 
lei.scurt, aş putea spune că am gândit c o m u n e i :  s ă n ă t a t e ,  c u l t u r ă ,  pentru a progresa ca şi comună. 

Rep: Domnule primar, se mai mereu administrarea localităţii pe baza administraţie, sport, învăţământ, Niciodată nu m-am hazardat în luarea 
găsesc şi contestatari ai activităţii unor principii corecte de a privi ordinea şi liniştea publică etc. Astfel am deciziilor, iar dacă am cerut din nou 
dumneavoastră?lucrurile. implementat cele mai reprezentative votul locuitorilor şi pentru acest 
C. B.: Oricât ai munci, oricât ai face, Rep: Vă rog să detaliaţi mai pe proiecte pentru locuitori. Totul gândit mandat, am fost conştient de faptul că 

larg acest subiect. oricât te-ai strădui, mereu sunt şi unii pentru a avea o administraţie care să voi putea continua ceea ce am început 
C. B.: Desigur, în aceşti ani de când sunt care au câte ceva de comentat. Din asigure toate condiţiile şi facilităţile încă din 2012, respectiv asigurarea unei 
primarul comunei Valea Argovei, am răutate, din invidie, din lipsă de necesare traiului şi  dezvoltării  dezvoltări reale pentru comunitatea 
dovedit că se poate construi corect şi preocupare, nu ştiu de ce, dar asta este sănătoase a comunităţii noastre locale. noastră locală. Cum? Prin muncă, 
onest, pentru binele locuitorilor. Am lumea în care trăim. Mi-am asumat însă Nimic din ceea ce am prognozat pentru seriozitate şi implicare, pentru a iniţia şi 
îndeplinit, în primul rând, ceea ce au acest lucru încă de la primul meu Valea Argovei nu a fost gândit la implementa proiecte utile şi necesare, 
dorit cetăţenii din Valea Argovei, repezeală, totul a fost conceput ca un mandat de primar. Şi chiar dacă am mai lucru ce s-a şi întâmplat.

spus-o, vreau să întăresc acest lucru, eu Rep:  Concret ,  în  aceşti  
am candidat pentru poziţia de primar, aproximativ trei ani din mandatul 
doar din dragoste pentru comunitate, curent de primar al comunei 
pentru locuitori şi fiindcă am dorit să Valea Argovei ce s-a reuşit şi cum?
mă implic în dezvoltarea satelor C. B.: Printre cele mai semnificative 
aparţinătoare, ştiind de la bun început realizări aş aminti următoarele: 
că pot face acest lucru. reabilitarea infrastructurii stradale 

Rep: Un mesaj de final pentru prin lucrări de pietruire a unui număr 
locuitorii comunei Valea Argovei?de 14 străzi în satele Valea Argovei, 
C. B.: Ei sunt cei care m-au ales primar, Vlădiceasca şi Siliştea; reabilitare şi 
pentru ei muncesc, în faţa lor răspund modernizare zone verzi destinate 
pentru realizările sau nerealizările copiilor şi adulţilor; modernizarea 
mele, deci cum să nu le transmit câteva sediului primăriei; îmbunătăţirea 
gânduri la finalul acestui interviu? Le actului educaţional prin modernizarea 
doresc multă sănătate şi să ne întâlnim instituţiilor de învăţământ; moderni-
cu bine şi cu bucurie prin comună. Le zarea sistemului de alimentare şi 
reamintesc încă o dată faptul că oricare pompare a apei potabile; achiziţionare 
cetăţean poate veni oricând la Primărie, buldoexcavator; modernizarea şi 

extinderea iluminatului public stradal să mă întrebe orice doreşte, deoarece 
prin montarea a 370 lămpi cu eu, ca şi primar nu am nimic de ascuns, 
tehnologie led de ultima generaţie. Cele ci dimpotrivă, decât să aibă îndoieli sau 
prezentate mai sus sunt exemple să aplece urechea la spusele unui sau 
concrete de proiecte benefice pentru altuia, mai bine să mă întrebe pe mine, 
comuna Valea Argovei, pe care le-am fiindcă de aceea m-au ales primar.

î 
î 

î 
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Costel Boitan: „Comuna Valea Argovei se poate lăuda nu 
doar cu proiecte majore de infrastructură duse la bun sfârşit, 

ci şi cu un pachet de proiecte gândite pentru mai departe”
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Rating: AGSF Cu: Yahya Abdul-Mateen II, Elisabeth 
Durata: 99 minuteRating: Ap12 Moss, Anna Diop, Lupita Nyong'o, Kara 
Premiera în România: 15.03.2019 HaywardDurata: 128 minute

Gen film: Horror, ThrillerPremiera în România: 08.03.2019
Claude şi Marie Verneuil sunt în Durata: 120 minuteÎn urma unui accident distrugător Carol 
mijlocul unei noi crize de familie. Cei Premiera în România: 22.03.2019Danvers preia structura genetică a 
patru soţi ai celor patru fiice ale lor Liniştea unei familii devine haos când iubitului ei Captain Mar-vell. 
hotărăsc, din diverse motive, să dublurile lor le bat la uşă şi încep să îi Colaboratoare a Răzbunătorilor şi a 
părăsească Franţa. Iată-i, în acest terorizeze.Gardienilor galaxiei în cărţile de benzi 
sequel, imaginându-şi traiul pe alte 

desenate, Carol Danvers va fi în stare să-
meleaguri. Vineri, 29 martie 2019: 12:30l urmărească până la capătul Universu-

Sâmbătă, 30 martie 2019: ora lui pe Yon-Rogg, comandantul Kree, cel 
15 - 21 martie 2019 10:30 şi 12:30care a provocat accidentul. 

Ora 20:00 Duminică, 31 martie 2019: ora 
10:30 şi 12:30Vineri, 15 martie 2019: 12:30 Să nu ucizi - 2D 

Sâmbătă, 16 martie 2019: ora Regia: Cătălin Rotaru, Gabi Virginia Dumbo - 3D 
10:30 şi 12:30 Şarga (varianta dublată)

Duminică, 17 martie 2019: ora Cu: Alexandru Suciu, Cristina Flutur, 29 - 31 martie 2019
10:30 şi 12:30 Elias Ferkin Ora 17:00

Vineri, 22 martie 2019: 12:30 Gen film: Dramă Dumbo - 3D (varianta subtitrată)

Program Cinema 3D/2D Călăraşi - 8 martie - 04 aprilie 

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



...afli ce se-ntâmplă12 8 - 14 martie 2019Publicitate

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
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