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34 de spitale din þarã ºi din Capitalã vor fi dotate cu 
echipamente de imagisticã de tip Computer Tomograf 
(14), Rezonanþã Magneticã Nuclearã (24) ºi 21 de 
sisteme informatice PACS (tehnologie medicalã de 
imagisticã utilizatã pentru stocarea, recuperarea, 
prezentarea ºi partajarea imaginilor produse prin 
radiografie, scanare CT, RMN). Cele trei contracte în 
valoare de 19,8 milioane de euro, pentru achiziþionarea 
echipamentelor medicale au fost semnate astãzi, la 
Palatul Victoria, de ministrul Sãnãtãþii, Florian Bodog, ºi 
furnizorii de echipamente, în prezenþa premierului Mihai 
Tudose.

Pe lista spitalelor care vor fi dotate cu Computer 
Tomograf ºi cu sistem PACS se aflã ºi Spitalul Judeþean de 
Urgenþã Cãlãraºi, anunþã pe pagina personalã de 
facebook senatorul PSD, Roxana Paþurcã. "Astãzi (n. r. 
marþi, 9 ianuarie) s-au semnat contractele pentru 
achiziþia de echipamente medicale de ultimã generaþie 
care vor ajunge în 33 de spitale din þarã. Este vorba 
despre 14 aparate computer tomograf (CT), 24 aparate 
de rezonanþã magneticã (RMN) ºi 21 sisteme 
informatice PACS. Cu bucurie menþionez faptul cã 
Spitalul Judeþean de Urgenþã Cãlãraºi va fi dotat cu un 
CT ºi cu un sistem PACS." a precizat parlamentarul 
cãlãrãºean.
Cele trei contracte de achiziþie sunt finanþate din Acordul 
de împrumut încheiat cu Banca Mondialã, în valoare 
totalã de 250 de milioane euro, accesat în anul 2014, ºi 
deblocat în cursul anului 2017. Pe lângã achiziþia de 
echipamente de imagisticã, Acordul cu Banca Mondialã 
mai prevede ºi construcþia de secþii noi ATI ºi UPU, 
Centre de mari arºi, blocuri operatorii ºi reabilitarea 
centrelor existente pentru diverse specialitãþi, precum ºi 
achiziþii de echipamente necesare în secþiile de ATI, UPU, 
blocuri operatorii, paliaþie, imagisticã, radioterapie ºi 
screening afecþiuni oncologice.

înþeleg sensul vremurilor pe lucrurile. Cert este cã a fost ne-au transmis sã facem Viceprimarul 
care le trãim. Poate cã nici un an greu, un an în care niºte lucruri, sperãm sã le municipiului Cãlãraºi, 
eu sau noi de aici nu am cetãþenii acestui oraº într-o îmbunãtãþim dar cu Viorel Ivanciu, de 

siguranþã mai e pânã la a 
puþinã vreme lider al face lucrurile aºa cum ºi-ar 
organizaþiei locale PNL dori." a spus Ivanciu care a 

continuat "Dacã ne referim Cãlãraºi, a vorbit, în 
la politicã la fel a fost un an exclusivitate pentru 
greu. Chiar dacã am câºtigat www.arenamedia.ro 
aceastã preºedinþie a 

despre acþiunile partidului, în plan local, 
întreprinse în 2017 municipal, am câºtigat-o 

într-o manierã care nu mã fãcând un bilanþ al 
satisface. Mi-aº fi dorit sã se activitãþii desfãºurate 
întâmple lucrurile altfel. O atât în plan 
sã încerc sã le fac aºa cum 

administrativ cât ºi ºtiu eu mai bine la anul, aºa 
politic. cum ºi la primãrie o sã încerc 

sã fac lucrurile puþin mai 
altfel, o sã am alte abordãri "A fost un an greu, cu multe 
pentru cã ceea ce este lucruri care nu au mers aºa 
important e ceea ce se vede. cum mi-aº fi dorit ºi asta 
Restul lucrurilor cã din cauza ºtiut sã le transmitem micã mãsurã cred cã sunt dacã ne referim la 
aia sau din cauza aia cred cã mesajele care trebuiau, satisfãcuþi de ceea ce s-a activitatea primãriei. Încã 
pe cei care ne-au ales îi poate cã nu am ºtiut sã realizat. Am reflectat la lucruri care sunt greu de 
intereseazã mai puþin."facem într-un anumit sens ideile ºi la modul în care ei urnit, oamenii parcã nu 

DPDL-ului conduse de Luminiþa Trifu ºi Viceprimarul municipiului 
Daniela Gradea. Vã spun, acolo este o Cãlãraºi, Dragoº Coman care din 
muncã colosalã ºi o experienþã strânsã 

2017 a devenit ºi secretar al in mulþi ani. Aici primarul Dan Dragulin 
organizaþiei municipale PNL chiar meritã lãudat ca în 2012, din câte 
Cãlãraºi a acceptat dialogul cu vãd eu astãzi, ºtia sã aducã lângã el 

oameni de calitate. Doar neºansa poate cititorii Arena Media 
împiedica aceastã reuºitã!".prezentându-ºi gândurile ºi 

aspiraþiile pentru anul în care În plan politic, Dragoº Coman spune cã 
tocmai am pãºit. pentru sine nu-ºi mai doreºte nimic. „În 

schimb imi doresc o politicã sãnãtoasã, 
o presã respectabilã ºi o societate "În 2018, aº vrea sã vãd strada Griviþa 

modernizatã. Dar cea mai mare curajoasã!" a mai adãugat Coman. 
realizare a anului viitor ar fi atragerea Întrebat ce ar lãsa în urmã, acum în prag 
celor 24 de milioane de euro, bani de final de an, Dragoº Coman a spus   
europeni" spune Dragoº Coman care a „Aº vrea sã rãmânã ouãle de cuc, cum 
continuat "Pe lângã importanþa spunea bunicul meu, în alþi termeni, 
materialã ar fi ºi o încununare fãþãrnicia. Oamenii s-au sãturat de 
profesionalã a frumoasei echipe a farsori ºi asta se va vedea!"

declarat pentru 
www.arenamedia.ro, viceprimarul 
Viorel Ivanciu care propune ºi o 
soluþie în acest sens. "Ar trebui 
separate cele douã activitãþi: 
managementul activitãþii 

Cãlãraºi, viceprimarul Viorel Vineri s-a fãcut primul pas fotbalistice la nivelul întregului 
Ivanciu salutã decizia Consiliului club ºi gestionarea lucrãrilor de în direcþia preluãrii în 
Judeþean de a se implica în modernizare. Dupã pãrerea mea administrare a Complexului modernizarea bazei sportive în ar trebui sã se constituie un grup 

Sportiv Dunãrea de cãtre care-ºi desfãºoarã activitatea de lucru care sã urmãreascã 
echipa de fotbal Dunãrea Cãlãraºi Consiliul Judeþean cu modul în care se realizeazã 
însã considerã cã instituþia investiþiile iar persoana potrivitã scopul demarãrii unor 
condusã de Vasile Iliuþã ar trebui care sã conducã acest grup ar fi lucrãri ce vizeazã sã prezinte un proiect viabil, domnul Marian Dinulescu, 

reabilitarea, extinderea ºi sustenabil de modernizare a vicepreºedinte al Consiliului 
terenului de joc care sã modernizarea întregii baze Judeþean."
întruneascã, în primã fazã, Pe primul loc în topul ligii a 2-a, sportive. 
condiþiile minimale impuse de Dunãrea Cãlãraºi este formaþia 
dosarul de licenþiere pentru liga I. creditatã, în acest moment, cu Consilierii judeþeni ºi-au dat "Vom preda o bazã sportive cele mai mari ºanse de a evolua acordul votând, în cadrul unei funcþionalã, curatã ºi ne dorim din varã, în premierã, în liga I. Cei ºedinþe extraordinare, aproape în din suflet ca în varã sã vedem un doi finanþatori importanþi ai AFC întregime, Hotãrârea privind stadion apt pentru liga I. E un Dunãrea 2005 Cãlãraºi, Primãpria solicitarea de transmitere a unui lucru bun cã o entitate Cãlãraºi ºi Consiliul Judeþean imobil, aflat în proprietatea importantã, cu o forþã mai mare, depun eforturi pentru publicã a Municipiului Cãlãraºi ºi din structura administraþiei identificarea resurselor financiare în administrarea Consiliului Local publice locale, în speþã Consiliul necesare pentru îndeplinirea al Municipiului Cãlãraºi, în Judeþean, intenþioneazã sã acestui deziderat, promovarea pe administrarea Consiliului investeascã în modernizarea prima sacenã fotbalisticã a þãrii.Judeþean Cãlãraºi pe o perioadã terenului de joc, a stadionului. Complexul Sportiv Dunãrea, situat de 20 de ani. Urmeazã ca în Însã ceea ce nu se observã pânã pe bulevardul Republicii, este perioada imediat urmãtoare ºi acum este existeþa unui proiect format din terenuri ºi construcþii consilierii locali sã fie de acord cu care sã rezolve, în regim de dupã cum urmeazã:solicitarea Consiliului Judeþean, urgenþã, problema omologãrii 

p suprafaþã teren central – votând în acest sens un proiect de terenului de joc, a stadionului. 
24.162 mphotãrâre iniþiat de primarul Dan Dupã care, cu ajutorul tuturor 

p suprafaþã teren – 8.986 mp Drãgulin. factorilor, inclusiv al CNI, sã se 
p suprafaþã teren – 3.501 mp Desemnat recent coordonator al treacã la reabilitarea, extinderea 

activitãþilor sportive în care este p suprafaþã spaþiu administrativ, ºi modernizarea întregului 
angrenatã Primãria municipiului alei, teren – 21.027 mpComplex Sportiv Dunãrea" a 

sau proprietari de cai s-au aliniat la Marian Milea (premiuol a fost de Boboteaza a fost marcatã 
startul concursului care a avut 350 lei), ultimul loc revenind lui ºi în acest an la 
patru probe, organizat sub atenta Dumitru Ghiþã care a încasat ºi un 

Independenþa, într-o supraveghere a primarului Licã premiu de 250 de lei, sumã netã.
organizare ireproºabilã Voicu ºi în prezenþa unui juriu care Cea de-a 4-a probã „Vitezã" a fost 

a avut într-adevãr de lucru.. Toþi câºtigatã de Constantin Mihai asiguratã de primarul Licã 
participanþi au primit câte un (premiul a fost ºi de data asta de Voicu ºi Consiliul Local al 
premiu de 50 de lei, sumã netã, 450 lei net). S-au mai aflat pe 

comunei Independenþa. pentru fiecare cal prezent în podium George Anghel (350 lei a 
competiþie. fost premiul încasat) ºi George 

Sâmbãtã, 6 ianuarie, pe o vreme Concursul a debutat cu proba Nãstase (premiul s-a cifrat la 250 
splendidã, a avut loc chiar în "Frumuseþe Cal" care a fost de lei, sumã netã).
vecinãtatea sediului primãriei, câºtigatã de Valentin Chivu care a Toþi câºtigãtorii au intrat ºi în 

cred cã a fost savurat de toatã Creºtinii occidentali comemoreazã situat în satul Independenþa, în încasat ºi un premiu de 450 de lei posesia unor cupe ºi diplome.
lumea. Îi felicit încã o datã pe în primul rând (dar nu numai) vizita prezenþa unui numãr impresionant (sumã netã), el fiind secondat de „Mã bucur enorm cã am putut sã câºtigãtori ºi le doresc tuturor sã magilor la naºterea Pruncului Iisus de localnici „Botezul Cailor", o Constantin Ciocoi, premiul sãu fiind organizãm acest eveniment în aibã un an 2018 foarte bun, plin de ºi astfel manifestarea fizicã a lui manifestare cu tradiþie, asiguratã în de 350 de lei, tot sumã netã. Pe condiþii bune ºi am reuºit astfel sã realizãri ºi sã ne vedem sãnãtoºi Iisus cãtre Neamuri. Ortodocºii condiþii optime de autoritãþile locul 3 s-au clasat Valentin Coman ducem mai departe tradiþia. Le anul viitor pe 6 ianuarie când vom comemoreazã botezul lui Iisus în locale. Se spune, de altfel, cã ºi Marian Milea, ambii intrând ºi în mulþumesc tuturor pentru organiza o nouã ediþie a râul Iordan, vãzutã ca o manifestare animalul stropit cu apa sfinþitã de posesia unor premii în sumã netã prezenþã, competitorilor pentru Bobotezei" a declarat pentru Arena cãtre lume a Fiului lui Dumnezeu preot este ferit de boli ºi întâmplãri de 125 de lei fiecare. participarea la concursul organizat Media, primarul Licã Voicu. (Arãtarea Domnului).nedorite, va avea putere de muncã Ordinea în clasament a fost de Primãrie, poliþiºtilor pentru 
Boboteaza sau epifania este ºi nu se va atinge blestemul de el. În tradiþia româneascã, în aproape identicã ºi la proba faptul cã au fost alãturi de noi. 
sãrbãtoritã la 6 ianuarie de cãtre Iar cei care-i boteazã vor avea un localitãþile aºezate pe malul unui "Frumuseþe Cal+Atelaj", singura Sãrbãtorirea Bobotezei este un 
Biserica ortodoxã ºi catolicã. an bun, cu recolte bogate. La baza râu, pe malul Dunãrii sau pe þãrmul menþiune fiind aceea cã locul 3 a eveniment care ne preocupã ºi ne 

obiceiului stã credinþa potrivit Boboteaza încheie ciclul celor 12 mãrii, se obiºnuieºte cã preotul, cu fost ocupat doar de Marian Milea. strãduim de fiecare datã, atunci 
cãreia calul este ajutorul omului în zile ale sãrbãtorilor de iarnã care ocazia slujbei care se face acum, sã Premiile în sumã netã au fost când putem organiza evenimentul 
treburile gospodãreºti ºi la munca încep în Ajunul Crãciunului. În arunce o cruce de lemn în apa aceleaºi, de 450, 30 ºi respectiv 250 fãrã sã fim împiedicaþi de 
de pe câmp ºi atunci ºi el trebuie foarte rece, uneori chiar îngheþatã, greceºte, cuvântul Boboteazã este de lei, sume nete. condiþiile meteo cum s-a întâmplat 
purificat întocmai ca stãpânul pe dupã care sar câþiva flacãi curajoºi numit Teofanie sau Epifanie care se La proba „Tracþiune", pe primul loc acum un an, ca totul sã iasã la 
care-l slujeºte. pentru a o aduce înapoi. În toate traduce prin "Arãtarea Domnului", a urcat Valentin Coman (premiul a superlativ. De data asta ºi vremea 

bisericile ortodoxe, preoþii fac Nu mai puþin de 20 de crescãtori adicã a Sfintei Treimi.fost de 450 lei net), pe 2 s-a clasat a fost alãturi de noi iar spectacolul 
agheasmã (apã sfinþitã), cu care 
"boteazã" apele, oamenii, 
animalele ºi casele. 

Aceastã tradiþie face parte din 
multe altele în legaturã cu 
Boboteaza, încãrcate de practici 
magice ºi obiceiuri agrare preluate 
în creºtinism din tradiþiile 
anterioare, precum fertilitatea, 
purificarea, cinstirea apei ºi a 
focului. Boboteaza este astfel ºi o 
sãrbãtoare dedicatã purificãrii 
naturii, ºi mai ales a apelor, de 
forþele rãului. 

n PSD Cãlãraºi

R. Paþurcã: Spitalul Judeþean 
de Urgenþã Cãlãraºi va fi dotat 
cu un CT ºi cu un sistem PACS

V. Ivanciu: A fost un an greu, cu multe lucruri 
care nu au mers aºa cum mi-aº fi dorit

D. Coman: Aº lãsa în urmã „ouãle de cuc“

SC ECOAQUA SA Sucursala Cãlãraºi anunþã locatarii din apartamentele la care se emite factura cu coeficient de 
repartiþie a consumului de apã înregistrat de apometrul de branºament cã planificarea citirilor în aceeaºi zi pentru 

apometrul de branºament ºi apometrele din apartamente aferente perioadei 15-31 ianuarie 2018 este urmãtoarea:

Notã: Rugãm insistent ca locatarii sã fie prezenþi la domiciliu începând cu ora 16:30, sã permitã accesul în vederea efectuãrii citirii repartitoarelor 
(apometrelor) din apartamente ºi sã-ºi delege un reprezentant pentru fiecare scarã de bloc, pentru a participa la citirea apometrului de scarã.

15.01.2018: M19 (TR1, TR2, TR3), M20, N18, N34, 
N35, N37, N38, J32
16.01.2018: M14 (1), N19, J10, J30, J31
17.01.2018: M14(2), M15, N15, N17, J33
18.01.2018: M3, J4, J16, J27, J55
19.01.2018: J52
22.01.2018: N33, N39, J41, J43, J44, J53
23.01.2018: N9, N11, N12, N20, N32, N40, N41, 
N42, J1, J45, J47
25.01.2018: N13, J2, J17, J51
26.01.2018: N2, N4, N5, N7, N8, N22, N23, J20, 
J29
29.01.2018: N24, N26, N28, N30, J11, J36, J37, 
J38, J42
30.01.2018: M19 (TR4), N1, N10, N25, N27, N29, 
N31 (A), J-16, J34, J35
31.01.2018: N16, N21, N31 (B), N43, J23, J48

15.01.2018: B33, ANL 2, D23 (4, 5, 6), E6
16.01.2018: B8 ,B9, D24, D25 (1, 2, 3), 
D26, E1 (A, B)
17.01.2018: D20, D25 (4, 5, 6), E1 (C, D, 
E, F), E13
18.01.2018: B7, B13, B14, D6, F2
19.01.2018: B15, B29, C12, C14, D10, 
D11, D12, F3
22.01.2018: B16, B17, C15, C17, C18, 
D13, D21, D28, F4, F7
23.01.2018: B18, C19, C20, D19, D29, 
E20, F8
25.01.2018: B20, C16, E19, F9, F10
26.01.2018: D5, E16, F11
29.01.2018: D14, E15
30.01.2018: D15, D16, D17, 8,9,10
31.01.2018: A34, A35, A36, D18

15.01.2018: ANL 1, H10, H11, H21, K7 (D, E, F), L17, L18, 
L41, L47, L48  I15, I36
16.01.2018: H12, K2, K7 (G, H, I), K17, K19, L19, L35, I8
17.01.2018: H17 (A ,B, C), H25, K13, K18, L6, L7, L42, 
L43, I23, I24, I25
18.01.2018: H4, H6, H16 (B), H17 (D, E), H25* K20, L20, 
I12, I16, I26, I27, I28
19.01.2018: H-1, H-2, K1 (1, 2, 3), K9, K14, L21, L32, I13
22.01.2018: H2, H3, H15, H18, K1 (4, 5, 6), K8, L22, L23, 
L24, I14, I29, I30, I31, I32
23.01.2018: G8, K11, L25, I17
25.01.2018: G9, K12, L26, L45, L49, L50
26.01.2018: G10, K21, L27, L30 (A), L31
29.01.2018: G11, G12, K15, K22 (A, B, C), L13, L14, L15, 
L16, L28
30.01.2018: K22 (E, F, G), L10, L11, L12, L29, I33, I34, I35
31.01.2018: G13, G14, L4, L5, L8, L9, L51, I38 

Muncipiul Cãlãraºi

Zona blocuri B, C, D, E, F Zona blocuri G, H, K, L, I Zona blocuri M, N, J

Oraºul 
Lehliu - Garã

30.01.2018: Bloc 8, 

Bloc 9, Bloc 10, 

Bloc11, Bloc 12 MI, 

Bloc 16, Bloc 32A, 

Bloc 32B, Bloc 75G                         

30.01.2018: Bloc 1, 

Bloc 2, Bloc 3, Bloc 4, 

Bloc 5, Bloc 6, Bloc7, 

Bloc 12*, Bloc 12AS , 

Bloc 20, Bloc 40 A, 

Bloc 40 B

În atenþia locatarilor din apartamentele municipiului Cãlãraºi 
ºi oraºului Lehliu Garã / Citire apometre: 15-31 ianuarie

Comitetul Executiv al AJF Cãlãraºi a decis, în 
conformitate cu prevederile Statutului AJF Cãlãraºi, 
convocarea Adunãrii Generale a membrilor afiliaþi 
în data de 17 februarie, ora 10.30, cu urmãtoarea 

ordine de zi:

Alegerea preºedintelui AJF Cãlãraºi pentru 
mandatul 2018 – 2020.

Alegerea vicepreºedinþilor AJF Cãlãraºi.

Alegerea reprezentanþilor echipelor participante 
în campionatele ligii a 4 ºi a 5, respectiv copii ºi 

juniori.

Numirea secretarului AJF Cãlãraºi.

Diverse.

Relaþii se pot obþine la secretariatul AJF Cãlãraºi, 
telef: 0242316021 ºi 0737029144,                                   
E-mail: ajf_calarasi@yahoo.com.

l 

l 

l 

l 

l 

V. Ivanciu: Nu observãm 
existenþa unui proiect

n Independenþa

Licã Voicu: Mã bucur cã putem 
duce mai departe tradiþia

ANUNÞ
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34 de spitale din þarã ºi din Capitalã vor fi dotate cu 
echipamente de imagisticã de tip Computer Tomograf 
(14), Rezonanþã Magneticã Nuclearã (24) ºi 21 de 
sisteme informatice PACS (tehnologie medicalã de 
imagisticã utilizatã pentru stocarea, recuperarea, 
prezentarea ºi partajarea imaginilor produse prin 
radiografie, scanare CT, RMN). Cele trei contracte în 
valoare de 19,8 milioane de euro, pentru achiziþionarea 
echipamentelor medicale au fost semnate astãzi, la 
Palatul Victoria, de ministrul Sãnãtãþii, Florian Bodog, ºi 
furnizorii de echipamente, în prezenþa premierului Mihai 
Tudose.

Pe lista spitalelor care vor fi dotate cu Computer 
Tomograf ºi cu sistem PACS se aflã ºi Spitalul Judeþean de 
Urgenþã Cãlãraºi, anunþã pe pagina personalã de 
facebook senatorul PSD, Roxana Paþurcã. "Astãzi (n. r. 
marþi, 9 ianuarie) s-au semnat contractele pentru 
achiziþia de echipamente medicale de ultimã generaþie 
care vor ajunge în 33 de spitale din þarã. Este vorba 
despre 14 aparate computer tomograf (CT), 24 aparate 
de rezonanþã magneticã (RMN) ºi 21 sisteme 
informatice PACS. Cu bucurie menþionez faptul cã 
Spitalul Judeþean de Urgenþã Cãlãraºi va fi dotat cu un 
CT ºi cu un sistem PACS." a precizat parlamentarul 
cãlãrãºean.
Cele trei contracte de achiziþie sunt finanþate din Acordul 
de împrumut încheiat cu Banca Mondialã, în valoare 
totalã de 250 de milioane euro, accesat în anul 2014, ºi 
deblocat în cursul anului 2017. Pe lângã achiziþia de 
echipamente de imagisticã, Acordul cu Banca Mondialã 
mai prevede ºi construcþia de secþii noi ATI ºi UPU, 
Centre de mari arºi, blocuri operatorii ºi reabilitarea 
centrelor existente pentru diverse specialitãþi, precum ºi 
achiziþii de echipamente necesare în secþiile de ATI, UPU, 
blocuri operatorii, paliaþie, imagisticã, radioterapie ºi 
screening afecþiuni oncologice.

înþeleg sensul vremurilor pe lucrurile. Cert este cã a fost ne-au transmis sã facem Viceprimarul 
care le trãim. Poate cã nici un an greu, un an în care niºte lucruri, sperãm sã le municipiului Cãlãraºi, 
eu sau noi de aici nu am cetãþenii acestui oraº într-o îmbunãtãþim dar cu Viorel Ivanciu, de 

siguranþã mai e pânã la a 
puþinã vreme lider al face lucrurile aºa cum ºi-ar 
organizaþiei locale PNL dori." a spus Ivanciu care a 

continuat "Dacã ne referim Cãlãraºi, a vorbit, în 
la politicã la fel a fost un an exclusivitate pentru 
greu. Chiar dacã am câºtigat www.arenamedia.ro 
aceastã preºedinþie a 

despre acþiunile partidului, în plan local, 
întreprinse în 2017 municipal, am câºtigat-o 

într-o manierã care nu mã fãcând un bilanþ al 
satisface. Mi-aº fi dorit sã se activitãþii desfãºurate 
întâmple lucrurile altfel. O atât în plan 
sã încerc sã le fac aºa cum 

administrativ cât ºi ºtiu eu mai bine la anul, aºa 
politic. cum ºi la primãrie o sã încerc 

sã fac lucrurile puþin mai 
altfel, o sã am alte abordãri "A fost un an greu, cu multe 
pentru cã ceea ce este lucruri care nu au mers aºa 
important e ceea ce se vede. cum mi-aº fi dorit ºi asta 
Restul lucrurilor cã din cauza ºtiut sã le transmitem micã mãsurã cred cã sunt dacã ne referim la 
aia sau din cauza aia cred cã mesajele care trebuiau, satisfãcuþi de ceea ce s-a activitatea primãriei. Încã 
pe cei care ne-au ales îi poate cã nu am ºtiut sã realizat. Am reflectat la lucruri care sunt greu de 
intereseazã mai puþin."facem într-un anumit sens ideile ºi la modul în care ei urnit, oamenii parcã nu 

DPDL-ului conduse de Luminiþa Trifu ºi Viceprimarul municipiului 
Daniela Gradea. Vã spun, acolo este o Cãlãraºi, Dragoº Coman care din 
muncã colosalã ºi o experienþã strânsã 

2017 a devenit ºi secretar al in mulþi ani. Aici primarul Dan Dragulin 
organizaþiei municipale PNL chiar meritã lãudat ca în 2012, din câte 
Cãlãraºi a acceptat dialogul cu vãd eu astãzi, ºtia sã aducã lângã el 

oameni de calitate. Doar neºansa poate cititorii Arena Media 
împiedica aceastã reuºitã!".prezentându-ºi gândurile ºi 

aspiraþiile pentru anul în care În plan politic, Dragoº Coman spune cã 
tocmai am pãºit. pentru sine nu-ºi mai doreºte nimic. „În 

schimb imi doresc o politicã sãnãtoasã, 
o presã respectabilã ºi o societate "În 2018, aº vrea sã vãd strada Griviþa 

modernizatã. Dar cea mai mare curajoasã!" a mai adãugat Coman. 
realizare a anului viitor ar fi atragerea Întrebat ce ar lãsa în urmã, acum în prag 
celor 24 de milioane de euro, bani de final de an, Dragoº Coman a spus   
europeni" spune Dragoº Coman care a „Aº vrea sã rãmânã ouãle de cuc, cum 
continuat "Pe lângã importanþa spunea bunicul meu, în alþi termeni, 
materialã ar fi ºi o încununare fãþãrnicia. Oamenii s-au sãturat de 
profesionalã a frumoasei echipe a farsori ºi asta se va vedea!"

declarat pentru 
www.arenamedia.ro, viceprimarul 
Viorel Ivanciu care propune ºi o 
soluþie în acest sens. "Ar trebui 
separate cele douã activitãþi: 
managementul activitãþii 

Cãlãraºi, viceprimarul Viorel Vineri s-a fãcut primul pas fotbalistice la nivelul întregului 
Ivanciu salutã decizia Consiliului club ºi gestionarea lucrãrilor de în direcþia preluãrii în 
Judeþean de a se implica în modernizare. Dupã pãrerea mea administrare a Complexului modernizarea bazei sportive în ar trebui sã se constituie un grup 

Sportiv Dunãrea de cãtre care-ºi desfãºoarã activitatea de lucru care sã urmãreascã 
echipa de fotbal Dunãrea Cãlãraºi Consiliul Judeþean cu modul în care se realizeazã 
însã considerã cã instituþia investiþiile iar persoana potrivitã scopul demarãrii unor 
condusã de Vasile Iliuþã ar trebui care sã conducã acest grup ar fi lucrãri ce vizeazã sã prezinte un proiect viabil, domnul Marian Dinulescu, 

reabilitarea, extinderea ºi sustenabil de modernizare a vicepreºedinte al Consiliului 
terenului de joc care sã modernizarea întregii baze Judeþean."
întruneascã, în primã fazã, Pe primul loc în topul ligii a 2-a, sportive. 
condiþiile minimale impuse de Dunãrea Cãlãraºi este formaþia 
dosarul de licenþiere pentru liga I. creditatã, în acest moment, cu Consilierii judeþeni ºi-au dat "Vom preda o bazã sportive cele mai mari ºanse de a evolua acordul votând, în cadrul unei funcþionalã, curatã ºi ne dorim din varã, în premierã, în liga I. Cei ºedinþe extraordinare, aproape în din suflet ca în varã sã vedem un doi finanþatori importanþi ai AFC întregime, Hotãrârea privind stadion apt pentru liga I. E un Dunãrea 2005 Cãlãraºi, Primãpria solicitarea de transmitere a unui lucru bun cã o entitate Cãlãraºi ºi Consiliul Judeþean imobil, aflat în proprietatea importantã, cu o forþã mai mare, depun eforturi pentru publicã a Municipiului Cãlãraºi ºi din structura administraþiei identificarea resurselor financiare în administrarea Consiliului Local publice locale, în speþã Consiliul necesare pentru îndeplinirea al Municipiului Cãlãraºi, în Judeþean, intenþioneazã sã acestui deziderat, promovarea pe administrarea Consiliului investeascã în modernizarea prima sacenã fotbalisticã a þãrii.Judeþean Cãlãraºi pe o perioadã terenului de joc, a stadionului. Complexul Sportiv Dunãrea, situat de 20 de ani. Urmeazã ca în Însã ceea ce nu se observã pânã pe bulevardul Republicii, este perioada imediat urmãtoare ºi acum este existeþa unui proiect format din terenuri ºi construcþii consilierii locali sã fie de acord cu care sã rezolve, în regim de dupã cum urmeazã:solicitarea Consiliului Judeþean, urgenþã, problema omologãrii 

p suprafaþã teren central – votând în acest sens un proiect de terenului de joc, a stadionului. 
24.162 mphotãrâre iniþiat de primarul Dan Dupã care, cu ajutorul tuturor 

p suprafaþã teren – 8.986 mp Drãgulin. factorilor, inclusiv al CNI, sã se 
p suprafaþã teren – 3.501 mp Desemnat recent coordonator al treacã la reabilitarea, extinderea 

activitãþilor sportive în care este p suprafaþã spaþiu administrativ, ºi modernizarea întregului 
angrenatã Primãria municipiului alei, teren – 21.027 mpComplex Sportiv Dunãrea" a 

sau proprietari de cai s-au aliniat la Marian Milea (premiuol a fost de Boboteaza a fost marcatã 
startul concursului care a avut 350 lei), ultimul loc revenind lui ºi în acest an la 
patru probe, organizat sub atenta Dumitru Ghiþã care a încasat ºi un 

Independenþa, într-o supraveghere a primarului Licã premiu de 250 de lei, sumã netã.
organizare ireproºabilã Voicu ºi în prezenþa unui juriu care Cea de-a 4-a probã „Vitezã" a fost 

a avut într-adevãr de lucru.. Toþi câºtigatã de Constantin Mihai asiguratã de primarul Licã 
participanþi au primit câte un (premiul a fost ºi de data asta de Voicu ºi Consiliul Local al 
premiu de 50 de lei, sumã netã, 450 lei net). S-au mai aflat pe 

comunei Independenþa. pentru fiecare cal prezent în podium George Anghel (350 lei a 
competiþie. fost premiul încasat) ºi George 

Sâmbãtã, 6 ianuarie, pe o vreme Concursul a debutat cu proba Nãstase (premiul s-a cifrat la 250 
splendidã, a avut loc chiar în "Frumuseþe Cal" care a fost de lei, sumã netã).
vecinãtatea sediului primãriei, câºtigatã de Valentin Chivu care a Toþi câºtigãtorii au intrat ºi în 

cred cã a fost savurat de toatã Creºtinii occidentali comemoreazã situat în satul Independenþa, în încasat ºi un premiu de 450 de lei posesia unor cupe ºi diplome.
lumea. Îi felicit încã o datã pe în primul rând (dar nu numai) vizita prezenþa unui numãr impresionant (sumã netã), el fiind secondat de „Mã bucur enorm cã am putut sã câºtigãtori ºi le doresc tuturor sã magilor la naºterea Pruncului Iisus de localnici „Botezul Cailor", o Constantin Ciocoi, premiul sãu fiind organizãm acest eveniment în aibã un an 2018 foarte bun, plin de ºi astfel manifestarea fizicã a lui manifestare cu tradiþie, asiguratã în de 350 de lei, tot sumã netã. Pe condiþii bune ºi am reuºit astfel sã realizãri ºi sã ne vedem sãnãtoºi Iisus cãtre Neamuri. Ortodocºii condiþii optime de autoritãþile locul 3 s-au clasat Valentin Coman ducem mai departe tradiþia. Le anul viitor pe 6 ianuarie când vom comemoreazã botezul lui Iisus în locale. Se spune, de altfel, cã ºi Marian Milea, ambii intrând ºi în mulþumesc tuturor pentru organiza o nouã ediþie a râul Iordan, vãzutã ca o manifestare animalul stropit cu apa sfinþitã de posesia unor premii în sumã netã prezenþã, competitorilor pentru Bobotezei" a declarat pentru Arena cãtre lume a Fiului lui Dumnezeu preot este ferit de boli ºi întâmplãri de 125 de lei fiecare. participarea la concursul organizat Media, primarul Licã Voicu. (Arãtarea Domnului).nedorite, va avea putere de muncã Ordinea în clasament a fost de Primãrie, poliþiºtilor pentru 
Boboteaza sau epifania este ºi nu se va atinge blestemul de el. În tradiþia româneascã, în aproape identicã ºi la proba faptul cã au fost alãturi de noi. 
sãrbãtoritã la 6 ianuarie de cãtre Iar cei care-i boteazã vor avea un localitãþile aºezate pe malul unui "Frumuseþe Cal+Atelaj", singura Sãrbãtorirea Bobotezei este un 
Biserica ortodoxã ºi catolicã. an bun, cu recolte bogate. La baza râu, pe malul Dunãrii sau pe þãrmul menþiune fiind aceea cã locul 3 a eveniment care ne preocupã ºi ne 

obiceiului stã credinþa potrivit Boboteaza încheie ciclul celor 12 mãrii, se obiºnuieºte cã preotul, cu fost ocupat doar de Marian Milea. strãduim de fiecare datã, atunci 
cãreia calul este ajutorul omului în zile ale sãrbãtorilor de iarnã care ocazia slujbei care se face acum, sã Premiile în sumã netã au fost când putem organiza evenimentul 
treburile gospodãreºti ºi la munca încep în Ajunul Crãciunului. În arunce o cruce de lemn în apa aceleaºi, de 450, 30 ºi respectiv 250 fãrã sã fim împiedicaþi de 
de pe câmp ºi atunci ºi el trebuie foarte rece, uneori chiar îngheþatã, greceºte, cuvântul Boboteazã este de lei, sume nete. condiþiile meteo cum s-a întâmplat 
purificat întocmai ca stãpânul pe dupã care sar câþiva flacãi curajoºi numit Teofanie sau Epifanie care se La proba „Tracþiune", pe primul loc acum un an, ca totul sã iasã la 
care-l slujeºte. pentru a o aduce înapoi. În toate traduce prin "Arãtarea Domnului", a urcat Valentin Coman (premiul a superlativ. De data asta ºi vremea 

bisericile ortodoxe, preoþii fac Nu mai puþin de 20 de crescãtori adicã a Sfintei Treimi.fost de 450 lei net), pe 2 s-a clasat a fost alãturi de noi iar spectacolul 
agheasmã (apã sfinþitã), cu care 
"boteazã" apele, oamenii, 
animalele ºi casele. 

Aceastã tradiþie face parte din 
multe altele în legaturã cu 
Boboteaza, încãrcate de practici 
magice ºi obiceiuri agrare preluate 
în creºtinism din tradiþiile 
anterioare, precum fertilitatea, 
purificarea, cinstirea apei ºi a 
focului. Boboteaza este astfel ºi o 
sãrbãtoare dedicatã purificãrii 
naturii, ºi mai ales a apelor, de 
forþele rãului. 

n PSD Cãlãraºi

R. Paþurcã: Spitalul Judeþean 
de Urgenþã Cãlãraºi va fi dotat 
cu un CT ºi cu un sistem PACS

V. Ivanciu: A fost un an greu, cu multe lucruri 
care nu au mers aºa cum mi-aº fi dorit

D. Coman: Aº lãsa în urmã „ouãle de cuc“

SC ECOAQUA SA Sucursala Cãlãraºi anunþã locatarii din apartamentele la care se emite factura cu coeficient de 
repartiþie a consumului de apã înregistrat de apometrul de branºament cã planificarea citirilor în aceeaºi zi pentru 

apometrul de branºament ºi apometrele din apartamente aferente perioadei 15-31 ianuarie 2018 este urmãtoarea:

Notã: Rugãm insistent ca locatarii sã fie prezenþi la domiciliu începând cu ora 16:30, sã permitã accesul în vederea efectuãrii citirii repartitoarelor 
(apometrelor) din apartamente ºi sã-ºi delege un reprezentant pentru fiecare scarã de bloc, pentru a participa la citirea apometrului de scarã.

15.01.2018: M19 (TR1, TR2, TR3), M20, N18, N34, 
N35, N37, N38, J32
16.01.2018: M14 (1), N19, J10, J30, J31
17.01.2018: M14(2), M15, N15, N17, J33
18.01.2018: M3, J4, J16, J27, J55
19.01.2018: J52
22.01.2018: N33, N39, J41, J43, J44, J53
23.01.2018: N9, N11, N12, N20, N32, N40, N41, 
N42, J1, J45, J47
25.01.2018: N13, J2, J17, J51
26.01.2018: N2, N4, N5, N7, N8, N22, N23, J20, 
J29
29.01.2018: N24, N26, N28, N30, J11, J36, J37, 
J38, J42
30.01.2018: M19 (TR4), N1, N10, N25, N27, N29, 
N31 (A), J-16, J34, J35
31.01.2018: N16, N21, N31 (B), N43, J23, J48

15.01.2018: B33, ANL 2, D23 (4, 5, 6), E6
16.01.2018: B8 ,B9, D24, D25 (1, 2, 3), 
D26, E1 (A, B)
17.01.2018: D20, D25 (4, 5, 6), E1 (C, D, 
E, F), E13
18.01.2018: B7, B13, B14, D6, F2
19.01.2018: B15, B29, C12, C14, D10, 
D11, D12, F3
22.01.2018: B16, B17, C15, C17, C18, 
D13, D21, D28, F4, F7
23.01.2018: B18, C19, C20, D19, D29, 
E20, F8
25.01.2018: B20, C16, E19, F9, F10
26.01.2018: D5, E16, F11
29.01.2018: D14, E15
30.01.2018: D15, D16, D17, 8,9,10
31.01.2018: A34, A35, A36, D18

15.01.2018: ANL 1, H10, H11, H21, K7 (D, E, F), L17, L18, 
L41, L47, L48  I15, I36
16.01.2018: H12, K2, K7 (G, H, I), K17, K19, L19, L35, I8
17.01.2018: H17 (A ,B, C), H25, K13, K18, L6, L7, L42, 
L43, I23, I24, I25
18.01.2018: H4, H6, H16 (B), H17 (D, E), H25* K20, L20, 
I12, I16, I26, I27, I28
19.01.2018: H-1, H-2, K1 (1, 2, 3), K9, K14, L21, L32, I13
22.01.2018: H2, H3, H15, H18, K1 (4, 5, 6), K8, L22, L23, 
L24, I14, I29, I30, I31, I32
23.01.2018: G8, K11, L25, I17
25.01.2018: G9, K12, L26, L45, L49, L50
26.01.2018: G10, K21, L27, L30 (A), L31
29.01.2018: G11, G12, K15, K22 (A, B, C), L13, L14, L15, 
L16, L28
30.01.2018: K22 (E, F, G), L10, L11, L12, L29, I33, I34, I35
31.01.2018: G13, G14, L4, L5, L8, L9, L51, I38 

Muncipiul Cãlãraºi

Zona blocuri B, C, D, E, F Zona blocuri G, H, K, L, I Zona blocuri M, N, J

Oraºul 
Lehliu - Garã

30.01.2018: Bloc 8, 

Bloc 9, Bloc 10, 

Bloc11, Bloc 12 MI, 

Bloc 16, Bloc 32A, 

Bloc 32B, Bloc 75G                         

30.01.2018: Bloc 1, 

Bloc 2, Bloc 3, Bloc 4, 

Bloc 5, Bloc 6, Bloc7, 

Bloc 12*, Bloc 12AS , 

Bloc 20, Bloc 40 A, 

Bloc 40 B

În atenþia locatarilor din apartamentele municipiului Cãlãraºi 
ºi oraºului Lehliu Garã / Citire apometre: 15-31 ianuarie

Comitetul Executiv al AJF Cãlãraºi a decis, în 
conformitate cu prevederile Statutului AJF Cãlãraºi, 
convocarea Adunãrii Generale a membrilor afiliaþi 
în data de 17 februarie, ora 10.30, cu urmãtoarea 

ordine de zi:

Alegerea preºedintelui AJF Cãlãraºi pentru 
mandatul 2018 – 2020.

Alegerea vicepreºedinþilor AJF Cãlãraºi.

Alegerea reprezentanþilor echipelor participante 
în campionatele ligii a 4 ºi a 5, respectiv copii ºi 

juniori.

Numirea secretarului AJF Cãlãraºi.

Diverse.

Relaþii se pot obþine la secretariatul AJF Cãlãraºi, 
telef: 0242316021 ºi 0737029144,                                   
E-mail: ajf_calarasi@yahoo.com.

l 

l 

l 

l 

l 

V. Ivanciu: Nu observãm 
existenþa unui proiect

n Independenþa

Licã Voicu: Mã bucur cã putem 
duce mai departe tradiþia

ANUNÞ


