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Preºedinta organizaþiei municipale de femei a PNL 
Cãlãraºi (OFL Cãlãraºi), Alina Jipa, consilier local 
municipal, a prezentat marþi agenda activitãþilor ce vor fi 
iniþate în acest an de OFL Cãlãraºi precizând cã „pe 
partea medicalã" se vor desfãºura douã mari proiecte 
vizând testarea copiilor ºi a femeilor. „În cadrul OFL 
Cãlãraºi, vom avea 2 proiecte mari pe partea medicalã. 
Vom desfãºura testãri pe segmentul copiilor, respectiv 
testãri pe segmentul femeilor. Veþi avea în curând 
proiectul în sine. Este destul de complex ºi estimãm cã 
într-o lunã va fi gata. Vã vom comunica ºi numele 
doctorilor care se vor implica în derularea acestui 
proiect precum ºi locaþiile în care se vor desfãºura 
testãrile" a explicat marþi, în cadrul unei conferinþe de 
presã Alina Jipa care a mai adãugat cã în primãvarã 
municipiul Cãlãraºi va gãzdui o ºedinþã de lucru a 
Comisiei de Culturã, Culte ºi Minoritãþi a PNL care va 
iniþia un eveniment închinat Centenarului. „În altã 
ordine de idei, la nivel naþional fac parte din Comisia de 
Culturã, Culte ºi Minoritãþi. E o comisie care lucreazã cu 
motoarele turate la maxim. Am contribuit foarte mult 
la iniþierea unor propuneri legislative. 2018 fiind ºi anul 
Centenarului, vom avea întâlniri în toatã þara legate 
strict de evenimentele care au precedat Marea Unire. O 
astfel de întâlnire va avea loc ºi la Cãlãraºi, probabil la 
sfârºitul lunii martie, începutul lunii aprilie. Toatã 
Comisia de Culturã, Culte ºi Minoritãþi a partidului va fi 
la Cãlãraºi ºi sperãm sã fie alãturi de noi ºi conducerea 
centralã a PNL" a mai susþinut Alina Jipa.

Liderii organizaþiei voi acorda o mare parte a 
municipale PNL Cãlãraºi au timpului pe care-l avem la 
organizat, miercuri, în dispoziþie comunicãrii, 
premierã o conferinþã de dialogului cu cetãþenii. 
presã în cadrul cãruia ºi-au 
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care împãrtãºesc filosofia 
precum ºi  creºterea gradului 

noastrã, oameni care sã ne 
de comunicare cu cetãþenii 
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Preºedinte cu acte în regulã Partidului Naþional Liberal., 
al organizaþiei municipale valorificând totodatã 
PNL Cãlãraºi de câteva luni, rezultatele "înaintaºilor" 

Cãlãraºi, acestei organizaþii colegi buni ºi sunt convins Ivanciu a mai precizat cã-ºi nostril ºi aici mã refer la 
municipale. O sã fie greu sã cã vom reuºi." a spus doreºte sã conducã filiala domnul Filipescu, la domnul 
ne ridicãm la nivelul care ei Ivanciu care a continuat "Aº "cu eleganþã dar în acelaºi Drãgulin ºi alþi colegi care 
au lucrat dar am lângã mine vrea sã mai menþionez cã timp ºi cu fermitate".au pus bazele, aici la 

Adrian Stoica (foto), noul preºedinte al la carate. Ne concetrãm acum ºi pe 
organizaþiei municipale de tineret a PNL formarea Clubului Studenþilor Liberali. 
Cãlãraºi (TNL) a susþinut marþi, în cadrul N-o sã transformãm Brroul TNL în biroul 
unei conferinþe de presã, cã a preluat CSL. Vor fi oameni difeiþi care vor lucra 
conducerea unei structuri interne „destul împreunã. Am stabilit niºte metode un 
de dificil de condus", prezentând ºi pic mai dure, de taxare a membrilor din 
obiectivele sale dar ºi ale noii echipe de Birou care nu sunt activi. Eu consider cã 
conducere pentru perioada urmãtoare. dacã faci parte din „vârful" unei 

organizaþii, trebuie sã dai un exemplu „2017 a fost anul în care am preluat o 
pentru ceilalþi" a spus Adrian Stoica.organizaþie, destul de dificil de condus. 

cã autoritãþile nu prea reuºesc sã facã ªeful tinerilor liberali a trecut în revistã ºi S-a format un Birou nou ºi tocmai de 
faþã acestui fenomen" a mai spus Stoica, planurile sale pentru anul care tocmai a aceea ne-am concentrat pe structurarea 
acesta continuând „E foarte important sã început. „2018 va fi anul în care ne vom cât mai eficientã a organizaþiei. Ne-am 
tragem un semnal de alarmã în privinþa concentra fix pe problemele cu care se împãrþit, în acest sens, pe comisii de 
educaþiei. Sistemul de învãþãmânt nu-i confruntã tineretul. În momentul de faþã specialitate. Am reuºit sã aducem alãturi 
poate trata pe toþi elevii ca ºi cum ar fi se desfãºoarã un proiect pe care sperãm de noi 35 de elevi, simpatizanþi care 
unul singur. De asemenea vrem sã facem sã-l finalizãm în aceastã lunã ºi care este reprezintã începutul Clubului Elevilor 
mult mai auzitã vocea tinerilor în legat de combaterea consumului de Liberali din Cãlãraºi. Printre ei se numãrã 
societate".droguri legale în rândul tinerilor. Se pare ºi Antonio Tilicã, vicecampion european 

motive. În primul rând, lipsa banilor din 150.000 lei. În baza prevederilor Legii 350 / Proiectul de buget a fost finalizat ºi 
salariile aferente cadrelor didactice. În 2017, 2005, Primãria a „prins" suma de 1.500.000 va fi supus validãrii în prima 
aceastea s-au ridicat la 54,155 milioane lei. lei, fonduri nerambursabile pentru 

jumãtate a lunii februarie, cel mai susþinerea proiectelor de tineret ºi sport.De asemenea s-au mai pierdut peste 13 
probabil în cadrul unei ºedinþe milioane lei din sumele defalcate din Conform prevederilor art. 39, alin. 3 din 
extraordinare. Pentru investiþii, impozitul pe venit. În schimb, în bugetul pe Legea nr. 273/2006 privind finanþele publice 
Executivul a prevãzut suma de 2018, sumele defalcate din TVA vor fi mai locale, locuitorii municipiului Cãlãraºi pot 

mari cu circa 2 milioane lei. transmite în scris ºi în termen de 15 zile 33.899.000 lei.
respectiv în perioada 19.01.2018-Bugetul de investiþii pentru 2018 este 
02.02.2018 de la publicarea prezentului estimat la 33.899.000 lei, compus doar din Pe site-ul  Primãriei Cãlãraºi se aflã deja 
anunþ, contestaþii,  privind proiectul  sumele provenite din Excedent, în cuantum postat, spre dezbatere publicã, Proiectul de 
menþionat anterior.de 11.438.000 lei, respectiv din Buget al municipiului pe anul 2018. Pentru 

„Împrumut", în cuantum de 22.461.000 lei Contestaþiile, pentru proiectul de hotãrâre acest an, Veniturile ºi Cheltuielile sunt 
privind aprobarea bugetului propriu al estimate la 102.220.000 lei. Veniturile În ceea ce priveºte sumele celor fi alocate 
municipiului Cãlãraºi pe anul 2018 se vor proprii sunt cifrate la 44 de milioane de lei susþinerii activitãþii sportive, AFC Dunãrea 
depune la registratura Primãriei iar Cotele defalcate dijn impozitul pe venit 2005 Cãlãraºi va primi de la buget 900.000 
municipiului Cãlãraºi din strada Bucureºti, la 32.757.000 lei. lei iar AHC Dunãrea 2014, 1.000.000 lei. În 
nr. 140A precum ºi la adresa de e-mail conturile CSM Cãlãraºi ºi CSS Cãlãraºi ar Faþã de anii precedenþi, bugetul este mai 
office@primariacalarasi.ro.putea intra în 2018, 250.000 lei, respectiv mic ºi acest lucru este cauzat de câteva 

n PNL Cãlãraºi

n Primãria Cãlãraºi

Secretarul organizaþiei 
municipale PNL Cãlãraºi, 
Dragoº Coman a susþinut 
miercuri cã filiala localã 
se aflã în faþa unei 
misiuni dificile de 
recuperare a 
electoratului liberal pe 
care se pare cã l-a cam 
pierdut dupã ultimele 
alegeri parlamentare, 
desfãºurate la finele 
anului 2016. "Avem o 
misiune grea, o misiune 
care pleacã de la un 
procent foarte mic 
raportându-ne la 
ultimele alegeri 
parlamentare. ªtiþi 
foarte bine cã PNL n-a 
putut sã strângã în 
ultimul ciclu de alegeri 
mai mult de 4600 de 
voturi, ceea ce ne face 
munca." a declarat Dragoº Coman care a mai adãgat cã în 
perioada imediat urmãtoare, la nivelul filialei locale, va avea loc 
un amplu proces de reorganizare, în perspectiva câºtigãrii 
viitoarele bãtãlii electorale din 2019 ºi 2020. "Intrãm într-un 
proces de reorganizare, încercãm sã aºezãm partidul pe principii 
ºi valori. Nu cã ºi le-ar fi pierdut, doar cã s-au diluat în actuala 
conjuncturã socialã" a conchis Dragoº Coman, unul din 
viceprimarii municipiului reºedinþã de judeþ.

Ales în octombrie 2017 denimit „Sprijinirea îmbãtrânirii 
preºedinte al organizaþiei active". Proiectul e încã în studiu 
municipale a Persoanelor de ºi-l voi aduce în atenþia 
Vârsta a 3-a PNL Cãlãraºi (OPV3), organizaþiei municipale PNL 
Ionel ªerban a oferit marþi, în Cãlãraºi ºi Primãriei atunci când 
cadrul unei conferinþe de presã va fi finalizat. Proiectul constã în 
detalii despre activitatea curentã înfiinþarea unui Club pentru toþi 
a organizaþiei susþinând cã în pensionarii cãlãrãºeni în cadrul 
perioada imediat urmãtoare va cãruia sã funcþioneze mai multe 
finaliza un proiect destinat cercuri: de informare, de 
pensionarilor cãlãrãºeni, culturã, de practicare a unor 
obiectivul major fiind creºterea jocuri, etc. Rolul cel mai 
niovelului de socializare în rândul important ar fi acela de 
persoanelor de vârsta a 3-a. „În socializare a persoanelor de 
2018, pentru pensionarii vârsta a 3-a" a declarat Ionel 
cãlãrãºeni am un proiect ªerban.

Noul primvicepreºedinte al organizatorice. Problemele nu sunt rezolvãm într-un mod cât mai corect 
organizaþiei municipale PNL Cãlãraºi, puþine ºi variazã. Ne-am fixat ºi mai bine. Lucrãm în continuare ºi 
Florin Drãgan a declarat marþi, în obierctive pe termen scurt ºi lung. la calendarul de activitãþi politice pe 
cadrul unei conferinþe de presã, cã Pe termen scurt, încercãm sã mãrim care le vom întreprinde în acest an" 
de la preluarea noii funcþii este gradul de comunicare, organizând a declarat marþi, la întâlnirea cu 
preocupat de rezolvarea unor astfel de conferinþe de presã iar pe media localã, primvicepreºedintele 
probleme organizatorice care nu-s termen lung, ne aºteaptã mai multe PNL M Cãlãraºi.
puþine, stabilind ºi o serie de rânduri de alegeri. Urmeazã sã 

Florin Drãgan a devenit obiective atât pe termen scurt cât ºi purtãm discuþii cu majotitatea 
primvicepreºedinte imediat dupã ce lung pentru dezvoltarea filialei.     membrilor PNL din municipiu ºi sã 
conducerea filialei locale PNL Cãlãraºi „De când am devenit intrãm tot mai mult în contact cu 
a fost preluatã de Viorel Ivanciu, în primvicepreºedinte, am preluat o cetãþenii pentru a strânge 

parte din problemele problemele ºi a încerca sã le toamna anului trecut.

A. Jipa: Anul acesta 
vom iniþia în cadrul 
OFL douã proiecte 

mari pe parte medicalã

n PNL Cãlãraºi

Dragoº Coman: 
Avem o misiune grea

Fl. Drãgan: Problemele organizatorice nu-s puþine!
n PNL Cãlãraºi

n PNL

I. ªerban: Avem în lucru proiectul 
„Sprijinirea îmbãtrânirii active“

V. Ivanciu: Ne asumãm o nouã 
identitate, o nouã politicã a PNL

Ad. Stoica: În 2017, am preluat o organizaþie 
TNL destul de dificil de condus

Pentru 2018, bugetul este estimat la 102.220.000 lei
Buget 2018: 102.220.000 lei (estimare)

Buget 2017: 144.314.000 lei

Buget 2016: 131.975.000 lei

Buget 2015: 117.374.000 lei

Buget 2014: 114.698.000 lei

Ü Total Venituri: 102.220.000 lei
1. Sume defalcate din TVA pentru 
finanþarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul municipiilor: 20.492.000 lei
2. Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor: 3.542.000 lei
3. Cote defalcate din impozitul pe venit: 
32.757.000 lei
4. Subvenþii pentru sãnãtate: 918.000 lei
5. Venituri proprii: 44.000.000 lei

Buget Venituri ºi Cheltuieli 2018

În scopul realizãrii proiectului "Îmbunãtãþirea 
siguranþei navigabilitãþii pe Dunãre în regiunea 
transfrontalierã Cãlãraºi - Silistra", prin 
programul INTERREG VA România – Bulgaria, 
conducerea Consiliului Judeþean a iniþiat 
demersurile pentru preluarea în administrare a 
Bazei Nautice, aflatã în domeniul public al 
statului ºi în administrarea Ministerului 
Tineretului ºi Sportului prin Clubul Sportiv 
Municipal Cãlãraºi

MTS ºi-a dat acordul privind transmiterea imobilului 
"Baza nauticã", înregistrat în inventarul bunurilor 
imobile din domeniul public al statului la nr. MFP 
102756, în administrarea Consiliului Judeþean Cãlãraºi 
în baza Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publicã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Imediat dupã ce Hotãrârea privind solicitarea de 
transmitere a imobilului „Baza Nauticã", aflat în 
domeniul public al statului ºi în administrarea 
Ministerului Tineretului ºi Sportului, prin Clubul Sportiv 
Municipal Cãlãraºi, în administrarea Consiliului 
Judeþean Cãlãraºi va fi validatã marþi, în plen, de 
consilierii judeþeni, ea va sta la baza iniþierii unui 
proiect de Hotãrâre de Guvern privind transferul 
dreptului de administrare.
Baza Nauticã are o suprafaþã de teren mãsuratã de 
951,79 m.p. Imobilul este compus din: teren intravilan, 
curþi construcþii + construcþiile: C1 – construcþie P+1, C2 
– scarã exterioarã, C3-C4-baracã metalicã.

Echipa masculinã de tenis de masã, CS Fortus 
Cãlãraºi a încheiat turul ediþiei 2017 – 2018 al 
Diviziei A pe locul 4 în topul Seriei a II-a, 
format din 8 formaþii.

Returul este programat la Buzãu în perioada 22-24 
februarie. Pânã atunci cei 6 componenþi ai echipei, Alin 
Stanciu, Silviu Stanciu, Dorinel Dincã, Claudiu Costache, 
Cristian Ceacãrescu ºi Stelian Stanciu se antreneazã din 
greu, participând sãptãmânal la câte 3 ºedinþe de 
pregãtire în Sala de sport a Grupului ªcolar Danubius.

Seria a II-a este formatã din urmãtoarele echipe: 
Concordia Chiajna, ACSM Dunãrea Giurgiu, CSS 
Odorheiu Secuiesc II, CSM Focºani, ACTT Bucureºti, CS 
Raris Timiºoara, Unirea Alba Iulia ºi desigur, CS Fortus 
Cãlãraºi.

fost mai mare cu 14 procente faþã de 
anul 2016. Puterea de cumpãrare a 
pensiei medii de asigurãri sociale a 
înregistrat o creºtere de 9%. ªi ca un 
corolar, 13 din cele 14 criterii din 
Procedura de Dezechilibru 
Macroeconomic, instituitã de Comisia 
Europeanã au fost respectate." a scris 
parlamentarul cãlãrãºean pe facebook 
care a prezentat ºi o parte din þintele 
coaliþiei de guvernare pentru anul 2018. 

"Pentru 2018, obiectivele 
macroeconomice cuprinse ºi în 
programul de guvernare înseamnã un 
deficit bugetar de sub 3% din PIB; datoria 
publicã sã fie sub 60% din PIB; o creºtere 
economicã de peste 5,5%.

Bãtãlia pentru absorbþia integralã a 
fondurilor europene continuã, fiind o 
necesitate stringentã pentru creºterea 
competitivitãþii þãrii noastre. Dacã în 

Senatorul PSD, Roxana Paþurcã, membru Opoziþiei, 2017 a fost unul dintre cei mai 2017, gradul de absorbþie a fost de 11%, 
al Comisiei pentru buget, finanþe, buni ani post – decembriºti din punct de obiectivul pentru acest an dar ºi cei ce 
activitate bancarã ºi piaþã de capital, vedere macroeconomic. România a vor urma este accelerarea ritmului de 
susþine prin intermediul unei postãri pe înregistrat o creºtere economicã de 7%, cheltuire a fondurilor europene pentru a 
pagina personalã de facebook cã anul situându-se pe primul loc într-un top al ajunge la o ratã de absorbþie de 72,5% 
2017 a fost unul dintre cei mai buni þãrilor UE. Deficitul bugetar a fost sub de pânã la 31 decembrie 2020 ºi 100% pânã 
pentru România din punct de vedere 3%, mai mic decât în 2016. Datoria la 31 decembrie 2023." a conchis Roxana 
macroeconomic: creºterea economicã a publicã s-a cifrat la 36,4% din PIB, în Paþurcã.
fost de 7 %, prima din cadrul UE iar scãdere faþã de 2016 cu mai mult de 1%. 

Luni, 29 ianuarie va avea loc ºi audierea deficitul bugetart a fost sub 3%, mai mic Am avut o ratã a ºomajului situatã la un 
miniºtrilor propuºi de PSD ºi ALDE în decât cel înregistrat în 2016. „În ciuda minim istoric. În 2017, puterea de 
Cabinetul condus de Viorica Dãncilã.obiecþiilor afiºate cu precãdere de liderii cumpãrare a câºtigului salarial mediu a 

mandatului de consilier judeþean PSD Cãlãraºi a decis cine-l va 
al domnului Sbârcea Marian, am înlocui pe Marian Sbârcea în 
iniþiat prezentul proiect de Consiliul Judeþean. Acesta este 
hotãrâre pentru înlocuirea Marian Ichim care va obþine 
domnului Sbârcea Marian în cadrul mandatul de ales judeþean 
Consiliului Judeþean Cãlãraºi.

marþi, 30 ianuarie când va avea 
Organizaþia Judeþeanã Cãlãraºi a loc prima ºedinþã ordinarã de 
Partidului Social Democrat, prin plen a Consiliului Judeþean din 
adresa nr. 5 din 10.01.2018, acest an.
înregistratã la Consiliul Judeþean 
Cãlãraºi sub nr. 566 din aceeaºi 

"Urmare Deciziei Civile nr. 5305 din 
datã, a comunicat supleantul care 

11.12.2017 pronunþatã de Curtea 
întruneºte condiþiile legale pentru de Apel Bucureºti în Dosarul nr. 
a–i fi validat mandatul de consilier 612/116/2017, definitivã, prin care 
judeþean: domnul Ichim Marian." aceastã instanþã respinge cererea 
se aratã în Expunerea de Motive la de suspendare a Ordinului 
Proiectul de hotãrâre privind Prefectului Judeþului Cãlãraºi nr. 
validarea mandatului de consilier 115 din 11.04.2017 privind 
judeþean al lui Ichim Marian.constatarea încetãrii de drept a 

Sandra Teodora Roºca, membru PNL, a decis 
sã demisioneze din Consiliul Local municipal 
Cãlãraºi, pierzându-ºi astfel mandatul de ales 
local. 

Locul sãu va fi luat de Valentin Bucioveanu, aflat pe 
poziþia a 12-a din lista partidului. Ambele Proiecte 
de hotãrâri, de constatare a încetãrii mandatului lui 
Roºca, respectiv de validare a lui Bucioveanu se vor 
afla pe ordinea de zi a primei ºedinþe ordinare a 
Consiliului Local, din 2018, programatã joi, 31 
ianuarie de la ora 16.30 de minute.

Potrivit rezultatului alegerilor locale din vara anului 
2016, PNL are 10 mandate de consilier local, PSD, 8 
iar PDS, 3. Executivul Primãriei este format în 
totalitate din membri ai Partidului Naþional Liberal.

n Tenis de masã

CS Fortus, pe 4 în topul Diviziei B, 
Seria a II-a, la finele turului!

Consiliul Judeþean a solicitat 
preluarea în administrare 

a Bazei Nautice

PSD a stabilit înlocuitorul lui 
Marian Sbârcea în Consiliul Judeþean

n PNL

A demisionat din 
Consiliul Local Cãlãraºi

n PSD

Roxana Paþurcã: 2017 a fost unul dintre 
cei mai buni ani post - decembriºti din 

punct de vedere macroeconomic!
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Preºedinta organizaþiei municipale de femei a PNL 
Cãlãraºi (OFL Cãlãraºi), Alina Jipa, consilier local 
municipal, a prezentat marþi agenda activitãþilor ce vor fi 
iniþate în acest an de OFL Cãlãraºi precizând cã „pe 
partea medicalã" se vor desfãºura douã mari proiecte 
vizând testarea copiilor ºi a femeilor. „În cadrul OFL 
Cãlãraºi, vom avea 2 proiecte mari pe partea medicalã. 
Vom desfãºura testãri pe segmentul copiilor, respectiv 
testãri pe segmentul femeilor. Veþi avea în curând 
proiectul în sine. Este destul de complex ºi estimãm cã 
într-o lunã va fi gata. Vã vom comunica ºi numele 
doctorilor care se vor implica în derularea acestui 
proiect precum ºi locaþiile în care se vor desfãºura 
testãrile" a explicat marþi, în cadrul unei conferinþe de 
presã Alina Jipa care a mai adãugat cã în primãvarã 
municipiul Cãlãraºi va gãzdui o ºedinþã de lucru a 
Comisiei de Culturã, Culte ºi Minoritãþi a PNL care va 
iniþia un eveniment închinat Centenarului. „În altã 
ordine de idei, la nivel naþional fac parte din Comisia de 
Culturã, Culte ºi Minoritãþi. E o comisie care lucreazã cu 
motoarele turate la maxim. Am contribuit foarte mult 
la iniþierea unor propuneri legislative. 2018 fiind ºi anul 
Centenarului, vom avea întâlniri în toatã þara legate 
strict de evenimentele care au precedat Marea Unire. O 
astfel de întâlnire va avea loc ºi la Cãlãraºi, probabil la 
sfârºitul lunii martie, începutul lunii aprilie. Toatã 
Comisia de Culturã, Culte ºi Minoritãþi a partidului va fi 
la Cãlãraºi ºi sperãm sã fie alãturi de noi ºi conducerea 
centralã a PNL" a mai susþinut Alina Jipa.

Liderii organizaþiei voi acorda o mare parte a 
municipale PNL Cãlãraºi au timpului pe care-l avem la 
organizat, miercuri, în dispoziþie comunicãrii, 
premierã o conferinþã de dialogului cu cetãþenii. 
presã în cadrul cãruia ºi-au 

Aº vrea sã vã transmit 
prezentat, în mare, 

principalul meu gând, Acela 
obiectivele politice pentru 

de a aduce lângã noi elitele 
perioada urmãtoare. Noul 

oraºului din toate 
preºedinte, Viorel Ivanciu a 

domeniile. M-aº bucur sã-I 
declarat cã obiectivele sale 

putem avea alãturi pe acei 
majore sunt atragerea de 

oameni cu profesii liberale, 
elite în cadrul organizaþiei 

care împãrtãºesc filosofia 
precum ºi  creºterea gradului 

noastrã, oameni care sã ne 
de comunicare cu cetãþenii 

arate drumul având în 
municipiului reºedinþã de 

vedere cã ºi ei sunt foarte 
judeþ. "Vreau sã vã spun cã 

bine ancoraþi în realitatea 
ne asumãm o nouã 

localã."
identitate, o nouã politicã a 

Preºedinte cu acte în regulã Partidului Naþional Liberal., 
al organizaþiei municipale valorificând totodatã 
PNL Cãlãraºi de câteva luni, rezultatele "înaintaºilor" 

Cãlãraºi, acestei organizaþii colegi buni ºi sunt convins Ivanciu a mai precizat cã-ºi nostril ºi aici mã refer la 
municipale. O sã fie greu sã cã vom reuºi." a spus doreºte sã conducã filiala domnul Filipescu, la domnul 
ne ridicãm la nivelul care ei Ivanciu care a continuat "Aº "cu eleganþã dar în acelaºi Drãgulin ºi alþi colegi care 
au lucrat dar am lângã mine vrea sã mai menþionez cã timp ºi cu fermitate".au pus bazele, aici la 

Adrian Stoica (foto), noul preºedinte al la carate. Ne concetrãm acum ºi pe 
organizaþiei municipale de tineret a PNL formarea Clubului Studenþilor Liberali. 
Cãlãraºi (TNL) a susþinut marþi, în cadrul N-o sã transformãm Brroul TNL în biroul 
unei conferinþe de presã, cã a preluat CSL. Vor fi oameni difeiþi care vor lucra 
conducerea unei structuri interne „destul împreunã. Am stabilit niºte metode un 
de dificil de condus", prezentând ºi pic mai dure, de taxare a membrilor din 
obiectivele sale dar ºi ale noii echipe de Birou care nu sunt activi. Eu consider cã 
conducere pentru perioada urmãtoare. dacã faci parte din „vârful" unei 

organizaþii, trebuie sã dai un exemplu „2017 a fost anul în care am preluat o 
pentru ceilalþi" a spus Adrian Stoica.organizaþie, destul de dificil de condus. 

cã autoritãþile nu prea reuºesc sã facã ªeful tinerilor liberali a trecut în revistã ºi S-a format un Birou nou ºi tocmai de 
faþã acestui fenomen" a mai spus Stoica, planurile sale pentru anul care tocmai a aceea ne-am concentrat pe structurarea 
acesta continuând „E foarte important sã început. „2018 va fi anul în care ne vom cât mai eficientã a organizaþiei. Ne-am 
tragem un semnal de alarmã în privinþa concentra fix pe problemele cu care se împãrþit, în acest sens, pe comisii de 
educaþiei. Sistemul de învãþãmânt nu-i confruntã tineretul. În momentul de faþã specialitate. Am reuºit sã aducem alãturi 
poate trata pe toþi elevii ca ºi cum ar fi se desfãºoarã un proiect pe care sperãm de noi 35 de elevi, simpatizanþi care 
unul singur. De asemenea vrem sã facem sã-l finalizãm în aceastã lunã ºi care este reprezintã începutul Clubului Elevilor 
mult mai auzitã vocea tinerilor în legat de combaterea consumului de Liberali din Cãlãraºi. Printre ei se numãrã 
societate".droguri legale în rândul tinerilor. Se pare ºi Antonio Tilicã, vicecampion european 

motive. În primul rând, lipsa banilor din 150.000 lei. În baza prevederilor Legii 350 / Proiectul de buget a fost finalizat ºi 
salariile aferente cadrelor didactice. În 2017, 2005, Primãria a „prins" suma de 1.500.000 va fi supus validãrii în prima 
aceastea s-au ridicat la 54,155 milioane lei. lei, fonduri nerambursabile pentru 

jumãtate a lunii februarie, cel mai susþinerea proiectelor de tineret ºi sport.De asemenea s-au mai pierdut peste 13 
probabil în cadrul unei ºedinþe milioane lei din sumele defalcate din Conform prevederilor art. 39, alin. 3 din 
extraordinare. Pentru investiþii, impozitul pe venit. În schimb, în bugetul pe Legea nr. 273/2006 privind finanþele publice 
Executivul a prevãzut suma de 2018, sumele defalcate din TVA vor fi mai locale, locuitorii municipiului Cãlãraºi pot 

mari cu circa 2 milioane lei. transmite în scris ºi în termen de 15 zile 33.899.000 lei.
respectiv în perioada 19.01.2018-Bugetul de investiþii pentru 2018 este 
02.02.2018 de la publicarea prezentului estimat la 33.899.000 lei, compus doar din Pe site-ul  Primãriei Cãlãraºi se aflã deja 
anunþ, contestaþii,  privind proiectul  sumele provenite din Excedent, în cuantum postat, spre dezbatere publicã, Proiectul de 
menþionat anterior.de 11.438.000 lei, respectiv din Buget al municipiului pe anul 2018. Pentru 

„Împrumut", în cuantum de 22.461.000 lei Contestaþiile, pentru proiectul de hotãrâre acest an, Veniturile ºi Cheltuielile sunt 
privind aprobarea bugetului propriu al estimate la 102.220.000 lei. Veniturile În ceea ce priveºte sumele celor fi alocate 
municipiului Cãlãraºi pe anul 2018 se vor proprii sunt cifrate la 44 de milioane de lei susþinerii activitãþii sportive, AFC Dunãrea 
depune la registratura Primãriei iar Cotele defalcate dijn impozitul pe venit 2005 Cãlãraºi va primi de la buget 900.000 
municipiului Cãlãraºi din strada Bucureºti, la 32.757.000 lei. lei iar AHC Dunãrea 2014, 1.000.000 lei. În 
nr. 140A precum ºi la adresa de e-mail conturile CSM Cãlãraºi ºi CSS Cãlãraºi ar Faþã de anii precedenþi, bugetul este mai 
office@primariacalarasi.ro.putea intra în 2018, 250.000 lei, respectiv mic ºi acest lucru este cauzat de câteva 

n PNL Cãlãraºi

n Primãria Cãlãraºi

Secretarul organizaþiei 
municipale PNL Cãlãraºi, 
Dragoº Coman a susþinut 
miercuri cã filiala localã 
se aflã în faþa unei 
misiuni dificile de 
recuperare a 
electoratului liberal pe 
care se pare cã l-a cam 
pierdut dupã ultimele 
alegeri parlamentare, 
desfãºurate la finele 
anului 2016. "Avem o 
misiune grea, o misiune 
care pleacã de la un 
procent foarte mic 
raportându-ne la 
ultimele alegeri 
parlamentare. ªtiþi 
foarte bine cã PNL n-a 
putut sã strângã în 
ultimul ciclu de alegeri 
mai mult de 4600 de 
voturi, ceea ce ne face 
munca." a declarat Dragoº Coman care a mai adãgat cã în 
perioada imediat urmãtoare, la nivelul filialei locale, va avea loc 
un amplu proces de reorganizare, în perspectiva câºtigãrii 
viitoarele bãtãlii electorale din 2019 ºi 2020. "Intrãm într-un 
proces de reorganizare, încercãm sã aºezãm partidul pe principii 
ºi valori. Nu cã ºi le-ar fi pierdut, doar cã s-au diluat în actuala 
conjuncturã socialã" a conchis Dragoº Coman, unul din 
viceprimarii municipiului reºedinþã de judeþ.

Ales în octombrie 2017 denimit „Sprijinirea îmbãtrânirii 
preºedinte al organizaþiei active". Proiectul e încã în studiu 
municipale a Persoanelor de ºi-l voi aduce în atenþia 
Vârsta a 3-a PNL Cãlãraºi (OPV3), organizaþiei municipale PNL 
Ionel ªerban a oferit marþi, în Cãlãraºi ºi Primãriei atunci când 
cadrul unei conferinþe de presã va fi finalizat. Proiectul constã în 
detalii despre activitatea curentã înfiinþarea unui Club pentru toþi 
a organizaþiei susþinând cã în pensionarii cãlãrãºeni în cadrul 
perioada imediat urmãtoare va cãruia sã funcþioneze mai multe 
finaliza un proiect destinat cercuri: de informare, de 
pensionarilor cãlãrãºeni, culturã, de practicare a unor 
obiectivul major fiind creºterea jocuri, etc. Rolul cel mai 
niovelului de socializare în rândul important ar fi acela de 
persoanelor de vârsta a 3-a. „În socializare a persoanelor de 
2018, pentru pensionarii vârsta a 3-a" a declarat Ionel 
cãlãrãºeni am un proiect ªerban.

Noul primvicepreºedinte al organizatorice. Problemele nu sunt rezolvãm într-un mod cât mai corect 
organizaþiei municipale PNL Cãlãraºi, puþine ºi variazã. Ne-am fixat ºi mai bine. Lucrãm în continuare ºi 
Florin Drãgan a declarat marþi, în obierctive pe termen scurt ºi lung. la calendarul de activitãþi politice pe 
cadrul unei conferinþe de presã, cã Pe termen scurt, încercãm sã mãrim care le vom întreprinde în acest an" 
de la preluarea noii funcþii este gradul de comunicare, organizând a declarat marþi, la întâlnirea cu 
preocupat de rezolvarea unor astfel de conferinþe de presã iar pe media localã, primvicepreºedintele 
probleme organizatorice care nu-s termen lung, ne aºteaptã mai multe PNL M Cãlãraºi.
puþine, stabilind ºi o serie de rânduri de alegeri. Urmeazã sã 

Florin Drãgan a devenit obiective atât pe termen scurt cât ºi purtãm discuþii cu majotitatea 
primvicepreºedinte imediat dupã ce lung pentru dezvoltarea filialei.     membrilor PNL din municipiu ºi sã 
conducerea filialei locale PNL Cãlãraºi „De când am devenit intrãm tot mai mult în contact cu 
a fost preluatã de Viorel Ivanciu, în primvicepreºedinte, am preluat o cetãþenii pentru a strânge 

parte din problemele problemele ºi a încerca sã le toamna anului trecut.

A. Jipa: Anul acesta 
vom iniþia în cadrul 
OFL douã proiecte 

mari pe parte medicalã

n PNL Cãlãraºi

Dragoº Coman: 
Avem o misiune grea

Fl. Drãgan: Problemele organizatorice nu-s puþine!
n PNL Cãlãraºi

n PNL

I. ªerban: Avem în lucru proiectul 
„Sprijinirea îmbãtrânirii active“

V. Ivanciu: Ne asumãm o nouã 
identitate, o nouã politicã a PNL

Ad. Stoica: În 2017, am preluat o organizaþie 
TNL destul de dificil de condus

Pentru 2018, bugetul este estimat la 102.220.000 lei
Buget 2018: 102.220.000 lei (estimare)

Buget 2017: 144.314.000 lei

Buget 2016: 131.975.000 lei

Buget 2015: 117.374.000 lei

Buget 2014: 114.698.000 lei

Ü Total Venituri: 102.220.000 lei
1. Sume defalcate din TVA pentru 
finanþarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul municipiilor: 20.492.000 lei
2. Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor: 3.542.000 lei
3. Cote defalcate din impozitul pe venit: 
32.757.000 lei
4. Subvenþii pentru sãnãtate: 918.000 lei
5. Venituri proprii: 44.000.000 lei

Buget Venituri ºi Cheltuieli 2018

În scopul realizãrii proiectului "Îmbunãtãþirea 
siguranþei navigabilitãþii pe Dunãre în regiunea 
transfrontalierã Cãlãraºi - Silistra", prin 
programul INTERREG VA România – Bulgaria, 
conducerea Consiliului Judeþean a iniþiat 
demersurile pentru preluarea în administrare a 
Bazei Nautice, aflatã în domeniul public al 
statului ºi în administrarea Ministerului 
Tineretului ºi Sportului prin Clubul Sportiv 
Municipal Cãlãraºi

MTS ºi-a dat acordul privind transmiterea imobilului 
"Baza nauticã", înregistrat în inventarul bunurilor 
imobile din domeniul public al statului la nr. MFP 
102756, în administrarea Consiliului Judeþean Cãlãraºi 
în baza Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publicã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Imediat dupã ce Hotãrârea privind solicitarea de 
transmitere a imobilului „Baza Nauticã", aflat în 
domeniul public al statului ºi în administrarea 
Ministerului Tineretului ºi Sportului, prin Clubul Sportiv 
Municipal Cãlãraºi, în administrarea Consiliului 
Judeþean Cãlãraºi va fi validatã marþi, în plen, de 
consilierii judeþeni, ea va sta la baza iniþierii unui 
proiect de Hotãrâre de Guvern privind transferul 
dreptului de administrare.
Baza Nauticã are o suprafaþã de teren mãsuratã de 
951,79 m.p. Imobilul este compus din: teren intravilan, 
curþi construcþii + construcþiile: C1 – construcþie P+1, C2 
– scarã exterioarã, C3-C4-baracã metalicã.

Echipa masculinã de tenis de masã, CS Fortus 
Cãlãraºi a încheiat turul ediþiei 2017 – 2018 al 
Diviziei A pe locul 4 în topul Seriei a II-a, 
format din 8 formaþii.

Returul este programat la Buzãu în perioada 22-24 
februarie. Pânã atunci cei 6 componenþi ai echipei, Alin 
Stanciu, Silviu Stanciu, Dorinel Dincã, Claudiu Costache, 
Cristian Ceacãrescu ºi Stelian Stanciu se antreneazã din 
greu, participând sãptãmânal la câte 3 ºedinþe de 
pregãtire în Sala de sport a Grupului ªcolar Danubius.

Seria a II-a este formatã din urmãtoarele echipe: 
Concordia Chiajna, ACSM Dunãrea Giurgiu, CSS 
Odorheiu Secuiesc II, CSM Focºani, ACTT Bucureºti, CS 
Raris Timiºoara, Unirea Alba Iulia ºi desigur, CS Fortus 
Cãlãraºi.

fost mai mare cu 14 procente faþã de 
anul 2016. Puterea de cumpãrare a 
pensiei medii de asigurãri sociale a 
înregistrat o creºtere de 9%. ªi ca un 
corolar, 13 din cele 14 criterii din 
Procedura de Dezechilibru 
Macroeconomic, instituitã de Comisia 
Europeanã au fost respectate." a scris 
parlamentarul cãlãrãºean pe facebook 
care a prezentat ºi o parte din þintele 
coaliþiei de guvernare pentru anul 2018. 

"Pentru 2018, obiectivele 
macroeconomice cuprinse ºi în 
programul de guvernare înseamnã un 
deficit bugetar de sub 3% din PIB; datoria 
publicã sã fie sub 60% din PIB; o creºtere 
economicã de peste 5,5%.

Bãtãlia pentru absorbþia integralã a 
fondurilor europene continuã, fiind o 
necesitate stringentã pentru creºterea 
competitivitãþii þãrii noastre. Dacã în 

Senatorul PSD, Roxana Paþurcã, membru Opoziþiei, 2017 a fost unul dintre cei mai 2017, gradul de absorbþie a fost de 11%, 
al Comisiei pentru buget, finanþe, buni ani post – decembriºti din punct de obiectivul pentru acest an dar ºi cei ce 
activitate bancarã ºi piaþã de capital, vedere macroeconomic. România a vor urma este accelerarea ritmului de 
susþine prin intermediul unei postãri pe înregistrat o creºtere economicã de 7%, cheltuire a fondurilor europene pentru a 
pagina personalã de facebook cã anul situându-se pe primul loc într-un top al ajunge la o ratã de absorbþie de 72,5% 
2017 a fost unul dintre cei mai buni þãrilor UE. Deficitul bugetar a fost sub de pânã la 31 decembrie 2020 ºi 100% pânã 
pentru România din punct de vedere 3%, mai mic decât în 2016. Datoria la 31 decembrie 2023." a conchis Roxana 
macroeconomic: creºterea economicã a publicã s-a cifrat la 36,4% din PIB, în Paþurcã.
fost de 7 %, prima din cadrul UE iar scãdere faþã de 2016 cu mai mult de 1%. 

Luni, 29 ianuarie va avea loc ºi audierea deficitul bugetart a fost sub 3%, mai mic Am avut o ratã a ºomajului situatã la un 
miniºtrilor propuºi de PSD ºi ALDE în decât cel înregistrat în 2016. „În ciuda minim istoric. În 2017, puterea de 
Cabinetul condus de Viorica Dãncilã.obiecþiilor afiºate cu precãdere de liderii cumpãrare a câºtigului salarial mediu a 

mandatului de consilier judeþean PSD Cãlãraºi a decis cine-l va 
al domnului Sbârcea Marian, am înlocui pe Marian Sbârcea în 
iniþiat prezentul proiect de Consiliul Judeþean. Acesta este 
hotãrâre pentru înlocuirea Marian Ichim care va obþine 
domnului Sbârcea Marian în cadrul mandatul de ales judeþean 
Consiliului Judeþean Cãlãraºi.

marþi, 30 ianuarie când va avea 
Organizaþia Judeþeanã Cãlãraºi a loc prima ºedinþã ordinarã de 
Partidului Social Democrat, prin plen a Consiliului Judeþean din 
adresa nr. 5 din 10.01.2018, acest an.
înregistratã la Consiliul Judeþean 
Cãlãraºi sub nr. 566 din aceeaºi 

"Urmare Deciziei Civile nr. 5305 din 
datã, a comunicat supleantul care 

11.12.2017 pronunþatã de Curtea 
întruneºte condiþiile legale pentru de Apel Bucureºti în Dosarul nr. 
a–i fi validat mandatul de consilier 612/116/2017, definitivã, prin care 
judeþean: domnul Ichim Marian." aceastã instanþã respinge cererea 
se aratã în Expunerea de Motive la de suspendare a Ordinului 
Proiectul de hotãrâre privind Prefectului Judeþului Cãlãraºi nr. 
validarea mandatului de consilier 115 din 11.04.2017 privind 
judeþean al lui Ichim Marian.constatarea încetãrii de drept a 

Sandra Teodora Roºca, membru PNL, a decis 
sã demisioneze din Consiliul Local municipal 
Cãlãraºi, pierzându-ºi astfel mandatul de ales 
local. 

Locul sãu va fi luat de Valentin Bucioveanu, aflat pe 
poziþia a 12-a din lista partidului. Ambele Proiecte 
de hotãrâri, de constatare a încetãrii mandatului lui 
Roºca, respectiv de validare a lui Bucioveanu se vor 
afla pe ordinea de zi a primei ºedinþe ordinare a 
Consiliului Local, din 2018, programatã joi, 31 
ianuarie de la ora 16.30 de minute.

Potrivit rezultatului alegerilor locale din vara anului 
2016, PNL are 10 mandate de consilier local, PSD, 8 
iar PDS, 3. Executivul Primãriei este format în 
totalitate din membri ai Partidului Naþional Liberal.

n Tenis de masã

CS Fortus, pe 4 în topul Diviziei B, 
Seria a II-a, la finele turului!

Consiliul Judeþean a solicitat 
preluarea în administrare 

a Bazei Nautice

PSD a stabilit înlocuitorul lui 
Marian Sbârcea în Consiliul Judeþean

n PNL

A demisionat din 
Consiliul Local Cãlãraºi

n PSD

Roxana Paþurcã: 2017 a fost unul dintre 
cei mai buni ani post - decembriºti din 

punct de vedere macroeconomic!
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