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poate sã ne dezvoltãm. Avem deja în vedere apã, canalizare, gaz, curent electric. miliarde lei vechi pe an un venit pentru În ciuda greutãþilor generate de 
la nivelul municipiului Olteniþa surse Primãria Olteniþa, le-am spus cã sub nicio Mai sunt extrem de importante pentru noi reducerea sumelor ce vor fi alocate 
alternative ca sã facem rost de bani. Ne vom formã nu vom accepta nici cel mai mic rabat acele Studii de fezabilitate ºi Proiecte în acest an din cotele defalcate din 
descurca în funcþie de datele problemei dar de la avizul de mediu. Dumnealor au luat în tehnice. Dacã nu avem bani sã facem SF-

impozitul pe venit, primarul primã fazã un aviz de mediu, au fãcut PUZ-ul 
Olteniþei, Petre Þone rãmâne dar sunt la faza a doua la mediu. În aceastã 
optimist ºi transmitã cetãþenilor cã fazã sunt implicate inclusiv autoritãþile 

bulgare.ºi în 2018, Executivul are un 
Dumnealor mã asigurã pe mine, fiind vorba program de investiþii foarte 
de o fabricã de suprafaþã, nu existã nimic ambiþios. Þone declarã cã în acest 
încorporat în pãmânt, cã nu vor fi niciun fel 

an nu se vor mãri impozitele ºi de probleme pentru mediu. ªi îmi mai spun 
taxele locale încercând sã identifice cã nu vor avea nicio problemã în obþinerea 
surse alternative de venit la buget acelui aviz de mediu. Pânã nu se vor obþine 

absolut toate avizele necesare, nu voi semna prin crearea de oportunitãþi de 
sub nicio formã o autorizaþie de construire! afaceri în municipiu. Douã firme 
Dacã acea întreprindere ar începe sã 

puternice ar putea deschide afaceri construiascã, ar fi un lucru extrem de 
în acest an ceea ce ar genera un benefic pentru Olteniþa. Pentru cã foarte 
numãr însemnat de locuri de mulþi uitã ce înseamnã acele cote defalcate 

din impozitul pe venit. E vorba, în principal, muncã. Primarul Þone precizeazã cã 
de impozitul pe salariu care s-a micºorat de ºi în acest an Spitalul municipal va 
la 16 la 10%. Ori ca sã contracarãm lucru 

primi fonduri pentru  desfãºurarea ãsta nu ar fi extraordinar sã creãm 7-800 de 
în condiþii optime. Despre toate locuri de muncã? Dupã pãrerea mea ar fi 
acestea ºi multe alte în interviul extraordinar! În plus, apãrând impozitul pe 

proprietate, care fiind vorba de 1%, mã acordat mai jos publicaþiei noastre 
gândesc cã din acel master plan pe care mi l-de primarul Petre Þone.
au prezentat de 200 de milioane de dolari, 
cel puþin 60-70 de milioane de dolari sã fie 

Domnule primar, ne aflãm la început de construcþie în sine. Pãi 1% datoreazã ca 
nu o sã înþeleg niciodatã de ce doamnei urile ºi PT-urile, nu putem face absolut nimic an ºi sunt convins cã aveþi în agendã o serie impozit pe proprietate. Ar fi extraordinar, de 
Firea i se permite, e vorba de Primãria în continuare! În plus, avem pentru anul de obiective, de proiecte pe care aici trebuie sã scoatem bani! E adevãrat cã 
Capitalei, ca din încasãrile din acel venit din curent, un proiect destul de ambiþios. Mi-aº intenþionaþi sã le iniþiaþi în 2018. Probabil va trebui la sfârºitul acestui an sã facem 
impozitul pe salarii, sã aibã 60 ºi ceva la sutã dori ca anul acesta sã inaugurãm un bust din cã o parte dintre ele vor fi ºi finalizate pânã toate calculele posibile pentru 2019 care va 
iar noi sã avem decât 43%!? De ce aceastã bronz masiv al lui Neagoe Basarab, la finalul anului. Aº vrea sã vã întreb dacã s- fi un an extrem, extrem de complicat. Dacã 
discriminare? Pentru cã are un buget domnitorul care la 1515 a pomenit, pentru a aprobat bugetul ºi în ce mãsurã reuºiþi sã anul acesta nu-mi fac griji dar mã preocupã 
fantastic de mare iar noi suntem la limita prima datã în scris, numele localitãþii implementaþi tot ceea ce v-aþi propus starea financiarã a municipiului, la anul, cu 
subzistenþei. Nu reuºesc sã înþeleg dar Olteniþa.având în vedere cã aveþi ºi o serie de douã rânduri de alegeri mã preocupã mult 
probabil cã dumnealor acolo sus vor face de cheltuieli consistente ºi mã refer aici în ªi mai avem "nimicuri", dar care sunt foarte mai mult, pentru cã ºtiþi ce înseamnã 
aºa naturã ca ºi noi sã avem posibilitatea sã primul rând la buna funcþionare a importante pentru funcþionarea Primãriei. alegerile.
ne dezvoltãm. Mai vorbea domnul Tudose spitalului. De exemplu, îmi doresc ºi vom aloca bani 
cu cei care au sume rãmase, acel fond de pentru totemuri. Noi am rãmas cu pancarde Bugetul nu este încã votat. Lucrul acesta s-ar „Nu pot sã înþeleg cum au 
rulment, cã la un moment dat sã li se ia dupã timpul lui Pazvante care indicã intrarea putea întâmpla probabil în jurul datei de 10 
chiar jumãtate. Pãi dacã nu ne împãrþit cota“în municipiul Olteniþa.februarie. Anul acesta ne confruntãm însã cu 
gospodãream, era normal ca în tot acest an probleme foarte, foarte mari. Avem de realizat curentul electric în parc ºi Aº vrea sã revenim la prima întrebare, sã stãm, sã ne uitãm pe pereþi ºi sã nu facem internet gratuit pentru ca toþi locuitorii Nu este pentru nimeni o surprizã cã toate domnule primar, la finalul ei, legat de nimic? Îl întreb eu acum pe domnul Tudose, municipiului Olteniþa care vin în Parcul primãriile din þarã, mai ales cele mari ºi cele spital. La finele anului trecut aþi avut dacã nu eram gospodar ºi dacã nu mã central sã se recreeze sau care vin cu copii la de municipiu care au forþã de muncã în cheltuieli destul de mari generând arierate gândeam cã e posibil sã vinã o asemenea acel loc de joacã. Vom reabilita cantina unde interior, au suferit cele mai mari pierderi. de peste 1,5 miliarde lei vechi. Consiliul nãpastã pe capul nostru, ce fãceam? avem 120 de oameni care vin zi de zi ºi le Ca sã exemplific, anul acesta faþã de anul Judeþean nu v-a ajutat decât cu 1/3 din 
Aºa, vreau sã vã spun dumneavoastrã dar ºi dãm o masã caldã. Sunt lucruri foarte, foarte trecut avem 31 de miliarde lei vechi "tãiate" sumã. Cum o sã vã descurcaþi? Ce mesaj 
olteniþenilor cã noi avem un program foarte importante ºi care ne fac sã fim mândri de din cotele defalcate din impozitul pe venit. aveþi pentru cei care au fãcut aceastã 
ambiþios chiar ºi pentru 2018. oraºul nostru.Domnul premier Tudose, atunci când împãrþire în condiþiile în care ºtim prea 
Mi-am fãcut un plan pe 4 ani în care vom În paralel, nu vom neglija sub nicio formã doamna Firea a fãcut mare scandal, a promis bine, spitalul deserveºte nu doar populaþia 
reface toate trotuarele din municipiul activitãþile pe care avem de gând sã le facem cã la nivelul anului 2018 absolut toatã lumea municipiului Olteniþa ci ºi locuitorii din 
Olteniþa. În primã fazã, avem 10 miliarde pentru Centenar. Asta înseamnã inclusiv va avea aceleaºi cote de venit ca în 2017. În zona limitrofã, undeva la 30-40% din 
pentru 2018. Avem un plan extraordinar de colocvii, întruniri ºtiinþifice, manifestãri primã fazã când am primit hârtie de la populaþia judeþului Cãlãraºi?
ambiþios de reabilitare a Parcului central. culturale, piese de teatru, etc astfel încât sã Finanþele Publice am avut aceste cote Dumneavoastrã aþi formulat întrebarea 
Foarte multã lume, ºi aici sunt supãrat în conectãm oamenii la acest eveniment.defalcate la nivelul anului trecut. Dupã 3 zile corect doar cã rãspunsul meu nu se poate 
primul rând pe guvernanþi care sunt din am avut o surprizã uriaºã! Acelaºi organ al limita doar la a spune ce mi-a dat CJ. În 
partidul meu, nu dã o importanþã „E al 3-lea an consecutiv în statului, adicã Finanþele Publice, ne-a momentul în care am luat legãtura cu 
Centenarului. Toatã lumea decât declamã, comunicat cã de fapt avem cu 31 de miliarde preºedintele Consiliului Judeþean, domnul care nu mãrim impozitele dar oare noi Centenarul îl întâmpinãm doar de lei vechi mai puþin decât am avut anul Iliuþã, mi-a spus cã sumele repartizate 
cu poveºti ºi cu poezii? Iertaþi-mã, avem trecut. Dacã puneþi una lângã alta, mãririle ºi taxele locale“ localitãþilor cu primari PSD, vor fi împãrþite 
nevoie ºi de sume!de salarii ºi aceastã diminuare ar însemna cã de cãtre conducerea PSD Cãlãraºi. Din La finele anului trecut, spuneaþi cã nu Încã de anul trecut, avem banii sã reabilitãm avem probleme foarte mari. pãcate pentru noi, PSD Cãlãraºi cred cã a veþi proceda la majorarea impozitelor ºi Parcul Central, iar în centrul parcului avem ºi Eu mã felicit, dacã nu o face altcineva mãcar ajuns o afacere de familie. PSD Cãlãraºi, cred taxelor. Aº vrea sã vã întreb dacã vã pãstraþi bani alocaþi pentru o statuie dedicatã eroilor sã o fac singur, cã am avut inspiraþia sã cã este luat, la ora actualã, pe persoanã acelaºi gând sau dacã vor fi mãrite mãcar neamului. ªi nu sunt bani puþini. E vorba de economisesc anul trecut niºte bani. Altfel, fizicã. Cel puþin eu, personal, nu am mai fost cu indicele inflaþiei.11 miliarde lei vechi! E vorba de o statuie cu anul acesta nu am fi avut absolut niciun leu invitat la o delegaþie permanentã de foarte 
înãlþimea cuprinsã între 8 ºi 9 metri, din Eu m-am þinut de cuvânt, le-am propus pentru investiþii. Ce este mai dificil pe lângã multe luni. Am înþeles cã toate deciziile se 
bronz, cu un soclu din marmurã. Ceva care consilierilor locali iar dumnealor au fost de lipsã de investiþii, e cã suntem obligaþi în iau doar în 2: domnul preºedinte interimar 
sã dãinuiascã sute de ani! acord. Nu am mãrit taxele ºi impozitele primã fazã, de aici ºi dificultãþile de formare Pandea ºi Tudose, iertaþi-mã, Chiriþã. 
Pe lângã aceste obiective foarte îndrãzneþe, locale cu nici mãcar un singur leu! Este al a bugetului, sã tãiem de oriunde e posibil ca Intenþionat am spus greºit numele. Eu cred 
avem de finalizat Casa de Culturã, ºi la fel treilea an consecutiv în care nu mãrim taxele sã ne încadrãm în bugetul de venituri ºi cã domnul Ciprian Pandea creºte un Tudose 
avem bani deja puºi încã de anul trecut ºi impozitele locale. Eu am mers totdeauna cheltuieli. lângã el. Nu pot sã înþeleg cum au împãrþit 
pentru acele utilitãþi. Pentru cã eu sper din pe premisa sã aducem bani din altã parte. Sã Nu putem angaja cheltuieli mai mari decât cota, adicã 30 de miliarde lei vechi, pe care 
tot sufletul anul acesta sã fie datã în producem bani prin crearea de locuri de veniturile pe care le vom avea doar pe domnul Vasile Iliuþã le-a dat-o sã o 
folosinþã Casa de Culturã! Ar fi culmea sã nu muncã. Ca dovadã, acea fabricã Walter Tosto vorbele unui fost prim-ministru. Eu sper din direcþioneze spre cele 17 primãrii PSD-iste, 
fi prevãzut bani pentru utilitãþi! C.N.I-ul va începe sã producã anul acesta iar dupã tot sufletul cã acest guvern care acum se asta dintr-un total de 78 de miliarde lei 
cheltuie 200 miliarde lei vechi, aproape 5 estimãrile mele va aduce un venit la bugetul formeazã va þine cont de problemele care vechi.
milioane de euro iar noi sã nu punem câteva sunt în teritoriu. Sper din tot sufletul sã nu i local cuprins între 10 ºi 14 miliarde lei vechi Pentru mine e o surprizã de proporþii 
sute de mii de euro, partea noastrã de se dea satisfacþie decât doamnei Firea ºi, pe an. E un lucru extraordinar ºi mai avem în disponibilitatea domnului preºedinte Iliuþã 
contribuþie!?poate, altor câþiva primari mai puternici din derulare acel proiect estimat la 200 de de a fi corect. Din pãcate, cei doi au împãrþit 
Suntem obligaþi sã punem bani pentru PSD iar restul sã ne descurcãm cum putem. milioane de dolari, fabricã de uleiuri uzate. aceºti bani fãrã sã consulte pe nimeni. Fãrã 
utilitãþile la blocul ANL. Sunt 56 de unitãþi Probabil cã þinta, e posibil, nu ºtiu, este sã De fapt, acolo sunt 3 fabrici dar suntem în sã consulte Delegaþia Permanentã, Biroul 
locative care vor fi construite pe banii tãiem salariile pe care doar le-am majorat procedurã de avizare ºi aici vreau sã fac o Executiv, primarii, consilierii judeþeni! Au 
statului de cãtre Agenþia Naþionalã a anul trecut sau, sã mãrim în mod, zic eu, precizare foarte importantã. Când aceºti considerat cã ei sunt cei mai tari ºi cei mai 
Locuinþelor, iar noi, Olteniþa, suntem obligaþi aberant taxele ºi impozitele locale. Eu oameni au venit în urmã cu 3 ani ºi au mari ºi au fãcut o împãrþire care, pur ºi 
sã venim cu o cofinanþare pentru utilitãþi: consider cã nu dupã urma celor mulþi se solicitat acest teren care produce cam 3 simplu, sfideazã bunul simþ.

î 

î 

î 

Pentru spital, care aºa cum aþi arãtat aveam Nicolicea. ªi m-am gândit ca prin gândeºte cã vreodatã, ar putea sã-mi 
1,66 miliarde lei vechi arierate, s-au transmitã mie vreo dispoziþie din partea lui intermediul domnului deputat Nicolicea sã „Sunt extrem de 
repartizat 66 de mii, adicã 660 de milioane. Ciprian! Pentru mine nu mai existã! Un om ajung sã-i povestesc domnului Dragnea 

dezamãgit“Un miliard mai puþin. Probabil cã nu ar fi fost cãruia îi acorzi toatã încrederea, pe care-l modul cum s-au împãrþit aceºti bani ºi ce 
niciun fel de problemã dacã s-ar fi dat, eu aduci la Olteniþa ºi începi sã-l ºcolarizezi, sã importanþã se dã unui spital care deserveºte Aº vrea, cu permisiunea dumneavoastrã, 
ºtiu, banii pentru cofinanþãri la comunele înveþe ce-i partidul ºi apoi sã se poarte în cel puþin 1/3 dintr-un judeþ. Am investit sã intrãm ºi în politicã. Se vede cã sunteþi 

felul acesta, dã dovadã de caracterul pe sãrace, dacã exista un calcul care, cât de cât, extraordinar de mulþi bani de la Primãria supãrat pe modul în care se lucreazã la 
care-l are. Îmi pare rãu dar nu vãd de ce aº sã þinã cont de realitãþile din judeþ. Dar când Olteniþa. Vom continua pe aceastã linie chiar "vârful" organizaþiei judeþene PSD Cãlãraºi. 
trece cu vederea astfel de lucruri.vezi comune de 3-4 mii de locuitori care au dacã anul acesta în primã fazã vom aloca Lucrul acesta ar putea sã vã determine sã 

arierate de 1,57 miliarde lei vechi sau 1,7 bani mai puþini. Dar este decât o primã fazã, spuneþi, cu voce ºi mai puternicã cã e „Ar fi nevoie de alegeri“miliarde... Eu nu spun cã dumnealor nu au o vom regla în cursul anului pentru cã încã o nevoie de organizarea de alegeri interne 
probleme ºi cã nu ar trebui ajutaþi. Doar cã datã vã spun, eu am încredere cã nu putem care sã consfinþeascã direcþia în care sã se Deci, ar fi nevoie de alegeri? 
una este una sã faci arierate pe diverse îndrepte partidul? fi lãsaþi aºa ºi cã ni se vor completa aceste Dupã pãrerea mea, da. Am vãzut cã ºi de la 
probleme pe care le-ai avut ºi nu ai putut sã 

domnul preºedinte Dragnea s-a pus 
le plãteºti ºi alta e sã ai arierate la un spital 

problema alegerilor. Sunt 11 judeþe în 
care deserveºte 1/3 din judeþul Cãlãraºi.

aceastã situaþie. Cei care se gândesc sã 
Dacã trec ºi la împãrþirea sumelor pentru devinã preºedinte la Cãlãraºi, sã se 
cofinanþãri, Olteniþa a fãcut o adresã cãtre gândeascã ºi la faptul cã e posibil pentru cã 
Consiliul Judeþean pentru a solicita suma de e în vigoare Statutul, ca la alegeri sã 
15 miliarde lei vechi încã din luna decembrie participe toþii membrii partidului. Olteniþa 
a anului trecut, neºtiind modalitatea în care are un numãr însemnat de membri ºi are 
se vor aloca banii. Am retrimis adresa ºi pe 5 multe comune în jur care sunt ajutate în 
ianuarie, suma fiind necesarã pentru primul rând de Olteniþa ºi apoi de Cãlãraºi.
introducerea utilitãþilor la blocul ANL care Nu pot sã nu semnalez un lucru care poate fi 
are 56 de unitãþi locative. Nouã ni s-a extrem de benefic pentru partid. E vorba de 
acordat doar 64 de mii de lei (640 de prietenia dintre Roxana Paþurcã ºi doamna 
milioane lei vechi) iar unor comune cu 3000 Viorica Dãncilã care a venit de multe ori la 
de oameni, 5 miliarde de lei vechi. (n.r. Cãlãraºi ºi Olteniþa. Dar asta înseamnã cã ºi 
Sãruleºti). Sunt inadvertenþe extrem de noi sã ne ridicãm la înãlþimea doamnei 
mari! La un moment dat am avut impresia Dãncilã. Sã ºtim ce sã cerem. Sã vadã cã la 
cã s-a þinut cont de sumele care vor fi noi se munceºte!
primite sau accesate pe PNDL Dar nu e aºa. Încã o datã vã spun. Eu cred cã PSD Cãlãraºi 
O comunã a primit 5 miliarde de lei vechi iar e luat pe persoanã fizicã. Dacã Delegaþie 
oraºul Lehliu Garã care a câºtigat proiecte în Permanentã nu mai avem de luni de zile... Ei 
valoare de circa 90 de miliarde de lei vechi, zic cã vorbesc la partid dar dacã vorbesc 
doar 1 miliard de lei vechi. Nu înþeleg modul doar ei, fel de fel de lucruri...  Eu mã refer la 
cum au calculat, cum au gândit-o. problemele partidului.

Nu înþelegeþi pentru cã nu aþi fost invitat Care ar fi mesajul dumneavoastrã pentru 
la acea discuþie în cadrul partidului astfel cei doi pe care i-aþi menþionat? 
încât fiecare sã-ºi prezinte problemele… Mesajul meu este sã reintre în normalitate. sume aºa cum ni s-a promis. Nu putem E pãrerea mea ºi mi-o menþin. Vãd cã nu 
Nu a existat acea discuþie! Deci eu nu am Mã feresc sã vorbesc prea multe. Va veni funcþioneazã. ªi pentru cã tot m-aþi întrebat renunþa la 31 de miliarde lei vechi. Dar nici 
cunoºtinþã de acest lucru. L-am sunat pe ziua în care voi spune mult mai multe. ªi de partid, vã spuneam anterior de nu putem sã luãm furcile sau pancardele! 
domnul Ciprian pe data de 8 ianuarie, mi-a despre îndepãrtarea lui Marius Dulce ºi de susþinerea mea necondiþionatã pentru Nu ne rãmâne decât sã sperãm. Eu sper ca promis cã mã sunã în 10 minute. Astãzi când multe alte lucruri doar ca sã le facem loc Ciprian Pandea. Acum când vorbesc cu Ciprian Pandea sã se trezeascã pentru cã vorbesc cu dumneavoastrã suntem în 25 neamurilor. Marius Dulce a avut o bãtãlie dumneavoastrã nu mai am aceastã mai e puþin ºi vin douã runde de alegeri în ianuarie. Sã presupunem cã sunt 10 minute decentã în 2016. Pãi acum se încearcã convingere. Pentru cã sunt extrem de 2019. Vor veni sã cearã voturi.din alea polare ºi dureazã mai mult. îndepãrtarea lui ca sã facem loc la neamuri? dezamãgit. Domnul Ciprian Pandea are doar 

Tot spre finalul anului trecut, domnule Ajung ºi în teritoriu toate astea...un singur om de încredere ºi mã refer la 
primar, ne spuneaþi cã aveaþi anumite Eu le transmit celor doi prin intermediul George Chiriþã. Ei doi leagã ºi dezleagã, cum „M-a ajutat foarte mult 
disfuncþionalitãþi în relaþia cu partenerul de dumneavoastrã pentru cã altã cale nu existã, se spune în popor. Nu pot fi de acord cu domnul deputat Nicolicea“ coaliþie ALDE. S-au mai remediat lucrurile? sã reintre în normal. Normalitate! Viaþã de acest mod de lucru. Sã nu vã gândiþi cã aº 

partid! Aºa cum eu am la Olteniþa, lunã de Nu aveau cum sã se remedieze. Sãptãmâna dori sã ajung la domnul Dragnea ca sã-l 
Sã presupunem cã a fost ºi nebunia cu lunã, Birou Executiv ºi acþiuni, aºa trebuie sã viitoare avem o primã ºedinþã de Consiliul pârãsc pe domnul Pandea. Nu! N-am fãcut 

schimbarea guvernului… aibã ºi ei la Cãlãraºi. Cã le place de unii sau niciodatã aºa ceva. Mã voi duce sã-i spun cã Local în care vom aproba acele investiþii. Nu, 
nu, asta-i viaþa! Noi toþi suntem membri E motivul pentru care nu am fãcut nicio direcþia în care merge PSD Cãlãraºi este... de nu cred cã s-au remediat, atâta timp cât la 
PSD! Îmi dau seama cã ei m-ar vrea plecat. miºcare, e motivul pentru care nu m-am dus fapt nu este. E de domeniul absurdului. Bat conducerea organizaþiei judeþene existã un 
Dar din pãcate pentru ei, dacã plec, PNL la uºã niºte alegeri ºi noi ce facem? Noi nu la domnul preºedinte Dragnea. În toatã interimar care viseazã cai verzi pe pereþi, 
câºtigã un candidat puternic în 2020. Cred cã facem nimic. Vor sã ne dea ordine? Pãi sã se aceastã nebunie, am ºi un stâlp de susþinere, cum o sã ajungã el prefect, subprefect, ºi nu 
sunteþi conºtient de lucrul ãsta!facã respectaþi ca sã ne dea ordine! Se sã zic aºa. M-a ajutat pe mine, ca municipiu, ºtiu ce, pe la Budeºti. Nu cred, dar asta este, 

înºealã amarnic domnul Chiriþã dacã se Mulþumesc ºi spor în continuare!foarte mult domnul deputat Eugen mergem înainte!

î 

î 

î î 

î 

î 
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n Olteniþa

Þone: Vreau sã le spun olteniþenilor cã avem un program de investiþii foarte ambiþios ºi în 2018

Locuinþe, servicii ºi dezvoltare 
publicã figureazã alte douã 
obiective: Bust Neagoe 
Basarab ºi Totem intrare 
municipiu, ambele evaluate la 
câte 50.000 lei fiecare.

fost prevãzutã suma de Jumãtate din suma de Pentru reabilitarea trotuarelor, 
1.300.000 lei. Pentru ridicarea mai sus va fi utilizatã suma ce va fi utilizatã este Statuii eroilor din municipiul 

estimatã la 1.43.000 lei iar pentru finanþarea unor Olteniþa cãzuþi în rãzboiul 
pentru lucrãri modernizare lucrãri deja demarate. antifascist 1944-1945, 
strãzi, et. a 5-a, este prevãzutã Executivul „a pus deoparte" 
suma de 50.000 lei.suma de 1.100.000 lei.La 31 decembrie 2017 s-a 
Pentru elaborarea de Studii ºi Construirea unei anexe înregistrat un excedent al 
Proiecte, se vor cheltui în acest funcþionare parter ºi bugetului local al municipiului 
an 300.000 lei iar pentru recompartimentarea Olteniþa, în sumã de 5.213.000 
achiziþionarea unei centrale nestructuralã la Cantina de lei. Potrivit primarului Petre 
telefonice, suma de 20.000 lei.ajutor social necesitã lucrãrile Þone, suma va fi utilizatã atât 

evaluate la 150.000 lei. Proiectul de Hotãrâre privind pentru finanþarea finalizãrii 
utilizarea excedentelor unor investiþii (2.600.000 lei) În Parcul central se vor efectua 

cât ºi pentru demararea alor înregistrate la 31 decembrie în acest an diverse lucrãri de 
lucrãri noi (2.293.000 lei). 2017 de bugetul local ºi unele reabilitare, estimate la 650.000 

lei. Pentru introducerea instituþii publice locale Astfel pentru continuarea 
utilitãþilor la blocul ANL format finanþate din venituri proprii va lucrãrilor la Biblioteca 
din 56 de unitãþi locative, suma fi supus validãrii aleºilor locali municipalã, muzeu de 
pentru investiþii este de arheologie ºi sala de în cadrul ºedinþei ordinare de 
500.000 lei.spectacole în municipiul plen programatã miercuri, 31 

Olteniþa, amenajãri conexe a Tot la Capitolul Lucrãri noi – ianuarie.

Consiliul de Administraþie al Societãþii Agricole Agrozootehnica 
Independenþa convoacã Adunarea Generalã Ordinarã a Societãþii 
Agricole Agrozootehnica Independenþa, în sala Cãminului cultural din 
Independenþa, luni 12.02.2018, ora 10.00, cu urmãtoarea ordine de zi:
1. Raport al Consiliului de Administraþie privind situaþia economico – 
financiarã pe anul 2017 ºi aprobarea lui.
2. Raport al Comisiei de Cenzori ºi aprobarea lui
3. Prezentarea bilanþului contabil ºi a contului de profit ºi pierdere pe 
anul 2017 ºi aprobarea lui.
4. Proiect de hotãrâre privind repartizarea profitului pe anul 2017.
5. Proiect de hotãrâre privind structura culturilor ce se vor cultiva în 
anul agricol 2017 / 2018.
6. Proiect de hotãrâre privind bugetul de venituri ºi cheltuieli pe anul 
2018.
7. Proiect de hotãrâre privind casarea unor mijloace fixe.
8. Proiect privind modificarea unor articole din Statutul societãþii 
agricole.
9. Alte proiecte ºi probleme diverse.
În cazul în care nu se întruneºte numãrul de asociaþi cerut de Legea 36 / 
1991 se replanificã pe data de 13.02.2018, ora 10.00.

Preºedinte Consiliul de Administraþie,
Anghel Constantin

n Olteniþa

Excedent de peste 5,2 milioane 
lei la finele anului 2017
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poate sã ne dezvoltãm. Avem deja în vedere apã, canalizare, gaz, curent electric. miliarde lei vechi pe an un venit pentru În ciuda greutãþilor generate de 
la nivelul municipiului Olteniþa surse Primãria Olteniþa, le-am spus cã sub nicio Mai sunt extrem de importante pentru noi reducerea sumelor ce vor fi alocate 
alternative ca sã facem rost de bani. Ne vom formã nu vom accepta nici cel mai mic rabat acele Studii de fezabilitate ºi Proiecte în acest an din cotele defalcate din 
descurca în funcþie de datele problemei dar de la avizul de mediu. Dumnealor au luat în tehnice. Dacã nu avem bani sã facem SF-

impozitul pe venit, primarul primã fazã un aviz de mediu, au fãcut PUZ-ul 
Olteniþei, Petre Þone rãmâne dar sunt la faza a doua la mediu. În aceastã 
optimist ºi transmitã cetãþenilor cã fazã sunt implicate inclusiv autoritãþile 

bulgare.ºi în 2018, Executivul are un 
Dumnealor mã asigurã pe mine, fiind vorba program de investiþii foarte 
de o fabricã de suprafaþã, nu existã nimic ambiþios. Þone declarã cã în acest 
încorporat în pãmânt, cã nu vor fi niciun fel 

an nu se vor mãri impozitele ºi de probleme pentru mediu. ªi îmi mai spun 
taxele locale încercând sã identifice cã nu vor avea nicio problemã în obþinerea 
surse alternative de venit la buget acelui aviz de mediu. Pânã nu se vor obþine 

absolut toate avizele necesare, nu voi semna prin crearea de oportunitãþi de 
sub nicio formã o autorizaþie de construire! afaceri în municipiu. Douã firme 
Dacã acea întreprindere ar începe sã 

puternice ar putea deschide afaceri construiascã, ar fi un lucru extrem de 
în acest an ceea ce ar genera un benefic pentru Olteniþa. Pentru cã foarte 
numãr însemnat de locuri de mulþi uitã ce înseamnã acele cote defalcate 

din impozitul pe venit. E vorba, în principal, muncã. Primarul Þone precizeazã cã 
de impozitul pe salariu care s-a micºorat de ºi în acest an Spitalul municipal va 
la 16 la 10%. Ori ca sã contracarãm lucru 

primi fonduri pentru  desfãºurarea ãsta nu ar fi extraordinar sã creãm 7-800 de 
în condiþii optime. Despre toate locuri de muncã? Dupã pãrerea mea ar fi 
acestea ºi multe alte în interviul extraordinar! În plus, apãrând impozitul pe 

proprietate, care fiind vorba de 1%, mã acordat mai jos publicaþiei noastre 
gândesc cã din acel master plan pe care mi l-de primarul Petre Þone.
au prezentat de 200 de milioane de dolari, 
cel puþin 60-70 de milioane de dolari sã fie 

Domnule primar, ne aflãm la început de construcþie în sine. Pãi 1% datoreazã ca 
nu o sã înþeleg niciodatã de ce doamnei urile ºi PT-urile, nu putem face absolut nimic an ºi sunt convins cã aveþi în agendã o serie impozit pe proprietate. Ar fi extraordinar, de 
Firea i se permite, e vorba de Primãria în continuare! În plus, avem pentru anul de obiective, de proiecte pe care aici trebuie sã scoatem bani! E adevãrat cã 
Capitalei, ca din încasãrile din acel venit din curent, un proiect destul de ambiþios. Mi-aº intenþionaþi sã le iniþiaþi în 2018. Probabil va trebui la sfârºitul acestui an sã facem 
impozitul pe salarii, sã aibã 60 ºi ceva la sutã dori ca anul acesta sã inaugurãm un bust din cã o parte dintre ele vor fi ºi finalizate pânã toate calculele posibile pentru 2019 care va 
iar noi sã avem decât 43%!? De ce aceastã bronz masiv al lui Neagoe Basarab, la finalul anului. Aº vrea sã vã întreb dacã s- fi un an extrem, extrem de complicat. Dacã 
discriminare? Pentru cã are un buget domnitorul care la 1515 a pomenit, pentru a aprobat bugetul ºi în ce mãsurã reuºiþi sã anul acesta nu-mi fac griji dar mã preocupã 
fantastic de mare iar noi suntem la limita prima datã în scris, numele localitãþii implementaþi tot ceea ce v-aþi propus starea financiarã a municipiului, la anul, cu 
subzistenþei. Nu reuºesc sã înþeleg dar Olteniþa.având în vedere cã aveþi ºi o serie de douã rânduri de alegeri mã preocupã mult 
probabil cã dumnealor acolo sus vor face de cheltuieli consistente ºi mã refer aici în ªi mai avem "nimicuri", dar care sunt foarte mai mult, pentru cã ºtiþi ce înseamnã 
aºa naturã ca ºi noi sã avem posibilitatea sã primul rând la buna funcþionare a importante pentru funcþionarea Primãriei. alegerile.
ne dezvoltãm. Mai vorbea domnul Tudose spitalului. De exemplu, îmi doresc ºi vom aloca bani 
cu cei care au sume rãmase, acel fond de pentru totemuri. Noi am rãmas cu pancarde Bugetul nu este încã votat. Lucrul acesta s-ar „Nu pot sã înþeleg cum au 
rulment, cã la un moment dat sã li se ia dupã timpul lui Pazvante care indicã intrarea putea întâmpla probabil în jurul datei de 10 
chiar jumãtate. Pãi dacã nu ne împãrþit cota“în municipiul Olteniþa.februarie. Anul acesta ne confruntãm însã cu 
gospodãream, era normal ca în tot acest an probleme foarte, foarte mari. Avem de realizat curentul electric în parc ºi Aº vrea sã revenim la prima întrebare, sã stãm, sã ne uitãm pe pereþi ºi sã nu facem internet gratuit pentru ca toþi locuitorii Nu este pentru nimeni o surprizã cã toate domnule primar, la finalul ei, legat de nimic? Îl întreb eu acum pe domnul Tudose, municipiului Olteniþa care vin în Parcul primãriile din þarã, mai ales cele mari ºi cele spital. La finele anului trecut aþi avut dacã nu eram gospodar ºi dacã nu mã central sã se recreeze sau care vin cu copii la de municipiu care au forþã de muncã în cheltuieli destul de mari generând arierate gândeam cã e posibil sã vinã o asemenea acel loc de joacã. Vom reabilita cantina unde interior, au suferit cele mai mari pierderi. de peste 1,5 miliarde lei vechi. Consiliul nãpastã pe capul nostru, ce fãceam? avem 120 de oameni care vin zi de zi ºi le Ca sã exemplific, anul acesta faþã de anul Judeþean nu v-a ajutat decât cu 1/3 din 
Aºa, vreau sã vã spun dumneavoastrã dar ºi dãm o masã caldã. Sunt lucruri foarte, foarte trecut avem 31 de miliarde lei vechi "tãiate" sumã. Cum o sã vã descurcaþi? Ce mesaj 
olteniþenilor cã noi avem un program foarte importante ºi care ne fac sã fim mândri de din cotele defalcate din impozitul pe venit. aveþi pentru cei care au fãcut aceastã 
ambiþios chiar ºi pentru 2018. oraºul nostru.Domnul premier Tudose, atunci când împãrþire în condiþiile în care ºtim prea 
Mi-am fãcut un plan pe 4 ani în care vom În paralel, nu vom neglija sub nicio formã doamna Firea a fãcut mare scandal, a promis bine, spitalul deserveºte nu doar populaþia 
reface toate trotuarele din municipiul activitãþile pe care avem de gând sã le facem cã la nivelul anului 2018 absolut toatã lumea municipiului Olteniþa ci ºi locuitorii din 
Olteniþa. În primã fazã, avem 10 miliarde pentru Centenar. Asta înseamnã inclusiv va avea aceleaºi cote de venit ca în 2017. În zona limitrofã, undeva la 30-40% din 
pentru 2018. Avem un plan extraordinar de colocvii, întruniri ºtiinþifice, manifestãri primã fazã când am primit hârtie de la populaþia judeþului Cãlãraºi?
ambiþios de reabilitare a Parcului central. culturale, piese de teatru, etc astfel încât sã Finanþele Publice am avut aceste cote Dumneavoastrã aþi formulat întrebarea 
Foarte multã lume, ºi aici sunt supãrat în conectãm oamenii la acest eveniment.defalcate la nivelul anului trecut. Dupã 3 zile corect doar cã rãspunsul meu nu se poate 
primul rând pe guvernanþi care sunt din am avut o surprizã uriaºã! Acelaºi organ al limita doar la a spune ce mi-a dat CJ. În 
partidul meu, nu dã o importanþã „E al 3-lea an consecutiv în statului, adicã Finanþele Publice, ne-a momentul în care am luat legãtura cu 
Centenarului. Toatã lumea decât declamã, comunicat cã de fapt avem cu 31 de miliarde preºedintele Consiliului Judeþean, domnul care nu mãrim impozitele dar oare noi Centenarul îl întâmpinãm doar de lei vechi mai puþin decât am avut anul Iliuþã, mi-a spus cã sumele repartizate 
cu poveºti ºi cu poezii? Iertaþi-mã, avem trecut. Dacã puneþi una lângã alta, mãririle ºi taxele locale“ localitãþilor cu primari PSD, vor fi împãrþite 
nevoie ºi de sume!de salarii ºi aceastã diminuare ar însemna cã de cãtre conducerea PSD Cãlãraºi. Din La finele anului trecut, spuneaþi cã nu Încã de anul trecut, avem banii sã reabilitãm avem probleme foarte mari. pãcate pentru noi, PSD Cãlãraºi cred cã a veþi proceda la majorarea impozitelor ºi Parcul Central, iar în centrul parcului avem ºi Eu mã felicit, dacã nu o face altcineva mãcar ajuns o afacere de familie. PSD Cãlãraºi, cred taxelor. Aº vrea sã vã întreb dacã vã pãstraþi bani alocaþi pentru o statuie dedicatã eroilor sã o fac singur, cã am avut inspiraþia sã cã este luat, la ora actualã, pe persoanã acelaºi gând sau dacã vor fi mãrite mãcar neamului. ªi nu sunt bani puþini. E vorba de economisesc anul trecut niºte bani. Altfel, fizicã. Cel puþin eu, personal, nu am mai fost cu indicele inflaþiei.11 miliarde lei vechi! E vorba de o statuie cu anul acesta nu am fi avut absolut niciun leu invitat la o delegaþie permanentã de foarte 
înãlþimea cuprinsã între 8 ºi 9 metri, din Eu m-am þinut de cuvânt, le-am propus pentru investiþii. Ce este mai dificil pe lângã multe luni. Am înþeles cã toate deciziile se 
bronz, cu un soclu din marmurã. Ceva care consilierilor locali iar dumnealor au fost de lipsã de investiþii, e cã suntem obligaþi în iau doar în 2: domnul preºedinte interimar 
sã dãinuiascã sute de ani! acord. Nu am mãrit taxele ºi impozitele primã fazã, de aici ºi dificultãþile de formare Pandea ºi Tudose, iertaþi-mã, Chiriþã. 
Pe lângã aceste obiective foarte îndrãzneþe, locale cu nici mãcar un singur leu! Este al a bugetului, sã tãiem de oriunde e posibil ca Intenþionat am spus greºit numele. Eu cred 
avem de finalizat Casa de Culturã, ºi la fel treilea an consecutiv în care nu mãrim taxele sã ne încadrãm în bugetul de venituri ºi cã domnul Ciprian Pandea creºte un Tudose 
avem bani deja puºi încã de anul trecut ºi impozitele locale. Eu am mers totdeauna cheltuieli. lângã el. Nu pot sã înþeleg cum au împãrþit 
pentru acele utilitãþi. Pentru cã eu sper din pe premisa sã aducem bani din altã parte. Sã Nu putem angaja cheltuieli mai mari decât cota, adicã 30 de miliarde lei vechi, pe care 
tot sufletul anul acesta sã fie datã în producem bani prin crearea de locuri de veniturile pe care le vom avea doar pe domnul Vasile Iliuþã le-a dat-o sã o 
folosinþã Casa de Culturã! Ar fi culmea sã nu muncã. Ca dovadã, acea fabricã Walter Tosto vorbele unui fost prim-ministru. Eu sper din direcþioneze spre cele 17 primãrii PSD-iste, 
fi prevãzut bani pentru utilitãþi! C.N.I-ul va începe sã producã anul acesta iar dupã tot sufletul cã acest guvern care acum se asta dintr-un total de 78 de miliarde lei 
cheltuie 200 miliarde lei vechi, aproape 5 estimãrile mele va aduce un venit la bugetul formeazã va þine cont de problemele care vechi.
milioane de euro iar noi sã nu punem câteva sunt în teritoriu. Sper din tot sufletul sã nu i local cuprins între 10 ºi 14 miliarde lei vechi Pentru mine e o surprizã de proporþii 
sute de mii de euro, partea noastrã de se dea satisfacþie decât doamnei Firea ºi, pe an. E un lucru extraordinar ºi mai avem în disponibilitatea domnului preºedinte Iliuþã 
contribuþie!?poate, altor câþiva primari mai puternici din derulare acel proiect estimat la 200 de de a fi corect. Din pãcate, cei doi au împãrþit 
Suntem obligaþi sã punem bani pentru PSD iar restul sã ne descurcãm cum putem. milioane de dolari, fabricã de uleiuri uzate. aceºti bani fãrã sã consulte pe nimeni. Fãrã 
utilitãþile la blocul ANL. Sunt 56 de unitãþi Probabil cã þinta, e posibil, nu ºtiu, este sã De fapt, acolo sunt 3 fabrici dar suntem în sã consulte Delegaþia Permanentã, Biroul 
locative care vor fi construite pe banii tãiem salariile pe care doar le-am majorat procedurã de avizare ºi aici vreau sã fac o Executiv, primarii, consilierii judeþeni! Au 
statului de cãtre Agenþia Naþionalã a anul trecut sau, sã mãrim în mod, zic eu, precizare foarte importantã. Când aceºti considerat cã ei sunt cei mai tari ºi cei mai 
Locuinþelor, iar noi, Olteniþa, suntem obligaþi aberant taxele ºi impozitele locale. Eu oameni au venit în urmã cu 3 ani ºi au mari ºi au fãcut o împãrþire care, pur ºi 
sã venim cu o cofinanþare pentru utilitãþi: consider cã nu dupã urma celor mulþi se solicitat acest teren care produce cam 3 simplu, sfideazã bunul simþ.

î 

î 

î 

Pentru spital, care aºa cum aþi arãtat aveam Nicolicea. ªi m-am gândit ca prin gândeºte cã vreodatã, ar putea sã-mi 
1,66 miliarde lei vechi arierate, s-au transmitã mie vreo dispoziþie din partea lui intermediul domnului deputat Nicolicea sã „Sunt extrem de 
repartizat 66 de mii, adicã 660 de milioane. Ciprian! Pentru mine nu mai existã! Un om ajung sã-i povestesc domnului Dragnea 

dezamãgit“Un miliard mai puþin. Probabil cã nu ar fi fost cãruia îi acorzi toatã încrederea, pe care-l modul cum s-au împãrþit aceºti bani ºi ce 
niciun fel de problemã dacã s-ar fi dat, eu aduci la Olteniþa ºi începi sã-l ºcolarizezi, sã importanþã se dã unui spital care deserveºte Aº vrea, cu permisiunea dumneavoastrã, 
ºtiu, banii pentru cofinanþãri la comunele înveþe ce-i partidul ºi apoi sã se poarte în cel puþin 1/3 dintr-un judeþ. Am investit sã intrãm ºi în politicã. Se vede cã sunteþi 

felul acesta, dã dovadã de caracterul pe sãrace, dacã exista un calcul care, cât de cât, extraordinar de mulþi bani de la Primãria supãrat pe modul în care se lucreazã la 
care-l are. Îmi pare rãu dar nu vãd de ce aº sã þinã cont de realitãþile din judeþ. Dar când Olteniþa. Vom continua pe aceastã linie chiar "vârful" organizaþiei judeþene PSD Cãlãraºi. 
trece cu vederea astfel de lucruri.vezi comune de 3-4 mii de locuitori care au dacã anul acesta în primã fazã vom aloca Lucrul acesta ar putea sã vã determine sã 

arierate de 1,57 miliarde lei vechi sau 1,7 bani mai puþini. Dar este decât o primã fazã, spuneþi, cu voce ºi mai puternicã cã e „Ar fi nevoie de alegeri“miliarde... Eu nu spun cã dumnealor nu au o vom regla în cursul anului pentru cã încã o nevoie de organizarea de alegeri interne 
probleme ºi cã nu ar trebui ajutaþi. Doar cã datã vã spun, eu am încredere cã nu putem care sã consfinþeascã direcþia în care sã se Deci, ar fi nevoie de alegeri? 
una este una sã faci arierate pe diverse îndrepte partidul? fi lãsaþi aºa ºi cã ni se vor completa aceste Dupã pãrerea mea, da. Am vãzut cã ºi de la 
probleme pe care le-ai avut ºi nu ai putut sã 

domnul preºedinte Dragnea s-a pus 
le plãteºti ºi alta e sã ai arierate la un spital 

problema alegerilor. Sunt 11 judeþe în 
care deserveºte 1/3 din judeþul Cãlãraºi.

aceastã situaþie. Cei care se gândesc sã 
Dacã trec ºi la împãrþirea sumelor pentru devinã preºedinte la Cãlãraºi, sã se 
cofinanþãri, Olteniþa a fãcut o adresã cãtre gândeascã ºi la faptul cã e posibil pentru cã 
Consiliul Judeþean pentru a solicita suma de e în vigoare Statutul, ca la alegeri sã 
15 miliarde lei vechi încã din luna decembrie participe toþii membrii partidului. Olteniþa 
a anului trecut, neºtiind modalitatea în care are un numãr însemnat de membri ºi are 
se vor aloca banii. Am retrimis adresa ºi pe 5 multe comune în jur care sunt ajutate în 
ianuarie, suma fiind necesarã pentru primul rând de Olteniþa ºi apoi de Cãlãraºi.
introducerea utilitãþilor la blocul ANL care Nu pot sã nu semnalez un lucru care poate fi 
are 56 de unitãþi locative. Nouã ni s-a extrem de benefic pentru partid. E vorba de 
acordat doar 64 de mii de lei (640 de prietenia dintre Roxana Paþurcã ºi doamna 
milioane lei vechi) iar unor comune cu 3000 Viorica Dãncilã care a venit de multe ori la 
de oameni, 5 miliarde de lei vechi. (n.r. Cãlãraºi ºi Olteniþa. Dar asta înseamnã cã ºi 
Sãruleºti). Sunt inadvertenþe extrem de noi sã ne ridicãm la înãlþimea doamnei 
mari! La un moment dat am avut impresia Dãncilã. Sã ºtim ce sã cerem. Sã vadã cã la 
cã s-a þinut cont de sumele care vor fi noi se munceºte!
primite sau accesate pe PNDL Dar nu e aºa. Încã o datã vã spun. Eu cred cã PSD Cãlãraºi 
O comunã a primit 5 miliarde de lei vechi iar e luat pe persoanã fizicã. Dacã Delegaþie 
oraºul Lehliu Garã care a câºtigat proiecte în Permanentã nu mai avem de luni de zile... Ei 
valoare de circa 90 de miliarde de lei vechi, zic cã vorbesc la partid dar dacã vorbesc 
doar 1 miliard de lei vechi. Nu înþeleg modul doar ei, fel de fel de lucruri...  Eu mã refer la 
cum au calculat, cum au gândit-o. problemele partidului.

Nu înþelegeþi pentru cã nu aþi fost invitat Care ar fi mesajul dumneavoastrã pentru 
la acea discuþie în cadrul partidului astfel cei doi pe care i-aþi menþionat? 
încât fiecare sã-ºi prezinte problemele… Mesajul meu este sã reintre în normalitate. sume aºa cum ni s-a promis. Nu putem E pãrerea mea ºi mi-o menþin. Vãd cã nu 
Nu a existat acea discuþie! Deci eu nu am Mã feresc sã vorbesc prea multe. Va veni funcþioneazã. ªi pentru cã tot m-aþi întrebat renunþa la 31 de miliarde lei vechi. Dar nici 
cunoºtinþã de acest lucru. L-am sunat pe ziua în care voi spune mult mai multe. ªi de partid, vã spuneam anterior de nu putem sã luãm furcile sau pancardele! 
domnul Ciprian pe data de 8 ianuarie, mi-a despre îndepãrtarea lui Marius Dulce ºi de susþinerea mea necondiþionatã pentru Nu ne rãmâne decât sã sperãm. Eu sper ca promis cã mã sunã în 10 minute. Astãzi când multe alte lucruri doar ca sã le facem loc Ciprian Pandea. Acum când vorbesc cu Ciprian Pandea sã se trezeascã pentru cã vorbesc cu dumneavoastrã suntem în 25 neamurilor. Marius Dulce a avut o bãtãlie dumneavoastrã nu mai am aceastã mai e puþin ºi vin douã runde de alegeri în ianuarie. Sã presupunem cã sunt 10 minute decentã în 2016. Pãi acum se încearcã convingere. Pentru cã sunt extrem de 2019. Vor veni sã cearã voturi.din alea polare ºi dureazã mai mult. îndepãrtarea lui ca sã facem loc la neamuri? dezamãgit. Domnul Ciprian Pandea are doar 

Tot spre finalul anului trecut, domnule Ajung ºi în teritoriu toate astea...un singur om de încredere ºi mã refer la 
primar, ne spuneaþi cã aveaþi anumite Eu le transmit celor doi prin intermediul George Chiriþã. Ei doi leagã ºi dezleagã, cum „M-a ajutat foarte mult 
disfuncþionalitãþi în relaþia cu partenerul de dumneavoastrã pentru cã altã cale nu existã, se spune în popor. Nu pot fi de acord cu domnul deputat Nicolicea“ coaliþie ALDE. S-au mai remediat lucrurile? sã reintre în normal. Normalitate! Viaþã de acest mod de lucru. Sã nu vã gândiþi cã aº 

partid! Aºa cum eu am la Olteniþa, lunã de Nu aveau cum sã se remedieze. Sãptãmâna dori sã ajung la domnul Dragnea ca sã-l 
Sã presupunem cã a fost ºi nebunia cu lunã, Birou Executiv ºi acþiuni, aºa trebuie sã viitoare avem o primã ºedinþã de Consiliul pârãsc pe domnul Pandea. Nu! N-am fãcut 

schimbarea guvernului… aibã ºi ei la Cãlãraºi. Cã le place de unii sau niciodatã aºa ceva. Mã voi duce sã-i spun cã Local în care vom aproba acele investiþii. Nu, 
nu, asta-i viaþa! Noi toþi suntem membri E motivul pentru care nu am fãcut nicio direcþia în care merge PSD Cãlãraºi este... de nu cred cã s-au remediat, atâta timp cât la 
PSD! Îmi dau seama cã ei m-ar vrea plecat. miºcare, e motivul pentru care nu m-am dus fapt nu este. E de domeniul absurdului. Bat conducerea organizaþiei judeþene existã un 
Dar din pãcate pentru ei, dacã plec, PNL la uºã niºte alegeri ºi noi ce facem? Noi nu la domnul preºedinte Dragnea. În toatã interimar care viseazã cai verzi pe pereþi, 
câºtigã un candidat puternic în 2020. Cred cã facem nimic. Vor sã ne dea ordine? Pãi sã se aceastã nebunie, am ºi un stâlp de susþinere, cum o sã ajungã el prefect, subprefect, ºi nu 
sunteþi conºtient de lucrul ãsta!facã respectaþi ca sã ne dea ordine! Se sã zic aºa. M-a ajutat pe mine, ca municipiu, ºtiu ce, pe la Budeºti. Nu cred, dar asta este, 

înºealã amarnic domnul Chiriþã dacã se Mulþumesc ºi spor în continuare!foarte mult domnul deputat Eugen mergem înainte!
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n Olteniþa

Þone: Vreau sã le spun olteniþenilor cã avem un program de investiþii foarte ambiþios ºi în 2018

Locuinþe, servicii ºi dezvoltare 
publicã figureazã alte douã 
obiective: Bust Neagoe 
Basarab ºi Totem intrare 
municipiu, ambele evaluate la 
câte 50.000 lei fiecare.

fost prevãzutã suma de Jumãtate din suma de Pentru reabilitarea trotuarelor, 
1.300.000 lei. Pentru ridicarea mai sus va fi utilizatã suma ce va fi utilizatã este Statuii eroilor din municipiul 

estimatã la 1.43.000 lei iar pentru finanþarea unor Olteniþa cãzuþi în rãzboiul 
pentru lucrãri modernizare lucrãri deja demarate. antifascist 1944-1945, 
strãzi, et. a 5-a, este prevãzutã Executivul „a pus deoparte" 
suma de 50.000 lei.suma de 1.100.000 lei.La 31 decembrie 2017 s-a 
Pentru elaborarea de Studii ºi Construirea unei anexe înregistrat un excedent al 
Proiecte, se vor cheltui în acest funcþionare parter ºi bugetului local al municipiului 
an 300.000 lei iar pentru recompartimentarea Olteniþa, în sumã de 5.213.000 
achiziþionarea unei centrale nestructuralã la Cantina de lei. Potrivit primarului Petre 
telefonice, suma de 20.000 lei.ajutor social necesitã lucrãrile Þone, suma va fi utilizatã atât 

evaluate la 150.000 lei. Proiectul de Hotãrâre privind pentru finanþarea finalizãrii 
utilizarea excedentelor unor investiþii (2.600.000 lei) În Parcul central se vor efectua 

cât ºi pentru demararea alor înregistrate la 31 decembrie în acest an diverse lucrãri de 
lucrãri noi (2.293.000 lei). 2017 de bugetul local ºi unele reabilitare, estimate la 650.000 

lei. Pentru introducerea instituþii publice locale Astfel pentru continuarea 
utilitãþilor la blocul ANL format finanþate din venituri proprii va lucrãrilor la Biblioteca 
din 56 de unitãþi locative, suma fi supus validãrii aleºilor locali municipalã, muzeu de 
pentru investiþii este de arheologie ºi sala de în cadrul ºedinþei ordinare de 
500.000 lei.spectacole în municipiul plen programatã miercuri, 31 

Olteniþa, amenajãri conexe a Tot la Capitolul Lucrãri noi – ianuarie.

Consiliul de Administraþie al Societãþii Agricole Agrozootehnica 
Independenþa convoacã Adunarea Generalã Ordinarã a Societãþii 
Agricole Agrozootehnica Independenþa, în sala Cãminului cultural din 
Independenþa, luni 12.02.2018, ora 10.00, cu urmãtoarea ordine de zi:
1. Raport al Consiliului de Administraþie privind situaþia economico – 
financiarã pe anul 2017 ºi aprobarea lui.
2. Raport al Comisiei de Cenzori ºi aprobarea lui
3. Prezentarea bilanþului contabil ºi a contului de profit ºi pierdere pe 
anul 2017 ºi aprobarea lui.
4. Proiect de hotãrâre privind repartizarea profitului pe anul 2017.
5. Proiect de hotãrâre privind structura culturilor ce se vor cultiva în 
anul agricol 2017 / 2018.
6. Proiect de hotãrâre privind bugetul de venituri ºi cheltuieli pe anul 
2018.
7. Proiect de hotãrâre privind casarea unor mijloace fixe.
8. Proiect privind modificarea unor articole din Statutul societãþii 
agricole.
9. Alte proiecte ºi probleme diverse.
În cazul în care nu se întruneºte numãrul de asociaþi cerut de Legea 36 / 
1991 se replanificã pe data de 13.02.2018, ora 10.00.

Preºedinte Consiliul de Administraþie,
Anghel Constantin

n Olteniþa

Excedent de peste 5,2 milioane 
lei la finele anului 2017

ANUNÞ
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