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putem sã realizãm un stadion ºi la 
Cãlãraºi mai ales cã avem ºi 
infrastructura necesarã fiind 
aproape de autostradã. Însã pânã se 
va face acel stadion dacã se va face 
în anul de zile necesar pânã sã fim 
autorizaþi  de cãtre FRF, am gãsit o 
modalitate. Se vor face investiþii la 

vicepreºedinte va avea un domeniu primar a spus cã se poate face este pregãtit, nu doar sã aibã Joia trecutã am reuºit sã actualul stadion astfel încât sã 
de care se va ocupa astfel încât în lucrarea respectivã cu 70%. Dacã candidaþi, ci sã ºi câºtige aceste putem juca la Cãlãraºi. Îmi doresc sã realizez chiar în biroul sãu de 
2020 sã fim siguri cã vom reuºi sã dânsul nu ne-a spus ºi cine va alegeri. promovãm, sunt alãturi cu tot ceea la Guvern un interviu cu câºtigãm alegerile având în vedere câºtiga înseamnã cã lucrarea este Am avut o discuþie inclusiv ce pot dar va trebui cu siguranþã sã 

preºedintele interimar al PSD ceea ce am fãcut pânã în momentul supraevaluatã, motiv pentru care sãptãmâna trecuta despre acest gãsim învestitori pentru cã nu 
Cãlãraºi, Ciprian Pandea. aspect. Cu siguranþã se va da o putem doar cu bugetul local sã 
Revenit în funcþia de secretar Hotãrâre de Guvern numai sã sprijinim fotbalul. 

vedem cât de oportunã va fi aceastã Asta e pe termen lung ºi de stat în cadrul SGG, dupã 
hotãrâre având în vedere numãrul probabil cã e cea mai consistentã ce o scurtã perioadã de timp 
de alegeri la nivel naþional. Nu soluþie însã momentan avem a deþinut prerogativele unui existã nicio prevedere legalã în care nevoie de niºte investiþii în regim 

vicepremier, Ciprian Pandea sã fim obligaþi sã facem alegeri la 6 de urgenþã ca sã putem obþine 
a vorbit despre iniþiativele luni, la 3 luni sau la 30 de zile. Dacã acreditarea ºi sã jucãm din prima 

se va considera oportun sã etapã la Cãlãraºi.  Guvernului în perioada 
organizãm alegeri la nivel naþional ºi Da, am discutat cu domnul urmãtoare dar ºi despre 
vor fi mai multe localitãþi într-o Dinulescu chiar la venirea domnului politicã ºi PSD Cãlãraºi dar ºi astfel de situaþie, cu siguranþã anul Burleanu la Cãlãraºi. Dânsul a despre bugete ori echipa de acesta vom avea alegeri.  identificat ºi niºte soluþii. Eu i-am 

fotbal Dunãrea Cãlãraºi, În ceea ce priveºte candidaþii pot ajutat ºi cu soluþia privind nocturna. 
spune în felul urmãtor: la Budeºti creditatã cu ºanse Am discutat cu cei de la Tg. Jiu 
este exclus sã nu câºtigãm. Am pentru cã aveau o nocturnã, sã o importante de a promova la 
reuºit sã identificãm un candidat preia de acolo... între timp i-am finele sezonului în liga I.
foarte bun. Chiar dacã Budeºtiul rugat sã mai ia ºi oferte de nocturne 
este oraº, din pãcate, are o noi astfel încât sã vedem dacã 
infrastructurã mai proastã decât au raportul preþ-calitate s-aR amortiza 

Aº începe acest dialog rugându- cele mai mici comune din judeþul într-un timp relativ scurt. AM 
de faþã. consider cã din suma de 30% cu vã sã precizaþi ce faceþi în cadrul Cãlãraºi. Îmi doresc ca acea discutat ºi despre gazon, în ceea ce 

siguranþã se pot face alte investiþii. Poate lãmurim ºi o chestiune Guvernului României? Altfel spus, localitate sã beneficieze ºi de priveºte infrastructura am stabilit 
Totodatã consider cã se poate face care trezeºte interesul multor care sunt atribuþiile serviciile ºi infrastructura unui oraº. cum sã mai facem cu cabinele de 
acea lucrare ºi cu pomi de o membri ºi simpatizanþi PSD. Pânã dumneavoastrã în noul Cabinet? În ceea ce priveºte celelalte duº pentru jucãtori, pentru 
înãlþime mai micã, nu neapãrat de 5 la final de an vor fi organizate localitãþi probabil cel mai greu va fi În prezent, sunt tot secretar de stat oaspeþi... Sper sã reuºim pânã la 
m, astfel încât costurile sã fie alegeri pentru ºefia organizaþiei la Vîlcelele de stabilit un candidat la Secretariatul de Stat al sfârºitul returului sã facem aceste 
exponenþial scãzute. judeþene? întrucât acolo am fost deficitari de Guvernului (SGG). Am fost o modificãri în ceea ce priveºte 

A fost dezbãtut ºi acest lucru în fiecare datã, dar cu siguranþã anul perioadã scurtã, de 2-3 sãptãmâni, stadionul municipal.
cadrul CEx.-ului. În cadrul acesta vom gãsi candidatul potrivit. în locul vicepremierului Ciolacu ºi „Reabilitarea drumurilor, 
congresului vom modifica ºi statutul am revenit pe aceeaºi poziþie cu alte A apãrut informaþia în media cã 

un lucru foarte bun“ „Legea achiziþiilor va       partidului. Vom face un statut mai atribuþii. Dacã data trecutã aveam actualul preºedinte al Consiliului 
suplu ºi mai bine structurat ºi Cultele ºi Rromi, acum am rãmas cu Judeþean este urmãrit penal având fi îmbunãtãþitã“
totodatã vom stabili ca preºedinþii secretariatul de stat  pentru culte în calitatea de suspect într-un dosar Municipalitatea intenþioneazã sã 
organizaþiilor judeþene sã fie votaþi, coordonare, respectiv toate la finele unui eveniment derulat în învesteascã peste 200 de miliarde Sã revenim la viaþa de partid. Va nu de cãtre toþi membrii, ci de cãtre interpelãrile adresate primului noiembrie anul trecut. Cum vede lei vechi pentru reabilitarea unor fi PSD mai dinamic anul acesta?reprezentanþii convocaþi la ministru, respectiv ministerelor, din PSD aceastã problemã în condiþiile drumuri în municipiu...

Cu siguranþã, da. Începând de conferinþã.acest moment pleacã cu semnãtura în care s-ar fi decis în cadrul Este un lucru foarte bun. Chiar m-aº sãptãmâna viitoare vom merge prin mea. Aºadar, zic  eu, este o chestie conducerii centrale a PNL cã se va bucura. I-am spus-o ºi domnului fiecare localitate împreunã cu foarte importantã având în vedere pune în discuþie retragerea primar, o spun ºi public, mi se pare „Mã bucur cã s-a þinut directorii de deconcentrate astfel cã doamna prim-ministru a decis ca sprijinului politic lui Vasile Iliuþã?de prost gust ca un municipiu încât oamenii sã vadã cã le suntem toate interpelãrile sã ajungã la mine cont de propunerile reºedinþã de judeþ sã aibã drumuri Aºa cum ºtiþi eu prefer sã nu fac aproape ºi cã încercãm sã rezolvãm ºi împreunã cu dumneaei sã dãm mai proaste decât o comunã din comentarii pe marginea acestui noastre“ problemele comunitãþilor rãspunsurile necesare. judeþul Cãlãraºi. ªi pot face aici o lucru fiind o chestiune de bucãtãrie respective atât cât putem. Nu 
comparaþie cu comuna Roseþi acolo internã. Am înþeles ºi eu cã este o neapãrat problemele PSD-ului ci A fost aprobat, recent, bugetul unde avem drumuri impecabile, iar decizie a BPN prin care dacã cineva „Viitorul preºedinte va    problemele comunitãþii. municipiului Cãlãraºi. Chiar astãzi municipiul reºedinþã de judeþ având este urmãrit penal îºi pierde 

(n.r. joi, 15 februarie) când realizãm Puteþi sã anticipaþi pentru anul fi ales de Conferinþã“ în vedere cã are un buget mai mare calitatea de membru sau funcþia pe 
acest interviu aici la Guvern se aflã acesta care ar fi noutãþile în plan chiar decât al Consiliului Judeþean care o deþine... Astea sunt chestii pe 
spre validare ºi proiectul bugetului legislativ? Mã refer la apariþia unui sã aibã drumurile respective. Dar care domnul preºedinte Iliuþã Vã invit sã vorbim despre un judeþului. Sunt convins cã aþi citit Cod Administrativ...asta e cauzatã ºi de faptul cã trebuie sã ºi le rezolve în partidului subiect pe care îl cunoºti la cele douã proiecte. Ce impresie v- Da, inclusiv la achiziþii suntem în implementarea unor proiecte pe dânsului. Nu ºtiu ce soluþie se va perfecþie: PSD Cãlãraºi. Unde se au lãsat? discuþii pentru modificarea fonduri europene a fost prost lua, probabil vom afla în perioada aflã ºi încotro credeþi cã se În ceea ce priveºte Consiliul Local legislaþiei. Chiar acum douã fãcutã, oameni pe care din pãcate imediat urmãtoare.îndreaptã? Cãlãraºi, am avut o discuþie sãptãmâni am aflat cu surprindere domnul primar îi menþine în 

În ciuda tuturor criticilor, eu cred cã împreunã cu domnul preºedinte al spre stupefacþia tuturor cã dacã eu anumite funcþii. Cred cã ar trebui sã 
PSD Cãlãraºi se aflã pe drumul cel organizaþiei municipale, Marius particip ca ºi operator la o licitaþie „Îmi doresc sã revizuiascã un pic comportamentul 
bun. Cu siguranþã dupã congresul Dulce cu domnul primar prin care altcineva care nu a participat la acestora astfel încât ºi municipiul promovãm“anunþat de cãtre domnul preºedinte ne-am impus punctele de vedere ºi licitaþia respectivã are dreptul de a Cãlãraºi sã fie un municipiu relativ 
Dragnea ne vom îndrepta spre un prioritãþile pe care PSD le-a contesta. Ceea ce nu este normal respectabil. 
drum ºi mai bun. Vom analiza în considerat necesare pentru anul pentru cã nu poþi contesta ceva la ªtiþi cã anul acesta echipa de La nivelul judeþului, în ce stadiu 
perioada urmãtoare oportunitatea 2018. Spre bucuria noastrã s-a þinut care nu ai participat. ªi tocmai fotbal Dunãrea are foarte mari se aflã implementarea proiectelor 
opoziþiei în cadrul Consiliului cont de ele, astfel încât bugetul a pentru a veni în sprijinul acestor ºanse sã promoveze în Liga I. Este din PNDL 2?
Judeþean cât ºi în cadrul Consiliului fost aprobat. lucruri încercãm sã simplificãm un nevoie de o sumã destul de La nivelul judeþului, mai bine de Municipal. Probabil vom avea o pic legislaþia. Sau vrei sã conteºti ºi La Consiliul Judeþean începând de consistentã pentru modernizarea jumãtate din primãriile judeþului au discuþie ºi cu domnul preºedinte nu ai câºtig de cauzã ºi atunci sãptãmâna trecutã avem un lider de acelei baze sportive, condiþie de semnat contractele pe PNDL. A fost Iliuþã ºi vom vedea ce vom face pe plãteºti o amendã pentru cã sunt grup în persoana domnului Marcel bazã ca dosarul de licenþiere sã o perioadã de aproximativ 3 viitor.       unii din pãcate obiºnuiþi, au ca Nuþu. El este persoana care discutã întruneascã toate condiþiile. Cum sãptãmâni în care nu s-a mai 

„obiect de activitate" doar Ce înseamnã acest Congres cu preºedintele ºi cu siguranþã vor credeþi cã va fi rezolvatã aceastã semnat nimic pentru cã a fost 
contestaþia. extraordinar pe care intenþioneazã ajunge la soluþia optimã pentru chestiune?reorganizarea ministerului. Chiar 

sã-l organizeze PSD în luna martie? bugetul judeþului, respectiv pentru În ceea ce priveºte Codul astãzi (n.r. 15 februarie 2018) în Am avut o discuþie la Compania 
bugetul tuturor localitãþilor sã spun Administrativ cu siguranþã anul ºedinþa de guvern se va aproba Naþionalã de Investiþii cu domnul Înseamnã în primul rând stabilirea 
aºa astfel încât prioritãþile noastre acesta va fi dat, estimãm noi reorganizarea ºi sper de sãptãmâna preºedinte Iliuþã, ºi m-aº bucura ca unui plan foarte bine pus la punct în 
sã coincidã cu cele ale actualei undeva la sfârºitul lunii aprilie, viitoare sã începem semnarea de acum încolo dânsul în momentul ceea ce priveºte viaþa de partid. 
conduceri. începutul lunii mai ºi cu siguranþã în contractelor. Sunt contracte care în care ajunge la ministere sã spunã Adicã aºa cum astãzi avem un 

cadrul codului se vor reglementa Un subiect relativ fierbinte a fost aºteaptã sã fie semnate de cãtre ºi datoritã cui ajunge ºi cu cine se program de guvernare cu siguranþã 
destule lucruri, inclusiv sper eu ºi amenajarea peisagisticã a B-dului beneficiari ºi de cãtre ministru. Sper duce, pentru cã este foarte pe viitor, dupã Congres, vom avea 
discuþiile privind directorii de Nicolae Titulescu din municipiul ca pânã la începutul lunii martie sã important lucrul acesta. Am avut o un program de politici naþionale ca 
deconcentrate. Mi se pare normal reºedinþã de judeþ. A fost un vot fim cu toate contractele semnate de întâlnire la CNI cu doamna director sã spun aºa în ceea ce priveºte PSD-
sã fie asimilaþi politic pentru cã un negativ din partea consilierilor PSD. cãtre toþi beneficiarii. Manuela în care am discutat despre ul. Vom stabili foarte clar care vor fi 
guvern vine ºi pleacã politic. Inclusiv Existã vreo motivaþie? posibilitatea realizãrii unui stadion prioritãþile pentru perioada imediat În altã ordine de idei existã, dacã 
în ceea ce priveºte prefectul ºi la Cãlãraºi. Am identificat ºi un urmãtoare, ºi pe termen scurt ºi pe Da. Aºa cum a spus ºi domnul Dulce, nu mã înºel, vreo 4 localitãþi în 
subprefectul. Ei vin ºi sunt spaþiu numai cã având în vedere cã termen lung astfel încât sã avem o aºa cum a spus ºi domnul consilier judeþ care reclamã organizarea de 
reprezentanþii guvernului în în 2020 avem Campionatul politicã de  cadre foarte bunã. Cu Ariciu, nu suntem împotriva alegeri parþiale locale pentru 
teritoriu, motiv pentru care trebuie European de fotbal, mare parte din siguranþã în cadrul Congresului se dezvoltãrii municipiului Cãlãraºi dar funcþia de primar: Budeºti, 
sã fie asumaþi politic.  bugetul companiei se va duce cãtre va face o împrospãtare a vream ca sumele alocate acestei Vîlcelele, Ulmu ºi probabil Ulmeni. 

realizarea celor 4 stadioane. Dar, vicepreºedinþilor, ca sã nu spun investiþii sã fie un pic mai mici Spuneþi-ne în ce mãsurã vor fi Mulþumesc ºi succes în 
printre picãturi, considerãm noi cã neapãrat reorganizare. Fiecare având în vedere cã însuºi domnul organizate în acest an ºi dacã PSD continuare!
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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 23-28 februarie 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.

23.02.2018 N4, N8, N12, J1, J2, J17, J29, J51
26.02.2018 N2, N7, N10, N22, N23, N26, J11, J20, 
J21, J37, J38, J42
27.02.2018 N24, N27, N28, N29, N30, N31(A), 
J34, J35
28.02.2018 M19(TR4), N1, N16, N21, N25, N43, 
N31(B), J16, J23, J36, J48

23.02.2018 B20, C16, E20, F9, F10

26.02.2018 D14, E15, F11

27.02.2018 D15, D16, D17

28.02.2018 A34, A35, A36, D18, 
F8, F9, F10

23.02.2018 G10, K11, L26, L30(A)

26.02.2018 G11, G12, K12, K22(A,B,C), L13, L14, 
L15, L16, L27

27.02.2018 K15, K21, K22(D,E,F), L10, L11, L12, L28

28.02.2018 G13, G14, L4, L5, L8, L9, L29, L51, I33, 
I34, I35, 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

27.02.2018 Bloc 9, Bloc 10, Bloc 
12 MI, Bloc 12AS, Bloc 16, Bloc 
20, Bloc 32 A, Bloc 32 B, Bloc 
75G                         

28.02.2018 Bloc 1, Bloc 2, Bloc 
3, Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc 7, 
Bloc 8, Bloc 11, Bloc 12*, Bloc 
40 A, Bloc 40 B

În atenþia locatarilor din apartamentele municipiului Cãlãraºi 
ºi oraºului Lehliu Garã / Citire apometre: 23-28 februarie

C. Pandea: În ciuda criticilor, cred cã 
PSD Cãlãraºi se aflã pe drumul cel bun

ECOAQUA SA Sucursala Cãlãraºi face apel cãtre 
locuitorii mai jos menþionaþi sã-ºi achite 

datoriile faþã de unitatea noastrã pentru a evita 
repercusiunile ce derivã din acþiunile viitoare 

care vor fi întreprinse pentru recuperarea 
acestora (plãþi suplimentare pentru acþionarea 
în judecatã, taxe executori judecãtoreºti ºi în 

ultimã instanþã executarea silitã).

Ecoaqua SA

În atenþia 
datornicilor!

Sumele defalcate din TVA pentru În ultima ºedinþã ordinarã a 
echilibrare, în 2018, sunt estimate la Consiliului Judeþean Cãlãraºi a fost 
35.539.000 lei (în 2017 au fost de dezbãtut ºi aprobat bugetul propriu 
13.575.000 lei). Sumele defalcate din TVA 

al judeþului. Pentru anul 2018, pentru drumuri judeþene se ridicã la 
aceasta are o valoare de 9.328.000 lei (în 2017 au fost de 

8.711.000 lei) iar Subvenþiile de la bugetul 194.906.000 lei, atât la partea de 
de stat pentru persoanele cu handicap venituri cât ºi la partea de 
sunt cuantificate la 86.729.000 leicheltuieli. Pentru susþinerea 
La Capitolul Cheltuieli, Asistenþa Socialã va 

programului de investiþii pe anul în primi în 2018 suma totalã de 138.758.000 
curs s-a aprobat suma de lei din care pentru DGASPC – 137.277.000 
14.092.000 de lei, bani care provin lei.estimate la 28.638.000 lei din care cotele 

În acest an, Consiliul Judeþean a prevãzut din excedentul bugetar. defalcate din impozitul pe venit (11,25%) 
în buget suma de 3.200.000 lei pentru se cifreazã la 17.964.000 lei (mai mici faþã 

Consilierii judeþeni, convocaþi joi, 15 finanþarea acþiunilor sportive. Finanþãrile de 2017, estimate la 29.000.000 lei) iar 
februarie în ºedinþã ordinarã de plen au nerambursabile ce vor fi acordate potrivit sumele din cotele defalcate din impozitul 
aprobat printre altele ºi Hotãrârea privind Legii 350 / 2005 sunt de 200.000 lei.pe venit (27% din cota judeþului de 
aprobarea bugetului propriu al judeþului 17,25%), la 7.326.000 lei (în 2017, aceste În 2018, pentru finanþarea programului de 
Cãlãraºi pe anul 2018 ºi estimãrile pentru sume au fost estimate la 11.195.000 lei) investiþii este prevãzutã suma de 
anii 2019-2021. Pentru acest an, bugetul 14.092.000 lei care provine exclusiv din Sumele defalcate din TVA pentru 
este estimat, atât la partea de venituri cât excedentul rezultat la finalul anului trecut.finanþarea cheltuielilor descentralizate 
ºi de cheltuieli la suma de 194.906.000 lei. sunt de 33.562.000 lei (în 2017, aceste La 31 decembrie 2017 a rezultat un 
Pentru acest an, Veniturile proprii sunt sume au fost estimate la 33.951.000 lei). excedent total de 17.695.000 lei.

În ciuda faptului cã a pãrãsit între timp Consiliului Judeþean pentru a pune 
instituþia, optând pentru o nouã carierã în proiectele în practicã. Sper sã reuºeascã în 
cadrul ADR Sud Muntenia, Daniel ªtefan a tot ceea de ºi-a propus în calitate de lider 
rãmas cu sufletul alãturi de Direcþia de al Direcþiei de Dezvoltare".
Dezvoltare, de fostii sãi colegi, continuând De partea cealaltã, ºi Eduard Grama neagã 
sã colaboreze cu Eduard Grama în 

existenþa vreunui „diferend" ºi are chiar 
chestiunile de naturã profesionalã. O 

cuvinte de apreciere la adresa lui Daniel dovadã în acest sens e chiar declaraþia pe 
ªtefan despre care susþine cã este un care a fãcut-o ex-directorul DDRRE, Daniel 
profesionist în tot ceea ce realizeazã, ªtefan, cel care a deþinut pentru o perioadã 
subliniind cã, în continuare, existã un dialog ºi funcþia de administrator public al 
cu acesta în chestiuni care vizeazã judeþului Cãlãraºi, pentru 
implementarea proiectelor atât cu finanþare www.arenamedia.ro. „Am avut o 
guvernamentalã cât ºi europeanã de cãtre colaborare bunã cu Eduard Grama la 
Consiliul Judeþean. „Daniel ªtefan este un nivelul Direcþiei de Dezvoltare. În ciuda 
profesionist în tot ceea ce face. ªi-a pus faptului cã a plecat din fruntea acelei 
amprenta pe multe din proiectele care au direcþii, continuãm sã dialogãm pe 
marcat în ultimii ani dezvoltarea acestui marginea proiectelor care vizeazã 
judeþ. A cãpãtat multã experienþã ºi în dezvoltarea judeþului. Sunt multe de fãcut Pentru o perioadã de timp, Daniel 
funcþia pe care a deþinut-o de ºi eu cred cã Eduard Grama, un tânãr cu ªtefan ºi Eduard Grama au lucrat 
administrator public al judeþului. A ales un destule calitãþi profesionale poate împreunã, primul în calitate de 
alt drum însã asta nu înseamnã cã nu continua munca începutã de mine în acea director, al doilea de director adjunct þinem legãtura, cã nu ne sfãtuim. Avem, în Direcþie. Are mult de lucru dar împreunã al Direcþiei Dezvoltare Regionalã ºi continuare, punþi de comunicare. Sunt cu colegii din Direcþie, cei mai mulþi dintre 

Relaþii Externe din cadrul Consiliului convins cã ºi în cadrul ADR Sud Muntenia, ei inimoºi ºi bine pregãtiþi pot dezvolta 
Judeþean Cãlãraºi. Despre cei doi, în Daniel ªtefan va avea rezultate foarte proiecte de anvergurã mai ales în ceea ce 
diverse rânduri, s-a afirmat cã relaþiile priveºte infrastructura de drumuri. Îmi bune, în plan profesional." a fost mesajul 
profesionale n-ar fi fost întotdeauna de doresc sã fie sprijinit de departamentele transmis de Grama prin intermediul 

tehnic, financiar ºi juridic din cadrul www.arenamedia.ro.bun augur.

Neînþelegeri? Nici vorbã! D. ªtefan: Continuãm sã dialogãm! 
E. Grama: Avem, în continuare, punþi de comunicare!

n CJ Cãlãraºi

Bugetul Judeþului în 2018: 194.906.000 lei
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putem sã realizãm un stadion ºi la 
Cãlãraºi mai ales cã avem ºi 
infrastructura necesarã fiind 
aproape de autostradã. Însã pânã se 
va face acel stadion dacã se va face 
în anul de zile necesar pânã sã fim 
autorizaþi  de cãtre FRF, am gãsit o 
modalitate. Se vor face investiþii la 

vicepreºedinte va avea un domeniu primar a spus cã se poate face este pregãtit, nu doar sã aibã Joia trecutã am reuºit sã actualul stadion astfel încât sã 
de care se va ocupa astfel încât în lucrarea respectivã cu 70%. Dacã candidaþi, ci sã ºi câºtige aceste putem juca la Cãlãraºi. Îmi doresc sã realizez chiar în biroul sãu de 
2020 sã fim siguri cã vom reuºi sã dânsul nu ne-a spus ºi cine va alegeri. promovãm, sunt alãturi cu tot ceea la Guvern un interviu cu câºtigãm alegerile având în vedere câºtiga înseamnã cã lucrarea este Am avut o discuþie inclusiv ce pot dar va trebui cu siguranþã sã 

preºedintele interimar al PSD ceea ce am fãcut pânã în momentul supraevaluatã, motiv pentru care sãptãmâna trecuta despre acest gãsim învestitori pentru cã nu 
Cãlãraºi, Ciprian Pandea. aspect. Cu siguranþã se va da o putem doar cu bugetul local sã 
Revenit în funcþia de secretar Hotãrâre de Guvern numai sã sprijinim fotbalul. 

vedem cât de oportunã va fi aceastã Asta e pe termen lung ºi de stat în cadrul SGG, dupã 
hotãrâre având în vedere numãrul probabil cã e cea mai consistentã ce o scurtã perioadã de timp 
de alegeri la nivel naþional. Nu soluþie însã momentan avem a deþinut prerogativele unui existã nicio prevedere legalã în care nevoie de niºte investiþii în regim 

vicepremier, Ciprian Pandea sã fim obligaþi sã facem alegeri la 6 de urgenþã ca sã putem obþine 
a vorbit despre iniþiativele luni, la 3 luni sau la 30 de zile. Dacã acreditarea ºi sã jucãm din prima 

se va considera oportun sã etapã la Cãlãraºi.  Guvernului în perioada 
organizãm alegeri la nivel naþional ºi Da, am discutat cu domnul urmãtoare dar ºi despre 
vor fi mai multe localitãþi într-o Dinulescu chiar la venirea domnului politicã ºi PSD Cãlãraºi dar ºi astfel de situaþie, cu siguranþã anul Burleanu la Cãlãraºi. Dânsul a despre bugete ori echipa de acesta vom avea alegeri.  identificat ºi niºte soluþii. Eu i-am 

fotbal Dunãrea Cãlãraºi, În ceea ce priveºte candidaþii pot ajutat ºi cu soluþia privind nocturna. 
spune în felul urmãtor: la Budeºti creditatã cu ºanse Am discutat cu cei de la Tg. Jiu 
este exclus sã nu câºtigãm. Am pentru cã aveau o nocturnã, sã o importante de a promova la 
reuºit sã identificãm un candidat preia de acolo... între timp i-am finele sezonului în liga I.
foarte bun. Chiar dacã Budeºtiul rugat sã mai ia ºi oferte de nocturne 
este oraº, din pãcate, are o noi astfel încât sã vedem dacã 
infrastructurã mai proastã decât au raportul preþ-calitate s-aR amortiza 

Aº începe acest dialog rugându- cele mai mici comune din judeþul într-un timp relativ scurt. AM 
de faþã. consider cã din suma de 30% cu vã sã precizaþi ce faceþi în cadrul Cãlãraºi. Îmi doresc ca acea discutat ºi despre gazon, în ceea ce 

siguranþã se pot face alte investiþii. Poate lãmurim ºi o chestiune Guvernului României? Altfel spus, localitate sã beneficieze ºi de priveºte infrastructura am stabilit 
Totodatã consider cã se poate face care trezeºte interesul multor care sunt atribuþiile serviciile ºi infrastructura unui oraº. cum sã mai facem cu cabinele de 
acea lucrare ºi cu pomi de o membri ºi simpatizanþi PSD. Pânã dumneavoastrã în noul Cabinet? În ceea ce priveºte celelalte duº pentru jucãtori, pentru 
înãlþime mai micã, nu neapãrat de 5 la final de an vor fi organizate localitãþi probabil cel mai greu va fi În prezent, sunt tot secretar de stat oaspeþi... Sper sã reuºim pânã la 
m, astfel încât costurile sã fie alegeri pentru ºefia organizaþiei la Vîlcelele de stabilit un candidat la Secretariatul de Stat al sfârºitul returului sã facem aceste 
exponenþial scãzute. judeþene? întrucât acolo am fost deficitari de Guvernului (SGG). Am fost o modificãri în ceea ce priveºte 

A fost dezbãtut ºi acest lucru în fiecare datã, dar cu siguranþã anul perioadã scurtã, de 2-3 sãptãmâni, stadionul municipal.
cadrul CEx.-ului. În cadrul acesta vom gãsi candidatul potrivit. în locul vicepremierului Ciolacu ºi „Reabilitarea drumurilor, 
congresului vom modifica ºi statutul am revenit pe aceeaºi poziþie cu alte A apãrut informaþia în media cã 

un lucru foarte bun“ „Legea achiziþiilor va       partidului. Vom face un statut mai atribuþii. Dacã data trecutã aveam actualul preºedinte al Consiliului 
suplu ºi mai bine structurat ºi Cultele ºi Rromi, acum am rãmas cu Judeþean este urmãrit penal având fi îmbunãtãþitã“
totodatã vom stabili ca preºedinþii secretariatul de stat  pentru culte în calitatea de suspect într-un dosar Municipalitatea intenþioneazã sã 
organizaþiilor judeþene sã fie votaþi, coordonare, respectiv toate la finele unui eveniment derulat în învesteascã peste 200 de miliarde Sã revenim la viaþa de partid. Va nu de cãtre toþi membrii, ci de cãtre interpelãrile adresate primului noiembrie anul trecut. Cum vede lei vechi pentru reabilitarea unor fi PSD mai dinamic anul acesta?reprezentanþii convocaþi la ministru, respectiv ministerelor, din PSD aceastã problemã în condiþiile drumuri în municipiu...

Cu siguranþã, da. Începând de conferinþã.acest moment pleacã cu semnãtura în care s-ar fi decis în cadrul Este un lucru foarte bun. Chiar m-aº sãptãmâna viitoare vom merge prin mea. Aºadar, zic  eu, este o chestie conducerii centrale a PNL cã se va bucura. I-am spus-o ºi domnului fiecare localitate împreunã cu foarte importantã având în vedere pune în discuþie retragerea primar, o spun ºi public, mi se pare „Mã bucur cã s-a þinut directorii de deconcentrate astfel cã doamna prim-ministru a decis ca sprijinului politic lui Vasile Iliuþã?de prost gust ca un municipiu încât oamenii sã vadã cã le suntem toate interpelãrile sã ajungã la mine cont de propunerile reºedinþã de judeþ sã aibã drumuri Aºa cum ºtiþi eu prefer sã nu fac aproape ºi cã încercãm sã rezolvãm ºi împreunã cu dumneaei sã dãm mai proaste decât o comunã din comentarii pe marginea acestui noastre“ problemele comunitãþilor rãspunsurile necesare. judeþul Cãlãraºi. ªi pot face aici o lucru fiind o chestiune de bucãtãrie respective atât cât putem. Nu 
comparaþie cu comuna Roseþi acolo internã. Am înþeles ºi eu cã este o neapãrat problemele PSD-ului ci A fost aprobat, recent, bugetul unde avem drumuri impecabile, iar decizie a BPN prin care dacã cineva „Viitorul preºedinte va    problemele comunitãþii. municipiului Cãlãraºi. Chiar astãzi municipiul reºedinþã de judeþ având este urmãrit penal îºi pierde 

(n.r. joi, 15 februarie) când realizãm Puteþi sã anticipaþi pentru anul fi ales de Conferinþã“ în vedere cã are un buget mai mare calitatea de membru sau funcþia pe 
acest interviu aici la Guvern se aflã acesta care ar fi noutãþile în plan chiar decât al Consiliului Judeþean care o deþine... Astea sunt chestii pe 
spre validare ºi proiectul bugetului legislativ? Mã refer la apariþia unui sã aibã drumurile respective. Dar care domnul preºedinte Iliuþã Vã invit sã vorbim despre un judeþului. Sunt convins cã aþi citit Cod Administrativ...asta e cauzatã ºi de faptul cã trebuie sã ºi le rezolve în partidului subiect pe care îl cunoºti la cele douã proiecte. Ce impresie v- Da, inclusiv la achiziþii suntem în implementarea unor proiecte pe dânsului. Nu ºtiu ce soluþie se va perfecþie: PSD Cãlãraºi. Unde se au lãsat? discuþii pentru modificarea fonduri europene a fost prost lua, probabil vom afla în perioada aflã ºi încotro credeþi cã se În ceea ce priveºte Consiliul Local legislaþiei. Chiar acum douã fãcutã, oameni pe care din pãcate imediat urmãtoare.îndreaptã? Cãlãraºi, am avut o discuþie sãptãmâni am aflat cu surprindere domnul primar îi menþine în 

În ciuda tuturor criticilor, eu cred cã împreunã cu domnul preºedinte al spre stupefacþia tuturor cã dacã eu anumite funcþii. Cred cã ar trebui sã 
PSD Cãlãraºi se aflã pe drumul cel organizaþiei municipale, Marius particip ca ºi operator la o licitaþie „Îmi doresc sã revizuiascã un pic comportamentul 
bun. Cu siguranþã dupã congresul Dulce cu domnul primar prin care altcineva care nu a participat la acestora astfel încât ºi municipiul promovãm“anunþat de cãtre domnul preºedinte ne-am impus punctele de vedere ºi licitaþia respectivã are dreptul de a Cãlãraºi sã fie un municipiu relativ 
Dragnea ne vom îndrepta spre un prioritãþile pe care PSD le-a contesta. Ceea ce nu este normal respectabil. 
drum ºi mai bun. Vom analiza în considerat necesare pentru anul pentru cã nu poþi contesta ceva la ªtiþi cã anul acesta echipa de La nivelul judeþului, în ce stadiu 
perioada urmãtoare oportunitatea 2018. Spre bucuria noastrã s-a þinut care nu ai participat. ªi tocmai fotbal Dunãrea are foarte mari se aflã implementarea proiectelor 
opoziþiei în cadrul Consiliului cont de ele, astfel încât bugetul a pentru a veni în sprijinul acestor ºanse sã promoveze în Liga I. Este din PNDL 2?
Judeþean cât ºi în cadrul Consiliului fost aprobat. lucruri încercãm sã simplificãm un nevoie de o sumã destul de La nivelul judeþului, mai bine de Municipal. Probabil vom avea o pic legislaþia. Sau vrei sã conteºti ºi La Consiliul Judeþean începând de consistentã pentru modernizarea jumãtate din primãriile judeþului au discuþie ºi cu domnul preºedinte nu ai câºtig de cauzã ºi atunci sãptãmâna trecutã avem un lider de acelei baze sportive, condiþie de semnat contractele pe PNDL. A fost Iliuþã ºi vom vedea ce vom face pe plãteºti o amendã pentru cã sunt grup în persoana domnului Marcel bazã ca dosarul de licenþiere sã o perioadã de aproximativ 3 viitor.       unii din pãcate obiºnuiþi, au ca Nuþu. El este persoana care discutã întruneascã toate condiþiile. Cum sãptãmâni în care nu s-a mai 

„obiect de activitate" doar Ce înseamnã acest Congres cu preºedintele ºi cu siguranþã vor credeþi cã va fi rezolvatã aceastã semnat nimic pentru cã a fost 
contestaþia. extraordinar pe care intenþioneazã ajunge la soluþia optimã pentru chestiune?reorganizarea ministerului. Chiar 

sã-l organizeze PSD în luna martie? bugetul judeþului, respectiv pentru În ceea ce priveºte Codul astãzi (n.r. 15 februarie 2018) în Am avut o discuþie la Compania 
bugetul tuturor localitãþilor sã spun Administrativ cu siguranþã anul ºedinþa de guvern se va aproba Naþionalã de Investiþii cu domnul Înseamnã în primul rând stabilirea 
aºa astfel încât prioritãþile noastre acesta va fi dat, estimãm noi reorganizarea ºi sper de sãptãmâna preºedinte Iliuþã, ºi m-aº bucura ca unui plan foarte bine pus la punct în 
sã coincidã cu cele ale actualei undeva la sfârºitul lunii aprilie, viitoare sã începem semnarea de acum încolo dânsul în momentul ceea ce priveºte viaþa de partid. 
conduceri. începutul lunii mai ºi cu siguranþã în contractelor. Sunt contracte care în care ajunge la ministere sã spunã Adicã aºa cum astãzi avem un 

cadrul codului se vor reglementa Un subiect relativ fierbinte a fost aºteaptã sã fie semnate de cãtre ºi datoritã cui ajunge ºi cu cine se program de guvernare cu siguranþã 
destule lucruri, inclusiv sper eu ºi amenajarea peisagisticã a B-dului beneficiari ºi de cãtre ministru. Sper duce, pentru cã este foarte pe viitor, dupã Congres, vom avea 
discuþiile privind directorii de Nicolae Titulescu din municipiul ca pânã la începutul lunii martie sã important lucrul acesta. Am avut o un program de politici naþionale ca 
deconcentrate. Mi se pare normal reºedinþã de judeþ. A fost un vot fim cu toate contractele semnate de întâlnire la CNI cu doamna director sã spun aºa în ceea ce priveºte PSD-
sã fie asimilaþi politic pentru cã un negativ din partea consilierilor PSD. cãtre toþi beneficiarii. Manuela în care am discutat despre ul. Vom stabili foarte clar care vor fi 
guvern vine ºi pleacã politic. Inclusiv Existã vreo motivaþie? posibilitatea realizãrii unui stadion prioritãþile pentru perioada imediat În altã ordine de idei existã, dacã 
în ceea ce priveºte prefectul ºi la Cãlãraºi. Am identificat ºi un urmãtoare, ºi pe termen scurt ºi pe Da. Aºa cum a spus ºi domnul Dulce, nu mã înºel, vreo 4 localitãþi în 
subprefectul. Ei vin ºi sunt spaþiu numai cã având în vedere cã termen lung astfel încât sã avem o aºa cum a spus ºi domnul consilier judeþ care reclamã organizarea de 
reprezentanþii guvernului în în 2020 avem Campionatul politicã de  cadre foarte bunã. Cu Ariciu, nu suntem împotriva alegeri parþiale locale pentru 
teritoriu, motiv pentru care trebuie European de fotbal, mare parte din siguranþã în cadrul Congresului se dezvoltãrii municipiului Cãlãraºi dar funcþia de primar: Budeºti, 
sã fie asumaþi politic.  bugetul companiei se va duce cãtre va face o împrospãtare a vream ca sumele alocate acestei Vîlcelele, Ulmu ºi probabil Ulmeni. 

realizarea celor 4 stadioane. Dar, vicepreºedinþilor, ca sã nu spun investiþii sã fie un pic mai mici Spuneþi-ne în ce mãsurã vor fi Mulþumesc ºi succes în 
printre picãturi, considerãm noi cã neapãrat reorganizare. Fiecare având în vedere cã însuºi domnul organizate în acest an ºi dacã PSD continuare!
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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 23-28 februarie 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.

23.02.2018 N4, N8, N12, J1, J2, J17, J29, J51
26.02.2018 N2, N7, N10, N22, N23, N26, J11, J20, 
J21, J37, J38, J42
27.02.2018 N24, N27, N28, N29, N30, N31(A), 
J34, J35
28.02.2018 M19(TR4), N1, N16, N21, N25, N43, 
N31(B), J16, J23, J36, J48

23.02.2018 B20, C16, E20, F9, F10

26.02.2018 D14, E15, F11

27.02.2018 D15, D16, D17

28.02.2018 A34, A35, A36, D18, 
F8, F9, F10

23.02.2018 G10, K11, L26, L30(A)

26.02.2018 G11, G12, K12, K22(A,B,C), L13, L14, 
L15, L16, L27

27.02.2018 K15, K21, K22(D,E,F), L10, L11, L12, L28

28.02.2018 G13, G14, L4, L5, L8, L9, L29, L51, I33, 
I34, I35, 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

27.02.2018 Bloc 9, Bloc 10, Bloc 
12 MI, Bloc 12AS, Bloc 16, Bloc 
20, Bloc 32 A, Bloc 32 B, Bloc 
75G                         

28.02.2018 Bloc 1, Bloc 2, Bloc 
3, Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc 7, 
Bloc 8, Bloc 11, Bloc 12*, Bloc 
40 A, Bloc 40 B

În atenþia locatarilor din apartamentele municipiului Cãlãraºi 
ºi oraºului Lehliu Garã / Citire apometre: 23-28 februarie

C. Pandea: În ciuda criticilor, cred cã 
PSD Cãlãraºi se aflã pe drumul cel bun

ECOAQUA SA Sucursala Cãlãraºi face apel cãtre 
locuitorii mai jos menþionaþi sã-ºi achite 

datoriile faþã de unitatea noastrã pentru a evita 
repercusiunile ce derivã din acþiunile viitoare 

care vor fi întreprinse pentru recuperarea 
acestora (plãþi suplimentare pentru acþionarea 
în judecatã, taxe executori judecãtoreºti ºi în 

ultimã instanþã executarea silitã).

Ecoaqua SA

În atenþia 
datornicilor!

Sumele defalcate din TVA pentru În ultima ºedinþã ordinarã a 
echilibrare, în 2018, sunt estimate la Consiliului Judeþean Cãlãraºi a fost 
35.539.000 lei (în 2017 au fost de dezbãtut ºi aprobat bugetul propriu 
13.575.000 lei). Sumele defalcate din TVA 

al judeþului. Pentru anul 2018, pentru drumuri judeþene se ridicã la 
aceasta are o valoare de 9.328.000 lei (în 2017 au fost de 

8.711.000 lei) iar Subvenþiile de la bugetul 194.906.000 lei, atât la partea de 
de stat pentru persoanele cu handicap venituri cât ºi la partea de 
sunt cuantificate la 86.729.000 leicheltuieli. Pentru susþinerea 
La Capitolul Cheltuieli, Asistenþa Socialã va 

programului de investiþii pe anul în primi în 2018 suma totalã de 138.758.000 
curs s-a aprobat suma de lei din care pentru DGASPC – 137.277.000 
14.092.000 de lei, bani care provin lei.estimate la 28.638.000 lei din care cotele 

În acest an, Consiliul Judeþean a prevãzut din excedentul bugetar. defalcate din impozitul pe venit (11,25%) 
în buget suma de 3.200.000 lei pentru se cifreazã la 17.964.000 lei (mai mici faþã 

Consilierii judeþeni, convocaþi joi, 15 finanþarea acþiunilor sportive. Finanþãrile de 2017, estimate la 29.000.000 lei) iar 
februarie în ºedinþã ordinarã de plen au nerambursabile ce vor fi acordate potrivit sumele din cotele defalcate din impozitul 
aprobat printre altele ºi Hotãrârea privind Legii 350 / 2005 sunt de 200.000 lei.pe venit (27% din cota judeþului de 
aprobarea bugetului propriu al judeþului 17,25%), la 7.326.000 lei (în 2017, aceste În 2018, pentru finanþarea programului de 
Cãlãraºi pe anul 2018 ºi estimãrile pentru sume au fost estimate la 11.195.000 lei) investiþii este prevãzutã suma de 
anii 2019-2021. Pentru acest an, bugetul 14.092.000 lei care provine exclusiv din Sumele defalcate din TVA pentru 
este estimat, atât la partea de venituri cât excedentul rezultat la finalul anului trecut.finanþarea cheltuielilor descentralizate 
ºi de cheltuieli la suma de 194.906.000 lei. sunt de 33.562.000 lei (în 2017, aceste La 31 decembrie 2017 a rezultat un 
Pentru acest an, Veniturile proprii sunt sume au fost estimate la 33.951.000 lei). excedent total de 17.695.000 lei.

În ciuda faptului cã a pãrãsit între timp Consiliului Judeþean pentru a pune 
instituþia, optând pentru o nouã carierã în proiectele în practicã. Sper sã reuºeascã în 
cadrul ADR Sud Muntenia, Daniel ªtefan a tot ceea de ºi-a propus în calitate de lider 
rãmas cu sufletul alãturi de Direcþia de al Direcþiei de Dezvoltare".
Dezvoltare, de fostii sãi colegi, continuând De partea cealaltã, ºi Eduard Grama neagã 
sã colaboreze cu Eduard Grama în 

existenþa vreunui „diferend" ºi are chiar 
chestiunile de naturã profesionalã. O 

cuvinte de apreciere la adresa lui Daniel dovadã în acest sens e chiar declaraþia pe 
ªtefan despre care susþine cã este un care a fãcut-o ex-directorul DDRRE, Daniel 
profesionist în tot ceea ce realizeazã, ªtefan, cel care a deþinut pentru o perioadã 
subliniind cã, în continuare, existã un dialog ºi funcþia de administrator public al 
cu acesta în chestiuni care vizeazã judeþului Cãlãraºi, pentru 
implementarea proiectelor atât cu finanþare www.arenamedia.ro. „Am avut o 
guvernamentalã cât ºi europeanã de cãtre colaborare bunã cu Eduard Grama la 
Consiliul Judeþean. „Daniel ªtefan este un nivelul Direcþiei de Dezvoltare. În ciuda 
profesionist în tot ceea ce face. ªi-a pus faptului cã a plecat din fruntea acelei 
amprenta pe multe din proiectele care au direcþii, continuãm sã dialogãm pe 
marcat în ultimii ani dezvoltarea acestui marginea proiectelor care vizeazã 
judeþ. A cãpãtat multã experienþã ºi în dezvoltarea judeþului. Sunt multe de fãcut Pentru o perioadã de timp, Daniel 
funcþia pe care a deþinut-o de ºi eu cred cã Eduard Grama, un tânãr cu ªtefan ºi Eduard Grama au lucrat 
administrator public al judeþului. A ales un destule calitãþi profesionale poate împreunã, primul în calitate de 
alt drum însã asta nu înseamnã cã nu continua munca începutã de mine în acea director, al doilea de director adjunct þinem legãtura, cã nu ne sfãtuim. Avem, în Direcþie. Are mult de lucru dar împreunã al Direcþiei Dezvoltare Regionalã ºi continuare, punþi de comunicare. Sunt cu colegii din Direcþie, cei mai mulþi dintre 

Relaþii Externe din cadrul Consiliului convins cã ºi în cadrul ADR Sud Muntenia, ei inimoºi ºi bine pregãtiþi pot dezvolta 
Judeþean Cãlãraºi. Despre cei doi, în Daniel ªtefan va avea rezultate foarte proiecte de anvergurã mai ales în ceea ce 
diverse rânduri, s-a afirmat cã relaþiile priveºte infrastructura de drumuri. Îmi bune, în plan profesional." a fost mesajul 
profesionale n-ar fi fost întotdeauna de doresc sã fie sprijinit de departamentele transmis de Grama prin intermediul 

tehnic, financiar ºi juridic din cadrul www.arenamedia.ro.bun augur.

Neînþelegeri? Nici vorbã! D. ªtefan: Continuãm sã dialogãm! 
E. Grama: Avem, în continuare, punþi de comunicare!

n CJ Cãlãraºi

Bugetul Judeþului în 2018: 194.906.000 lei
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