
Îmi face mare 
plăcere să anunț 
că, începând de 

săptămâna viitoare 
28.02.2018 voi putea fi şi 
mai aproape de călărăşenii 
din judeţ. În urma 
consultărilor cu domnul 
primar Dorel Dorobanţu, 
dar și cu doamna vice 
primar Ligia Bivol voi 
deschide al doilea cabinet 
senatorial în oraşul 
Fundulea, în sediul Primăriei, situat pe B-dul 22 Decembrie 
1918, nr. 151. Astfel, voi putea dialoga cu cetăţenii din 
Fundulea, dar şi din împrejurimi şi în limita posibilităţilor 
legale voi încerca să identific şi soluţiile pentru problemele 
semnalate. 
Pentru înscrieri la audienţe, aveţi la dispoziţie numerele de 
telefon: 0749313491 și 0342108374 ,precum şi o adresă de 
mail: senatorroxanapaturca@gmail.com.”

Roxana Paţurcă, senator PSD Călăraşi
21 februarie 2018

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 26 ianuarie  – 15 februarie 2018

Informaţii suplimentare: tel: 0242-312800 
şi site:www.culturalcl.ro 

Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Mai , nr. 
5A

Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 2D):

8 lei – copii cu vârste de maxim 14 ani

12 lei – persoane cu vârste peste 14 ani

Nu se efectuează rezervări.

Biletele pot fi cumpărate cu o săptămână 
înainte de data spectacolului.

În zilele de luni filmul rulează începând cu 
ora 20.00.

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 9 - 22 februarie 2018

Informaţii suplimentare: tel: 
0242-312800 şi 
site:www.culturalcl.ro 

Sediul: Parcul central, 
Bulevardul 1 Mai , nr. 5A

Preţul biletelor (acelaşi pt. 
filme 3D şi 2D): 8 lei – copii cu 
vârste de maxim 14 ani; 12 lei 
– persoane cu vârste peste 14 
ani. Nu se efectuează rezervări.

Biletele pot fi cumpărate cu o 
săptămână înainte de data 
spectacolului.

În zilele de luni filmul rulează 
începând cu ora 20.00.

Primul Crăciun Cincizeci de umbre descătuşate Early Man
Strigă-mă pe numele tău Pentru toţi banii din lume Winchester 

 (2D), (2D),  (2D), 
,  (2D) şi (2D)

Pasagerii şi bicicliştii au gratuitate!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi

Ferry-boat-urile  şi „5 Călăraşi” „Sălcuţa”

Relaţii la telefon 0734.99.00.11

O cursă dus: 

12 
minute!

Zilnic între orele 05.00-24.00, din 30 în 30 de minute - “la fix” ºi “la ºi jumãtate”

Tarif autoturisme . Autoturismele cu numere 
de  (Silistra) beneficiază de 

8 euro/35 lei
CL, CT şi CC reducere de 50%

Trecere Chiciu - Ostrov

12
n Fundulea

Unul dintre cei mai longevivi primari PSD Călăraşi este Primarul Dorel Dorobanţu a explicat şi modul în care 
Dorel Dorobanţu, cel care conduce administrativ oraşul decurge o astfel de relaţie de colaborare cu 
Fundulea de mai bine de 3 mandate. Harnic, priceput parlamentarul PSD, Roxana Paţurcă. „Pentru noi, ca 
dar şi fin cunoscător al politicienilor care s-au perindat Executiv al Primăriei Fundulea, ne interesează să 
pe scena politică judeţeană dar şi prin Parlament, trimişi promovăm şi să finalizâm cât mai mult proiecte care 
acolo de călărăşeni, Dorel Dorobanţu n-are nicio ezitare contribuie la creşterea nivelului de trai al oamenilor 
când vine vorba de Roxana Paţurcă, din decembrie din localitatea noastră. Sprijinul oferit de doamna 
2016, senator PSD. senator înseamnă să ne transmită şi tot ce apare nou 

în cadrul Programelor de dezvoltare iniţiate de Guvern 
sau alte instituţii. Să ne spună ce putem face, să ne 
ofere sfaturi, nu cu altceva întrucât se consideră trafic 
de influenţă şi încălcăm legea. Comunicarea cu 
doamna senator este foarte bună, constructivă. Ne 
dorim să primim sprijin din acest punct de vedere şi 
din partea  colegului nostru, domnul deputat Vrăjitoru. 
Îl aşteptăm la noi, la Fundulea.” a mai adăugat edilul 
oraşului Fundulea.

Încă de la finele lunii februarie, senatorul Roxana 
Paţurcă a deschis un cabinet parlamentar la Fundulea, al 
doilea după cel din sediul organizaţiei judeţene PSD 
Călăraşi, iniţiind deja câteva dialoguri cu cetăţenii din 
localitate. „Ne bucurăm foarte mult că doamna senator 
a ales să-şi deschidă un cabinet senatorial la Fundulea. 
În felul acesta poate să asculte problemele cetăţenilor 
dar şi ale noastre, ale celor care lucrăm în serviciul 
public. E un lucru deosebit pentru toată zona şi mă 

„Până acum, dintre toţi deputaţii şi senatorii care s-au 
gândesc nu doar la Fundulea. Pornind de la Lehliu şi perindat până acum, doamna Roxana Paţurcă este 
până la Belciugatele. În curând ne vom muta cu toţii singura care a venit la Fundulea, la Tămădău, la 
într-un sediu nou, întrucât actuala locaţie a Primăriei a Belciugatele, aici în zona noastră. În rest, ceilalţi au 
fost revendicată, şi acolo va fi amenajat un spaţiu care devenit parlamentari şi au cam uitat de noi.” a declarat 
să găzduiască cabinetul parlamentar. Sunt convins că o primarul Dorobanţu care a continuat „Pentru noi 
parte importantă din problemele noastre vor putea fi contează foarte mult că doamna senator Paţurcă ne 
bsoluţionate cu sprijinul nemijlocit al doamnei senator ajută, ne susţine, ne sfătuim împreună în chestiuni 
Paţurcă” a spus primarul Dorel Dorobanţu.care privesc diferite proiecte cu impact local.”

Cabinet senatorial la Fundulea

noi, să creeze noi locuri de 
muncă.”

Un proiect important pentru 
Fundulea ar fi introducerea reţelei 
de gaz, în acest sens fiind iniţiate 
primele discuţii cu reprezentanţii 
Distrigaz. „Suntem în discuţii Pentru anul 2018 există o pentru introducerea unei reţele de 

serie de obiective pe care gaze în localitate. Am fost la câteva 
primarul Dorel Dorobanţu discuţii la cei de la Distrigaz, vor 

mai fi şi alte întrevederi Se pare că împreună cu viceprimarul, 
avem semnale pozitive în acest Ligia Bivol, angajaţii 
sens.” a precizat viceprimarul Ligia Primăriei precum şi cu Bivol care a completat „Ne-a venit 

consilierii locali le au în avizul pentru grădiniţă, şi atunci pe 
vedere pentru a fi conducta pe care o tragem de la 

punctul de racordare, situat implementate cu succes.
undeva în câmp şi până în capătul 
celălalt al localităţii, am spus că o  „În administraţie, la noi, la 
să trecem şi în adresele către 

Fundulea, deocamdată nu ne 
dumnealor posibilitatea ca toţi 

confruntăm cu mari probleme dar 
cetăţenii să se racordeze.”

celelalte localităţi am înţeles că da. 
Nici cu plata salariilor nu 
întâmpinăm dificultăţi cu toate că 
există se pare localităţi şi în jurul Primarul Dorel Dorobanţu a 
nostru unde angajaţii primăriilor susţinut că au fost iniţiate lucrări de 
nu şi-au încasat salariile de ceva modernizare a bazei sportive, acolo 
vreme. Noi încă reuşim să ne luăm unde-şi dispută jocurile de acasă, 
salariile.” spune primarul Dorel echipa locală Progresul, în 
Dorobanţu. conformitate cu solicitările AJF 

Călăraşi. 
„Vestiarele sunt aproape gata. Am Prezentă la discuţie, viceprimarul, 
îmbunătăţit şi calitatea terenul de Ligia Bivol, a trecut în revistă o 
fotbal. Ne străduim să oferim parte din proiectele importante pe 
condiţii mai bune de joc şi cel mai care Executivul Primăriei Fundulea 
important ne vom lupta până în le-ai iniţiat pentru dezvoltarea 
ultima clipă pentru a nesalva de la oraşului. „Avem pe PNDL un 
retrogradare.” a declarat proiect pentru „Reabilitare şi 
Dorobanţu.extindere şi modernizare”. complex, să vedem dacă putem să POIM. Satul Gostilele va fi racordat modernizare Şcoala Mircea 

reuşim un proiect integrat dar la apă.” susţine viceprimarul Ligia Nedelciu, Gostilele”, un alt proiect, Cu 7 etape înainte de finalul Lucrăm acum pentru un proiect pe 
deocamdată suntem în dezbatere. Bivol care a continuat „Cu resurse tot pe PNDL reabilitarea a 32 de sezonului, Progresul Fundulea se POR, pe Axa 10.10.1 ca să 

proprii continuă modernizarea şi străzi în oraşul Fundulea. află pe locul 15, retrogradabil, construim o Grădiniţă cu program Pe POIM suntem asociaţi pentru 
reabilitarea străzii Muncii, în zona Contractele de finanţare sunt totalizând 14 puncte. Sâmbătă, 5 prelungit pentru copii, Ne-am „Extindere canal şi apă” pe 
industrială care este o semnate pentru cele două mai, echipa va avea o deplasare propus să mai facem un proiect de întreaga localitate Fundulea şi apă 
oportunitate pentru investitorii de proiecte. Mai avem un proiect pe „grea” la Mănăstirea pentru duelul „Amenajare şi reabilitare zonă doar pe Gostilele pentru că nu se 
acolo să vină să se dezvolte aici la CNI- Casa de Cultură „Reabilitare, cu Unirea.centrală”. Este un proiect mai încadrează în cerinţele de pe 

Gaz la Fundulea

Investiţii la stadion

Dorel Dorobanţu: Deocamdată, 
nu ne confruntăm cu mari probleme”

„Dintre toţi parlamentarii, 
 este singura care 

a venit la Fundulea şi în zonă”
Roxana Paturcă

Pentru mine în general, comunicare este esenţială. 
Am găsit aici la Fundulea, oameni deosebiţi despre 
care ştiu că vor să facă lucruri bune pentru 

cetăţeni. În calitate de senator, nu voi ezita să le ofer celor 
din conducerea Primăriei oraşului Fundulea tot sprijinul 
meu. Sunt alături de domnul primar Dorel Dorobanţu, de 
doamna viceprimar Ligia Bivol, de consilierii locali în 
realizarea tuturor obiectivelor importante pe care şi le-au 
asumat în beneficiul locuitorilor. În plan legislativ sunt 
foarte multe probleme pe care le întâmpină primarii şi 
automat dacă ţii legătura cu ei şi ştii care sunt dificultăţile 
cu care se confruntă, le poţi oferi soluţiile de care au nevoie. 
Aşa cum ştiţi am decis să deschid aici un cabinet senatorial 
ca să pot dialoga săptămânal cu cetăţenii din localitate şi nu 
numai. Îi mulţumesc încă o dată, pentru sprijin, domnului 
primar Dorobanţu.”

Roxana Paţurcă, senator PSD Călăraşi
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