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Vineri, 21 septembrie, la Călăraşi va avea Am avut şi eu o nemulţumire şi mi-am 
loc o conferinţă de alegeri în cadrul strigat-o. Dar a durat 5 minute. E adevărat, 
organizaţiei judeţene PSD Călăraşi. Cei ziaristul a consemnat tot ce am spus. Dar 
convocaţi vor stabili prin vot preşedintele asta nu înseamnă că am ţinut-o langa. Că de 
filialei judeţene şi componenţa viitorului rezolvat, tot nu s-a rezolvat. Banii au fost, la 
Birou Politic Judeţean. fel, repartizaţi, au rămas aceleaşi sume...N-o 

să ţinem supărare non – stop! Altădată, Unul dintre cei mai vechi social – democraţi, 
poate va fi mai bine şi pentru noi.Petre Ţone care din 2012, a devenit 

primarul municipiului Olteniţa, a declarat Nu sunt de acord să punem pumnul în gură 
într-un interviu acordat nimănui. Poate să existe şi o nemulţumire 
www.arenamedia.ro, că nu va candida corectă care trebuie spusă şi din care să 
pentru nici una din funcţiile de top ale învăţăm cu toţii. Dacă s-a auzit de existenţa 
partidului, subliniind în schimb, că va vreunei tabere, probabil că micile greşeli pe 
susţine candidatura actualului interimar, care le face Ciprian vor fi exploatate la sânge
Ciprian Pandea, pentru funcţia de 

În urma acestei conferinţe, credeţi că preşedinte.Pentru „poziţia a doua”, 
organizaţia va ieşi mai puternică?respectiv funcţia de preşedinte exectiv, 
Eu cred că da. Una din nemulţumirile mele Ţone a va susţine candidatul „de preferinţă” 
pe care am spus-o şi acum 6 luni a fost aceea din Călăraşi, decizia urmând a fi luată în 
că nu mă împacam deloc cu ideea unui urma consultării membrilor din cadrul 
preşedinte interimar. Nu înţelegeam de ce nu filialei locale PSD Olteniţa.
s-au organizat alegeri mai devreme. Un 
preşedinte ales prin vot are legitimiate, nu Vineri, în organizaţia judeţeană PSD 
mai poate fi contestat de nimeni. Poate Călăraşi din rândurile căreia faceţi parte de 
genera nemulţumiri, dar nu mai poate fi mulţi ani, vor avea loc alegeri interne 
acuzat că nu are legitimitate. Votul este cel pentru funcţia de preşedinte şi pentru cred că tărie că mai are foarte multe de spus numărul de voturi la viitoarele alegeri. Că de 
care-şi dă legitimitate.stabilirea componenţei viitorului BPJ. Cu ce în politică. vorbe fără conţinut, ne-am cam săturat. Mă 

gânduri aşteptaţi această conferinţă de gândesc că pentru a ocupa locul 2, n-ar fi rău Organizaţia va fi mai puternică având un Pentru funcţia de preşedinte executiv, 
alegeri? să se ia în calcul rezultatele obţinute de preşedinte ales, legitim care va putea fi deocamdată, nu ne-am hotărât. Vom avea o 

pretendenţi la ultimele alegeri. Ce rezultate a Sunt în PSD, mai exact de 24 de ani. Nu am învestit de noi cu ceea ce trebuie să facă la discuţie destul de aplicată la noi în partid, la 
obţinut în localităţile de care a răspuns. Ar mai fost la nici un alt partid, deci ştiu despre Bucureşti.Olteniţa. Înainte de şedinţa de la Călăraşi, am 
putea fi un criteriu!ce e vorba. convocat pentru miercuri un Birou Executiv Dacă va deveni Ciprian Pandea 

lărgit la care să participe cât mai mulţi Din câte ştiţi, există în partid, grupuri, Mi se pare un pic cam rapidă organizarea dar preşedinte, ce l-aţi sfătui?
membri, pentru a discuta pe îndelete toate tabere chiar tensiuni care s-ar putea în situaţii de excepţie, trebuie să aplici leacul L-aş sfătui să aibă dialog cu toţi membrii de 
funcţiile. Pe vremea când partidul era condus potrivit. Nu am de gând să candidez cu toate manifesta vineri în cadrul conferinţei? partid. Dacă va fi posibil şi cu cei care 
de domnul Tărăcilă şi ulterior, s-a menţinut că, cutumial, locul 2 din organizaţia Fiind, teritorial, mai departe de Călăraşi, n- „zumzăie” acum. Să fie şi ei ascultaţi.formula ca preşedintele organizaţiei de la judeţeană revenea Olteniţa. Nu sunt am cunoştinţă de aşa ceva. Dar nu spun că n- Mai mult, să deschidă şi mai larg uşile Călăraşi, respectiv cel de la Olteniţa, automat interesat nici de funcţia de preşedinte şi nici 

am auzit, că nu sunt oameni nemulţumiţi de partidului. De ceva timp, noi nu avem să fie incluşi în Delegaţia Permanentă şi de cea de preşedinte executiv pentru că am 
rapiditatea cu care se desfăşoară acest achiziţii valoroase la partid. În 2019, vor avea practic era o formalitate ca să-şi depună o muncă de făcut la Olteniţa care-mi ocupă 
eveniment. Dar una e să fii nemulţumit şi loc două tipuri de alegeri care prefigurează candidaturile pentru funcţia de mult timp. Ar însemna să nu-mi dedic mult 
alta să tratezi principial această problemă. ccele mai importante alegeri din 2020. Cele vicepreşedinte. Nu ştiu dacă mă mai timp acestei funcţii şi atunci prefer să fie 

locale pun baza celor generale. Alegerile interesează şi funcţia de vicepreşedinte. Cu Îi poţi manifesta nemulţumirea fără să faci altcineva, de preferinţă, de la Călăraşi. Iar 
locale se câştigă având rezultate foarte bune toate că, dacă mi se va cere să candidez, o pentru funcţia de preşedinte, nu e un secret, valuri. Eu văd ce se întâmplă la nivel central. 

voi face. Dar nu sunt încântat... la europarlamentare şi prezidenţiale. am anunţat de multă vreme, îl susţin pe Nu pot să înţeleg pentru nimic în lume 
Alegătorul, după părerea mea, trebuie ţinut Ciprian Pandea. Deşi e tânăr şi mai are multe În eventualitatea în care va câştiga, îl voi atitudinea primarului general al Capitalei. La 
la curent cu toate realizările noastre.de învăţat, eu văd că are o putere de muncă ajuta pe Ciprian ca şi până acum. Cel mai ce buget are, la cât a fost ajutată...N-aş vrea 

extraordinară, a ajutat mulţi colegi primari şi mare ajutor pe care pot să-l ofer este Mulţumesc şi vă doresc succes vineri!să se repete şi la noi povestea asta.
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î 

î 
î 
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vom trece cu bine. Mai grav e ce se va gradul şi numele. Încă o data, doresc să fie precedentul, practic am 6 ani, au fost aduşi În ciuda greutăţilor cu care se 
întâmpla la anul. un omagiu adus acestor oameni şi o alinare foarte mulţi bani din exterior. Şi din fonduri confruntă, primarul municipiului 

familiilor. Pentru că este foarte important ca europene, şi de la Guvernul României. Pentru că anul acesta, dacă aţi văzut, pe Olteniţa rămâne în continuare un 
membrii familiilor care mai sunt astăzi în PNDL nu s-a dat niciun leu. Pe alte Sper în continuare pentru că, cu resurse optimist convins. Petre Ţone anunţă Olteniţa să vadă că jertfa bunicului, a tatălui, programe, am fost la Ministerul Fondurilor proprii nu vom face niciodată ce vreau să 

că până la începutul lunii noiembrie fac. 
va fi finalizată Casa de Cultură, 

Planul pe care l-am întocmit de reabilitarea 
amplasată în parcul municipiului a trotuarelor este pe 5 ani. Deci în 5 ani 
care a fost la rândul său modernizat. doresc să reabilităm toate trotuarele din 

municipiul Olteniţa. În următorii ani trebuie 
obligatoriu reabilitat Clubul Navol, şi sper să Domnule primar, Guvernul a aprobat 
primim termen la Înalta Curte pentru până la urmă rectificarea bugetară. Ştim 
Cinematograful Flacăra care este o clădire prea bine că banii sunt prea puţini...
de patrimoniu şi care în momentul când va 

Domnule ziarist de la Călăraşi nu vă 
reveni comunităţii e nevoie de foarte mulţi 

dezminţiţi niciodată de breasla asta a 
bani pentru fi restaurat şi redat oamenilor.

dumneavoastră. Puneţi întrebări prin care ne 
Nu am cum să nu fiu optimist. Trebuie să fiu faceţi să spunem lucruri adevărate şi ne 
optimist! Păi dacă eu sunt pesimist şi puneţi în cap toată conducerea judeţului, 
oamenii din jurul meu mă văd că sunt inclusiv a ţării dar pentru că eu nu sunt slab 
pesimist, ce să le mai cer dumnealor? Nu! de înger şi prefer iar să-mi iau bastoane, o să 
Sunt optimist am de gând să mai fac.vă spun dumneavoastră că îi mulţumesc din 

inimă domnului Teodorovici pentru grija care Nu v-am vorbit tot de o realizare de suflet, 
ne-o poartă şi pentru faptul că şi-a ţinut bustul lui Neagoe Basarab care acum e în 
cuvântul pe care şi l-a dat în februarie când a faţa primăriei şi care evocă istoria acestei 
fost la Călăraşi. Şi, toţi primarii de la Călăraşi, localităţi. 
eu vorbesc în primul rând de cei de la PSD, îi La 1515, ştiţi foarte bine, acest domnitor a 
vor mulţumi călduros şi îl vom primi cu scris pentru prima data pe un petic de 
braţele deschise când va veni. Mai ales hârtie numele localităţii Olteniţa. Este o 
prietenul meu, nea Nicu Râjnoveanu care e realizare.
ca în bancul cu ruşii, i s-a dat dar pe final i s-

Iar pentru 2019-2020 mi-am propus încă 3 a luat, ştiţi cu furtul bicicletei care până la Europene, sunt draconice acele cerinţe care nu a fost în zadar.
asemenea busturi care să simbolizeze urmă era mitralieră. Aşa şi la noi. se fac. Şi să nu uităm Casa de Cultură! Casa de dorinţa de unitate a poporului român. 

Eu am avut o sumă destul de consistentă Avem proiecte depuse şi pe PNDL, şi la Cultură va fi gata, spun dumnealor undeva în Aceştia vor fi Mihai Viteazul, Alexandru Ioan 
promisă şi nu-i mult decât 31 de miliarde lei Ministerul Sănătăţii… Eu doresc neapărat să prima săptămână din luna noiembrie dar Cuza şi Regele Ferdinand Întregitorul.   
vechi. Aud acum că, nu mi-a venit încă hârtia facem acel ambulatoriu, avem la fonduri asta nu înseamnă că îi facem imediat 

Dacă observaţi, toţi care au făcut de-a dar e clar că am văzut Ordonanţa, voi avea europene. Nu ştiu ce să zic dar sunt extrem, inaugurarea. Pentru că în jurul Casei de 
lungul istoriei Unirea. Noi trebuie să ne vreo 4 miliarde. Cum o să ne descurcăm extrem de nemulţumit, de contrariat. De Cultură avem un proiect de reabilitare 
cinstim aceşti înaintaşi şi prin aceste statui habar nu am, dar până la urmă trebuie să o fapt ce se urmăreşte? urbană foarte frumos şi va trebui să mutăm 
să încercăm să educăm şi tineretul şi scoatem la capăt. acolo muzeul Gumelniţa şi Biblioteca Văd că la centru o doamnă primar care are 
oamenii care doresc să afle câte ceva Municipală. Nu putem să inaugurăm o un buget, dacă repede vrem să scriem, e Şi încă o dată ţin să-i mulţumesc domnului despre urbea noastră. Foarte mulţi mă clădire atât de frumoasă şi să nu avem în greu să scrii în lei 1,5 miliarde euro şi aud la ministru de finanţe care într-adevăr e un om întreabă de acest bust al lui Neagoe Basarab interior ce să vadă oamenii. Că până la urmă televizor că pentru Bucureşti s-a găsit de valoare, parolist, s-a ţinut de cuvânt. Asta şi atunci le spun despre cine este vorba şi ce totul se adresează oamenilor . posibilitatea să nu fie afectat de acea e cu rectificarea bugetară. a făcut pentru municipalitate. În felul 

scădere a impozitului pe venit. Vreau să vă spun, tot ca un lucru de suflet, E dificil, la Consiliul Judeţean s-au dat 72 de acesta, istoria localităţii se va propaga. 
noi avem acum în Olteniţa două licee şi un Dumneaei se vaită dar numai voucherele miliarde îl lei vechi, dar domnul Iliuţă spune, O mână de ajutor trebuie să vă dea şi colegiu. A venit decizia din partea pentru biciclete sunt bugetul municipiului şi cred că aşa este, că din aceşti bani de-abia cadrele didactice cu profil istorie pentru ministerului, Liceul Neagoe Basarab acum Olteniţa, nu mai pun şi voucherele pentru poate să-şi acopere găurile pe care le are la copii, pentru elevi, astfel încât de este Colegiul Naţional Neagoe Basarab. Un excursii în Grecia 1000, nu mai pun ochelari, Consiliul Judeţean. Deci nu ne putem baza Centenar, de 1 Decembrie şi ei să aibă merit deosebit pentru obţinerea acestui titlu nu mai pun cadourile de nuntă, nu mai pun… pe niciun ajutor nici de acolo. habar de ceea ce se întâmplă aici.de Colegiu Naţional îl are regretatul profesor Şi criticăm şi suntem nemulţumiţi că nu ne 

Din păcate pentru noi, sunt probleme Cristian Lichiardopol care a fost mulţi ani Am avut o discuţie pe această temă cu toţi ajută guvernul. 
extrem, extrem de grele. Şi vom avea toţi de directorul Liceului Neagoe Basarab. Încă de directorii de şcoli din municipiul Olteniţa şi Oare noi ce să zicem?suferit, şi aici mă refer la şcoli, la spital, la tot acum 6 ani a venit la Primărie cu rugămintea de licee, şi am convenit mai multe lucruri. 

Mai sunt vreo 3 luni până la final de an, ce tine de primărie. Pentru că la noi se uită să ajutăm pe cât putem liceul ca să devină Dorinţa mea pe care le-am expus-o, corpul 
îmi imaginez că aveţi câteva investiţii în toţi şi vor ceva: şi copiii care au medii mari şi Colegiu Naţional. Aveau foarte multe merite didactic să facă de aşa manieră să apară 
curs. Estimaţi să le finalizaţi?vor acea bursa care e prevăzută prin lege dar academic iar dumnealui considera că e atunci când vom da în folosinţă Casa de 

nu este obligatorie. Neavând să le-o dăm, le Absolut sigur vom finaliza prima etapă, îndreptăţit acest titlu. Din păcate, profesorul Cultură un Cenaclu Literar format din elevi 
promitem, că o să luăm exemplu de la "Reabilitare trotuare", se lucrează în plin, Lichiardopol s-a stins acum 2 luni şi nu a mai şi profesori, să pună bazele unei trupe de 
Teodorovici, le promitem că o să le dăm. vom finaliza în maxim 2-3 săptămâni parcul. apucat să se bucure de această realizare. teatru de amatori la fel profesori tineri, 
Când? Vom vedea. Timpul le rezervă foarte Vreau să vă spun că sunt mândru de cum După părerea mea, în memoria dumnealui elevi clasa  a IX-a, a X-a, a XI, a XII-a. Să 
multe… şi surprize, şi bucurii, şi arată parcul din municipiul Olteniţa. Vreau se cuvine să-I aducem un omagiu pentru încercăm să îndeplinim un act de cultură 
înmormântări, şi parastase… toată gama. să vă spun că rivalizează cu orice parc din Las realizarea acestui Colegiu. prin noi înşine. Noi pentru noi. Pentru că eu 

Vegas în privinţa luminilor. Este ceva E limpede că lumea a sesizat ironia sunt convins că în momentul în care s-ar De asemenea, cred că este un titlu de 
incredibil de frumos. Doamna inginer Marin dumneavoastră. Vroiam totuşi să vă întreb juca o piesă de teatru în a cărei distribuţie mândrie pentru noi, pentru toţi olteniţenii 
care are un aport extraordinar în reabilitarea dacă sunt probleme legate de funcţionarea vor fi 2-3 elevi şi cadre didactice dar nu că avem într-o urbe relativ mică, un Colegiu 
acelui parc şi merită felicitată chiar şi de propriu-zisă a primăriei şi evident gândul numai, pentru că avem oameni talentaţi în Naţional.
cetăţenii de pe stradă când o întâlnesc. meu se îndreptă la asigurarea salariilor oraş care sunt IT-işti, care sunt ingineri sau Acesta este meritul şi cadrelor didactice de 
Pentru că, trebuie să le spunem oamenilor pentru angajaţi. mai ştiu eu ce care pot fi atraşi. Sunt convins acolo, al directorilor, poate un pic sprijin şi 
cine are merite, şi atunci când avem de că sala ar fi arhiplină. Toţi părinţii, colegii ar Am mai dat un interviu şi vă spun şi din partea primăriei, dumnealor dacă l-au 
criticat, să criticăm. Dar această ingineră, o dori să participe la un act de cultură creat dumneavoastră, în ziua în care am să tai din resimţit e bine, dacă nu, nu avem niciun 
mână de om, este excepţională, iar parcul a chiar de ei.salarii, am să plec acasă. Nu am de gând să merit. Meritul în totalitate este al lor, dar noi 
ieşit extraordinar de frumos. Tot în mijlocul Deci avem în vedere şi acest lucru. Nu am stau pe acest fotoliu de primar şi să tai din ne mândrim, mai ales că la anul dânşii devin 
parcului în maxim o lună de zile avem gata uitat nici de latura sportivă. Eu insist pentru salarii. Centenari. Fac 100 de ani la la înfiinţarea 
statuia dedicată eroilor care au murit în acele întreceri între şcoli la handbal, acestui lăcaş de cultură.    Voi încerca să fac rost de bani. Am câteva municipiul Olteniţa, şi aici mă refer la eroii baschet, fotbal… Pe timpul meu erau Aţi spus foarte multe informaţii, vă lucruri în vedere dar sub nicio formă nu vom care au murit în bătălia de la Olteniţa din extraordinar de atractive aceste competiţii confruntaţi cu destule greutăţi însă am umbla la salarii. Noi avem o problemă foarte octombrie 1853, mă refer la eroii care au interşcolare şi nu văd de ce să nu o facem. sesizat lucru. Sunteţi foarte optimist în grea cu o hotărâre judecătorească, eu spun murit în Războiul de Independenţă în luptele Pentru că nu necesită bani foarte mulţi. În ciuda problemelor de natură financiară pe nedreaptă, care ne obligă să dăm societăţii duse la Olteniţa, mă refer la eroii care au ultimii 6 ani am reuşit şi am asfaltat toate care le întâmpinaţi.Sem Com, 11 miliarde lei vechi, dar în acelaşi murit în al doilea Război Mondial. Avem terenurile de sport din incinta tuturor timp avem o hotărâre judecătorească dar peste 400 de familii care locuiesc încă în Sunt foarte optimist, aşa am fost de când m- colilor, deci nu ne putem văita că nu avem care mai are o cale de atac, în care vom Olteniţa care au mort, rănit, sau dispărut în aţi cunoscut, şi când în urmă cu 6 ani vă infrastructură. primi aceşti bani de la Ministerul Mediului. al doilea Război Mondial. Va fi un omagiu spuneam că vom reuşi să facem foarte multe 

Avem nevoie de un pic de iniţiativă, un pic Dar până atunci noi avem executare silită din dus acestor oameni. lucruri, şi că vom accesa foarte mulţi bani. 
de dorinţă şi în rest mai vedem. Şi cu partea acestei firme. Am fost de foarte multe ori privit cu Acele basoreliefuri, le spun eu, vor arăta 
ajutorul din partea primăriei…scepticism. Şi atunci, pe final de an este destul de însemnele Armatei Române, Stema 

Mulţumesc şi succes!dramatic, dar ne vom descurca şi eu sper că României şi lista cu toţi cei care au murit, Eu vreau să vă spun că în acest mandat şi în 
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n Olteniţa

Petre Ţone: Parcul a ieşit extraordinar de 
frumos. Casa de Cultură va fi gata în noiembrie!

P. Ţone: Nu am de gând să candidez. Îl voi susţine 
pe Ciprian Pandea pentru funcţia de preşedinte

Duminică, 23 septembrie , în cadrul 
Zilelor Municipiului Călăraşi, 
călărăşenii şi nu numai sunt aşteptaţi 
de dimineaţă, în centru, la o 
competiţie inedită pentru oraşul 
nostru.

Primăria Municipiului Călăraşi 
împreună cu Asociaţia Română de 
Skandenberg ”Braţ de fier” 
organizează o competiţie, în centrul 
oraşului, la care sunteţi aşteptaţi să 
concuraţi, să susţineţi sau să fiţi 
spectatorii unui maraton de anvergură 
care îl are ca invitat pe nimeni altul 
decât Radu Valahu, multiplu campion 
la skandenberg, recunoscut pentru 
forţa, spiritul sportiv de neîntrecut, 
considerat unul dintre cei mai 
puternici oameni din ţară.

Competiţia, la care puteţi să vă 
înscrieţi în acea dimineaţă, între orele 
08.00 şi 10.00, pe baza actului de 
identitate, se va desfăşura pe 
categorii: bărbaţi (până în 75 de kg şi 
între 76 kg - 95 kg şi peste 95 kg) şi 
feminin.

Premiile, la fiecare categorie, sunt: 
premiul I-200 lei, premiul II-100 lei, 
premiul III-50 lei.

BIROUL DE PRESĂ

înscrierea lor pe lista subiecţilor sondajului? Sunt câteva rezultate notabile care-l propulsează Odată cu venirea toamnei se mai animă 
pe actualul secretar de stat din cadrul SGG Sondajul care are menirea să evidenţieze puţin şi scena politică locală. Cele mai 
pentru obţinerea unui mandat plin, validat de personalitatea cea mai îndreptăţită să câştige în 

mari două partide, PNL şi PSD se poporul social – democrat. Şansele sale ar putea 2020 lupta pentru Primăria Călăraşi, va fi realizat 
deveni maxime în condiţiile în care nu se pregătesc de competiţii interne, până în decembrie. Până atunci, „greii” 
întrezăreşte la orizont nici un contracandidat. partidului vor avea de lucru. Sondajul va  mobilizând cam toate resursele umane 
Fostul deputat Iulian Iacomi care a revenit în readuce în prim plan, nu doar polii de putere din 

de care dispun. calitate de primar al oraşului Lehliu Gară după partid ci şi eternul conflict dintre PNL şi PDL. O 
nici 6 luni de pierdut vremea prin Parlament, n-eventuală prezenţă a preşedintelui CJ, Vasile Miercuri, şeful liberalilor, Dan Drăgulin, a 
are nici forţa şi nici carisma necesare ca să obţină Iliuţă în sondaj îi va determina pe Răducu anunţat că viitorul candidat al partidului va fi 
din partea colegilor săi o astfel de Filipescu şi Iulian Dumitrescu să suplimenteze desemnat în urma unui sondaj de opinie ce va fi 
responsabilitate. Iacomi pare mai degrabă artileria grea cu care să-l doboare pe inamicul realizat de Centru. Asta ca să nu existe 
interesat de „poziţia a doua” din partid, funcţia proverbial Vasile Iliuţă care le stă în gât din prima interpretări! O decizie venită în plic care-l pune 
de preşedinte executiv, însă la acest eşalon secundă de când a devenit preşedinte al uşor în încurcătură chiar pe Drăgulin, domnia sa 
concurenţa e serioasă. Secretarul executiv Consiliului Judeţean. Dar să nu anticipăm...conducând oraşul în calitate de primar din 2012. 
interimar, George Chiriţă şi parlamentarii, Oricum sondajul, după părerea mea, realizat Dar dacă e democraţie în partid, atunci să se facă 
Roxana Paţurcă şi Sorin Vrăjitoru s-ar putea prematur şi care nu va deveni literă de lege în şi voia Centrului.
înscrie într-o asemnea competiţie generând mari BPJ, ar putea avea şi o parte bună. Va detensiona Pe lângă Drăgulin, mai există o serie de liberali probleme pentru „bardul” de la Lehliu Gară. Din un pic atmosfera greu irespirabilă din partid, dornici să conducă municipiul reşedinţă de judeţ. acest moment, se vor ascuţi săbiile în partide oferindu-le celor care se vor situa în coada Chiar Drăgulin i-a enumerat miercuri pe Dragoş pentru obţinerea unor funcţii importante în clasamentului să-şi caute poate alte zări politice, Coman, Viorel Ivanciu, Valentin Barbu şi Vasile viitorul BPJ!unde concurenţa nu-i atât de acerbă pentru a-şi Iliuţă. N-a pomenit în schimb nimic de Valentin 
Din acest punct de vedere, viitorul preşedinte va încerca norocul la...Primărie.Deculescu. Ce rost ar fi avut în condiţiile în care 
căuta să aibă o influenţă decisivă în BPJ, ori dacă PSD Călăraşi, în schimb, se pregăteşte de alegeri actualul administrator public al municipiului a 
nu te afli de-acum în echipa câştigătoare, orice interne. Mizele sunt maxime pentru că ele devenit colaboratorul său cel mai fidel. Pentru ce 
încercare va fi sortită eşecului!generează interese maxime: preşedinţia să mai fugureze într-un astfel de sondaj dacă îii 
Pentru PSD, 2019 şi 2020 vor aduce provocări organizaţiei judeţene şi stabilirea componenţei merge foarte bine şi din această postură, atâta 
electorale majore. Din 6 în 6 luni vor avea loc 4 noului Birou Politic Judeţean. Aflat la guvernare, vreme cât Drăgulin, creditat oricum cu prima 
tipuri de alegeri, e drept fiecare cu specificităţile PSD este extrem de atractiv pentru oricine, mai şansă, va mai candida pentru încă un mandat?!
sale, însă câştigarea lor devine „sarcină de ales că prin partidă mişună şi cozi de topor, De asemenea, Drăgulin n-a menţionat numele 
serviciu”.adevărate reportofoane aflate la dispoziţia nici unei reprezentante ale sexului frumos. Să fi 

rivalilor tradiţionali din PNL.devenit PNL un partid misogin? Nu-s capabile Toamna politică 2018 va fi fără îndoială, nu doar 
amazoanele liberale să iasă la luptă pentru Interimar, organizaţia judeţeană e condusă de atractivă ci şi crâncenă pentru cei care râvnesc 
binele călărăşeanului? Camelia Ghiveciu, Alina Ciprian Pandea care sub „coordonarea” sa, PSD a diverse „sinecuri” în partidele lor. Ei vor să 
Jipa, Camelia Croitoru sau chiar Carmen obţinut un scor ameţitor la parlamentarele din câştige crezând că au şi soluţii pentru 
Filipescu, reprezentante de top ale PNL Călăraşi, urmă cu vreo 2 ani. Tot cu Pandea în frunte, problemele cu care se confruntă oraşul şi 
ar putea fi luate în calcul pentru o bătălie atât de social – democraţii au trecut cu bine parţialele judeţul. Pe mulţi dintre ei i-am văzut şi până 
importantă! Ce le împiedică oară să nu ceară de la Lehliu Gară şi Unirea din urmă cu un an. acum „la treabă” dar n-au convins. De ce oare?

Primăria invită 
călărăşenii la o 
competiţie de 
skandenberg

Toamna asta se numără... câştigătorii!
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Vineri, 21 septembrie, la Călăraşi va avea Am avut şi eu o nemulţumire şi mi-am 
loc o conferinţă de alegeri în cadrul strigat-o. Dar a durat 5 minute. E adevărat, 
organizaţiei judeţene PSD Călăraşi. Cei ziaristul a consemnat tot ce am spus. Dar 
convocaţi vor stabili prin vot preşedintele asta nu înseamnă că am ţinut-o langa. Că de 
filialei judeţene şi componenţa viitorului rezolvat, tot nu s-a rezolvat. Banii au fost, la 
Birou Politic Judeţean. fel, repartizaţi, au rămas aceleaşi sume...N-o 

să ţinem supărare non – stop! Altădată, Unul dintre cei mai vechi social – democraţi, 
poate va fi mai bine şi pentru noi.Petre Ţone care din 2012, a devenit 

primarul municipiului Olteniţa, a declarat Nu sunt de acord să punem pumnul în gură 
într-un interviu acordat nimănui. Poate să existe şi o nemulţumire 
www.arenamedia.ro, că nu va candida corectă care trebuie spusă şi din care să 
pentru nici una din funcţiile de top ale învăţăm cu toţii. Dacă s-a auzit de existenţa 
partidului, subliniind în schimb, că va vreunei tabere, probabil că micile greşeli pe 
susţine candidatura actualului interimar, care le face Ciprian vor fi exploatate la sânge
Ciprian Pandea, pentru funcţia de 

În urma acestei conferinţe, credeţi că preşedinte.Pentru „poziţia a doua”, 
organizaţia va ieşi mai puternică?respectiv funcţia de preşedinte exectiv, 
Eu cred că da. Una din nemulţumirile mele Ţone a va susţine candidatul „de preferinţă” 
pe care am spus-o şi acum 6 luni a fost aceea din Călăraşi, decizia urmând a fi luată în 
că nu mă împacam deloc cu ideea unui urma consultării membrilor din cadrul 
preşedinte interimar. Nu înţelegeam de ce nu filialei locale PSD Olteniţa.
s-au organizat alegeri mai devreme. Un 
preşedinte ales prin vot are legitimiate, nu Vineri, în organizaţia judeţeană PSD 
mai poate fi contestat de nimeni. Poate Călăraşi din rândurile căreia faceţi parte de 
genera nemulţumiri, dar nu mai poate fi mulţi ani, vor avea loc alegeri interne 
acuzat că nu are legitimitate. Votul este cel pentru funcţia de preşedinte şi pentru cred că tărie că mai are foarte multe de spus numărul de voturi la viitoarele alegeri. Că de 
care-şi dă legitimitate.stabilirea componenţei viitorului BPJ. Cu ce în politică. vorbe fără conţinut, ne-am cam săturat. Mă 

gânduri aşteptaţi această conferinţă de gândesc că pentru a ocupa locul 2, n-ar fi rău Organizaţia va fi mai puternică având un Pentru funcţia de preşedinte executiv, 
alegeri? să se ia în calcul rezultatele obţinute de preşedinte ales, legitim care va putea fi deocamdată, nu ne-am hotărât. Vom avea o 

pretendenţi la ultimele alegeri. Ce rezultate a Sunt în PSD, mai exact de 24 de ani. Nu am învestit de noi cu ceea ce trebuie să facă la discuţie destul de aplicată la noi în partid, la 
obţinut în localităţile de care a răspuns. Ar mai fost la nici un alt partid, deci ştiu despre Bucureşti.Olteniţa. Înainte de şedinţa de la Călăraşi, am 
putea fi un criteriu!ce e vorba. convocat pentru miercuri un Birou Executiv Dacă va deveni Ciprian Pandea 

lărgit la care să participe cât mai mulţi Din câte ştiţi, există în partid, grupuri, Mi se pare un pic cam rapidă organizarea dar preşedinte, ce l-aţi sfătui?
membri, pentru a discuta pe îndelete toate tabere chiar tensiuni care s-ar putea în situaţii de excepţie, trebuie să aplici leacul L-aş sfătui să aibă dialog cu toţi membrii de 
funcţiile. Pe vremea când partidul era condus potrivit. Nu am de gând să candidez cu toate manifesta vineri în cadrul conferinţei? partid. Dacă va fi posibil şi cu cei care 
de domnul Tărăcilă şi ulterior, s-a menţinut că, cutumial, locul 2 din organizaţia Fiind, teritorial, mai departe de Călăraşi, n- „zumzăie” acum. Să fie şi ei ascultaţi.formula ca preşedintele organizaţiei de la judeţeană revenea Olteniţa. Nu sunt am cunoştinţă de aşa ceva. Dar nu spun că n- Mai mult, să deschidă şi mai larg uşile Călăraşi, respectiv cel de la Olteniţa, automat interesat nici de funcţia de preşedinte şi nici 

am auzit, că nu sunt oameni nemulţumiţi de partidului. De ceva timp, noi nu avem să fie incluşi în Delegaţia Permanentă şi de cea de preşedinte executiv pentru că am 
rapiditatea cu care se desfăşoară acest achiziţii valoroase la partid. În 2019, vor avea practic era o formalitate ca să-şi depună o muncă de făcut la Olteniţa care-mi ocupă 
eveniment. Dar una e să fii nemulţumit şi loc două tipuri de alegeri care prefigurează candidaturile pentru funcţia de mult timp. Ar însemna să nu-mi dedic mult 
alta să tratezi principial această problemă. ccele mai importante alegeri din 2020. Cele vicepreşedinte. Nu ştiu dacă mă mai timp acestei funcţii şi atunci prefer să fie 

locale pun baza celor generale. Alegerile interesează şi funcţia de vicepreşedinte. Cu Îi poţi manifesta nemulţumirea fără să faci altcineva, de preferinţă, de la Călăraşi. Iar 
locale se câştigă având rezultate foarte bune toate că, dacă mi se va cere să candidez, o pentru funcţia de preşedinte, nu e un secret, valuri. Eu văd ce se întâmplă la nivel central. 

voi face. Dar nu sunt încântat... la europarlamentare şi prezidenţiale. am anunţat de multă vreme, îl susţin pe Nu pot să înţeleg pentru nimic în lume 
Alegătorul, după părerea mea, trebuie ţinut Ciprian Pandea. Deşi e tânăr şi mai are multe În eventualitatea în care va câştiga, îl voi atitudinea primarului general al Capitalei. La 
la curent cu toate realizările noastre.de învăţat, eu văd că are o putere de muncă ajuta pe Ciprian ca şi până acum. Cel mai ce buget are, la cât a fost ajutată...N-aş vrea 

extraordinară, a ajutat mulţi colegi primari şi mare ajutor pe care pot să-l ofer este Mulţumesc şi vă doresc succes vineri!să se repete şi la noi povestea asta.

î 

î 

î 
î 

î 

vom trece cu bine. Mai grav e ce se va gradul şi numele. Încă o data, doresc să fie precedentul, practic am 6 ani, au fost aduşi În ciuda greutăţilor cu care se 
întâmpla la anul. un omagiu adus acestor oameni şi o alinare foarte mulţi bani din exterior. Şi din fonduri confruntă, primarul municipiului 

familiilor. Pentru că este foarte important ca europene, şi de la Guvernul României. Pentru că anul acesta, dacă aţi văzut, pe Olteniţa rămâne în continuare un 
membrii familiilor care mai sunt astăzi în PNDL nu s-a dat niciun leu. Pe alte Sper în continuare pentru că, cu resurse optimist convins. Petre Ţone anunţă Olteniţa să vadă că jertfa bunicului, a tatălui, programe, am fost la Ministerul Fondurilor proprii nu vom face niciodată ce vreau să 

că până la începutul lunii noiembrie fac. 
va fi finalizată Casa de Cultură, 

Planul pe care l-am întocmit de reabilitarea 
amplasată în parcul municipiului a trotuarelor este pe 5 ani. Deci în 5 ani 
care a fost la rândul său modernizat. doresc să reabilităm toate trotuarele din 

municipiul Olteniţa. În următorii ani trebuie 
obligatoriu reabilitat Clubul Navol, şi sper să Domnule primar, Guvernul a aprobat 
primim termen la Înalta Curte pentru până la urmă rectificarea bugetară. Ştim 
Cinematograful Flacăra care este o clădire prea bine că banii sunt prea puţini...
de patrimoniu şi care în momentul când va 

Domnule ziarist de la Călăraşi nu vă 
reveni comunităţii e nevoie de foarte mulţi 

dezminţiţi niciodată de breasla asta a 
bani pentru fi restaurat şi redat oamenilor.

dumneavoastră. Puneţi întrebări prin care ne 
Nu am cum să nu fiu optimist. Trebuie să fiu faceţi să spunem lucruri adevărate şi ne 
optimist! Păi dacă eu sunt pesimist şi puneţi în cap toată conducerea judeţului, 
oamenii din jurul meu mă văd că sunt inclusiv a ţării dar pentru că eu nu sunt slab 
pesimist, ce să le mai cer dumnealor? Nu! de înger şi prefer iar să-mi iau bastoane, o să 
Sunt optimist am de gând să mai fac.vă spun dumneavoastră că îi mulţumesc din 

inimă domnului Teodorovici pentru grija care Nu v-am vorbit tot de o realizare de suflet, 
ne-o poartă şi pentru faptul că şi-a ţinut bustul lui Neagoe Basarab care acum e în 
cuvântul pe care şi l-a dat în februarie când a faţa primăriei şi care evocă istoria acestei 
fost la Călăraşi. Şi, toţi primarii de la Călăraşi, localităţi. 
eu vorbesc în primul rând de cei de la PSD, îi La 1515, ştiţi foarte bine, acest domnitor a 
vor mulţumi călduros şi îl vom primi cu scris pentru prima data pe un petic de 
braţele deschise când va veni. Mai ales hârtie numele localităţii Olteniţa. Este o 
prietenul meu, nea Nicu Râjnoveanu care e realizare.
ca în bancul cu ruşii, i s-a dat dar pe final i s-

Iar pentru 2019-2020 mi-am propus încă 3 a luat, ştiţi cu furtul bicicletei care până la Europene, sunt draconice acele cerinţe care nu a fost în zadar.
asemenea busturi care să simbolizeze urmă era mitralieră. Aşa şi la noi. se fac. Şi să nu uităm Casa de Cultură! Casa de dorinţa de unitate a poporului român. 

Eu am avut o sumă destul de consistentă Avem proiecte depuse şi pe PNDL, şi la Cultură va fi gata, spun dumnealor undeva în Aceştia vor fi Mihai Viteazul, Alexandru Ioan 
promisă şi nu-i mult decât 31 de miliarde lei Ministerul Sănătăţii… Eu doresc neapărat să prima săptămână din luna noiembrie dar Cuza şi Regele Ferdinand Întregitorul.   
vechi. Aud acum că, nu mi-a venit încă hârtia facem acel ambulatoriu, avem la fonduri asta nu înseamnă că îi facem imediat 

Dacă observaţi, toţi care au făcut de-a dar e clar că am văzut Ordonanţa, voi avea europene. Nu ştiu ce să zic dar sunt extrem, inaugurarea. Pentru că în jurul Casei de 
lungul istoriei Unirea. Noi trebuie să ne vreo 4 miliarde. Cum o să ne descurcăm extrem de nemulţumit, de contrariat. De Cultură avem un proiect de reabilitare 
cinstim aceşti înaintaşi şi prin aceste statui habar nu am, dar până la urmă trebuie să o fapt ce se urmăreşte? urbană foarte frumos şi va trebui să mutăm 
să încercăm să educăm şi tineretul şi scoatem la capăt. acolo muzeul Gumelniţa şi Biblioteca Văd că la centru o doamnă primar care are 
oamenii care doresc să afle câte ceva Municipală. Nu putem să inaugurăm o un buget, dacă repede vrem să scriem, e Şi încă o dată ţin să-i mulţumesc domnului despre urbea noastră. Foarte mulţi mă clădire atât de frumoasă şi să nu avem în greu să scrii în lei 1,5 miliarde euro şi aud la ministru de finanţe care într-adevăr e un om întreabă de acest bust al lui Neagoe Basarab interior ce să vadă oamenii. Că până la urmă televizor că pentru Bucureşti s-a găsit de valoare, parolist, s-a ţinut de cuvânt. Asta şi atunci le spun despre cine este vorba şi ce totul se adresează oamenilor . posibilitatea să nu fie afectat de acea e cu rectificarea bugetară. a făcut pentru municipalitate. În felul 

scădere a impozitului pe venit. Vreau să vă spun, tot ca un lucru de suflet, E dificil, la Consiliul Judeţean s-au dat 72 de acesta, istoria localităţii se va propaga. 
noi avem acum în Olteniţa două licee şi un Dumneaei se vaită dar numai voucherele miliarde îl lei vechi, dar domnul Iliuţă spune, O mână de ajutor trebuie să vă dea şi colegiu. A venit decizia din partea pentru biciclete sunt bugetul municipiului şi cred că aşa este, că din aceşti bani de-abia cadrele didactice cu profil istorie pentru ministerului, Liceul Neagoe Basarab acum Olteniţa, nu mai pun şi voucherele pentru poate să-şi acopere găurile pe care le are la copii, pentru elevi, astfel încât de este Colegiul Naţional Neagoe Basarab. Un excursii în Grecia 1000, nu mai pun ochelari, Consiliul Judeţean. Deci nu ne putem baza Centenar, de 1 Decembrie şi ei să aibă merit deosebit pentru obţinerea acestui titlu nu mai pun cadourile de nuntă, nu mai pun… pe niciun ajutor nici de acolo. habar de ceea ce se întâmplă aici.de Colegiu Naţional îl are regretatul profesor Şi criticăm şi suntem nemulţumiţi că nu ne 

Din păcate pentru noi, sunt probleme Cristian Lichiardopol care a fost mulţi ani Am avut o discuţie pe această temă cu toţi ajută guvernul. 
extrem, extrem de grele. Şi vom avea toţi de directorul Liceului Neagoe Basarab. Încă de directorii de şcoli din municipiul Olteniţa şi Oare noi ce să zicem?suferit, şi aici mă refer la şcoli, la spital, la tot acum 6 ani a venit la Primărie cu rugămintea de licee, şi am convenit mai multe lucruri. 

Mai sunt vreo 3 luni până la final de an, ce tine de primărie. Pentru că la noi se uită să ajutăm pe cât putem liceul ca să devină Dorinţa mea pe care le-am expus-o, corpul 
îmi imaginez că aveţi câteva investiţii în toţi şi vor ceva: şi copiii care au medii mari şi Colegiu Naţional. Aveau foarte multe merite didactic să facă de aşa manieră să apară 
curs. Estimaţi să le finalizaţi?vor acea bursa care e prevăzută prin lege dar academic iar dumnealui considera că e atunci când vom da în folosinţă Casa de 

nu este obligatorie. Neavând să le-o dăm, le Absolut sigur vom finaliza prima etapă, îndreptăţit acest titlu. Din păcate, profesorul Cultură un Cenaclu Literar format din elevi 
promitem, că o să luăm exemplu de la "Reabilitare trotuare", se lucrează în plin, Lichiardopol s-a stins acum 2 luni şi nu a mai şi profesori, să pună bazele unei trupe de 
Teodorovici, le promitem că o să le dăm. vom finaliza în maxim 2-3 săptămâni parcul. apucat să se bucure de această realizare. teatru de amatori la fel profesori tineri, 
Când? Vom vedea. Timpul le rezervă foarte Vreau să vă spun că sunt mândru de cum După părerea mea, în memoria dumnealui elevi clasa  a IX-a, a X-a, a XI, a XII-a. Să 
multe… şi surprize, şi bucurii, şi arată parcul din municipiul Olteniţa. Vreau se cuvine să-I aducem un omagiu pentru încercăm să îndeplinim un act de cultură 
înmormântări, şi parastase… toată gama. să vă spun că rivalizează cu orice parc din Las realizarea acestui Colegiu. prin noi înşine. Noi pentru noi. Pentru că eu 

Vegas în privinţa luminilor. Este ceva E limpede că lumea a sesizat ironia sunt convins că în momentul în care s-ar De asemenea, cred că este un titlu de 
incredibil de frumos. Doamna inginer Marin dumneavoastră. Vroiam totuşi să vă întreb juca o piesă de teatru în a cărei distribuţie mândrie pentru noi, pentru toţi olteniţenii 
care are un aport extraordinar în reabilitarea dacă sunt probleme legate de funcţionarea vor fi 2-3 elevi şi cadre didactice dar nu că avem într-o urbe relativ mică, un Colegiu 
acelui parc şi merită felicitată chiar şi de propriu-zisă a primăriei şi evident gândul numai, pentru că avem oameni talentaţi în Naţional.
cetăţenii de pe stradă când o întâlnesc. meu se îndreptă la asigurarea salariilor oraş care sunt IT-işti, care sunt ingineri sau Acesta este meritul şi cadrelor didactice de 
Pentru că, trebuie să le spunem oamenilor pentru angajaţi. mai ştiu eu ce care pot fi atraşi. Sunt convins acolo, al directorilor, poate un pic sprijin şi 
cine are merite, şi atunci când avem de că sala ar fi arhiplină. Toţi părinţii, colegii ar Am mai dat un interviu şi vă spun şi din partea primăriei, dumnealor dacă l-au 
criticat, să criticăm. Dar această ingineră, o dori să participe la un act de cultură creat dumneavoastră, în ziua în care am să tai din resimţit e bine, dacă nu, nu avem niciun 
mână de om, este excepţională, iar parcul a chiar de ei.salarii, am să plec acasă. Nu am de gând să merit. Meritul în totalitate este al lor, dar noi 
ieşit extraordinar de frumos. Tot în mijlocul Deci avem în vedere şi acest lucru. Nu am stau pe acest fotoliu de primar şi să tai din ne mândrim, mai ales că la anul dânşii devin 
parcului în maxim o lună de zile avem gata uitat nici de latura sportivă. Eu insist pentru salarii. Centenari. Fac 100 de ani la la înfiinţarea 
statuia dedicată eroilor care au murit în acele întreceri între şcoli la handbal, acestui lăcaş de cultură.    Voi încerca să fac rost de bani. Am câteva municipiul Olteniţa, şi aici mă refer la eroii baschet, fotbal… Pe timpul meu erau Aţi spus foarte multe informaţii, vă lucruri în vedere dar sub nicio formă nu vom care au murit în bătălia de la Olteniţa din extraordinar de atractive aceste competiţii confruntaţi cu destule greutăţi însă am umbla la salarii. Noi avem o problemă foarte octombrie 1853, mă refer la eroii care au interşcolare şi nu văd de ce să nu o facem. sesizat lucru. Sunteţi foarte optimist în grea cu o hotărâre judecătorească, eu spun murit în Războiul de Independenţă în luptele Pentru că nu necesită bani foarte mulţi. În ciuda problemelor de natură financiară pe nedreaptă, care ne obligă să dăm societăţii duse la Olteniţa, mă refer la eroii care au ultimii 6 ani am reuşit şi am asfaltat toate care le întâmpinaţi.Sem Com, 11 miliarde lei vechi, dar în acelaşi murit în al doilea Război Mondial. Avem terenurile de sport din incinta tuturor timp avem o hotărâre judecătorească dar peste 400 de familii care locuiesc încă în Sunt foarte optimist, aşa am fost de când m- colilor, deci nu ne putem văita că nu avem care mai are o cale de atac, în care vom Olteniţa care au mort, rănit, sau dispărut în aţi cunoscut, şi când în urmă cu 6 ani vă infrastructură. primi aceşti bani de la Ministerul Mediului. al doilea Război Mondial. Va fi un omagiu spuneam că vom reuşi să facem foarte multe 

Avem nevoie de un pic de iniţiativă, un pic Dar până atunci noi avem executare silită din dus acestor oameni. lucruri, şi că vom accesa foarte mulţi bani. 
de dorinţă şi în rest mai vedem. Şi cu partea acestei firme. Am fost de foarte multe ori privit cu Acele basoreliefuri, le spun eu, vor arăta 
ajutorul din partea primăriei…scepticism. Şi atunci, pe final de an este destul de însemnele Armatei Române, Stema 

Mulţumesc şi succes!dramatic, dar ne vom descurca şi eu sper că României şi lista cu toţi cei care au murit, Eu vreau să vă spun că în acest mandat şi în 
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î 

n Olteniţa

Petre Ţone: Parcul a ieşit extraordinar de 
frumos. Casa de Cultură va fi gata în noiembrie!

P. Ţone: Nu am de gând să candidez. Îl voi susţine 
pe Ciprian Pandea pentru funcţia de preşedinte

Duminică, 23 septembrie , în cadrul 
Zilelor Municipiului Călăraşi, 
călărăşenii şi nu numai sunt aşteptaţi 
de dimineaţă, în centru, la o 
competiţie inedită pentru oraşul 
nostru.

Primăria Municipiului Călăraşi 
împreună cu Asociaţia Română de 
Skandenberg ”Braţ de fier” 
organizează o competiţie, în centrul 
oraşului, la care sunteţi aşteptaţi să 
concuraţi, să susţineţi sau să fiţi 
spectatorii unui maraton de anvergură 
care îl are ca invitat pe nimeni altul 
decât Radu Valahu, multiplu campion 
la skandenberg, recunoscut pentru 
forţa, spiritul sportiv de neîntrecut, 
considerat unul dintre cei mai 
puternici oameni din ţară.

Competiţia, la care puteţi să vă 
înscrieţi în acea dimineaţă, între orele 
08.00 şi 10.00, pe baza actului de 
identitate, se va desfăşura pe 
categorii: bărbaţi (până în 75 de kg şi 
între 76 kg - 95 kg şi peste 95 kg) şi 
feminin.

Premiile, la fiecare categorie, sunt: 
premiul I-200 lei, premiul II-100 lei, 
premiul III-50 lei.

BIROUL DE PRESĂ

înscrierea lor pe lista subiecţilor sondajului? Sunt câteva rezultate notabile care-l propulsează Odată cu venirea toamnei se mai animă 
pe actualul secretar de stat din cadrul SGG Sondajul care are menirea să evidenţieze puţin şi scena politică locală. Cele mai 
pentru obţinerea unui mandat plin, validat de personalitatea cea mai îndreptăţită să câştige în 

mari două partide, PNL şi PSD se poporul social – democrat. Şansele sale ar putea 2020 lupta pentru Primăria Călăraşi, va fi realizat 
deveni maxime în condiţiile în care nu se pregătesc de competiţii interne, până în decembrie. Până atunci, „greii” 
întrezăreşte la orizont nici un contracandidat. partidului vor avea de lucru. Sondajul va  mobilizând cam toate resursele umane 
Fostul deputat Iulian Iacomi care a revenit în readuce în prim plan, nu doar polii de putere din 

de care dispun. calitate de primar al oraşului Lehliu Gară după partid ci şi eternul conflict dintre PNL şi PDL. O 
nici 6 luni de pierdut vremea prin Parlament, n-eventuală prezenţă a preşedintelui CJ, Vasile Miercuri, şeful liberalilor, Dan Drăgulin, a 
are nici forţa şi nici carisma necesare ca să obţină Iliuţă în sondaj îi va determina pe Răducu anunţat că viitorul candidat al partidului va fi 
din partea colegilor săi o astfel de Filipescu şi Iulian Dumitrescu să suplimenteze desemnat în urma unui sondaj de opinie ce va fi 
responsabilitate. Iacomi pare mai degrabă artileria grea cu care să-l doboare pe inamicul realizat de Centru. Asta ca să nu existe 
interesat de „poziţia a doua” din partid, funcţia proverbial Vasile Iliuţă care le stă în gât din prima interpretări! O decizie venită în plic care-l pune 
de preşedinte executiv, însă la acest eşalon secundă de când a devenit preşedinte al uşor în încurcătură chiar pe Drăgulin, domnia sa 
concurenţa e serioasă. Secretarul executiv Consiliului Judeţean. Dar să nu anticipăm...conducând oraşul în calitate de primar din 2012. 
interimar, George Chiriţă şi parlamentarii, Oricum sondajul, după părerea mea, realizat Dar dacă e democraţie în partid, atunci să se facă 
Roxana Paţurcă şi Sorin Vrăjitoru s-ar putea prematur şi care nu va deveni literă de lege în şi voia Centrului.
înscrie într-o asemnea competiţie generând mari BPJ, ar putea avea şi o parte bună. Va detensiona Pe lângă Drăgulin, mai există o serie de liberali probleme pentru „bardul” de la Lehliu Gară. Din un pic atmosfera greu irespirabilă din partid, dornici să conducă municipiul reşedinţă de judeţ. acest moment, se vor ascuţi săbiile în partide oferindu-le celor care se vor situa în coada Chiar Drăgulin i-a enumerat miercuri pe Dragoş pentru obţinerea unor funcţii importante în clasamentului să-şi caute poate alte zări politice, Coman, Viorel Ivanciu, Valentin Barbu şi Vasile viitorul BPJ!unde concurenţa nu-i atât de acerbă pentru a-şi Iliuţă. N-a pomenit în schimb nimic de Valentin 
Din acest punct de vedere, viitorul preşedinte va încerca norocul la...Primărie.Deculescu. Ce rost ar fi avut în condiţiile în care 
căuta să aibă o influenţă decisivă în BPJ, ori dacă PSD Călăraşi, în schimb, se pregăteşte de alegeri actualul administrator public al municipiului a 
nu te afli de-acum în echipa câştigătoare, orice interne. Mizele sunt maxime pentru că ele devenit colaboratorul său cel mai fidel. Pentru ce 
încercare va fi sortită eşecului!generează interese maxime: preşedinţia să mai fugureze într-un astfel de sondaj dacă îii 
Pentru PSD, 2019 şi 2020 vor aduce provocări organizaţiei judeţene şi stabilirea componenţei merge foarte bine şi din această postură, atâta 
electorale majore. Din 6 în 6 luni vor avea loc 4 noului Birou Politic Judeţean. Aflat la guvernare, vreme cât Drăgulin, creditat oricum cu prima 
tipuri de alegeri, e drept fiecare cu specificităţile PSD este extrem de atractiv pentru oricine, mai şansă, va mai candida pentru încă un mandat?!
sale, însă câştigarea lor devine „sarcină de ales că prin partidă mişună şi cozi de topor, De asemenea, Drăgulin n-a menţionat numele 
serviciu”.adevărate reportofoane aflate la dispoziţia nici unei reprezentante ale sexului frumos. Să fi 

rivalilor tradiţionali din PNL.devenit PNL un partid misogin? Nu-s capabile Toamna politică 2018 va fi fără îndoială, nu doar 
amazoanele liberale să iasă la luptă pentru Interimar, organizaţia judeţeană e condusă de atractivă ci şi crâncenă pentru cei care râvnesc 
binele călărăşeanului? Camelia Ghiveciu, Alina Ciprian Pandea care sub „coordonarea” sa, PSD a diverse „sinecuri” în partidele lor. Ei vor să 
Jipa, Camelia Croitoru sau chiar Carmen obţinut un scor ameţitor la parlamentarele din câştige crezând că au şi soluţii pentru 
Filipescu, reprezentante de top ale PNL Călăraşi, urmă cu vreo 2 ani. Tot cu Pandea în frunte, problemele cu care se confruntă oraşul şi 
ar putea fi luate în calcul pentru o bătălie atât de social – democraţii au trecut cu bine parţialele judeţul. Pe mulţi dintre ei i-am văzut şi până 
importantă! Ce le împiedică oară să nu ceară de la Lehliu Gară şi Unirea din urmă cu un an. acum „la treabă” dar n-au convins. De ce oare?

Primăria invită 
călărăşenii la o 
competiţie de 
skandenberg

Toamna asta se numără... câştigătorii!
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