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Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a reiterat, pentru 
România TV, că ministerul pe care îl conduce nu are 
în lucru un asemenea proiect. Potrivit sursei citate, 
Tudorel Toader a precizat faptul că nu are pe masă 
un asemenea proiect pregătit pentru a se da 
amnistia şi graţierea. Angajaţii ministerului înca nu 
lucrează la un asemenea proiect, deşi în spaţiul 
public s-a discutat de multe ori că ar trebui dată o 
asemenea lege, Tudorel Toader nu şi-a asumat 
acest lucru. 
Secretarul general 
al Guvernului, Toni 
Greblă, a declarat 
luni că nu a 
discutat în 
Executiv sau cu 
Liviu Dragnea şi 
Viorica Dăncilă 
despre un proiect 
privind amnistia şi 
graţierea, însă a 
precizat că "nişte 
măsuri minime 
reparatorii trebuie 
să existe".
Liderul interimar 
al organizaţiei 
judeţene ALDE 
Călăraşi, Laurenţiu 
State, a comentat 
pe marginea acestui subiect întreţinut în spaţiul 
public cu precădere de Opoziţie declarând că în 
cadrul alianţei nu s-au discutat până acum detaliile 
referitoare la emiterea unei ordonanţe de acest fel. 
„Noi, în cadrul ALDE, nu avem o strategie pe 
termen scurt cu privire la o posibilă ordonanţă a 
amnistiei şi graţierii. De asemenea, la nivelul 
alianţei PSD-ALDE nu am discutat niciodată despre 
detalii referitor la emiterea unei ordonanţe de 
acest fel.” a spus State care a mai adăugat „În 
ultimele luni, am asistat la o campanie de 
dezinformare care a fost întreţinută de anumiţi 
lideri politici şi de anumite partide, al căror 
principal scop a fost acela de a genera tensiune în 
societate. Nu este pentru prima dată de la 
preluarea guvernării când trebuie să răspundem 
unei campanii agresive, manipulatoare cu privire 
la actul de guvernare.” a susţinut State.

25 din cei 26 de aleşi judeţeni prezenţi joi în cadrul 
şedinţei ordinare de plen şi-au dat acordul pentru 
contractarea  de la Ministerul Finanţelor de către 
Consiliul Judeţean Călăraşi a unui împrumut din 
venituri din privatizare în valoare de 40 de milioane 
de lei, cu o maturitate de maxim 20 de ani.

Suma va fi utilizată pentru finanţarea a două importante 
obiective de investiţii şi anume: Modernizarea podului – 
trecere râul Argeş, proiect în cuantum de 7.542.000 lei şi 
Reabilitarea Palatului Administrativ care găzduieşte 
Instituţia Prefectului – judeţul Călăraşi, investiţie estimată 
la 32.458.000 lei. „În cazul în care lucrările de reabilitare a 
sediului Prefecturii vor fi realizate de către Compania 
Naţională de Investiţii şi aici este vorba de proiectul 
Centrul Socio – Cultural, fost Palat Administrativ, atunci 
vom folosi banii în alte scopuri. Aşteptăm până în martie 
anul viitor să vedem dacă CNI va finaliza reabilitarea 
acestui imobil, clădire emblematică a Călăraşiului” a spus 
preşedintele CJ, Vasile Iliuţă care a mai precizat „În orice 
fel de situaţie trebuie să finalizăm reabilitarea Palatului 
Administrativ în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea 
Prefectura”.

Contractarea împrumutului se va efectua din Trezoreria 
statului, cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor 
locale, prin încheierea unui contract de împrumut cu 
Ministerul Finanţelor Publice. Condiţiile de contractare 
ale împrumutului sunt prevăzute în OUG 11 / 2018. 
Astfel, perioada de rambursare este de 20 de ani iar 
dobânda este egală cu ROBOR la 3 luni comunicată de 
BNR la care se adaugă 3,5%. Rata dobânzii rezultată va 
rămâne fixă pe toată perioada de derulare a 
împrumutului.
La această dată, datoria publică angajată de Consiliul 
Judeţean Călăraşi este de 11,33%. În urma contractării 
acestui nou împrumt, datoria anuală angajată va fi de 
26,44% (7.627.000 lei), în 2019. Conform precederilor 
Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, gradul 
de îndatorare este de 30% anual, din veniturile proprii.
În acest an, serviciul anual al datoriei publice locale este 
de 3.268.000 lei din care suma rambursată este de 
1.872.000 lei, dobânzile, 1.300.000 lei iar pentru 
comisioane s-a plătit suma de 96.000 lei. Veniturile 
proprii în 2018 au fost de 28.845.000 lei.

Sala de şedinţe a Consiliului noştri colegi care au aderat la 
Judeţean Călăraşi a găzduit, ALDE”
recent, o întâlnire de lucru a „În cuvântul său, secretarul 
Biroului Politic Teritorial al regional coordonator, domnul 
organizaţiei judeţene ALDE Ionel Petre a prezentat, succint, 
Călăraşi la care au participat noutăţile de la nivel central ale 
preşedinţi de filiale locale, partidului, care vizează atât 
consilieri locali şi judeţeni activitatea preşedintelui 
precum şi secretarul regional partidului, Călin Popescu 
coordonator, Ionel Petre. „Pe Tăriceanu cât şi a celorlate 
ordinea de zi au figurat structuri interne” a mai precizat 
chestiuni care vizează Laurenţiu State care a conchis 
programul de activităţi pe care „A fost o şedinţă fructuoasă, în 
ALDE Călăraşi le va iniţia cu care am reuşit să dezbatem 
prilejul marcării Centenarului, probleme interne curente care 
pe 1 decembrie precum şi pe se află pe agenda organizaţiei 
parcursul întregii luni judeţene. ALDE Călăraşi îşi va 
decembrie. De asemenea a fost continua activităţile politice şi 
prezentată colegilor mei o în perioada următoare, 
analiză economico – financiară Laurenţiu State, consilier vedere referitoare la atragerea obiectivul nostru fiind acela de 
a filialei judeţene” a declarat judeţean care a continuat „Am de noi membri. De asemenea a dezvolta noi structuri locale şi 
pentru www.arenamedia.ro stabilit măsurile organizatorice au fost supuse votului şi de a le consolida pe cele 
preşedintele interimar, pe care trebuie să le avem în aprobate adeziunile noilor existente.”

Primăria Municipiului Călăraşi a anunţat atmosfera sărbătorilor de iarnă. închiriat patine, între 06 decembrie şi 16 
deschiderea Orăşelului copiilor – 2018, decembrie, copiii pot lăsa scrisori Moş Crăciun va primi vizitatori în 
în centrul oraşului, începând cu seara Moşului. Între 17 şi 20 decembrie, la Căsuţa amplasată lângă brad după 
zilei de miercuri, 5 decembrie 2018. sediul Primăriei Municipiului Călăraşi, următorul program:
Acesta va fi deschis până pe 5 ianuarie sunt aşteptaţi, ca în fiecare an, 1500 de 

Între 17 decembrie şi 21 decembrie – de 
2019 şi completează, aşa cum se cuvine, colindători

la 17.00 la 19.00
funcţionarea patinoarului în aer liber, a Mai trebuie spus faptul că surpriza 

22 decembrie – de la 11.00 şi 13.00 şi de cărui deschidere a punctat, la fel ca şi sfârşitului de an va fi organizarea în aer 
la 17.00 la 19.00anul trecut, începerea sărbătorilor de liber a Revelionului 2019. Primăria 

iarnă în centrul oraşului. În Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie – Călăraşi aduce, pe scena amplasată la 
de la 17.00 la 19.00 km 0, doi artişti cunoscuţi, care vor face Bradul înalt de 13 metri, căsuţele care 

trecerea dintre ani mai distractivă vor pune la dispoziţia călărăşenilor Copiii care vor să îl viziteze pe Moş 
pentru toţi călărăşenii care vor dori să produse de sezon, figurinele, instalaţia Crăciun, ajutat de spiriduşi voluntari ai 
întâmpine Noul An împreună, în aer festivă de iluminat, proiecţiile Crucii Roşii, vor primi acadele şi 
liber. Este vorba de Corina şi Mossano.luminoase, muzica şi, nu în ultimul rând, bomboane. Mai mult, în acest an, într-o 

Căsuţa lui Moş Crăciun vor întregi cutie special amenajată la Căsuţa de Biroul de presă

camarazilor săi politici.
Deocamdată, Filipescu a avut 
„curajul” să-i spună, pe faţă, (pentru 
a câta oară, totuşi?) că e nevoie de un 
sondaj profesionist pentru a defini 
liberalul câştigător din 2020. Mâine, 
poimâine şi rivalii săi din partid îşi vor Nu ştiu câte cepe degerate mai “interesul naţional”!
lua inima în dinţi, spunându-i poate valorează pe piaţa politică locală, Ceea ce nu pare să înţeleagă Drăgulin mult mai apăsat că vremea lui a poate chiar şi naţională Răducu e că interesul său nu mai…rimează cu trecut. Pentru că şi ei merg prin oraş George Filipescu, însă senatorul care cel al partidului. Oamenii din jurul şi vorbesc cu oamenii şi nu cu pereţii! a obţinut mandatul „la mustaţă”, nu său care au pus umărul la victoriile În mod normal, nu va da crezare ezită, păcatele mele să-i dea câte-o partidului “nu-l critică” degeaba. E nimănui însă în mod cert va avea scatoalcă fostului său subordonat adevărat, “slugile”, plătite din bani nevoie şi de ei, nu doar de „ligăii” din politic şi profesional, Dan Drăgulin, publici, pentru că cei privaţi se fac jur ca să se bată cu adevăraţii inamici ori de câte ori prinde ocazia. “Cine greu de tot, nu ezită să-i spună zilnic şi desigur, să-i şi dovedească. Ştie şi el vrea să candideze trebuie să că e imbatabil, inefabil şi infailibil, şi prea bine, că 2012 n-a semănat cu muncească și să demonstreze că e în din acest motiv numărul inamicilor 2016 cum nici 2016 n-o să semene cu stare. Există un post de primar și trei sau al invidioşilor creşte substantial 2020.candidați. Acesta-i un lucru fantastic chiar de la oră la oră. Peste un an şi jumătate se va trage pentru noi, este o situația pe care 

Drăgulin trăieşte chiar o dramă. Cum linia. Tot la început de iunie. Drăgulin mulți nu o au. Un sondaj profesionist 
naiba să te uiţi în acelaşi timp în două se va încăpăţâna să creadă că se bun, dar nu atât de bun încât să joace “securiza” candidatura pentru al 3-lea va trebui să arate cu exactitate unde 
tipuri opuse de oglinzi?! O astfel de situează dincolo de ea dar cu ce şi rolul de locomotivă pentru 2020 mandat dar asta nu-i asigură automat se situează fiecare candidat, ca să 
„dramă” o să-l aducă într-o bună zi la costuri? Uriaşe! când se joacă pe o miză uriaşă la şi succesul care a fost atât de facil în știm clar cine are cele mai mari 
epuizare iar procentele mirobolante locale dar şi la parlamentare. Nici 2012! Anii au trecut iar marile Tocmai de aceea, sondajul șanse.” este o frântură din declaraţia 
din sondajele prietenoase vor păli! Se 2019, nu-I un an simplu mai ales că proiecte anunţate cu surle şi trâmbiţe profesionist despre care vorbeşte lui Filipescu, spusă la un pahar de 
vor întoarce împotriva sa dar şi a “ficusul” de la Cotroceni nu se vede atunci dar şi în 2016 se încăpăţânează acum Filipescu, cel uns cu toate vorbă cu jurnaliştii, în ultima 
partidului pe care-l conduce cu în ruptul capului şomer ci din nou parcă să prindă contur. A încercat şi alifiile posibile din politică, ar trebui conferinţă de presă.
mânuşi peticite,  împotriva sa.beneficiar al luxului prezidential. Ori aerul tare de UNPR, doar – doar banii să fie luat în calcul acum şi de Ca să “traduc” puţin din acest “clasic” 

pentru asta, Drăgulin şi ceilalţi guvernamentali “promişi” de „autistul” politic Drăgulin. Sunt precis Sunt oarecum surprins că după atâţia în viaţă: “E bun Drăgulin, că-I al 
trebuie să pună serios osu' la muncă! defunctul politic, Gabi Oprea vor că şi atunci, ca şi acum, nu va ezita să ani „pierduţi” pe câmpurile politice, nostru şi nu ne putem debarasa de el 

nimeri drumul spre Călăraşi. Eforturi le spună că finala e uşoară iar meciul Filipescu are dreptate pentru că nu Drăgulin nu percepe în mod corect la mijlocul drumului, dar parcă şi mai 
zadarnice! În primăvara anului 2016, va fi câştigat cu lejeritate. De-abia degeaba se apropie de apusul carierei realitatea. Preferă să se hrănească cu bun ar fi un sondaj de opinie care să 
Drăgulin a revenit acasă de parcă aştept să-i dau dreptate lui Filipescu! sale politice care a început în forţă iluziile oferite prin perfuzie de ne arate şi să-i arate că procentele pe 
fusese “detaşat” în străini, cu mâna Mai ales că finala de peste 1 an şi prin 2004 şi a fost pigmentată doar cu profitorii din jurul său care i-au care le trâmbiţează prin partid sunt 
goală. Pardon, cu incertitudinea că nu jumătate s-ar putea disputa şi în două victoria pe linie. E limpede că schimonosit simţurile şi percepţiile departe de realitatea crudă”. Acum ca 
mai pupa al doilea mandate sub manşe!Drăgulin e “obsedat” de idea de a-şi decât să accepte părerile avizate ale să fiu, ceva mai elegant “Drăgulin e 

18 decembrie, ora 12.00 - FESTIVALUL 
MONDIAL DE UMOR - Călăraşi, România -

Editia 2018, organizat de Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură Călăraşi, Ministerul Culturii 
şi Identităţii Naţionale în colaborare cu 

Grupul de întocmire şi monitorizare a 8 decembrie, ora 11.00 - ÎNTRE CER ŞI Federatia Internaţională "FECO" a de creaţie organizat de Muzeul Municipal 
Calendarului activităţilor dedicate Organizaţiilor de Caricaturişti, Consiliul PĂMÂNT - expoziţie de pictură pe sticlă a Călăraşi în colaborare cu Inspectoratul Şcolar 
Centenarului Marii Uniri, constituit în mod artistei Elena Oană Agapie organizată de Judeţean Călăraşi, Centrul Judeţean de Judeţean Călăraşi, în Sala mică de expoziţii 
voluntar la nivelul judeţului Călăraşi, aduce la Muzeul Municipal Călăraşi în Sala mare de Cultură şi Creatie Călăraşi, Primăria temporare a muzeului.
cunoştinţa călărăşenilor activităţile care se expoziţii temporare a muzeului Municipiului Călăraşi, Muzeul Municipal 
desfăşoară sub egida Centenarului în luna Călăraşi, Agenţia de presă "Soridapress", în 14 decembrie, ora 11.00 - lansare de carte decembrie: foaierul Consiliului Judeţean CălăraşiEROI CĂLĂRĂŞENI LA CENTENAR - album-9 decembrie, ora 11.00 - ARTGEOGRAFICA - 

inventar cu imagini ale monumentelor şi expoziţie de fotografie  organizată de Muzeul Din Grupul constituit la propunerea Primăriei 
operelor comemorative de război edificate în Municipal Călăraşi în Sala mică de expoziţii Municipiului Călăraşi fac parte următoarele 
judeţul Călăraşi în memoria eroilor din temporare a muzeului instituţii: Instituţia Prefectului Judeţului 
Primul Razboi Mondial realizat de Muzeul Călăraşi, Consiliul Judeţean Călăraşi, Direcţia 
Municipal Călăraşi în colaborare cu Muzeul Judeţeană pentru Cultură, Inspectoratul 10 - 14 decembrie - EROI CĂLĂRĂŞENI LA Dunării de Jos şi Muzeul Civilizaţiei Şcolar al Judeţului Călăraşi, Primăria CENTENAR - expoziţie de fotografie cu Gumelniţa din Olteniţa. Municipiului Olteniţa, Protoieria Călăraşi, imagini ale monumentelor şi operelor 

Muzeul Dunării de Jos, Muzeul Civilizaţiei comemorative de război edificate în judeţul 
17 decembrie - EROI CĂLĂRĂŞENI LA Gumelniţa din Olteniţa, Centrul Judeţean de Călăraşi în memoria eroilor din Primul Razboi 
CENTENAR - expoziţie de fotografie cu Cultură şi Creaţie Călăraşi şi Biblioteca Mondial realizată de Muzeul Municipal 
imagini ale monumentelor şi operelor Judeţeană Călăraşi, secretariatul fiind Călăraşi în colaborare cu Muzeul Dunării de 
comemorative de război edificate în judeţul asigurat de Muzeul Municipal Călăraşi.Jos şi Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa din 
Călăraşi în memoria eroilor din Primul Razboi 

Olteniţa. Expoziţia va putea fi vizionată în Primarul municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan 
Mondial realizată de Muzeul Municipal 

Silistra, Bulgaria Drăgulin, mulţumeşte instituţiilor care au 
Călăraşi în colaborare cu Muzeul Dunării de 

făcut parte din acest grup de monitorizare Jos şi Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa din 
pentru informaţiile furnizate şi pentru că 14 decembrie, ora 11.00 - BĂRĂGANUL ÎN Olteniţa. Expoziţia va putea fi vizionată în 
scopul declarat la înfiinţare a fost atins.Călăraşi, Republica Moldova, la Muzeul de 100 DE ANI - festivitatea de premiere şi 

Istorie şi Etnografievernisajul expoziţiei din cadrul concursului BIROUL DE PRESĂ

Decembrie - „Să ne cunoaştem trecutul 
istoric” – Evocare istorică „Sunt mândru că 
sunt român”, organizată de Primaria comunei 
Dorobanţu împreună cu Şcoala Gimnazială 
nr.2 Dorobanţu, Şcoala Gimnazială nr.1 Ulmu, 
Instituţia Prefectului –Judeţul Călăraşi 

Decembrie - “Ziua României-Marea Unire” – 
Miting de comemorare, activităţi culturale  
organizate de Primăria comunei Dragalina 
împreună cu Liceul Duiliu Zamfirescu 
Dragalina, Parohia Dragalina

 
Decembrie - “100 de ani de la crearea 
României Mari” organizat de  Primăria 
commune Vâlcelele împreună cu Ministerul 
Culturii şi Identităţii Naţionale şi Şcoala 
Gimnazială “Florenţa Albu” Vîlcelele

Comisia juridică din Senat a amânat cu o material destul de consistent. Senatorii din scopul de a-l intimida pe domnul preşedinte 
săptămână dezbaterea pe fond a cererii DNA Comisia Juridică au nevoie de timp pentru a Călin Popescu-Tăriceanu, dar şi pe ALDE, în 
de începere a urmăririi penale în cazul lui reuşi să studieze acest material în totalitate lupta pe care au început-o pentru 
Călin Popescu-Tăriceanu. Robert Cazanciuc, ca să-şi formeze o opinie corectă. De semnalarea gravelor abuzuri comise în 
preşedintele Comisiei Juridice a Senatului, a asemenea, având în vedere că s-au primit România. Vorbim despre un dosar bazat pe 
declarat că avocatul lui Tăriceanu a depus mai multe cereri de studiere a dosarului de foarte multe speculaţii şi interpretări pe care 
luni note scrise de apărare, care nu au putut către senatori care nu sunt membri ai le fac procurorii. Sunt mai degrabă 
fi studiate în totalitate. Comisiei juridice, această decizie se presupuneri ale procurorilor în cele 17.000 

dovedeşte a fi una utilă. Senatori care nu de file. Ce se va întâmpla în Parlament în Liderul ALDE Călăraşi, consilierul judeţean, 
sunt membri ai comisiei trebuie să poată momentul în care se va ajunge la votul pe Laurenţiu State a declarat pe marginea 
studia dosarul în cadrul Comisiei juridice decizia parlamentului de a cere sau nu acestui subiect că decizia luată de membrii 
după o procedură de confidenţialitate pe urmărirea penală în ceea ce îl priveşte pe Comisiei e una corectă, demersul 
care o vor stabili Comisia şi Biroul domnul presedinte Tăriceanu nu este un vot procurorilor fiind Acela de a-I intimida pe 
Permanent. Totodată, vor fi studiate notele în legătură cu persoana acestuia, ci este mai Călin Popescu Tărciceanu şi ALDE. “Decizia 
trimise în apărare de domnul Tăriceanu.” a degrabă un vot care să demonstreze că până luată de Comisia Juridică este una justă, în 
susţinut State care a mai precizat “În ceea ce la urmă legea este cea care trebuie să-i contextul în care avocatul domnului 
priveşte demersul procurorilor, dosarul are apere pe toti românii.”Tăriceanu a depus note scrise în apărare, un 

Traducând din Filipescu: E bun Drăgulin dar 
parcă şi mai bun ar fi un sondaj profesionist!

Laurenţiu State: În cadrul 
ALDE nu avem o strategie cu 

privire la o posibilă ordonanţă 
a amnistiei şi graţierii

n ALDE Călăraşi

Şedinţa de lucru a Biroului Politic Teritorial

Comisia juridică din Senat a amânat votul cu privire la 
cererea DNA în cazul lui Tăriceanu. L. State: Vorbim despre 

un dosar bazat pe foarte multe speculaţii şi interpretări

Aşa cum am obişnuit în ultimii ani, Primăria Municipiului urbanistice şi numărul de persoane deservite, o parte din 
Călăraşi îşi construieşte proiectul de buget al viitorului an şi pe propunerile ce vor sosi pe adresa de mail 
baza propunerilor venite din partea cetăţenilor. propuneribuget2019@primariacalarasi.ro sau printr-o 

scrisoare la adresa: Primăria Călăraşi, strada Bucureşti, nr. Pentru al cincilea an consecutiv, aşteptăm din partea 
140A va fi cuprinsă în proiectul de buget 2019.dumneavoastră propuneri de lucrări ce credeţi că trebuie 

incluse în bugetul de venituri şi cheltuieli al anului următor. Toate propunerile primite vor fi publicate pe site-ul primăriei, 
Executivul Primăriei Călăraşi lucrează deja la acest document, pentru a fi cunoscute de toţi locuitorii municipiului. Acestea 
fiind identificate o parte din priorităţile anului 2019. pot fi trimise până la data de 31.12.2018.
Funcţie de necesitate, urgenţă, categorie bugetară, planuri BIROUL DE PRESĂ

Calendarul evenimentelor ce se vor desfăşura în 
decembrie, în judeţul Călăraşi, sub egida Centenarului

Consilierii judeţeni au 
aprobat contractarea 

unui împrumut în valoare 
de 40 de milioane de lei

Primăria aşteaptă propunerile călărăşenilor 
în vederea elaborării bugetului pe 2019

n Primăria Călăraşi

Orăşelul Copiilor, deschis 
până pe 5 ianuarie 2019
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Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a reiterat, pentru 
România TV, că ministerul pe care îl conduce nu are 
în lucru un asemenea proiect. Potrivit sursei citate, 
Tudorel Toader a precizat faptul că nu are pe masă 
un asemenea proiect pregătit pentru a se da 
amnistia şi graţierea. Angajaţii ministerului înca nu 
lucrează la un asemenea proiect, deşi în spaţiul 
public s-a discutat de multe ori că ar trebui dată o 
asemenea lege, Tudorel Toader nu şi-a asumat 
acest lucru. 
Secretarul general 
al Guvernului, Toni 
Greblă, a declarat 
luni că nu a 
discutat în 
Executiv sau cu 
Liviu Dragnea şi 
Viorica Dăncilă 
despre un proiect 
privind amnistia şi 
graţierea, însă a 
precizat că "nişte 
măsuri minime 
reparatorii trebuie 
să existe".
Liderul interimar 
al organizaţiei 
judeţene ALDE 
Călăraşi, Laurenţiu 
State, a comentat 
pe marginea acestui subiect întreţinut în spaţiul 
public cu precădere de Opoziţie declarând că în 
cadrul alianţei nu s-au discutat până acum detaliile 
referitoare la emiterea unei ordonanţe de acest fel. 
„Noi, în cadrul ALDE, nu avem o strategie pe 
termen scurt cu privire la o posibilă ordonanţă a 
amnistiei şi graţierii. De asemenea, la nivelul 
alianţei PSD-ALDE nu am discutat niciodată despre 
detalii referitor la emiterea unei ordonanţe de 
acest fel.” a spus State care a mai adăugat „În 
ultimele luni, am asistat la o campanie de 
dezinformare care a fost întreţinută de anumiţi 
lideri politici şi de anumite partide, al căror 
principal scop a fost acela de a genera tensiune în 
societate. Nu este pentru prima dată de la 
preluarea guvernării când trebuie să răspundem 
unei campanii agresive, manipulatoare cu privire 
la actul de guvernare.” a susţinut State.

25 din cei 26 de aleşi judeţeni prezenţi joi în cadrul 
şedinţei ordinare de plen şi-au dat acordul pentru 
contractarea  de la Ministerul Finanţelor de către 
Consiliul Judeţean Călăraşi a unui împrumut din 
venituri din privatizare în valoare de 40 de milioane 
de lei, cu o maturitate de maxim 20 de ani.

Suma va fi utilizată pentru finanţarea a două importante 
obiective de investiţii şi anume: Modernizarea podului – 
trecere râul Argeş, proiect în cuantum de 7.542.000 lei şi 
Reabilitarea Palatului Administrativ care găzduieşte 
Instituţia Prefectului – judeţul Călăraşi, investiţie estimată 
la 32.458.000 lei. „În cazul în care lucrările de reabilitare a 
sediului Prefecturii vor fi realizate de către Compania 
Naţională de Investiţii şi aici este vorba de proiectul 
Centrul Socio – Cultural, fost Palat Administrativ, atunci 
vom folosi banii în alte scopuri. Aşteptăm până în martie 
anul viitor să vedem dacă CNI va finaliza reabilitarea 
acestui imobil, clădire emblematică a Călăraşiului” a spus 
preşedintele CJ, Vasile Iliuţă care a mai precizat „În orice 
fel de situaţie trebuie să finalizăm reabilitarea Palatului 
Administrativ în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea 
Prefectura”.

Contractarea împrumutului se va efectua din Trezoreria 
statului, cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor 
locale, prin încheierea unui contract de împrumut cu 
Ministerul Finanţelor Publice. Condiţiile de contractare 
ale împrumutului sunt prevăzute în OUG 11 / 2018. 
Astfel, perioada de rambursare este de 20 de ani iar 
dobânda este egală cu ROBOR la 3 luni comunicată de 
BNR la care se adaugă 3,5%. Rata dobânzii rezultată va 
rămâne fixă pe toată perioada de derulare a 
împrumutului.
La această dată, datoria publică angajată de Consiliul 
Judeţean Călăraşi este de 11,33%. În urma contractării 
acestui nou împrumt, datoria anuală angajată va fi de 
26,44% (7.627.000 lei), în 2019. Conform precederilor 
Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, gradul 
de îndatorare este de 30% anual, din veniturile proprii.
În acest an, serviciul anual al datoriei publice locale este 
de 3.268.000 lei din care suma rambursată este de 
1.872.000 lei, dobânzile, 1.300.000 lei iar pentru 
comisioane s-a plătit suma de 96.000 lei. Veniturile 
proprii în 2018 au fost de 28.845.000 lei.

Sala de şedinţe a Consiliului noştri colegi care au aderat la 
Judeţean Călăraşi a găzduit, ALDE”
recent, o întâlnire de lucru a „În cuvântul său, secretarul 
Biroului Politic Teritorial al regional coordonator, domnul 
organizaţiei judeţene ALDE Ionel Petre a prezentat, succint, 
Călăraşi la care au participat noutăţile de la nivel central ale 
preşedinţi de filiale locale, partidului, care vizează atât 
consilieri locali şi judeţeni activitatea preşedintelui 
precum şi secretarul regional partidului, Călin Popescu 
coordonator, Ionel Petre. „Pe Tăriceanu cât şi a celorlate 
ordinea de zi au figurat structuri interne” a mai precizat 
chestiuni care vizează Laurenţiu State care a conchis 
programul de activităţi pe care „A fost o şedinţă fructuoasă, în 
ALDE Călăraşi le va iniţia cu care am reuşit să dezbatem 
prilejul marcării Centenarului, probleme interne curente care 
pe 1 decembrie precum şi pe se află pe agenda organizaţiei 
parcursul întregii luni judeţene. ALDE Călăraşi îşi va 
decembrie. De asemenea a fost continua activităţile politice şi 
prezentată colegilor mei o în perioada următoare, 
analiză economico – financiară Laurenţiu State, consilier vedere referitoare la atragerea obiectivul nostru fiind acela de 
a filialei judeţene” a declarat judeţean care a continuat „Am de noi membri. De asemenea a dezvolta noi structuri locale şi 
pentru www.arenamedia.ro stabilit măsurile organizatorice au fost supuse votului şi de a le consolida pe cele 
preşedintele interimar, pe care trebuie să le avem în aprobate adeziunile noilor existente.”

Primăria Municipiului Călăraşi a anunţat atmosfera sărbătorilor de iarnă. închiriat patine, între 06 decembrie şi 16 
deschiderea Orăşelului copiilor – 2018, decembrie, copiii pot lăsa scrisori Moş Crăciun va primi vizitatori în 
în centrul oraşului, începând cu seara Moşului. Între 17 şi 20 decembrie, la Căsuţa amplasată lângă brad după 
zilei de miercuri, 5 decembrie 2018. sediul Primăriei Municipiului Călăraşi, următorul program:
Acesta va fi deschis până pe 5 ianuarie sunt aşteptaţi, ca în fiecare an, 1500 de 

Între 17 decembrie şi 21 decembrie – de 
2019 şi completează, aşa cum se cuvine, colindători

la 17.00 la 19.00
funcţionarea patinoarului în aer liber, a Mai trebuie spus faptul că surpriza 

22 decembrie – de la 11.00 şi 13.00 şi de cărui deschidere a punctat, la fel ca şi sfârşitului de an va fi organizarea în aer 
la 17.00 la 19.00anul trecut, începerea sărbătorilor de liber a Revelionului 2019. Primăria 

iarnă în centrul oraşului. În Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie – Călăraşi aduce, pe scena amplasată la 
de la 17.00 la 19.00 km 0, doi artişti cunoscuţi, care vor face Bradul înalt de 13 metri, căsuţele care 

trecerea dintre ani mai distractivă vor pune la dispoziţia călărăşenilor Copiii care vor să îl viziteze pe Moş 
pentru toţi călărăşenii care vor dori să produse de sezon, figurinele, instalaţia Crăciun, ajutat de spiriduşi voluntari ai 
întâmpine Noul An împreună, în aer festivă de iluminat, proiecţiile Crucii Roşii, vor primi acadele şi 
liber. Este vorba de Corina şi Mossano.luminoase, muzica şi, nu în ultimul rând, bomboane. Mai mult, în acest an, într-o 

Căsuţa lui Moş Crăciun vor întregi cutie special amenajată la Căsuţa de Biroul de presă

camarazilor săi politici.
Deocamdată, Filipescu a avut 
„curajul” să-i spună, pe faţă, (pentru 
a câta oară, totuşi?) că e nevoie de un 
sondaj profesionist pentru a defini 
liberalul câştigător din 2020. Mâine, 
poimâine şi rivalii săi din partid îşi vor Nu ştiu câte cepe degerate mai “interesul naţional”!
lua inima în dinţi, spunându-i poate valorează pe piaţa politică locală, Ceea ce nu pare să înţeleagă Drăgulin mult mai apăsat că vremea lui a poate chiar şi naţională Răducu e că interesul său nu mai…rimează cu trecut. Pentru că şi ei merg prin oraş George Filipescu, însă senatorul care cel al partidului. Oamenii din jurul şi vorbesc cu oamenii şi nu cu pereţii! a obţinut mandatul „la mustaţă”, nu său care au pus umărul la victoriile În mod normal, nu va da crezare ezită, păcatele mele să-i dea câte-o partidului “nu-l critică” degeaba. E nimănui însă în mod cert va avea scatoalcă fostului său subordonat adevărat, “slugile”, plătite din bani nevoie şi de ei, nu doar de „ligăii” din politic şi profesional, Dan Drăgulin, publici, pentru că cei privaţi se fac jur ca să se bată cu adevăraţii inamici ori de câte ori prinde ocazia. “Cine greu de tot, nu ezită să-i spună zilnic şi desigur, să-i şi dovedească. Ştie şi el vrea să candideze trebuie să că e imbatabil, inefabil şi infailibil, şi prea bine, că 2012 n-a semănat cu muncească și să demonstreze că e în din acest motiv numărul inamicilor 2016 cum nici 2016 n-o să semene cu stare. Există un post de primar și trei sau al invidioşilor creşte substantial 2020.candidați. Acesta-i un lucru fantastic chiar de la oră la oră. Peste un an şi jumătate se va trage pentru noi, este o situația pe care 

Drăgulin trăieşte chiar o dramă. Cum linia. Tot la început de iunie. Drăgulin mulți nu o au. Un sondaj profesionist 
naiba să te uiţi în acelaşi timp în două se va încăpăţâna să creadă că se bun, dar nu atât de bun încât să joace “securiza” candidatura pentru al 3-lea va trebui să arate cu exactitate unde 
tipuri opuse de oglinzi?! O astfel de situează dincolo de ea dar cu ce şi rolul de locomotivă pentru 2020 mandat dar asta nu-i asigură automat se situează fiecare candidat, ca să 
„dramă” o să-l aducă într-o bună zi la costuri? Uriaşe! când se joacă pe o miză uriaşă la şi succesul care a fost atât de facil în știm clar cine are cele mai mari 
epuizare iar procentele mirobolante locale dar şi la parlamentare. Nici 2012! Anii au trecut iar marile Tocmai de aceea, sondajul șanse.” este o frântură din declaraţia 
din sondajele prietenoase vor păli! Se 2019, nu-I un an simplu mai ales că proiecte anunţate cu surle şi trâmbiţe profesionist despre care vorbeşte lui Filipescu, spusă la un pahar de 
vor întoarce împotriva sa dar şi a “ficusul” de la Cotroceni nu se vede atunci dar şi în 2016 se încăpăţânează acum Filipescu, cel uns cu toate vorbă cu jurnaliştii, în ultima 
partidului pe care-l conduce cu în ruptul capului şomer ci din nou parcă să prindă contur. A încercat şi alifiile posibile din politică, ar trebui conferinţă de presă.
mânuşi peticite,  împotriva sa.beneficiar al luxului prezidential. Ori aerul tare de UNPR, doar – doar banii să fie luat în calcul acum şi de Ca să “traduc” puţin din acest “clasic” 

pentru asta, Drăgulin şi ceilalţi guvernamentali “promişi” de „autistul” politic Drăgulin. Sunt precis Sunt oarecum surprins că după atâţia în viaţă: “E bun Drăgulin, că-I al 
trebuie să pună serios osu' la muncă! defunctul politic, Gabi Oprea vor că şi atunci, ca şi acum, nu va ezita să ani „pierduţi” pe câmpurile politice, nostru şi nu ne putem debarasa de el 

nimeri drumul spre Călăraşi. Eforturi le spună că finala e uşoară iar meciul Filipescu are dreptate pentru că nu Drăgulin nu percepe în mod corect la mijlocul drumului, dar parcă şi mai 
zadarnice! În primăvara anului 2016, va fi câştigat cu lejeritate. De-abia degeaba se apropie de apusul carierei realitatea. Preferă să se hrănească cu bun ar fi un sondaj de opinie care să 
Drăgulin a revenit acasă de parcă aştept să-i dau dreptate lui Filipescu! sale politice care a început în forţă iluziile oferite prin perfuzie de ne arate şi să-i arate că procentele pe 
fusese “detaşat” în străini, cu mâna Mai ales că finala de peste 1 an şi prin 2004 şi a fost pigmentată doar cu profitorii din jurul său care i-au care le trâmbiţează prin partid sunt 
goală. Pardon, cu incertitudinea că nu jumătate s-ar putea disputa şi în două victoria pe linie. E limpede că schimonosit simţurile şi percepţiile departe de realitatea crudă”. Acum ca 
mai pupa al doilea mandate sub manşe!Drăgulin e “obsedat” de idea de a-şi decât să accepte părerile avizate ale să fiu, ceva mai elegant “Drăgulin e 

18 decembrie, ora 12.00 - FESTIVALUL 
MONDIAL DE UMOR - Călăraşi, România -

Editia 2018, organizat de Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură Călăraşi, Ministerul Culturii 
şi Identităţii Naţionale în colaborare cu 

Grupul de întocmire şi monitorizare a 8 decembrie, ora 11.00 - ÎNTRE CER ŞI Federatia Internaţională "FECO" a de creaţie organizat de Muzeul Municipal 
Calendarului activităţilor dedicate Organizaţiilor de Caricaturişti, Consiliul PĂMÂNT - expoziţie de pictură pe sticlă a Călăraşi în colaborare cu Inspectoratul Şcolar 
Centenarului Marii Uniri, constituit în mod artistei Elena Oană Agapie organizată de Judeţean Călăraşi, Centrul Judeţean de Judeţean Călăraşi, în Sala mică de expoziţii 
voluntar la nivelul judeţului Călăraşi, aduce la Muzeul Municipal Călăraşi în Sala mare de Cultură şi Creatie Călăraşi, Primăria temporare a muzeului.
cunoştinţa călărăşenilor activităţile care se expoziţii temporare a muzeului Municipiului Călăraşi, Muzeul Municipal 
desfăşoară sub egida Centenarului în luna Călăraşi, Agenţia de presă "Soridapress", în 14 decembrie, ora 11.00 - lansare de carte decembrie: foaierul Consiliului Judeţean CălăraşiEROI CĂLĂRĂŞENI LA CENTENAR - album-9 decembrie, ora 11.00 - ARTGEOGRAFICA - 

inventar cu imagini ale monumentelor şi expoziţie de fotografie  organizată de Muzeul Din Grupul constituit la propunerea Primăriei 
operelor comemorative de război edificate în Municipal Călăraşi în Sala mică de expoziţii Municipiului Călăraşi fac parte următoarele 
judeţul Călăraşi în memoria eroilor din temporare a muzeului instituţii: Instituţia Prefectului Judeţului 
Primul Razboi Mondial realizat de Muzeul Călăraşi, Consiliul Judeţean Călăraşi, Direcţia 
Municipal Călăraşi în colaborare cu Muzeul Judeţeană pentru Cultură, Inspectoratul 10 - 14 decembrie - EROI CĂLĂRĂŞENI LA Dunării de Jos şi Muzeul Civilizaţiei Şcolar al Judeţului Călăraşi, Primăria CENTENAR - expoziţie de fotografie cu Gumelniţa din Olteniţa. Municipiului Olteniţa, Protoieria Călăraşi, imagini ale monumentelor şi operelor 

Muzeul Dunării de Jos, Muzeul Civilizaţiei comemorative de război edificate în judeţul 
17 decembrie - EROI CĂLĂRĂŞENI LA Gumelniţa din Olteniţa, Centrul Judeţean de Călăraşi în memoria eroilor din Primul Razboi 
CENTENAR - expoziţie de fotografie cu Cultură şi Creaţie Călăraşi şi Biblioteca Mondial realizată de Muzeul Municipal 
imagini ale monumentelor şi operelor Judeţeană Călăraşi, secretariatul fiind Călăraşi în colaborare cu Muzeul Dunării de 
comemorative de război edificate în judeţul asigurat de Muzeul Municipal Călăraşi.Jos şi Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa din 
Călăraşi în memoria eroilor din Primul Razboi 

Olteniţa. Expoziţia va putea fi vizionată în Primarul municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan 
Mondial realizată de Muzeul Municipal 

Silistra, Bulgaria Drăgulin, mulţumeşte instituţiilor care au 
Călăraşi în colaborare cu Muzeul Dunării de 

făcut parte din acest grup de monitorizare Jos şi Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa din 
pentru informaţiile furnizate şi pentru că 14 decembrie, ora 11.00 - BĂRĂGANUL ÎN Olteniţa. Expoziţia va putea fi vizionată în 
scopul declarat la înfiinţare a fost atins.Călăraşi, Republica Moldova, la Muzeul de 100 DE ANI - festivitatea de premiere şi 

Istorie şi Etnografievernisajul expoziţiei din cadrul concursului BIROUL DE PRESĂ

Decembrie - „Să ne cunoaştem trecutul 
istoric” – Evocare istorică „Sunt mândru că 
sunt român”, organizată de Primaria comunei 
Dorobanţu împreună cu Şcoala Gimnazială 
nr.2 Dorobanţu, Şcoala Gimnazială nr.1 Ulmu, 
Instituţia Prefectului –Judeţul Călăraşi 

Decembrie - “Ziua României-Marea Unire” – 
Miting de comemorare, activităţi culturale  
organizate de Primăria comunei Dragalina 
împreună cu Liceul Duiliu Zamfirescu 
Dragalina, Parohia Dragalina

 
Decembrie - “100 de ani de la crearea 
României Mari” organizat de  Primăria 
commune Vâlcelele împreună cu Ministerul 
Culturii şi Identităţii Naţionale şi Şcoala 
Gimnazială “Florenţa Albu” Vîlcelele

Comisia juridică din Senat a amânat cu o material destul de consistent. Senatorii din scopul de a-l intimida pe domnul preşedinte 
săptămână dezbaterea pe fond a cererii DNA Comisia Juridică au nevoie de timp pentru a Călin Popescu-Tăriceanu, dar şi pe ALDE, în 
de începere a urmăririi penale în cazul lui reuşi să studieze acest material în totalitate lupta pe care au început-o pentru 
Călin Popescu-Tăriceanu. Robert Cazanciuc, ca să-şi formeze o opinie corectă. De semnalarea gravelor abuzuri comise în 
preşedintele Comisiei Juridice a Senatului, a asemenea, având în vedere că s-au primit România. Vorbim despre un dosar bazat pe 
declarat că avocatul lui Tăriceanu a depus mai multe cereri de studiere a dosarului de foarte multe speculaţii şi interpretări pe care 
luni note scrise de apărare, care nu au putut către senatori care nu sunt membri ai le fac procurorii. Sunt mai degrabă 
fi studiate în totalitate. Comisiei juridice, această decizie se presupuneri ale procurorilor în cele 17.000 

dovedeşte a fi una utilă. Senatori care nu de file. Ce se va întâmpla în Parlament în Liderul ALDE Călăraşi, consilierul judeţean, 
sunt membri ai comisiei trebuie să poată momentul în care se va ajunge la votul pe Laurenţiu State a declarat pe marginea 
studia dosarul în cadrul Comisiei juridice decizia parlamentului de a cere sau nu acestui subiect că decizia luată de membrii 
după o procedură de confidenţialitate pe urmărirea penală în ceea ce îl priveşte pe Comisiei e una corectă, demersul 
care o vor stabili Comisia şi Biroul domnul presedinte Tăriceanu nu este un vot procurorilor fiind Acela de a-I intimida pe 
Permanent. Totodată, vor fi studiate notele în legătură cu persoana acestuia, ci este mai Călin Popescu Tărciceanu şi ALDE. “Decizia 
trimise în apărare de domnul Tăriceanu.” a degrabă un vot care să demonstreze că până luată de Comisia Juridică este una justă, în 
susţinut State care a mai precizat “În ceea ce la urmă legea este cea care trebuie să-i contextul în care avocatul domnului 
priveşte demersul procurorilor, dosarul are apere pe toti românii.”Tăriceanu a depus note scrise în apărare, un 

Traducând din Filipescu: E bun Drăgulin dar 
parcă şi mai bun ar fi un sondaj profesionist!

Laurenţiu State: În cadrul 
ALDE nu avem o strategie cu 

privire la o posibilă ordonanţă 
a amnistiei şi graţierii

n ALDE Călăraşi

Şedinţa de lucru a Biroului Politic Teritorial

Comisia juridică din Senat a amânat votul cu privire la 
cererea DNA în cazul lui Tăriceanu. L. State: Vorbim despre 

un dosar bazat pe foarte multe speculaţii şi interpretări

Aşa cum am obişnuit în ultimii ani, Primăria Municipiului urbanistice şi numărul de persoane deservite, o parte din 
Călăraşi îşi construieşte proiectul de buget al viitorului an şi pe propunerile ce vor sosi pe adresa de mail 
baza propunerilor venite din partea cetăţenilor. propuneribuget2019@primariacalarasi.ro sau printr-o 

scrisoare la adresa: Primăria Călăraşi, strada Bucureşti, nr. Pentru al cincilea an consecutiv, aşteptăm din partea 
140A va fi cuprinsă în proiectul de buget 2019.dumneavoastră propuneri de lucrări ce credeţi că trebuie 

incluse în bugetul de venituri şi cheltuieli al anului următor. Toate propunerile primite vor fi publicate pe site-ul primăriei, 
Executivul Primăriei Călăraşi lucrează deja la acest document, pentru a fi cunoscute de toţi locuitorii municipiului. Acestea 
fiind identificate o parte din priorităţile anului 2019. pot fi trimise până la data de 31.12.2018.
Funcţie de necesitate, urgenţă, categorie bugetară, planuri BIROUL DE PRESĂ

Calendarul evenimentelor ce se vor desfăşura în 
decembrie, în judeţul Călăraşi, sub egida Centenarului

Consilierii judeţeni au 
aprobat contractarea 

unui împrumut în valoare 
de 40 de milioane de lei

Primăria aşteaptă propunerile călărăşenilor 
în vederea elaborării bugetului pe 2019

n Primăria Călăraşi

Orăşelul Copiilor, deschis 
până pe 5 ianuarie 2019
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