
9ACTUALITATE8 SPORT

Estimări www.transfermarkt.com
w U Craiova: 11.250.000 euro / 
11.900.000 euro
w Dunărea: 2.200.000 euro / 
2.325.000 euro
U Craiova – Dunărea Călăraşi 1-0FC Viitorul (2-0, et. 9) şi FCSB (2-1, În meci contând pentru etapa 
A marcat: Alexandru Mateiu (23')et. 12).a 17-a a ligii I Betani, U 
w U Craiova: 13. Mirko Pigliacelli Într-adevăr că să-l citez pe Dan Craiova s-a impus la limită, (650 de mii euro) – 27. Ivan Martic Alexa, echipa asta este foarte bine 

scor 1-0 în faţa Dunării, (700 de mii), 15. Isaac Donkor (700 organizată, se apără destul de bine 
de mii), 2. Tiago Ferreira (1 milion), graţie reuşitei de senzaţie a însă îi lipsesc deocamdată jucătorii 
11. Nicuşor Bancu (1,6 milioane) – lui Alexandru Mateiu din care să facă diferenţa. Această 
8. Alexandru Mateiu (1 milion), 10. echipă cu sau fără noroc le-a învins minutul 23. E adevărat că în Alexandru Cicâldău (1,7 milioane) – pe FC Viitorul, FC Botoşani, Poli Iaşi, prima parte, oltenii au fost 7. Mezza Colli (150 de mii) (23. 

a remizat cu CFR Cluj (campioana, 
Cristi Bărbuţ, 78' / 500 de mii), 33. mai periculoşi, ratând alte 2- chiar în două rânduri), Dinamo, 
Valentin Mihăilă (50 de mii) (20. 3 ocazii importante prin Astra Giurgiu şi a eliminat-o pe FCSB Matteo Fedele, 83' / 350 de mii)), 

Mitriţă sau Bancu. În schimb, din Cupa României. E mult, e puţin? 28. Alexandru Mitriţă (3 milioane) – 
Sigur că e loc de şi mai bine! Dar în repriza secundă, Craiova  19. Elvir Koljic (700 de mii). 
dincolo de aşteptări, ori pretenţii, ar n-a mai avut “vigoarea” din Antrenor: Devis Mangia
trebui să ţinem cont şi de realităţi. 

startul meciului pe care l-a w Dunărea: 1. Cezar Lungu (250 de Cu resurse limitate, Dan Alexa&Co 
mii euro) – 28. Filip Gligorov (250 încheiat trăgând chiar de s-au străduit şi au reuşit să facă din 
de mii), 35. Walace da Silva (250 de timp. Dunărea, o echipă de care se cam 
mii), 30. Alin Şeroni (200 de mii), 

teme toată lumea. Remarcile euro, mai mult cu circa 800 de mii cărei întreg lot este valorizat la 18,3 44. Denis Ispas (100 de mii) (10. 
pozitive nu sunt din complezenţă! Dacă pe teren, diferenţa dintre cele de euro decât „11-le” Dunării. milioane euro, spre deosebire de Valentin Munteanu, 75' / 175 de 
Dacă nu mă credeţi, întrebaţi-i pe două combatante a fost minimă, de Craiova a încheiat partida cu un Dunărea, estimat la 6,65 milioane mii), 27. Gaston Mendy (100 de mii) 
Conceicao, Gică Hagi (care a câştigat doar un gol, pe “hârtie” lucrurile „11”, estimat la 11.900.000 de euro. de euro. – 9. Nicolae Carnat (50 de mii), 89. 
cu noroc la Călăraşi) ori Dică.stau cu totul altfel. Georgian Honciu (100 de mii), 55. De partea cealaltă, Dan Alexa a În consecinţă, nu cred că ar trebui 
Criticile sunt binevenite dacă sunt şi Alexandru Bourceanu (300 de mii), Dacă am apela la celebrul site început cu un „11”, evaluat de site- să fim atât de supăraţi nici pe scor 
constructive. Dar în momentul de 11. Bodo Kanda (350 de mii) (8. german transfermarkt, observăm că ul mai sus-amintit la 2.200.000 de dar nici pe evoluţia băieţilor noştri. 

Stelian Cucu, 60' / 250 de mii) – 29. faţă, Dan Alexa şi Dunărea au Devis Mangia a început cu un „11”, euro şi a încheiat partida cu un Vă reamintesc de asemenea că 
Mediop Ndiaye (250 de mii) (33. evaluat la 11.250.000 de euro. Cel „11”, estimat la 2.325.000 de euro. printre „victimele” Universităţii din nevoie de încurajări, de susţinerea 
Sasha Clemence, 65' / 400 de mii).mai „scump” jucător este Alexandru acest sezon se mai numără, pe noastră, a tuturor, dar mai ales de Rezultă aşadar o „diferenţă” de 

Mitriţă, evaluat la 3 milioane de teren propriu, Dinamo (3-0, et. 7), înţelegere! E mult? Antrenor: Dan Alexavreo 5 ori în favoarea Craiovei, al 

partida cu Astra, programată joi, 6 
decembrie, de la ora 14.00, la Călăraşi. 
Giurgiuvenii vor juca luni, acasă, cu FC 
Botoşani.

U Craiova – Dunărea 
Călăraşi 1-0

A marcat: Alexandru Mateiu (23')
U Craiova: 13. Mirko Pigliacelli – 27. Ivan 
Martic, 15. Isaac Donkor, 2. Tiago Ferreira, 
11. Nicuşor Bancu – 8. Alexandru Mateiu, 
10. Alexandru Cicâldău – 7. Mezza Colli (23. 
Cristi Bărbuţ, 78'), 33. Valentin Mihăilă (20. 
Matteo Fedele, 83'), 28. Alexandru Mitriţă 
– 19. Elvir Koljic. 
Rezeve: 1. Laurenţiu Popescu – 4. Răzvan 
Popa, 3. Marius Briceag, 5. Nuno Rocha, 9. 
Andrei Burlacu
Antrenor: Devis Mangia
Dunărea: 1. Cezar Lungu – 28. Filip cu stângul al lui Bancu de la 17-18 metri e Stadionul Ion Oblemenco a găzduit 
Gligorov, 35. Walace da Silva, 30. Alin respins de Lungu de la vinclu.duminică după-amiază meciul dintre Şeroni, 44. Denis Ispas (10. Valentin Echipa noastră trece cu bine peste U Craiova şi Dunărea din cadrul Munteanu, 75'), 27. Gaston Mendy – 9. presiunea Craiovei şi în minutul 43 reclamă rundei a 17-a a ligii I Betano. Oltenii Nicolae Carnat, 89. Georgian Honciu, 55. un penalty la Şeroni, tras de tricou de 
Alexandru Bourceanu, 11. Bodo Kanda (8. au început bine şi puteau deschide Ferreira. Centralul Chivulete refuză să arate 
Stelian Cucu, 60') – 29. Mediop Ndiaye (33. scorul încă din minutul 4 însă şutul punctul cu var, prima repriză încheindu-se 
Sasha Clemence, 65').lui Alex. Mitriţă de la marginea cu scorul de 1-0.
Rezerve: 12. Gabriel Popa – 19. Valentin careului a fost respins în corner de Partea secundă e parcă mai echilibrată. 
Alexandru, 5. Gabi Simion, 21. Hamidou „Galben – albaştrii” forţează spre finalul Cezar Lungu. 
Keyta.reprizei însă Cucu, intrat pe teren în 
Antrenor: Dan Alexaminutul 60 în locul lui Kanda, ratează Craiova presează şi în minutul 16, Valentin 
Au arbitrat: Andrei Chivulete (Bucureşti) – preluarea şutând din demi – vole peste Mihăilă şutează destul de perculos doar că 
Ciprian Danşa (Satu Mare), Mircea Orbuleţ poartă. Şi în minutul 83, echipa lui Dan balonul nu prinde cadrul porţii.
(Bucureşti). Rezervă Marian Balaci Alexa şi-a creat o ocazie bună însă Valentin Gazdele deschid scorul în minutul 23. 
(Drobeta Turnuu Severin)Munteanu care l-a înlocuit peDenis Ispas în Cicâldău centrează de pe stânga, balonul e 

minutul 75 e prins în ofsaid. Observatori: Patriţiu Abrudan (Cluj – respins cu capul de un fundaş al Dunării 
Napoca), Valentin Mateescu (Ploieşti – LPF)Craiova câştigă până la urmă cu 1-0, până la Mateiu care de la 25-27 de metri 

reuşind o primă repriză destul de bună. Cartonaşe galbene: N. Bancu (34'), M. şutează năprasnic, sub bara transversală 
Dacă ar fi forţat mai mult, echipa noastră Pigliacelli (57'), I. Donkor (64'), Al. Mitriţă „aproape” de vinclu marcând pur şi simplu 
ar fi putut produce surpriza în Bănie. (69'), Al. Cicâldău (82'), E. Koljic (90+2') / un golazzo. Nouă minute mai târziu, 

M. Ndiaye (60'), F. Gligorov (86')Craiova putea majora diferenţa însă şutul Aflată pe 12, Dunărea e cu gândul deja la 

n Liga I Betano / Et. 17: U Craiova – Dunărea Călăraşi 1-0 (0-0)

Etapa a 17-a / Rezultate
Politehnica Iaşi – Sepsi OSK Sf. Gheorghe 1-1
Au marcat: Flores (21) / Vasvari (9)
CFR Cluj – FC Voluntari 5-0
Au marcat: Ţucudean (27, 57, 62), Manea (85), 
Costache (90)
Hermannstadt – Concordia Chiajna 2-1
Au marcat: Petrescu (40, Dandea (28) / Batin (45)
FC Viitorul – Dinamo Bucureşti 4-1
Au marcat: Drăguş (4), Hagi (37, 90), Achim (77) / 
Montini (13)
U Craiova – Dunărea Călăraşi 1-0
A marcat: Mateiu (23)
FCSB – Gaz Metan Mediaş 2-1
Au marcat: Man (42), Tănase (55) / Fortes (64)
Astra Giurgiu – FC Botoşani 1-1
Au marcat: Belu (75) / Burcă (56)

Clasament
1. CFR Cluj 17 10 6 1 27-10 36
2. FCSB 17 10 4 2 33-17 34
3. FC Viitorul 17 10 2 5 23-17 32
4. U Craiova 17 8 5 4 29-14 29
5. Gaz Metan 17 7 5 5 19-20 26
6. Sepsi OSK 17 6 6 5 19-16 24
7. Astra Giurgiu 17 5 6 6 18-16 21
8. Hermannstadt 17 6 3 8 18-19 21
9. FC Botoşani 17 4 8 5 22-25 20
10. Dinamo 17 4 6 7 17-26 18
11. Politehnica Iaşi 17 5 3 9 15-26 18
12. Dunărea 17 3 8 6 12-16 17
13. Concordia 17 4 5 8 11-22 17
14. FC Voluntari 17 1 5 11 15-34 8

n Sâmbătă, 8 decembrie
Ora 17.00 Hermannstadt – Dinamo 
Ora 20.00 CFR Cluj – Gaz Metan Mediaş
n Duminică, 9 decembrie
Ora 14.00 Politehnica Iaşi – Dunărea Călăraşi
Ora 17.00 Astra Giurgiu – Concordia Chiajna
Ora 20.00 FCSB – FC Viitorul
n Luni, 10 decembrie
Ora 17.30 Sepsi Sf. Gheorghe – FC Botoşani
Ora 20.00 U Craiova – FC Voluntari
Partidele vor fi transmise in direct de LOOK TV / PLUS, 
DIGI SPORT si TELEKOM SPORT.

Etapa a 19-aTehnicianul Dunării, Dan Alexa, a subliniat 
după eşecul de la Craiova că echipa pe care 
o conduce are nevoie de „întăriri” în iarnă 
pentru a avea un parcurs bun în meciurile 
care vor mai rămâne de disputat în sezonul 
regulat dar şi în play – out. „În meciul cu 
Craiova, am ajuns în multe situaţii în jurul 
careului advers însă acolo ne-a lipsit 
„ceva”. Acel „ceva” trebuie să-l remediem 
în pauza de iarnă. Trebuie să aducem 
jucători care fac diferenţa. Pentru noi, 
Călăraşiul, dar şi alte echipe, important e 
play – out-ul şi atunci trebuie să fim 
pregătiţi din toate punctele de vedere” a 
declarat Dan Alexa.

Antrenorul, Dan Alexa, a declarat la conferinţa de presă, organizată imediat după 
terminarea jocului de la Craiova că Dunărea a avut o parte secundă mai bună 
decât a adversarilor subliniind că echipa pe care o antrenează, în ciuda faptului că 
este foarte bine organizată, nu are în rândurile sale jucători care să facă diferenţa. 
„Am avut, din punctul meu de vedere, o repriză a doua mai bună decât a echipei 
din Craiova. Am pus presiune pe ei. Din păcate, avem o problemă. Nu avem 
genul de jucători care să fie decisivi, care să facă diferenţa, cum a făcut-o astăzi, 
Mateiu sau Mitriţă, în cele două acţiuni din începutul jocului. Suntem o echipă 
care se organizează foarte bine, o echipă care dă absolut totul dar din păcate nu-
i suficient ca să câştige un joc, mai ales împotriva Craiovei. Ca şi în meciul trecut, 
am pierdut printr-o execuţie de la 25 de metri. În rest, cred că puteam obţine 
mai mult din acest joc” a punctat Alexa care a continuat „Am întâlnit o echipoă a 
Craiovei care în finalul meciului trăgea de timp, îi era teamă să nu piardă 
avantajul minim. Şi de asta sunt supărat întrucât cred că dacă interpretam mai 
bine anumite faze, am fi putut avea ocazii mai clare de a înscrie”.

Supergolul lui Mateiu 
a adus victoria Craiovei!

Dan Alexa: Trebuie să aducem 
jucători care fac diferenţa

Dan Alexa: Am avut o repriză 
a doua mai bună decât a Craiovei

n Liga I Betano

Să fi fost Craiova de 5 ori mai bună?
Anunţ privind prelungirea Apelului de Selecţie nr 4. în cadrul Grupului de Acţiune Locală 

Bărăganul de Sud-Est, aferent “M1/6B Stimularea dezvoltării teritoriului GAL Bărăganul de Sud-Est”
Apelul de Selecţie se prelungeşte de la 30.11.2018 Fondurile disponibile, aferente “(M1/6B) STIMULAREA EST”, care se poate descărca de pe pagina de internet 

DEZVOLTĂRII TERITORIULUI GAL BĂRĂGANUL DE SUD- GAL www.baraganse.ropână pe data de 31.01.2019, conform Apelului iniţial.
EST, pentru  proiecte de infrastructură socială sunt în Solicitanţii pot obţine informaţii suplimentare astfel:Data lansării apelului de selecţie: 
valoare de 180.000 euro, - La sediul GAL din comuna Ştefan cel Mare, Strada 

30.10.2018 ora 10.00
Şcolii nr 32 A, în intervalul orar 10.00-16.00.Suma alocată pe sesiune este în valoare de 180.000 

Măsura lansată prin apelul de selecţie cu tipurile de - Prin poşta electronică- e-mail la adresa: Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată 
beneficiari eligibili (M1/6B). galbaragan@baraganse.roeste de 180.000 euro

- La telefonul: 0744 667 492 – Mândruţescu Vlad; 0737 STIMULAREA DEZVOLTĂRII TERITORIULUI GAL Data limită de primire a proiectelor şi locul unde se 
444 714 – Manea Cornel Rudolf; 0744 539 132 – BĂRĂGANUL DE SUD-EST pot depune proiectele
Mitulescu Alexandru.Beneficiarii eligibili sunt:

Proiectele se vor depune până la data limită 31.01.2019 La sediul GAL există pe suport tipărit informaţii - Autorităţile locale cu responsabilităţi în domeniu, în 
la sediul GAL Bărăganul de Sud Est din stradă Scolii nr. detaliate aferente “(M1/6B). STIMULAREA parteneriat cu actorii sociali relevanţi (prin actori cu 
32A, comuna Ştefan cel Mare, judeţul Călăraşi, de luni- DEZVOLTĂRII TERITORIULUI GAL BĂRĂGANUL DE SUD-expertiză relevantă se întelege acei actori care vor fi 
vineri în intervalul orar 10.00-16.00. EST”implicaţi în derularea uneia/unora dintre acţiunile care 
În momentul în care s-au depus proiecte în valoare Alte informaţiicontribuie în mod direct la atingerea indicatorilor de 
120% din valoarea alocată, atunci apelul de selecţie se realizare/de rezultat solicitaţi prin prezenta cerere de În momentul în care s-au depus proiecte în valoare de 
va închide. Excepţie de la această situaţie sunt primele propuneri de proiecte) 120% din valoarea alocată, atunci apelul de selecţie se 
5 zile, când nu există limită de sumă pentru depunerea va închide. Excepţie de la această situaţie sunt primele - Furnizori de servicii sociale în condiţiile legii
proiectelor. 5 zile, când nu există limită de sumă pentru depunerea - Pentru măsurile cu specific educaţional este 

proiectelor.Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea obligatoriu parteneriatul cu unităţi şcolare locale / 
măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat ATENŢIE! Perioada de monitorizare a proiectului va fi Inspectoratul Şcolar Judeţean din judeţul de 
de GAL pentru măsura “(M1/6B) STIMULAREA stabilită prin contractul de finanţare şi va fi de maxim 5 provenienţă al comunităţii marginalizate aflate în risc 
DEZVOLTĂRII TERITORIULUI GAL BĂRĂGANUL DE SUD- ani de la rambursarea ultimei cereri de platăde sărăcie şi excluziune socială.

ECOAQUA SA Călăraşi comunică clienţilor săi că au obligaţia să ia 
măsuri de protejare a apometrelor, atunci cand acestea se află în 
interiorul proprietăţii individuale.
Astfel, utilizatorii de la imobile case individuale sunt sfătuiţi să se 
asigure că este pus etanş capacul pe căminul de apometru, iar dacă 
acesta este într-o zonă deschisă ar trebui protejat şi apometrul cu 
robineţii de manevrare, printr-un material termoizolant (vată 
minerală, polistiren).
De asemenea, dacă există în instalaţia interioară robinet de 
prelevrare apă, folosită pe perioada rece, acesta trebuie de 
asemenea să fie izolat termic cu vată minerală. Reamintim că nu este 
indicat să se lase robinetul să curga cu debit foarte mic, ca măsura 
contra îngheţului, deoarece apometrele noi, cu transmitere la 
distanţă, sunt mai performante şi vor înregistra aceste consumuri, 
mărind astfel considerabil valoarea facturii.
Pentru utilizatorii de la imobile condominii (scări de bloc) 
recomandăm, pentru apometrele amplasate în subsoluri, reducerea 
suprafeţelor gurilor de ventilaţie,  pentru a menţine temperatura 
peste limita de îngheţ a apometrelor, iar în cazul existenţei 
apometrelor pe casa scării este necesar ca ferestrele şi uşile de acces 
în scară să fie închise etanş.
Îngheţarea apometrului determină blocarea şi deteriorarea sa, iar 
acest lucru poate duce la inundarea căminului sau lipsa apei în 
instalaţia interioară. Protejarea apometrului, precum şi protejarea şi 
verificarea  instalaţiei interioare pe traseul de la apometru până la 
consumator, este obligaţia utilizatorului, conform prevederilor 
contractului de furnizare.
În cazul în care apometrul sau instalaţiile de apă se defectează ca 
urmare a îngheţului, nefiind protejate corespunzător, utilizatorul va 
suporta costurile înlocuirii acestora.
Eventualele probleme legate de funcţionarea apometrului sau în 
general a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pot fi 
semnalate la următoarele dispecerate-sucursale cu program non stop 
din aria de operare:
1. DISPECERAT NON STOP SUCURSALA ECOAQUA CĂLĂRAŞI

Telefon: 0242.313.720
Email: dispecerat.ecoaqua@yahoo.com
Localităţi în operare: Călăraşi, Lehliu-Gară, Fundulea, Lehliu, 
Dorobanţu, Nicolae Bălcescu, Lupşanu, Ileana, Belciugatele, 
Independenţa.
2. DISPECERAT NON STOP SUCURSALA ECOAQUA OLTENIŢA
Telefon: 0242.510.279
Email: disp_ecoaqua_oltenita@yahoo.com
Localităţi în operare: Olteniţa, Budeşti, Şoldanu, Crivăţ, Plătăreşti, 
Spanţov.
3. DISPECERAT NON STOP SUCURSALA ECOAQUA URZICENI
Telefon: 0243.254.723
Email: urz.secretariat@ecoaqua.ro
Localităţi în operare: Urziceni, Grindu.

Departament comercial 
ECOAQUA SA Călăraşi

Ecoaqua SA Călăraşi 

Protejare apometre (contoare 
de apă rece) pe perioada rece

Nici gând să generez o “polemică” la Primărie n-au spus adevărul până folosinţă Consiliului Judeţean în 
cu reprezentanţii Primăriei la capăt. vederea înfiinţării unui centru socio 
municipiului Călăraşi pe tema – cultural pentru deservirea Concret,  HG 1792 / 13.12.2006, 
locaţiei fostului cinematograf cetăţenilor din judeţul Călăraşi”. Ce emisă de Guvernul condus la 
Victoria. Domnul primar Drăgulin şi tupeu şi pe capu' lor!vremea aceea de Călin Popescu 
“ajutoarele” sale de nădejde susţin Dacă „demonstraţia” de mai sus e Tăriceanu a fost emisă şi în baza 
că imobilul “aparţine domeniului curată, atunci i-aş sugera domnului articolului II din Legea 328 / 2006 
public al Municipiului Călăraşi, primar Drăgulin să aibă pentru aprobarea Ordonanţei 
conform cărții funciare nr. 25024-CI, „demnitatea” şi să recunoască în Guvernului nr 39 / 2005 privind 
încheiată cu numărul 54936/2015”. faţa consilierilor locali că a greşit, cinematografia, cu modificările şi 
Ba mai mult chiar, în opinia lor determinându-i să voteze în mod completările ulterioare. Ce conţine 
“orice act încheiat de către RADEF eronat „Proiectul de hotărâre acest document? „Consiliile locale 
în legătură cu bunuri imobile privind aprobarea  indicatorilor sunt obligate ca în termen de 
aparținând domeniului public al tehnico-economici pentru maximum 4 ani să asigure prin 
Municipiului Călărași este lovit de obiectivul de investiţii ,,Reabilitare investiţiile necesare reabilitarea, 
nulitate”. clădire publică -Victoriaˮ din dotarea şi modernizarea sălilor şi 

Municipiul Călăraşi”. Domnii În acest sens, secretarul primăriei, grădinilor de spectacol 
consilieri ar trebui să ştie că Mărgărit Sârbu, mi-a prezentat şi cinematografic preluate. În cazul în 
Primăria nu poate investi nici măcar două documente care ar confirma care se constată nerespectarea de 
un leu găurit într-un imobil pe care cele spuse mai sus prin intermediul către reprezentanţii autorităţilor 
nu-l deţine. De asemenea i-aş unui comunicat de presă remis administraţiei publice locale a 
recomanda cu aceeaşi „căldură” recent. E vorba de Hotărârea de obligaţiilor ce le revin, conform 
domnului edil să procedeze şi la Guvern nr 1792 din 13 decembrie protocoalelor de preluare încheiate, 
sancţionarea disciplinară dar şi 2006 privind transmiterea unor precum şi conform prevederilor 
financiară a iluştrilor profesionişti imobile din domeniul privat al prezentei legi, Ministerul Culturii va 
din cadrul aparatului Primăriei care statutului şi din administrarea iniţia procedurile necesare pentru 
i-au pus sub nas o „făcătură”. O Regiei Autonome de Distribuţie şi trecerea respectivelor imobile din 
prostie, mare cât Casa Poporului! Exploatare a Filmelor domeniul public local în domeniul 
Sigur, nu-i va ustura prea mult “Româniafilm” în domeniul public al privat al statului”.
pentru că la ce lefuri babane, ba unor oraşe, municipii şi / sau judeţe Cumva, în cei 4 ani, pomeniţi de 
chiar nesimţite au, n-ar simţi mare şi în administrarea consiliilor locale lege, adică până pe 21.02.2011, 
lucru! sau, după caz, judeţene ale primarul de atunci al Călăraşiului, 

acestora. Conform anexei, la pct. 7 Scuze ar trebui să prezentaţi şi Nicolae Dragu a procedat la 
figurează Cinematograful Victoria, călărăşenilor că aţi aruncat banii pe „reabilitarea, dotarea şi 
situat în B-dul 1 Mai, nr. 2, Călăraşi fereastră, plătind contravaloarea modernizarea” cinematografului 
care trece în administrarea stdiului care a stabilit indicatorii Victoria? Nici vorbă! Au trecut de 
Consiliului Local. Imobilul, cu tehnico - economici pentru un atunci alţi 7 ani, 9 luni şi 2 zile şi 
valoarea de inventar 4.578 lei avea proiect "gândit" în jurul unui imobil locaţia arată şi mai rău!
destinaţia „În folosinţa Bibliotecii care nu aparţine municipalităţii. În concluzie, în ciuda „evidenţelor” 
Judeţene Alexandru Odobescu”. Chiar, cât o fi costat?prezentate de domnul secretar 
Cel de-al doilea document Sârbu şi „preluate” pe „nemâncate”, 
reprezintă un protocol de predare – Valoarea investiţiei ,,Reabilitare în mod eronat şi de domnul primar 
primire a cinematografului, încheiat clădire publică-Victoriaˮ din Drăgulin, clădirea fostului 
între RADEF „RomâniaFilm” şi Municipiul Călăraşi este de cinematograf Victoria a revenit în 
Consiliul Local al municipiului 3.257.076,09 lei la care se adaugă administrarea RADEF care „şi-a 
Călăraşi, în data de 21.02.2007, în TVA  în sumă de 618.844,45 lei  din permis” să încheie pe 7 decembrie 
baza HG mai sus – menţionate. care C+M este de 2.449.752,12 lei  2017 contractul de comodat nr 
Ce poţi să mai zici în faţa unor astfel la care se adaugă TVA în sumă de 19346 cu Consiliul Judeţean 
de „evidenţe”? Decât că domnii de 465.452,90 lei.Călăraşi, obiectul fiind „darea în 

Clădirea fostului Cinematograf 
Victoria nu aparține domeniului 
public al Municipiului Călărași



9ACTUALITATE8 SPORT

Estimări www.transfermarkt.com
w U Craiova: 11.250.000 euro / 
11.900.000 euro
w Dunărea: 2.200.000 euro / 
2.325.000 euro
U Craiova – Dunărea Călăraşi 1-0FC Viitorul (2-0, et. 9) şi FCSB (2-1, În meci contând pentru etapa 
A marcat: Alexandru Mateiu (23')et. 12).a 17-a a ligii I Betani, U 
w U Craiova: 13. Mirko Pigliacelli Într-adevăr că să-l citez pe Dan Craiova s-a impus la limită, (650 de mii euro) – 27. Ivan Martic Alexa, echipa asta este foarte bine 

scor 1-0 în faţa Dunării, (700 de mii), 15. Isaac Donkor (700 organizată, se apără destul de bine 
de mii), 2. Tiago Ferreira (1 milion), graţie reuşitei de senzaţie a însă îi lipsesc deocamdată jucătorii 
11. Nicuşor Bancu (1,6 milioane) – lui Alexandru Mateiu din care să facă diferenţa. Această 
8. Alexandru Mateiu (1 milion), 10. echipă cu sau fără noroc le-a învins minutul 23. E adevărat că în Alexandru Cicâldău (1,7 milioane) – pe FC Viitorul, FC Botoşani, Poli Iaşi, prima parte, oltenii au fost 7. Mezza Colli (150 de mii) (23. 

a remizat cu CFR Cluj (campioana, 
Cristi Bărbuţ, 78' / 500 de mii), 33. mai periculoşi, ratând alte 2- chiar în două rânduri), Dinamo, 
Valentin Mihăilă (50 de mii) (20. 3 ocazii importante prin Astra Giurgiu şi a eliminat-o pe FCSB Matteo Fedele, 83' / 350 de mii)), 

Mitriţă sau Bancu. În schimb, din Cupa României. E mult, e puţin? 28. Alexandru Mitriţă (3 milioane) – 
Sigur că e loc de şi mai bine! Dar în repriza secundă, Craiova  19. Elvir Koljic (700 de mii). 
dincolo de aşteptări, ori pretenţii, ar n-a mai avut “vigoarea” din Antrenor: Devis Mangia
trebui să ţinem cont şi de realităţi. 

startul meciului pe care l-a w Dunărea: 1. Cezar Lungu (250 de Cu resurse limitate, Dan Alexa&Co 
mii euro) – 28. Filip Gligorov (250 încheiat trăgând chiar de s-au străduit şi au reuşit să facă din 
de mii), 35. Walace da Silva (250 de timp. Dunărea, o echipă de care se cam 
mii), 30. Alin Şeroni (200 de mii), 

teme toată lumea. Remarcile euro, mai mult cu circa 800 de mii cărei întreg lot este valorizat la 18,3 44. Denis Ispas (100 de mii) (10. 
pozitive nu sunt din complezenţă! Dacă pe teren, diferenţa dintre cele de euro decât „11-le” Dunării. milioane euro, spre deosebire de Valentin Munteanu, 75' / 175 de 
Dacă nu mă credeţi, întrebaţi-i pe două combatante a fost minimă, de Craiova a încheiat partida cu un Dunărea, estimat la 6,65 milioane mii), 27. Gaston Mendy (100 de mii) 
Conceicao, Gică Hagi (care a câştigat doar un gol, pe “hârtie” lucrurile „11”, estimat la 11.900.000 de euro. de euro. – 9. Nicolae Carnat (50 de mii), 89. 
cu noroc la Călăraşi) ori Dică.stau cu totul altfel. Georgian Honciu (100 de mii), 55. De partea cealaltă, Dan Alexa a În consecinţă, nu cred că ar trebui 
Criticile sunt binevenite dacă sunt şi Alexandru Bourceanu (300 de mii), Dacă am apela la celebrul site început cu un „11”, evaluat de site- să fim atât de supăraţi nici pe scor 
constructive. Dar în momentul de 11. Bodo Kanda (350 de mii) (8. german transfermarkt, observăm că ul mai sus-amintit la 2.200.000 de dar nici pe evoluţia băieţilor noştri. 

Stelian Cucu, 60' / 250 de mii) – 29. faţă, Dan Alexa şi Dunărea au Devis Mangia a început cu un „11”, euro şi a încheiat partida cu un Vă reamintesc de asemenea că 
Mediop Ndiaye (250 de mii) (33. evaluat la 11.250.000 de euro. Cel „11”, estimat la 2.325.000 de euro. printre „victimele” Universităţii din nevoie de încurajări, de susţinerea 
Sasha Clemence, 65' / 400 de mii).mai „scump” jucător este Alexandru acest sezon se mai numără, pe noastră, a tuturor, dar mai ales de Rezultă aşadar o „diferenţă” de 

Mitriţă, evaluat la 3 milioane de teren propriu, Dinamo (3-0, et. 7), înţelegere! E mult? Antrenor: Dan Alexavreo 5 ori în favoarea Craiovei, al 

partida cu Astra, programată joi, 6 
decembrie, de la ora 14.00, la Călăraşi. 
Giurgiuvenii vor juca luni, acasă, cu FC 
Botoşani.

U Craiova – Dunărea 
Călăraşi 1-0

A marcat: Alexandru Mateiu (23')
U Craiova: 13. Mirko Pigliacelli – 27. Ivan 
Martic, 15. Isaac Donkor, 2. Tiago Ferreira, 
11. Nicuşor Bancu – 8. Alexandru Mateiu, 
10. Alexandru Cicâldău – 7. Mezza Colli (23. 
Cristi Bărbuţ, 78'), 33. Valentin Mihăilă (20. 
Matteo Fedele, 83'), 28. Alexandru Mitriţă 
– 19. Elvir Koljic. 
Rezeve: 1. Laurenţiu Popescu – 4. Răzvan 
Popa, 3. Marius Briceag, 5. Nuno Rocha, 9. 
Andrei Burlacu
Antrenor: Devis Mangia
Dunărea: 1. Cezar Lungu – 28. Filip cu stângul al lui Bancu de la 17-18 metri e Stadionul Ion Oblemenco a găzduit 
Gligorov, 35. Walace da Silva, 30. Alin respins de Lungu de la vinclu.duminică după-amiază meciul dintre Şeroni, 44. Denis Ispas (10. Valentin Echipa noastră trece cu bine peste U Craiova şi Dunărea din cadrul Munteanu, 75'), 27. Gaston Mendy – 9. presiunea Craiovei şi în minutul 43 reclamă rundei a 17-a a ligii I Betano. Oltenii Nicolae Carnat, 89. Georgian Honciu, 55. un penalty la Şeroni, tras de tricou de 
Alexandru Bourceanu, 11. Bodo Kanda (8. au început bine şi puteau deschide Ferreira. Centralul Chivulete refuză să arate 
Stelian Cucu, 60') – 29. Mediop Ndiaye (33. scorul încă din minutul 4 însă şutul punctul cu var, prima repriză încheindu-se 
Sasha Clemence, 65').lui Alex. Mitriţă de la marginea cu scorul de 1-0.
Rezerve: 12. Gabriel Popa – 19. Valentin careului a fost respins în corner de Partea secundă e parcă mai echilibrată. 
Alexandru, 5. Gabi Simion, 21. Hamidou „Galben – albaştrii” forţează spre finalul Cezar Lungu. 
Keyta.reprizei însă Cucu, intrat pe teren în 
Antrenor: Dan Alexaminutul 60 în locul lui Kanda, ratează Craiova presează şi în minutul 16, Valentin 
Au arbitrat: Andrei Chivulete (Bucureşti) – preluarea şutând din demi – vole peste Mihăilă şutează destul de perculos doar că 
Ciprian Danşa (Satu Mare), Mircea Orbuleţ poartă. Şi în minutul 83, echipa lui Dan balonul nu prinde cadrul porţii.
(Bucureşti). Rezervă Marian Balaci Alexa şi-a creat o ocazie bună însă Valentin Gazdele deschid scorul în minutul 23. 
(Drobeta Turnuu Severin)Munteanu care l-a înlocuit peDenis Ispas în Cicâldău centrează de pe stânga, balonul e 

minutul 75 e prins în ofsaid. Observatori: Patriţiu Abrudan (Cluj – respins cu capul de un fundaş al Dunării 
Napoca), Valentin Mateescu (Ploieşti – LPF)Craiova câştigă până la urmă cu 1-0, până la Mateiu care de la 25-27 de metri 

reuşind o primă repriză destul de bună. Cartonaşe galbene: N. Bancu (34'), M. şutează năprasnic, sub bara transversală 
Dacă ar fi forţat mai mult, echipa noastră Pigliacelli (57'), I. Donkor (64'), Al. Mitriţă „aproape” de vinclu marcând pur şi simplu 
ar fi putut produce surpriza în Bănie. (69'), Al. Cicâldău (82'), E. Koljic (90+2') / un golazzo. Nouă minute mai târziu, 

M. Ndiaye (60'), F. Gligorov (86')Craiova putea majora diferenţa însă şutul Aflată pe 12, Dunărea e cu gândul deja la 

n Liga I Betano / Et. 17: U Craiova – Dunărea Călăraşi 1-0 (0-0)

Etapa a 17-a / Rezultate
Politehnica Iaşi – Sepsi OSK Sf. Gheorghe 1-1
Au marcat: Flores (21) / Vasvari (9)
CFR Cluj – FC Voluntari 5-0
Au marcat: Ţucudean (27, 57, 62), Manea (85), 
Costache (90)
Hermannstadt – Concordia Chiajna 2-1
Au marcat: Petrescu (40, Dandea (28) / Batin (45)
FC Viitorul – Dinamo Bucureşti 4-1
Au marcat: Drăguş (4), Hagi (37, 90), Achim (77) / 
Montini (13)
U Craiova – Dunărea Călăraşi 1-0
A marcat: Mateiu (23)
FCSB – Gaz Metan Mediaş 2-1
Au marcat: Man (42), Tănase (55) / Fortes (64)
Astra Giurgiu – FC Botoşani 1-1
Au marcat: Belu (75) / Burcă (56)

Clasament
1. CFR Cluj 17 10 6 1 27-10 36
2. FCSB 17 10 4 2 33-17 34
3. FC Viitorul 17 10 2 5 23-17 32
4. U Craiova 17 8 5 4 29-14 29
5. Gaz Metan 17 7 5 5 19-20 26
6. Sepsi OSK 17 6 6 5 19-16 24
7. Astra Giurgiu 17 5 6 6 18-16 21
8. Hermannstadt 17 6 3 8 18-19 21
9. FC Botoşani 17 4 8 5 22-25 20
10. Dinamo 17 4 6 7 17-26 18
11. Politehnica Iaşi 17 5 3 9 15-26 18
12. Dunărea 17 3 8 6 12-16 17
13. Concordia 17 4 5 8 11-22 17
14. FC Voluntari 17 1 5 11 15-34 8

n Sâmbătă, 8 decembrie
Ora 17.00 Hermannstadt – Dinamo 
Ora 20.00 CFR Cluj – Gaz Metan Mediaş
n Duminică, 9 decembrie
Ora 14.00 Politehnica Iaşi – Dunărea Călăraşi
Ora 17.00 Astra Giurgiu – Concordia Chiajna
Ora 20.00 FCSB – FC Viitorul
n Luni, 10 decembrie
Ora 17.30 Sepsi Sf. Gheorghe – FC Botoşani
Ora 20.00 U Craiova – FC Voluntari
Partidele vor fi transmise in direct de LOOK TV / PLUS, 
DIGI SPORT si TELEKOM SPORT.

Etapa a 19-aTehnicianul Dunării, Dan Alexa, a subliniat 
după eşecul de la Craiova că echipa pe care 
o conduce are nevoie de „întăriri” în iarnă 
pentru a avea un parcurs bun în meciurile 
care vor mai rămâne de disputat în sezonul 
regulat dar şi în play – out. „În meciul cu 
Craiova, am ajuns în multe situaţii în jurul 
careului advers însă acolo ne-a lipsit 
„ceva”. Acel „ceva” trebuie să-l remediem 
în pauza de iarnă. Trebuie să aducem 
jucători care fac diferenţa. Pentru noi, 
Călăraşiul, dar şi alte echipe, important e 
play – out-ul şi atunci trebuie să fim 
pregătiţi din toate punctele de vedere” a 
declarat Dan Alexa.

Antrenorul, Dan Alexa, a declarat la conferinţa de presă, organizată imediat după 
terminarea jocului de la Craiova că Dunărea a avut o parte secundă mai bună 
decât a adversarilor subliniind că echipa pe care o antrenează, în ciuda faptului că 
este foarte bine organizată, nu are în rândurile sale jucători care să facă diferenţa. 
„Am avut, din punctul meu de vedere, o repriză a doua mai bună decât a echipei 
din Craiova. Am pus presiune pe ei. Din păcate, avem o problemă. Nu avem 
genul de jucători care să fie decisivi, care să facă diferenţa, cum a făcut-o astăzi, 
Mateiu sau Mitriţă, în cele două acţiuni din începutul jocului. Suntem o echipă 
care se organizează foarte bine, o echipă care dă absolut totul dar din păcate nu-
i suficient ca să câştige un joc, mai ales împotriva Craiovei. Ca şi în meciul trecut, 
am pierdut printr-o execuţie de la 25 de metri. În rest, cred că puteam obţine 
mai mult din acest joc” a punctat Alexa care a continuat „Am întâlnit o echipoă a 
Craiovei care în finalul meciului trăgea de timp, îi era teamă să nu piardă 
avantajul minim. Şi de asta sunt supărat întrucât cred că dacă interpretam mai 
bine anumite faze, am fi putut avea ocazii mai clare de a înscrie”.

Supergolul lui Mateiu 
a adus victoria Craiovei!

Dan Alexa: Trebuie să aducem 
jucători care fac diferenţa

Dan Alexa: Am avut o repriză 
a doua mai bună decât a Craiovei

n Liga I Betano

Să fi fost Craiova de 5 ori mai bună?
Anunţ privind prelungirea Apelului de Selecţie nr 4. în cadrul Grupului de Acţiune Locală 

Bărăganul de Sud-Est, aferent “M1/6B Stimularea dezvoltării teritoriului GAL Bărăganul de Sud-Est”
Apelul de Selecţie se prelungeşte de la 30.11.2018 Fondurile disponibile, aferente “(M1/6B) STIMULAREA EST”, care se poate descărca de pe pagina de internet 

DEZVOLTĂRII TERITORIULUI GAL BĂRĂGANUL DE SUD- GAL www.baraganse.ropână pe data de 31.01.2019, conform Apelului iniţial.
EST, pentru  proiecte de infrastructură socială sunt în Solicitanţii pot obţine informaţii suplimentare astfel:Data lansării apelului de selecţie: 
valoare de 180.000 euro, - La sediul GAL din comuna Ştefan cel Mare, Strada 

30.10.2018 ora 10.00
Şcolii nr 32 A, în intervalul orar 10.00-16.00.Suma alocată pe sesiune este în valoare de 180.000 

Măsura lansată prin apelul de selecţie cu tipurile de - Prin poşta electronică- e-mail la adresa: Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată 
beneficiari eligibili (M1/6B). galbaragan@baraganse.roeste de 180.000 euro

- La telefonul: 0744 667 492 – Mândruţescu Vlad; 0737 STIMULAREA DEZVOLTĂRII TERITORIULUI GAL Data limită de primire a proiectelor şi locul unde se 
444 714 – Manea Cornel Rudolf; 0744 539 132 – BĂRĂGANUL DE SUD-EST pot depune proiectele
Mitulescu Alexandru.Beneficiarii eligibili sunt:

Proiectele se vor depune până la data limită 31.01.2019 La sediul GAL există pe suport tipărit informaţii - Autorităţile locale cu responsabilităţi în domeniu, în 
la sediul GAL Bărăganul de Sud Est din stradă Scolii nr. detaliate aferente “(M1/6B). STIMULAREA parteneriat cu actorii sociali relevanţi (prin actori cu 
32A, comuna Ştefan cel Mare, judeţul Călăraşi, de luni- DEZVOLTĂRII TERITORIULUI GAL BĂRĂGANUL DE SUD-expertiză relevantă se întelege acei actori care vor fi 
vineri în intervalul orar 10.00-16.00. EST”implicaţi în derularea uneia/unora dintre acţiunile care 
În momentul în care s-au depus proiecte în valoare Alte informaţiicontribuie în mod direct la atingerea indicatorilor de 
120% din valoarea alocată, atunci apelul de selecţie se realizare/de rezultat solicitaţi prin prezenta cerere de În momentul în care s-au depus proiecte în valoare de 
va închide. Excepţie de la această situaţie sunt primele propuneri de proiecte) 120% din valoarea alocată, atunci apelul de selecţie se 
5 zile, când nu există limită de sumă pentru depunerea va închide. Excepţie de la această situaţie sunt primele - Furnizori de servicii sociale în condiţiile legii
proiectelor. 5 zile, când nu există limită de sumă pentru depunerea - Pentru măsurile cu specific educaţional este 

proiectelor.Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea obligatoriu parteneriatul cu unităţi şcolare locale / 
măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat ATENŢIE! Perioada de monitorizare a proiectului va fi Inspectoratul Şcolar Judeţean din judeţul de 
de GAL pentru măsura “(M1/6B) STIMULAREA stabilită prin contractul de finanţare şi va fi de maxim 5 provenienţă al comunităţii marginalizate aflate în risc 
DEZVOLTĂRII TERITORIULUI GAL BĂRĂGANUL DE SUD- ani de la rambursarea ultimei cereri de platăde sărăcie şi excluziune socială.

ECOAQUA SA Călăraşi comunică clienţilor săi că au obligaţia să ia 
măsuri de protejare a apometrelor, atunci cand acestea se află în 
interiorul proprietăţii individuale.
Astfel, utilizatorii de la imobile case individuale sunt sfătuiţi să se 
asigure că este pus etanş capacul pe căminul de apometru, iar dacă 
acesta este într-o zonă deschisă ar trebui protejat şi apometrul cu 
robineţii de manevrare, printr-un material termoizolant (vată 
minerală, polistiren).
De asemenea, dacă există în instalaţia interioară robinet de 
prelevrare apă, folosită pe perioada rece, acesta trebuie de 
asemenea să fie izolat termic cu vată minerală. Reamintim că nu este 
indicat să se lase robinetul să curga cu debit foarte mic, ca măsura 
contra îngheţului, deoarece apometrele noi, cu transmitere la 
distanţă, sunt mai performante şi vor înregistra aceste consumuri, 
mărind astfel considerabil valoarea facturii.
Pentru utilizatorii de la imobile condominii (scări de bloc) 
recomandăm, pentru apometrele amplasate în subsoluri, reducerea 
suprafeţelor gurilor de ventilaţie,  pentru a menţine temperatura 
peste limita de îngheţ a apometrelor, iar în cazul existenţei 
apometrelor pe casa scării este necesar ca ferestrele şi uşile de acces 
în scară să fie închise etanş.
Îngheţarea apometrului determină blocarea şi deteriorarea sa, iar 
acest lucru poate duce la inundarea căminului sau lipsa apei în 
instalaţia interioară. Protejarea apometrului, precum şi protejarea şi 
verificarea  instalaţiei interioare pe traseul de la apometru până la 
consumator, este obligaţia utilizatorului, conform prevederilor 
contractului de furnizare.
În cazul în care apometrul sau instalaţiile de apă se defectează ca 
urmare a îngheţului, nefiind protejate corespunzător, utilizatorul va 
suporta costurile înlocuirii acestora.
Eventualele probleme legate de funcţionarea apometrului sau în 
general a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pot fi 
semnalate la următoarele dispecerate-sucursale cu program non stop 
din aria de operare:
1. DISPECERAT NON STOP SUCURSALA ECOAQUA CĂLĂRAŞI

Telefon: 0242.313.720
Email: dispecerat.ecoaqua@yahoo.com
Localităţi în operare: Călăraşi, Lehliu-Gară, Fundulea, Lehliu, 
Dorobanţu, Nicolae Bălcescu, Lupşanu, Ileana, Belciugatele, 
Independenţa.
2. DISPECERAT NON STOP SUCURSALA ECOAQUA OLTENIŢA
Telefon: 0242.510.279
Email: disp_ecoaqua_oltenita@yahoo.com
Localităţi în operare: Olteniţa, Budeşti, Şoldanu, Crivăţ, Plătăreşti, 
Spanţov.
3. DISPECERAT NON STOP SUCURSALA ECOAQUA URZICENI
Telefon: 0243.254.723
Email: urz.secretariat@ecoaqua.ro
Localităţi în operare: Urziceni, Grindu.

Departament comercial 
ECOAQUA SA Călăraşi

Ecoaqua SA Călăraşi 

Protejare apometre (contoare 
de apă rece) pe perioada rece

Nici gând să generez o “polemică” la Primărie n-au spus adevărul până folosinţă Consiliului Judeţean în 
cu reprezentanţii Primăriei la capăt. vederea înfiinţării unui centru socio 
municipiului Călăraşi pe tema – cultural pentru deservirea Concret,  HG 1792 / 13.12.2006, 
locaţiei fostului cinematograf cetăţenilor din judeţul Călăraşi”. Ce emisă de Guvernul condus la 
Victoria. Domnul primar Drăgulin şi tupeu şi pe capu' lor!vremea aceea de Călin Popescu 
“ajutoarele” sale de nădejde susţin Dacă „demonstraţia” de mai sus e Tăriceanu a fost emisă şi în baza 
că imobilul “aparţine domeniului curată, atunci i-aş sugera domnului articolului II din Legea 328 / 2006 
public al Municipiului Călăraşi, primar Drăgulin să aibă pentru aprobarea Ordonanţei 
conform cărții funciare nr. 25024-CI, „demnitatea” şi să recunoască în Guvernului nr 39 / 2005 privind 
încheiată cu numărul 54936/2015”. faţa consilierilor locali că a greşit, cinematografia, cu modificările şi 
Ba mai mult chiar, în opinia lor determinându-i să voteze în mod completările ulterioare. Ce conţine 
“orice act încheiat de către RADEF eronat „Proiectul de hotărâre acest document? „Consiliile locale 
în legătură cu bunuri imobile privind aprobarea  indicatorilor sunt obligate ca în termen de 
aparținând domeniului public al tehnico-economici pentru maximum 4 ani să asigure prin 
Municipiului Călărași este lovit de obiectivul de investiţii ,,Reabilitare investiţiile necesare reabilitarea, 
nulitate”. clădire publică -Victoriaˮ din dotarea şi modernizarea sălilor şi 

Municipiul Călăraşi”. Domnii În acest sens, secretarul primăriei, grădinilor de spectacol 
consilieri ar trebui să ştie că Mărgărit Sârbu, mi-a prezentat şi cinematografic preluate. În cazul în 
Primăria nu poate investi nici măcar două documente care ar confirma care se constată nerespectarea de 
un leu găurit într-un imobil pe care cele spuse mai sus prin intermediul către reprezentanţii autorităţilor 
nu-l deţine. De asemenea i-aş unui comunicat de presă remis administraţiei publice locale a 
recomanda cu aceeaşi „căldură” recent. E vorba de Hotărârea de obligaţiilor ce le revin, conform 
domnului edil să procedeze şi la Guvern nr 1792 din 13 decembrie protocoalelor de preluare încheiate, 
sancţionarea disciplinară dar şi 2006 privind transmiterea unor precum şi conform prevederilor 
financiară a iluştrilor profesionişti imobile din domeniul privat al prezentei legi, Ministerul Culturii va 
din cadrul aparatului Primăriei care statutului şi din administrarea iniţia procedurile necesare pentru 
i-au pus sub nas o „făcătură”. O Regiei Autonome de Distribuţie şi trecerea respectivelor imobile din 
prostie, mare cât Casa Poporului! Exploatare a Filmelor domeniul public local în domeniul 
Sigur, nu-i va ustura prea mult “Româniafilm” în domeniul public al privat al statului”.
pentru că la ce lefuri babane, ba unor oraşe, municipii şi / sau judeţe Cumva, în cei 4 ani, pomeniţi de 
chiar nesimţite au, n-ar simţi mare şi în administrarea consiliilor locale lege, adică până pe 21.02.2011, 
lucru! sau, după caz, judeţene ale primarul de atunci al Călăraşiului, 

acestora. Conform anexei, la pct. 7 Scuze ar trebui să prezentaţi şi Nicolae Dragu a procedat la 
figurează Cinematograful Victoria, călărăşenilor că aţi aruncat banii pe „reabilitarea, dotarea şi 
situat în B-dul 1 Mai, nr. 2, Călăraşi fereastră, plătind contravaloarea modernizarea” cinematografului 
care trece în administrarea stdiului care a stabilit indicatorii Victoria? Nici vorbă! Au trecut de 
Consiliului Local. Imobilul, cu tehnico - economici pentru un atunci alţi 7 ani, 9 luni şi 2 zile şi 
valoarea de inventar 4.578 lei avea proiect "gândit" în jurul unui imobil locaţia arată şi mai rău!
destinaţia „În folosinţa Bibliotecii care nu aparţine municipalităţii. În concluzie, în ciuda „evidenţelor” 
Judeţene Alexandru Odobescu”. Chiar, cât o fi costat?prezentate de domnul secretar 
Cel de-al doilea document Sârbu şi „preluate” pe „nemâncate”, 
reprezintă un protocol de predare – Valoarea investiţiei ,,Reabilitare în mod eronat şi de domnul primar 
primire a cinematografului, încheiat clădire publică-Victoriaˮ din Drăgulin, clădirea fostului 
între RADEF „RomâniaFilm” şi Municipiul Călăraşi este de cinematograf Victoria a revenit în 
Consiliul Local al municipiului 3.257.076,09 lei la care se adaugă administrarea RADEF care „şi-a 
Călăraşi, în data de 21.02.2007, în TVA  în sumă de 618.844,45 lei  din permis” să încheie pe 7 decembrie 
baza HG mai sus – menţionate. care C+M este de 2.449.752,12 lei  2017 contractul de comodat nr 
Ce poţi să mai zici în faţa unor astfel la care se adaugă TVA în sumă de 19346 cu Consiliul Judeţean 
de „evidenţe”? Decât că domnii de 465.452,90 lei.Călăraşi, obiectul fiind „darea în 

Clădirea fostului Cinematograf 
Victoria nu aparține domeniului 
public al Municipiului Călărași
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