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rărunchii.Undeva pe la începutul acestei 
Să fie atât de naiv Drăgulin încât să nu luni, Ludovic Orban i-a dat o 
priceapă că Orban l-a cadorisit cu un veste de milioane liderului PNL 
cartof fierbinte? Să nu-l sperie gândul că 

Călăraşi, Dan Drăgulin. Nu i-a va intra în bătălia electorală cu un PNL 
spus-o la telefon ci l-a chemat cotat la nivel judeţean, la 20%?
direct în Modrogan, într-un Oricum, cei doi şefi direcţi ai săi au mutat 

inteligent. Pe de o parte, Ludovic Orban cadru oarecum festiv.
vrea să-şi facă acum treaba, la 

Emoţionat până în vârful urechilor, europarlamentare şi l-a responsabilizat la 
Drăgulin nu s-a dus singur, invitând să se maxim pe subalternul său care cu o 
bucure alături de el câţiva „grei” ai asemenea popularitate n-are cum să nu 
partidului dar şi pe cei doi şefi de aducă partidului în jur de 35-36% din 
deconcentrate (apropos, ăştia părăsesc voturi, iar pe de altă parte, Răducu 
instituţia în interes de partid fără să dea Filipescu, boss-ul lui de la Călăraşi, ştie 
nimănui socoteală?). cum să-l readucă cu picioarele pe 

pământ, sugerându-I şi cum arată şi La Bucureşti, într-adevăr şocul a fost 
cealaltă faţă a “popularităţii” sale. Prin uriaş. Potrivit unui sondaj de opinie 
PNL se zvoneşte tot mai intens că după realizat chiar de Centru, Dan Drăgulin ar 
europarlamentare, va descinde la fi pe primul loc între liberali la nivel 
Călăraşi, primvicepreşedintele partidului, judeţean, Orban anunţând că se bucură 
Iulian Dumitrescu. Fost senator de de o popularitate estimată la circa 34-
Călăraşi în perioada 2012-2016, 35%. Şi drept recompensă, tot Orban ar fi 
Dumitrescu “s-a mutat” acum vreo 3 ani decis ca Drăgulin să fie singurul lider local 
la Prahova sperând că dintr-o organizaţie liberal care are „voie” să urce cu 
mare şi puternică ar putea ajunge mai candidaţii partidului la europarlamentare 
uşor în centrul atenţiei. Pentru pe bannere. Vă daţi seama că PNL va 
Dumitrescu însă socoteala de acasă defila prin judeţ cu Drăgulin pe afişe? N-
(Călăraşi) nu s-a potrivit cu cea de la aş vrea să fiu în pielea lui Iulian Iacomi, 
piaţă (Prahova) şi decât să mai fie codaş noul şef al PSD la alegerile din 26 mai!
la oraş (Prahova), mai bine fruntaş la ţară Sâmbăta trecută, Drăgulin a convocat 
(Călăraşi).partidului şi vizibil umflat în pene le-a 
Invitat la Călăraşi de Filipescu, Iulian spus şi colegilor săi cam ce “somitate” au 
Dumitrescu urmăreşte în principal două în faţa lor. Între noi fie vorba, cu excepţia 
lucruri: preluarea conducerii filialei a două-trei slugi, nimeni n-a înghiţit 
judeţene (şi atunci cum rămâne cu laudele lui Drăgulin.
popularitatea lui Drăgulin? Să nu fie el, 
oare cu adevărat, locomotiva partidului 
aşa cum l-a păcălit Orban?) precum şi 
desemnarea sa ca viitor candidat PNL 
pentru şefia Consiliului Judeţean. Pe 
Filipescu nu-l deranjează că filiala va fi 
condusă de Dumitrescu, pe el îl 
interesează doar ca Iliuţă pentru care 
nutreşte o ură de-a dreptul viscerală, să 
nu fie candidatul PNL pentru conducerea 
CJ Călăraşi.

Între noi fie vorba, s-a cam săturat şi 
Filipescu să se mai bată cu Iliuţă pe care-l 
tot dă afară din partid, însă fără succes, 

Cifrele din sondajul lui Orban, după umila din 2016 încoace. Le-a încercat pe toate, 
mea părere, dacă nu sunt scoase din şi atunci, ultima sa speranţă ar fi fostul 
burtă, măcar pot fi catalogate ca fiind senator care cunoaşte foarte bine judeţul 
discutabile. Pe bune acum, cine ar putea şi prin prisma afacerilor derulate aici 
să creadă că un primar fie şi al unui direct şi indirect din 2005 şi până în 
municipiu reşedinţă de judeţ (votat la prezent.
ultimele alegeri de circa 10 mii de 

Europarlamentarele dar mai cu seamă călărăşeni) se bucură de o asemenea 
prezidenţialele vor limpezi multe lucruri popularitate în condiţiile în care el a 
în PNL Călăraşi. Pe cai mari imaginari “rupt-o” cu judeţul încă din 2012. Timp 
acum, Drăgulin va fi până la urmă pionul de 2 mandate (2004-2012), într-adevăr a 
sacrificat şi n-ar fi exclus să-l vedem anul deţinut funcţia de vicepreşedinte al 
viitor în afara competiţiei pentru Consiliului Judeţean, poziţie despre care 
Primărie, oferindu-i-se, cel mai probabil, am mai putea crede că i-a adus o 
o poziţie eligibilă pentru Camera anumită doză de notorietate în judeţ. Dar 
Deputaţilor. Pentru că la Senat, n-are de atunci au trecut mai bine de 6 ani şi în 
nicio şansă întrucât lui Filipescu nici prin plus, chiar la nivelul municipiului 
gând nu-i trece să se retragă.imaginea sa scârţâie, acum, din toţi 

incompetenţi care aleargă doar după 
un salariu mare.
î Dacă aţi fi în locul primarului, Dan  
Drăgulin, ce i-aţi solicita actualului 
director general al SC Ecoaqua SA ca să 
îmbunătăţească activitatea societăţii?

O mare problemă pe care o are 
Săptămâna trecută conducerea viceprimar se vorbea aşa cum se agricole. Aceste mirosuri provin din fiecare la distribuitor, am pus contorul Călăraşiul din cauza acestei societăţi 
Primăriei Călăraşi a iniţiat o dezbatere întâmplă acum că această societate sistemul de canalizare care în opinia şi le dau oamenilor un termen. De pildă este că atunci când apar defecţiuni, 
având ca temă evoluţia preţurilor la Ecoaqua e un fel de anexă economică a mea şi-mi asum ce spun, nu a fost bine în 6 luni fiecare trebuie să se mute pe lucrările pe care le execută sunt de o 
serviciile de apă şi canalizare dar şi de PNL Călăraşi? realizat. Dacă ne-am referi strict la zona distribuitor pentru că n-ai voie să foarte proastă calitate. Nu în sensul că 
colectare a guniului menajer la care au dintre blocuri, s-a introdus o reţea lucrezi dincolo de contor. Şi veţi vedea Am să vă spun o situaţie şi probabil că nu e bine reparată conducta, cu toate 
participat şi liderul operatorului de principală, s-au făcut conexiuni cu cum cetăţenii îşi vor „trage” 20 m de puteţi trage apoi concluziile. În că spre marea mea surprindere, se 
apă şi canal, SC Ecoaqua SA Călăraşi. vechea reţea dar nu s-a mai făcut un ţeavă, vor face singuri o astfel de structura asociativă a acestei societăţii defectează în continuu. Mă refer că 
Fostul viceprimar al municipiului lucru esenţial. Într-o şedinţă a lucrare. Se va termina cu aceste se află cu ponderi însemnate Consiliul acolo unde se sapă nu se compactează, 
reşedinţă de judeţ, în două mandate, Consiliului Local, actualul director al SC Judeţean şi Primăria Călăraşi. Dacă se pune pietriş aiurea şi aşa rămâne. 
Virgil Dumbravă a vorbit despre Ecoaqua a spus cu subiect şi predicat că luăm în calcul că aceste două instuţii au Am avut o iniţiativă când am fost 
posibilitatea majorării tarifelor acestor „trebuie să facem bretelele de la fost conduse mulţi ani de lideri liberali, viceprimar. I-am obligat ca repararea 
servicii susţinând că un astfel de mers blocuri pe noua canalizare”. Ei bine, putem spune că societatea a fost politic carosabilului să se realizeze de către 
nu se justifică în momentul de faţă. În acest lucru nu s-a făcut şi prin urmare dominată de PNL. societatea primăriei ca să ştie clar cum 
plus, Dumbravă a arătat cu degetul şi sunt ferm convins că în astfel de zone, î Mi-amintesc că după să execute lucrarea în condiţii bune. Şi 
spre managementul defectuos al canalizarea care s-a executat nu e deloc implementarea acelui proiect vestit CL- aşa nu-i mai lăsam pe cei de la Ecoaqua 
societăţii asigurat de Cezar Neagu, în eficientă. Defecţiunile din zona 8 s-a produs o majorare de capital la să lucreze. Mi-amintesc că s-a dat ok-ul 
ultimii ani. bretelelor nu au fost înlăturate. Ar mai SC Ecoaqua, susţinută şi de Primăria dar s-a revenit la vechiul obicei: săpăm, 

fi o problemă despre care vreau să Călăraşi, în cuantum de vreo 5 punem nişte piatră şi cam atât. O altă î Domnule Dumbravă, recent subliniez că n-a fost rezolvată aşa cum milioane de lei. Ce înseamnă această chestie care mi se pare prost făcută: Executivul Primăriei Călăraşi a iniţiat o trebuie. Lucrările, executate de mai infuzie de capital după finalizarea desfundarea canalizărilor prin oraş. Se dezbatere pe tema evoluţiei preţurilor multe firme, au lăsat de dorit. acelui proiect care a lăsat urme vizbile scot tot felul de mizerii pe care le mai la serviciile de apă, canalizare dar şi de Societatea care a coordonat aceaste în infrastructura rutieră, stradală şi aşa uită pe margine, pun capacul la loc şi colectare a gunoiului menajer. Aş vrea lucrări, mă refer la SC Ecoaqua, ar fi şubrezită a municipiului Călăraşi? În aşa rămâne. În zona de blocuri veţi să vorbim de prima parte şi anume de trebuit să aibă o gândire unitară ca să plus, nu cred că problema apei şi a vedea câtă mizerie rămâne uitată acolo, evoluţia tarifelor la serviciile de apă şi realizeze parametri proiectaţi. După canalizării s-a rezolvat în mod corect, pierderi băgate pe gâtul oamenilor, alţii lângă gura de canalizare.canalizare. Din informaţiile noastre, nu părerea mea s-a lucrat haotic. Au luat până la capăt... decât cei care le produc. Va fi exact ca 
este exclusă posibilitatea majorării decizia să facă această canalizare într- O altă iregularitate vizează modul cum la curentul electric, aşa trebuie Aşa cum bine aţi spus, această acestor tarife în contextul în care nu un timp scurt, au adus multe firme însă se repară gurile de canalizare. Ba sunt procedat. Repet, de când eram investiţie n-a rezolvat până la capăt, în există o transparenţă în ceea ce e clar nu s-au respectat cotele. E o lăsate, ba sunt ridicate, niciodată la viceprimar, le-am tot spus lucrul ăsta. mod corect problema canalizării şi a priveşte motivele care ar putea sta la întreagă nebunie care pe noi ne-a nivelul carosabilului. Când am revenit în Nu s-a întâmplat nimic. Poate n-au apei în acest oraş. Revenind la baza unei astfel de decizii. costat! funcţia de viceprimar, atât eu cât şi interes că dacă dispar şi pierderile, de chestiunea pusă de dumneavoastră, eu 
În vremea când ocupaţi fotoliul de colegul meu Marius Dulce, cu care am unde-şi vor mai lua salariile mărite?am fost revoltat în vremea când eram 
viceprimar în ce măsură erau făcut echipă bună, am observat că „Din nefericire, sunt viceprimar deoarece mi-amntesc foarte î Aveţi impresia că şi persoanele justificate astfel de majorări şi cum le puneau nişte pietre amestecate cu bine că această societate a fost nişte incompetenţi care juridice utilizează apa fără s-o exlicau cei din conducerea beton şi gata, le aduceau la suprafaţă. penalizată cu suma de 1,6 milioane lei. plătească?operatorului de apă şi canal? Bineînţeles că lucrurile astea erau aleargă doar după un Era vorba de nişte corecţii financiare 

Mi-e greu să spun acest lucru. Personal, plătite. Lucrarea rezista cam o lună-Din capul locului, vă spun că sunt, stabilite de cei care au finanţat salariu mare” n-aş crede aşa ceva. Pentru că o două, după care iar se lăsau. Atunci le-categoric, împotriva majorării tarifelor[ proiectul. Ce înseamnă aceste corecţii? 
persoană juridică ar trebui să aibă un am impus să facă un fel de fundaţie cu la serviciile de apă şi canalizare. Cât am Păi, cei care au analizat implementarea î Dacă aţi participa la următoarea 
contor montat la limita de proprietate. armătură de metal, cu beton, astfel fost viceprimar, au avut loc majorări dar acestui proiect au constatat că într-o întâlnire pe tema dezbaterii, ce 
Toate pierderile posibile pe care le are încât să reziste. A demarat atunci şi o după prerea mea, atunci, erau oarcare măsură proiectul nu a fost bine întrebări le-aţi adresa Executivului 
persoana juridică se vor regăsi pe campanie de schimbare a gurilor de justificate deoarece demaraseră o serie manageriat, nu a fost corect Primăriei şi conducerii operatorului de 
contor. Nu cred aşadar că se întâmplă, canal, au fost montate cele cu rame de investiţii care aveau ca obiectiv implementat, că procedurile de apă şi canal SC Ecoaqua SA?
doar dacă acestor persoane juridice, albastre care sunt de calitate. Ce-am îmbunătăţirea calităţii apei. Acum, nu achiziţie şi de urmărire a proiectului nu Acelaşi pe care le-am mai adresat. În „din întâmplare”, nu le-au fost montate constatat? Cum am plecat din Primărie, mai au nicio justificare, în opinia mea. au fost bine făcute. În consecinţă, plus, le-aş spune direct: Apucaţi-vă să contoare de către SC Ecoaqua. s-a revenit la vechile obiceiuri. Anul Cred că acest posibil demers al celor de societatea a fost penalizată cu suma de faceţi investiţii pentru reducerea trecut în tot Călăraşiul se executau la Ecoaqua va fi generat mai degrabă de î De ce credeţi că s-a politizat acest 1,6 milioane lei, adică 16 miliarde de lei pierderilor de apă! Cel mai important lucrări de înlocuire a gurilor de faptul că s-au majorat salariile. Cum vor concurs de ocupare a funcţiei de vechi. La vremea respectivă, am este înceapă încă de pe acum, astfel canalizare. Peste tot vedeai benzi roşii. face asta? Pe spinarea călărăşeanului... director general al SC Ecoaqua?solicitat demisia conducerii SC Ecoaqua. încât fiecare cetăţean, şi aici mă refer la Se reface canalizarea, un lucru bun, zic. î Probabil şi pentru a-şi acoperi M-am opus şi ca Primăria prin Consiliul cei din zona de blocuri, să poată fi E foarte simplu. E o poziţie cheie, acolo Curiozitatea m-a făcut să văd cum se pierderile... Local să contribuie la achitarea acestui alimentat pe orizontală şi nu pe sunt foarte mulţi angajaţi care şi-ar da, lucrează şi când am văzut că se utiliza prejudiciu produs până la urmă de Nu mai vorbesc de acest aspect. Dacă verticală. În calitatea mea de teoretic, votul în diferite alegeri cu aceeaşi „reţetă” cu pietre, beton făcut managementul defectuos al societăţii. veneau în faţa Consiliului Local, a viceprimar, le-am spus-o în dese precădere spre PNL. Din informaţiile pe cu lopata am zis „Uite domne, cum se Fiind o singură voce în Consiliul Local, cetăţenilor şi spuneau „Domnilor, noi rânduri să demareze investiţiile astfel care le am, ştiu că s-au angajat multe aruncă pe geam o grămadă de bani!”. În am fost rapid neutralizat de consilierii am reuşit anul trecut să reducem încât lângă contorul principal de apă să rude, mulţi dintre ei având legături decembrie era deja „mâncat” iar toate PNL.pierderile cu „X” procente întrucât am monteze un distribuitor la care să se directe cu fosta conducere a CJ Călăraşi aceste lucrări plătite cu bani grei de făcut investiţii în acest sens”, atunci î A venit primăvara, vremea se va cupleze fiecare apartament pentru ca dar şi cu actuala conducere a Primăriei. primărie s-au deteriorat.demersul lor poate ar fi fost justificat. încălzi uşor – uşor. Mirosurile fiecare cetăţean să nu mai depindă de Nu în cele din urmă, salariul pe care-l 

Dar când pierderile sunt aşa de mari în insuportabile din gurile de canal vor ceilalţi. Cel care nu plăteşte să poată fi câştigă directorul acestei instituţii nu e Acum spre marea mea surprindere, văd 
municipiu, eu nu pot să dau vina decât reveni provocând un disconfort debranşat, să nu mai sufere toţi şi să se de neglijat. Aici e o problemă. Dacă s-ar că au început să apară din nou. Oare n-
pe incompetenţa conducerii societăţii. evident în rândul călărăşenilor. Cum termine odată cu pauşalul. Acum, ei se zbătea să-şi facă meseria în sensul au înţeles nimic din ce s-a întâmplat 
În loc să investească pentru diminuarea comentaţi? uită pe contorul principal şi spun „atât reducerii pierderilor care să genereze şi anul trecut? Că acele lucrări au fost de 
acestor pierderi, ei „investesc” în s-a consumat”. Diferenţa poate să fie o scădere a preţului, nu ne-ar mai proastă calitate? Părerea mea e că Am mai spus-o şi-o repet. În mare parte 
majorarea salariilor. inclusă în pierderea lor din diverse interesa ce salariu încasează nimeni din partea Primăriei n-a verificat aceste mirosuri nu au legătură cu nu 
î Atunci când aţi ocupat funcţia de motive. Şi atunci l-am montat pe managerul. Dar din nefericire sunt nişte şi iată rezultatele. Dezastruoase!ştiu ce societăţi gen Avicola sau 

ulterior? A rezultat un joc extrem de deştept al 
celor din PNL care s-a dovedit că a avut o eficienţă 
maximă.

î Adică vreţi să spuneţi că liberalii l-au ţinut 
„forţat” în UNPR pe Drăgulin până în ultima clipă 
ca să nu le de-a posibilitatea celor din PSD să mai 
găsească acel candidat capabil să câştige Fostul viceprimar al municipiului reşedinţă de în mâna de la spate. Părerea mea sinceră e că dacă domnul Iliuţă îşi 
alegerile?judeţ, Virgil Dumbravă a “analizat” pentru doreşte un nou mandate la CJ, atunci va trebui să E foarte clar că alegerile europarlamentare vor Da. Amintiţi-vă că Drăgulin s-a răzgândit brusc., www.arenamedia.ro situaţia din cadrul PNL câştige funcţia de preşedinte al PNL Călăraşi.limpezi în mare parte situaţia din PNL Călăraşi. În spunând „Am avut o rătăcire. Mă întorc în PNL”, Călăraşi subliniind că bătălia internă pentru î Estimaţi, aşadar, că va fi o bătălie…funcţie de acest rezultat, preşedintele Drăgulin lăsându-i pe cei de la PSD fără candidat.câştigarea poziţiilor de top din cadrul organizaţiei poate să zică “La revedere!” sau să le spună Serioasă, dură. Se simte asta şi acum. Gurile rele î Credeţi că Drăgulin a fost ghidonat din PNL...judeţene se anunţă a fi extreme de dură. Mai celorlaţi “La revedere!”. Un rezultat bun poate să-I spun deja că se bat şi acum destul de tare însă nu 

mult, Dumbravă aruncă bomba, susţinând că nu A fost o gândire a PNL-ului. Un scenariu care s-a confere lui Drăgulin putere, oferindu-i posibilitatea pot să bag mâna în foc pentru asta. Dar dacă 
actualul primar Dan Drăgulin va fi candidatul pregătit cu mult timp înainte. Un plan fantastic de să facă un pas mare înaintea celorlaţi. Dar şi un merge pe o logică, observăm că cei care şi-au 

bun şi nu cred că domnul Filipescu este străin de susţinut de PNL pentru Primăria Călăraşi. În rezultat slab l-ar putea determina să facă un pas în stabilit ţinte înalte, acestea nu pot fi atinse dacă nu 
el. Acum, revenind, se va întâmpla altceva în cadrul opinia sa, Drăgulin va face un pas în spate la lateral sau în spate. ocupă anumite funcţii de top în viitorul apropiat, în 
partidului. Ascultaţi-mă bine ce vă spun. Nu începutul anului viitor iar locul său va fi luat de cadrul partidului.î Şi atunci, credeţi că ceilalţi care-I râvnesc  Drăgulin va fi candidatul PNL pentru Primăria Viorel Ivanciu, unul din cei doi viceprimari. Se va poziţia, se vor mai implica în Campania î Cu un an şi 3 luni înainte de locale, consideraţi municipiului Călăraşi la localele din 2020.confirma până la urmă profeţia lui Dumbravă? electorală? că Dan Drăgulin va fi candidatul PNL pentru î Este o presupunere a dumneavoastră?

Primăria Călăraşi?î Domnule Dumbravă, din ce simţiţi acum, aveţi Am spus, cuţitele sunt deja pregătite. Bătălia e Una care se bazează pe simţ politic dar şi pe 
impresia că s-au calmat lucrurile în PNL Călăraşi prea mare acolo. Gândiţi-vă că acolo sunt de fapt Vă fac o mărturisire. În 2016, atunci când Drăgulin informaţiile pe care le am. Părerea mea e că 
sau partidul stă pe un butoi cu pulberi? două partide. Nu s-au limpezit încă nici găştile şi era mare şef la UNPR s-a dus la PSD spunându-le Drăgulin va fi „iepuraşul” care se va agita foarte 

nici orgoliile. Acolo, se aşteaptă la cotitură. E “care, Într-un partid e foarte bine că există competiţie. Cu celor de acolo “Eu voi fi candidatul comun PSD – puternic până aproape de alegerile locale. Apoi, 
pe care”. Haideţi să facem o analiză simplă. Dacă cât această competiţie e mai acerbă, cu atât UNPR. Voi să staţi liniştiţi”. I-am transmis domnului dintr-o dată, va constata că e mai bine să se 
actualul şef al Consiliului Judeţean nu va reuşi să partidul “iese” mai puternic, mai întărit. În cadrul Dulcea dar şi altor colegi de-ai lui de la PSD că deşi retragă şi să candideze pentru un mandat de 
se impună preşedinte al partidului, atunci cred că PNL Călăraşi există câţiva competitor de marcă şi Drăgulin e candidatul UNPR, ar trebui ca şi ei să deputat. Candidatul PNL va fi Viorel Ivanciu.
va avea o problemă serioasă în ceea ce priveşte aici mă refer la senatorul, Răducu Filipescu, identifice candidatul pentru primăriei şi să-l î Domnule Dumbravă, se va consemna această obţinerea unui nou mandate în fruntea CJ Călăraşi. preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă, viceprimarii, propulseze în ochii călărăşenilor. “Chiar dacă „profeţie”...Singura lui soluţie ar fi să preia conducerea PNL. În Viorel Ivanciu şi Dragoş Coman. Nu l-aş neglija nici pretindeţi acumk că Drăgulin va fi candidatul 

Chiar vă rog. O să reveniţi peste un an ca să vedem ccea ce priveşte “varianta PSD”, nu cred că mai e o pe administratorul public, Valentin Deculescu. Nu comun, în politică nu se ştie niciodată. Mai bine 
dacă m-am înşelat sau nu. Domnul Drăgulin, repet, posibilitate pentru că şi acolo e un alt doritor pot să-I dau la o parte nici pe vicepreşedinţii desemnaţi şi voi candidatul şi ieşiţi cu el la bătaie. 
este „iepuraşul” care se va agita, va lua asupra sa puternic care-şi doreşte această funcţie în mare Consiliului Judeţean, Marian Dinulescu şi Valentin Iar la final, să se stabilească acel candidat comun 
toate lucrurile negative care s-au derulat sau care măsură. Nu văd aşadar ce să mai negocieze cu PSD.Barbu. Sunt oameni care sigur se vor bate pe între Drăgulin şi cel pe care-l susţineţi voi. Va fi ales 
vor mai apărea după care va spune că e mai bine viitoarele poziţii de conducere din partid. Drăgulin, e în regulă, iar candidatul vostru va Către ALDE, pare o posibilitate facilă să preia 
să-şi continuie cariera la Parlament. Iar candidatul preşedinţia acestei filiale doar că ALDE e un partid deveni viceprimar. Dar nu e bine să staţi liniştit, aşa Părerea mea e că acum e o competiţie puternică 
PNL va fi Viorel Ivanciu.care nu are forţa să-l propulseze pentru un nou cum v-a sugerat Drăgulin” a fost mesajul pe care l-dar ascunsă, nu la vedere. Cel puţin o parte dintre 
î Mulţumesc.mandate de preşedinte al Consiliului Judeţean. am transmis celor de la PSD. Şi ce s-a întâmplat cei menţionaţi mai sus stau deja cu cuţitul pregătit, 

Virgil Dumbravă: La vremea respectivă, 
am solicitat demisia conducerii SC Ecoaqua

V. Dumbravă: Nu Drăgulin va fi candidatul PNL 
pentru Primăria Călăraşi la localele din 2020

Comuna Ştefan cel Mare, judeţul Călăraşi, cu sediul în strada 
00Şcolii, nr. 25, organizează în data de 16 aprilie 2019, ora 10 , 

licitaţie publică deschisă pentru închirierea unui spaţiu,  situat 
în clădirea dispensarului uman, cu destinaţia farmacie umană, 
în suprafaţă de 55 m.p., pe o perioadă de 10 ani, spaţiul 
aparţinând domeniului public al comunei Ştefan cel Mare, 
judeţul Călăraşi.

Preţul de pornire al licitaţiei este de: 300 lei/lună;

Garanţia de participare: 100 lei;

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul comunei 
Ştefan cel Mare, judeţul Călăraşi achitând o taxă de 10 lei;

00Data limită de depunere a ofertelor: 16 aprilie 2019, ora 9 ;

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul comunei/telefon 
0242530077.

PRIMAR, 
Nicolae PANDEA  

ANUNȚ

Localitatea  Ştefan cel Mare, Strada  Şcolii, nr. 25,  Judeţul  Călăraşi 
Tel: 0242.530077,  Fax:0242.530088, Codul poştal: 917245

Website: stefancelmarecl.ro   e-mail:  primar@stefancelmarecl.ro

l Bancul cu Bulă
“Bulă, zice toarşa, de ce ai 
întârziat la şcoală?
-Păi am făcut o faptă bună, că aşa 
aţi zis, că pionierii tre să facă 
fapte bune zilnic.
-Bravo, Bulă! Şi ce ai făcut?
-Păi am ajutat o babă să treacă 
strada.
-Asta e foarte bine. Şi de ce ai 
întârziat, că trecutul străzii nu ia 
mult timp?
-Păi baba nu voia să treacă 
strada.”
l Bancul cu Filipescu Răducu, în 

locul lui Bulă
Domnule Filipescu, zice Ludovic 
Orban, de ce ai întârziat la 
şedinţă?
-Păi am făcut o faptă bună, că aşa 
aţi zis, că liberalii tre să facă fapte 
bune zilnic.
-Bravo, domnule Filipescu! Şi ce ai 
făcut?
-Păi l-am ajutat pe Vasile Iliuţă să 
treacă la PSD.
-Asta e foarte bine. Şi de ce ai 
întârziat, că trecutul la alt partid 
nu ia mult timp?
-Păi Vasile nu voia să treacă la 
PSD.”Când vine vorba de Vasile Iliuţă, detaliile, ori habar n-are şi-o dă 
Declaraţia lui Filipescu Răducu superstarul PNL-ului, Filipescu scăldată, preferând o… 
făcută în cadrul unei conferinţe Răducu e tare inovativ. În material manipulare de joasă speţă, doar-
de presă susţinută joi, 21 martie, de denigrare! După ce a încercat doar, Orban Ludovic îi va da 
la sediul biroului său senatorial.de vreo 2 ani şi ceva să-l dea afară crezare şi-l va scăpa de răul cel 
„Probabil că în discuţii cu Iliuţă. din partid, inventând fel de fel de mare, adică Vasile Iliuţă. 
Bănuiesc, dar nu sunt sigur. Ba scenarii care mai de care mai Vă daţi seama cât de mare e sunt sigur! Ce să comentez? Ce jalnice, senatorul al cărui mandat disperarea?  Apropos, domnu' este la prima discuţie cu a fost validat „din a 2-a” ne-a mai Drăgulin, cum rămâne cu unitatea Dragnea? El are întâlniri “impresionat” o dată joi, în partid despre care pomeneai cu săptămânal cu Dragnea. Este o susţinând recent, “pe persoană patosul învăţat, pe vremuri, la problemă asta?!”. (…). Pe mine el fizică”, în cadrul unei “şezătoare”, Ştefan Gheorghiu, undeva pe la mă interesează. Pentru mine nu iniţiată la cabinetul senatorial, că începutul anului? Cuuum? Că nu este un semn de întrebare dacă rivalul său pe care l-ar vrea dat prea se aude până aici. Bine, stai Iliuţă va candida sau nu va afară nu doar din partid ci şi din jos, nu te mai chinui pentru că candida din partea PSD la judeţ şi chiar din ţară, va candida, oricum n-am crezut o iotă Primăria Călăraşi. Aşa se spune. anul viitor, deci peste 1 ani şi vreo din...postarea aia. Unu la Primărie şi Iacomi la 3 luni, sub sigla PSD la Primăria 

Mie, declaraţia asta îmi aminteşte Consiliul Judeţean. Nu se bagă Călăraşi, lăsându-l pe Iulian 
teribil de acel banc cu Bulă care s- Iacomi la Călăraşi pentru că nu Iacomi pentru Consiliul Judeţean. 
a lăudat în faţa învăţătoarei că a are nicio şansă aici, pe când Iliuţă Asta da, profeţie care l-ar face 
făcut o faptă bună ajutând o se poate bate pentru funcţia de invidios până şi pe inepuizabilul 
bătrână să treacă strada deşi ea primar. Asta este, după părerea Nostradamus! “Aşa se spune. (…) 
nu vroia să facă asta. Aşa şi cu mea, înţelegerea lor. Că vor să Asta e, înţelegerea. Treaba e 
Filipescu care vrea să facă o faptă meargă mai sus de atât, nu au limpede. Eu aşa am înţeles, că 
bună curăţind partidul de Iliuţă unde să se ducă. Dacă vor să se Iliuţă va candida la primărie din 
trecându-l la PSD deşi el nu vrea. bată amândoi pentru postul de la partea PSD” a spus senatorul 
Ca să-i liniştesc şi pe toţii fanii lui Consiliul Judeţean, e foarte bine. liberal, subliniind că le urează şi 
Filipescu Răducu, asemănarea cu Eu le urez succes. Asta e “succes”. Cum să nu-l admire când 
Bulă e pur întâmplătoare. înţelegere. Treaba e limpede. Eu vezi ce suflet nobil are!

aşa am înţeles, că Iliuţă va Iată mai jos şi bancul original cu Ca să n-o mai lungim, e clar că candida la primărie din partea Bulă dar şi noua versiune cu Filipescu Răducu are o părere PSD”. Filipescu Răducu. Nu veţi sesiza certă şi nu prea. Ori ştie ceva clar 
Sursa www.observatorcl.infonicio diferenţă!şi atunci ar trebuit să ofere toate 

Câtă lipsă de colegialitate! Ce vedere. Pentru mine nu e elocvent plânge lui Şică Mandolină că 
deloc!” a spus, fix, cu gura lui domnul autoritatea lui în PNL e subminată şi „cruzime” chiar! Domnul senator 
Filipescu, joia trecută, într-o câte eforturi face el pentru a păstra Filipescu şi-a permis să dea de 
conferinţă de presă. intactă unitatea partidului. Direct de pâmânt cu sondajul şefului său pe 

Filipescu pentru că a spus Aoleooo, păi în cazul ăsta, cine să mai linie de partid, domnul Drăgulin, 
„răutăcismele” de mai sus şi indirect creadă că diferenţa dintre Drăgulin şi sondaj publicat recent într-o 
de Iliuţă, întrucât ştie el prea bine că Iliuţă de 10% mai are vreo brumă de publicaţie locală, despre care a spus şi acest articol a fost scris la comanda adevăr în ea? Cu o marjă de 6% pe 

recent că e o „aiureală” iar pentru „inamicului” său din fruntea care dacă i-o iei lui Drăgulin şi o pui în 
'mnealui „nu e elocvent deloc”. Consiliului Judeţean.dreptul lui Iliuţă, se schimbă şi 

ordinea în clasament. Adică Iliuţă urcă Şi cât s-a chinuit săracu', domnu' 
pe primul loc cu 30,3% iar Drăgulin Drăgulin, să ne convingă cam cât de 
coboară pe 2 cu 28,2%? Oh, no! Toţi popular este el în rândul călărăşenilor, 
slugoii din jurul primarului s-ar nu doar din municipiu ci din judeţ şi 
interna pe loc într-un spital de boli cât de mare e diferenţa dintre el 
nervoase!„ţăranul” de la Consiliul Judeţean în 
Sondajul aşa cum a apărut în spaţiul topul preferinţelor alegătorilor. 
public, realizat fiind în lunile „Sondajul pe care l-au făcut pe 
octombrie – noiembrie 2018, e o judeţul Călăraşi are o viziune destul 
prostie cap – coadă! Dacă domnul de subţire. E marja de eroare 6%. La 
Drăgulin apelează şi acum la astfel de o marjă de eroare de 6% când 
metode ieftine de manipulare atât în distanţa între partide e de 3, 4, 5 
partid cât şi în afara lui pentru a-şi procente, deja ăla nu mai e sondaj. 
dovedi „supremaţia”, înseamnă că Nu ştiu dacă e o făcătură dar un 
sfârşitul e pe aproape.sondaj de opinie care lasă 

extraordinar de multe interpretări. Pentru că ne-am lămurit cam cât de 
Dacă la unul îi scazi 6% şi celuilalt îi „serios” e sondajul, nu m-ar surprinde 
dai 6%, ai făcut 12%, ceea ce să aud că şi acest text a fost salvat şi 
înseamnă că ăsta nu mai e sondaj. transmis lui Ludovic Orban chiar de 
Ăsta e o aiureală din punctul meu de Drăgulin în persoană. Iar i se va 

Popularitatea care i-ar putea 
aduce... sfârşitul politic

R O M Â N I A
Judeţul Călăraşi

PRIMARUL COMUNEI ŞTEFAN CEL MARE
COMUNĂ MEMBRĂ A ASOCIAŢIEI 

COMUNELOR DIN ROMÂNIA

n PNL Călăraşi

Filipescu, despre sondajul lui Drăgulin: E o aiureală!

n Daniel Ștefan Drăgulin
Oarecum bună/foarte bună: 34,2%
Nici bună nici proastă: 26,5%
Oarecum proastă: 27,8%
Nu știu/Nu răspund: 11,5%

n Vasile Iliuţă
Oarecum bună/foarte bună: 24,3%
Nici bună nici proastă: 21,2%
Oarecum proastă: 29,3%
Nu știu/Nu răspund: 25,3%

Sursa www.realitateadincalarasi.ro

Sondaj: 633 de 
intervievaţi / Întrebare: 

Ce părere aveţi despre …. 

n PNL Călăraşi

Bulă şi Filipescu fac 
fapte bune. Cu forţa!
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rărunchii.Undeva pe la începutul acestei 
Să fie atât de naiv Drăgulin încât să nu luni, Ludovic Orban i-a dat o 
priceapă că Orban l-a cadorisit cu un veste de milioane liderului PNL 
cartof fierbinte? Să nu-l sperie gândul că 

Călăraşi, Dan Drăgulin. Nu i-a va intra în bătălia electorală cu un PNL 
spus-o la telefon ci l-a chemat cotat la nivel judeţean, la 20%?
direct în Modrogan, într-un Oricum, cei doi şefi direcţi ai săi au mutat 

inteligent. Pe de o parte, Ludovic Orban cadru oarecum festiv.
vrea să-şi facă acum treaba, la 

Emoţionat până în vârful urechilor, europarlamentare şi l-a responsabilizat la 
Drăgulin nu s-a dus singur, invitând să se maxim pe subalternul său care cu o 
bucure alături de el câţiva „grei” ai asemenea popularitate n-are cum să nu 
partidului dar şi pe cei doi şefi de aducă partidului în jur de 35-36% din 
deconcentrate (apropos, ăştia părăsesc voturi, iar pe de altă parte, Răducu 
instituţia în interes de partid fără să dea Filipescu, boss-ul lui de la Călăraşi, ştie 
nimănui socoteală?). cum să-l readucă cu picioarele pe 

pământ, sugerându-I şi cum arată şi La Bucureşti, într-adevăr şocul a fost 
cealaltă faţă a “popularităţii” sale. Prin uriaş. Potrivit unui sondaj de opinie 
PNL se zvoneşte tot mai intens că după realizat chiar de Centru, Dan Drăgulin ar 
europarlamentare, va descinde la fi pe primul loc între liberali la nivel 
Călăraşi, primvicepreşedintele partidului, judeţean, Orban anunţând că se bucură 
Iulian Dumitrescu. Fost senator de de o popularitate estimată la circa 34-
Călăraşi în perioada 2012-2016, 35%. Şi drept recompensă, tot Orban ar fi 
Dumitrescu “s-a mutat” acum vreo 3 ani decis ca Drăgulin să fie singurul lider local 
la Prahova sperând că dintr-o organizaţie liberal care are „voie” să urce cu 
mare şi puternică ar putea ajunge mai candidaţii partidului la europarlamentare 
uşor în centrul atenţiei. Pentru pe bannere. Vă daţi seama că PNL va 
Dumitrescu însă socoteala de acasă defila prin judeţ cu Drăgulin pe afişe? N-
(Călăraşi) nu s-a potrivit cu cea de la aş vrea să fiu în pielea lui Iulian Iacomi, 
piaţă (Prahova) şi decât să mai fie codaş noul şef al PSD la alegerile din 26 mai!
la oraş (Prahova), mai bine fruntaş la ţară Sâmbăta trecută, Drăgulin a convocat 
(Călăraşi).partidului şi vizibil umflat în pene le-a 
Invitat la Călăraşi de Filipescu, Iulian spus şi colegilor săi cam ce “somitate” au 
Dumitrescu urmăreşte în principal două în faţa lor. Între noi fie vorba, cu excepţia 
lucruri: preluarea conducerii filialei a două-trei slugi, nimeni n-a înghiţit 
judeţene (şi atunci cum rămâne cu laudele lui Drăgulin.
popularitatea lui Drăgulin? Să nu fie el, 
oare cu adevărat, locomotiva partidului 
aşa cum l-a păcălit Orban?) precum şi 
desemnarea sa ca viitor candidat PNL 
pentru şefia Consiliului Judeţean. Pe 
Filipescu nu-l deranjează că filiala va fi 
condusă de Dumitrescu, pe el îl 
interesează doar ca Iliuţă pentru care 
nutreşte o ură de-a dreptul viscerală, să 
nu fie candidatul PNL pentru conducerea 
CJ Călăraşi.

Între noi fie vorba, s-a cam săturat şi 
Filipescu să se mai bată cu Iliuţă pe care-l 
tot dă afară din partid, însă fără succes, 

Cifrele din sondajul lui Orban, după umila din 2016 încoace. Le-a încercat pe toate, 
mea părere, dacă nu sunt scoase din şi atunci, ultima sa speranţă ar fi fostul 
burtă, măcar pot fi catalogate ca fiind senator care cunoaşte foarte bine judeţul 
discutabile. Pe bune acum, cine ar putea şi prin prisma afacerilor derulate aici 
să creadă că un primar fie şi al unui direct şi indirect din 2005 şi până în 
municipiu reşedinţă de judeţ (votat la prezent.
ultimele alegeri de circa 10 mii de 

Europarlamentarele dar mai cu seamă călărăşeni) se bucură de o asemenea 
prezidenţialele vor limpezi multe lucruri popularitate în condiţiile în care el a 
în PNL Călăraşi. Pe cai mari imaginari “rupt-o” cu judeţul încă din 2012. Timp 
acum, Drăgulin va fi până la urmă pionul de 2 mandate (2004-2012), într-adevăr a 
sacrificat şi n-ar fi exclus să-l vedem anul deţinut funcţia de vicepreşedinte al 
viitor în afara competiţiei pentru Consiliului Judeţean, poziţie despre care 
Primărie, oferindu-i-se, cel mai probabil, am mai putea crede că i-a adus o 
o poziţie eligibilă pentru Camera anumită doză de notorietate în judeţ. Dar 
Deputaţilor. Pentru că la Senat, n-are de atunci au trecut mai bine de 6 ani şi în 
nicio şansă întrucât lui Filipescu nici prin plus, chiar la nivelul municipiului 
gând nu-i trece să se retragă.imaginea sa scârţâie, acum, din toţi 

incompetenţi care aleargă doar după 
un salariu mare.
î Dacă aţi fi în locul primarului, Dan  
Drăgulin, ce i-aţi solicita actualului 
director general al SC Ecoaqua SA ca să 
îmbunătăţească activitatea societăţii?

O mare problemă pe care o are 
Săptămâna trecută conducerea viceprimar se vorbea aşa cum se agricole. Aceste mirosuri provin din fiecare la distribuitor, am pus contorul Călăraşiul din cauza acestei societăţi 
Primăriei Călăraşi a iniţiat o dezbatere întâmplă acum că această societate sistemul de canalizare care în opinia şi le dau oamenilor un termen. De pildă este că atunci când apar defecţiuni, 
având ca temă evoluţia preţurilor la Ecoaqua e un fel de anexă economică a mea şi-mi asum ce spun, nu a fost bine în 6 luni fiecare trebuie să se mute pe lucrările pe care le execută sunt de o 
serviciile de apă şi canalizare dar şi de PNL Călăraşi? realizat. Dacă ne-am referi strict la zona distribuitor pentru că n-ai voie să foarte proastă calitate. Nu în sensul că 
colectare a guniului menajer la care au dintre blocuri, s-a introdus o reţea lucrezi dincolo de contor. Şi veţi vedea Am să vă spun o situaţie şi probabil că nu e bine reparată conducta, cu toate 
participat şi liderul operatorului de principală, s-au făcut conexiuni cu cum cetăţenii îşi vor „trage” 20 m de puteţi trage apoi concluziile. În că spre marea mea surprindere, se 
apă şi canal, SC Ecoaqua SA Călăraşi. vechea reţea dar nu s-a mai făcut un ţeavă, vor face singuri o astfel de structura asociativă a acestei societăţii defectează în continuu. Mă refer că 
Fostul viceprimar al municipiului lucru esenţial. Într-o şedinţă a lucrare. Se va termina cu aceste se află cu ponderi însemnate Consiliul acolo unde se sapă nu se compactează, 
reşedinţă de judeţ, în două mandate, Consiliului Local, actualul director al SC Judeţean şi Primăria Călăraşi. Dacă se pune pietriş aiurea şi aşa rămâne. 
Virgil Dumbravă a vorbit despre Ecoaqua a spus cu subiect şi predicat că luăm în calcul că aceste două instuţii au Am avut o iniţiativă când am fost 
posibilitatea majorării tarifelor acestor „trebuie să facem bretelele de la fost conduse mulţi ani de lideri liberali, viceprimar. I-am obligat ca repararea 
servicii susţinând că un astfel de mers blocuri pe noua canalizare”. Ei bine, putem spune că societatea a fost politic carosabilului să se realizeze de către 
nu se justifică în momentul de faţă. În acest lucru nu s-a făcut şi prin urmare dominată de PNL. societatea primăriei ca să ştie clar cum 
plus, Dumbravă a arătat cu degetul şi sunt ferm convins că în astfel de zone, î Mi-amintesc că după să execute lucrarea în condiţii bune. Şi 
spre managementul defectuos al canalizarea care s-a executat nu e deloc implementarea acelui proiect vestit CL- aşa nu-i mai lăsam pe cei de la Ecoaqua 
societăţii asigurat de Cezar Neagu, în eficientă. Defecţiunile din zona 8 s-a produs o majorare de capital la să lucreze. Mi-amintesc că s-a dat ok-ul 
ultimii ani. bretelelor nu au fost înlăturate. Ar mai SC Ecoaqua, susţinută şi de Primăria dar s-a revenit la vechiul obicei: săpăm, 

fi o problemă despre care vreau să Călăraşi, în cuantum de vreo 5 punem nişte piatră şi cam atât. O altă î Domnule Dumbravă, recent subliniez că n-a fost rezolvată aşa cum milioane de lei. Ce înseamnă această chestie care mi se pare prost făcută: Executivul Primăriei Călăraşi a iniţiat o trebuie. Lucrările, executate de mai infuzie de capital după finalizarea desfundarea canalizărilor prin oraş. Se dezbatere pe tema evoluţiei preţurilor multe firme, au lăsat de dorit. acelui proiect care a lăsat urme vizbile scot tot felul de mizerii pe care le mai la serviciile de apă, canalizare dar şi de Societatea care a coordonat aceaste în infrastructura rutieră, stradală şi aşa uită pe margine, pun capacul la loc şi colectare a gunoiului menajer. Aş vrea lucrări, mă refer la SC Ecoaqua, ar fi şubrezită a municipiului Călăraşi? În aşa rămâne. În zona de blocuri veţi să vorbim de prima parte şi anume de trebuit să aibă o gândire unitară ca să plus, nu cred că problema apei şi a vedea câtă mizerie rămâne uitată acolo, evoluţia tarifelor la serviciile de apă şi realizeze parametri proiectaţi. După canalizării s-a rezolvat în mod corect, pierderi băgate pe gâtul oamenilor, alţii lângă gura de canalizare.canalizare. Din informaţiile noastre, nu părerea mea s-a lucrat haotic. Au luat până la capăt... decât cei care le produc. Va fi exact ca 
este exclusă posibilitatea majorării decizia să facă această canalizare într- O altă iregularitate vizează modul cum la curentul electric, aşa trebuie Aşa cum bine aţi spus, această acestor tarife în contextul în care nu un timp scurt, au adus multe firme însă se repară gurile de canalizare. Ba sunt procedat. Repet, de când eram investiţie n-a rezolvat până la capăt, în există o transparenţă în ceea ce e clar nu s-au respectat cotele. E o lăsate, ba sunt ridicate, niciodată la viceprimar, le-am tot spus lucrul ăsta. mod corect problema canalizării şi a priveşte motivele care ar putea sta la întreagă nebunie care pe noi ne-a nivelul carosabilului. Când am revenit în Nu s-a întâmplat nimic. Poate n-au apei în acest oraş. Revenind la baza unei astfel de decizii. costat! funcţia de viceprimar, atât eu cât şi interes că dacă dispar şi pierderile, de chestiunea pusă de dumneavoastră, eu 
În vremea când ocupaţi fotoliul de colegul meu Marius Dulce, cu care am unde-şi vor mai lua salariile mărite?am fost revoltat în vremea când eram 
viceprimar în ce măsură erau făcut echipă bună, am observat că „Din nefericire, sunt viceprimar deoarece mi-amntesc foarte î Aveţi impresia că şi persoanele justificate astfel de majorări şi cum le puneau nişte pietre amestecate cu bine că această societate a fost nişte incompetenţi care juridice utilizează apa fără s-o exlicau cei din conducerea beton şi gata, le aduceau la suprafaţă. penalizată cu suma de 1,6 milioane lei. plătească?operatorului de apă şi canal? Bineînţeles că lucrurile astea erau aleargă doar după un Era vorba de nişte corecţii financiare 

Mi-e greu să spun acest lucru. Personal, plătite. Lucrarea rezista cam o lună-Din capul locului, vă spun că sunt, stabilite de cei care au finanţat salariu mare” n-aş crede aşa ceva. Pentru că o două, după care iar se lăsau. Atunci le-categoric, împotriva majorării tarifelor[ proiectul. Ce înseamnă aceste corecţii? 
persoană juridică ar trebui să aibă un am impus să facă un fel de fundaţie cu la serviciile de apă şi canalizare. Cât am Păi, cei care au analizat implementarea î Dacă aţi participa la următoarea 
contor montat la limita de proprietate. armătură de metal, cu beton, astfel fost viceprimar, au avut loc majorări dar acestui proiect au constatat că într-o întâlnire pe tema dezbaterii, ce 
Toate pierderile posibile pe care le are încât să reziste. A demarat atunci şi o după prerea mea, atunci, erau oarcare măsură proiectul nu a fost bine întrebări le-aţi adresa Executivului 
persoana juridică se vor regăsi pe campanie de schimbare a gurilor de justificate deoarece demaraseră o serie manageriat, nu a fost corect Primăriei şi conducerii operatorului de 
contor. Nu cred aşadar că se întâmplă, canal, au fost montate cele cu rame de investiţii care aveau ca obiectiv implementat, că procedurile de apă şi canal SC Ecoaqua SA?
doar dacă acestor persoane juridice, albastre care sunt de calitate. Ce-am îmbunătăţirea calităţii apei. Acum, nu achiziţie şi de urmărire a proiectului nu Acelaşi pe care le-am mai adresat. În „din întâmplare”, nu le-au fost montate constatat? Cum am plecat din Primărie, mai au nicio justificare, în opinia mea. au fost bine făcute. În consecinţă, plus, le-aş spune direct: Apucaţi-vă să contoare de către SC Ecoaqua. s-a revenit la vechile obiceiuri. Anul Cred că acest posibil demers al celor de societatea a fost penalizată cu suma de faceţi investiţii pentru reducerea trecut în tot Călăraşiul se executau la Ecoaqua va fi generat mai degrabă de î De ce credeţi că s-a politizat acest 1,6 milioane lei, adică 16 miliarde de lei pierderilor de apă! Cel mai important lucrări de înlocuire a gurilor de faptul că s-au majorat salariile. Cum vor concurs de ocupare a funcţiei de vechi. La vremea respectivă, am este înceapă încă de pe acum, astfel canalizare. Peste tot vedeai benzi roşii. face asta? Pe spinarea călărăşeanului... director general al SC Ecoaqua?solicitat demisia conducerii SC Ecoaqua. încât fiecare cetăţean, şi aici mă refer la Se reface canalizarea, un lucru bun, zic. î Probabil şi pentru a-şi acoperi M-am opus şi ca Primăria prin Consiliul cei din zona de blocuri, să poată fi E foarte simplu. E o poziţie cheie, acolo Curiozitatea m-a făcut să văd cum se pierderile... Local să contribuie la achitarea acestui alimentat pe orizontală şi nu pe sunt foarte mulţi angajaţi care şi-ar da, lucrează şi când am văzut că se utiliza prejudiciu produs până la urmă de Nu mai vorbesc de acest aspect. Dacă verticală. În calitatea mea de teoretic, votul în diferite alegeri cu aceeaşi „reţetă” cu pietre, beton făcut managementul defectuos al societăţii. veneau în faţa Consiliului Local, a viceprimar, le-am spus-o în dese precădere spre PNL. Din informaţiile pe cu lopata am zis „Uite domne, cum se Fiind o singură voce în Consiliul Local, cetăţenilor şi spuneau „Domnilor, noi rânduri să demareze investiţiile astfel care le am, ştiu că s-au angajat multe aruncă pe geam o grămadă de bani!”. În am fost rapid neutralizat de consilierii am reuşit anul trecut să reducem încât lângă contorul principal de apă să rude, mulţi dintre ei având legături decembrie era deja „mâncat” iar toate PNL.pierderile cu „X” procente întrucât am monteze un distribuitor la care să se directe cu fosta conducere a CJ Călăraşi aceste lucrări plătite cu bani grei de făcut investiţii în acest sens”, atunci î A venit primăvara, vremea se va cupleze fiecare apartament pentru ca dar şi cu actuala conducere a Primăriei. primărie s-au deteriorat.demersul lor poate ar fi fost justificat. încălzi uşor – uşor. Mirosurile fiecare cetăţean să nu mai depindă de Nu în cele din urmă, salariul pe care-l 

Dar când pierderile sunt aşa de mari în insuportabile din gurile de canal vor ceilalţi. Cel care nu plăteşte să poată fi câştigă directorul acestei instituţii nu e Acum spre marea mea surprindere, văd 
municipiu, eu nu pot să dau vina decât reveni provocând un disconfort debranşat, să nu mai sufere toţi şi să se de neglijat. Aici e o problemă. Dacă s-ar că au început să apară din nou. Oare n-
pe incompetenţa conducerii societăţii. evident în rândul călărăşenilor. Cum termine odată cu pauşalul. Acum, ei se zbătea să-şi facă meseria în sensul au înţeles nimic din ce s-a întâmplat 
În loc să investească pentru diminuarea comentaţi? uită pe contorul principal şi spun „atât reducerii pierderilor care să genereze şi anul trecut? Că acele lucrări au fost de 
acestor pierderi, ei „investesc” în s-a consumat”. Diferenţa poate să fie o scădere a preţului, nu ne-ar mai proastă calitate? Părerea mea e că Am mai spus-o şi-o repet. În mare parte 
majorarea salariilor. inclusă în pierderea lor din diverse interesa ce salariu încasează nimeni din partea Primăriei n-a verificat aceste mirosuri nu au legătură cu nu 
î Atunci când aţi ocupat funcţia de motive. Şi atunci l-am montat pe managerul. Dar din nefericire sunt nişte şi iată rezultatele. Dezastruoase!ştiu ce societăţi gen Avicola sau 

ulterior? A rezultat un joc extrem de deştept al 
celor din PNL care s-a dovedit că a avut o eficienţă 
maximă.

î Adică vreţi să spuneţi că liberalii l-au ţinut 
„forţat” în UNPR pe Drăgulin până în ultima clipă 
ca să nu le de-a posibilitatea celor din PSD să mai 
găsească acel candidat capabil să câştige Fostul viceprimar al municipiului reşedinţă de în mâna de la spate. Părerea mea sinceră e că dacă domnul Iliuţă îşi 
alegerile?judeţ, Virgil Dumbravă a “analizat” pentru doreşte un nou mandate la CJ, atunci va trebui să E foarte clar că alegerile europarlamentare vor Da. Amintiţi-vă că Drăgulin s-a răzgândit brusc., www.arenamedia.ro situaţia din cadrul PNL câştige funcţia de preşedinte al PNL Călăraşi.limpezi în mare parte situaţia din PNL Călăraşi. În spunând „Am avut o rătăcire. Mă întorc în PNL”, Călăraşi subliniind că bătălia internă pentru î Estimaţi, aşadar, că va fi o bătălie…funcţie de acest rezultat, preşedintele Drăgulin lăsându-i pe cei de la PSD fără candidat.câştigarea poziţiilor de top din cadrul organizaţiei poate să zică “La revedere!” sau să le spună Serioasă, dură. Se simte asta şi acum. Gurile rele î Credeţi că Drăgulin a fost ghidonat din PNL...judeţene se anunţă a fi extreme de dură. Mai celorlaţi “La revedere!”. Un rezultat bun poate să-I spun deja că se bat şi acum destul de tare însă nu 

mult, Dumbravă aruncă bomba, susţinând că nu A fost o gândire a PNL-ului. Un scenariu care s-a confere lui Drăgulin putere, oferindu-i posibilitatea pot să bag mâna în foc pentru asta. Dar dacă 
actualul primar Dan Drăgulin va fi candidatul pregătit cu mult timp înainte. Un plan fantastic de să facă un pas mare înaintea celorlaţi. Dar şi un merge pe o logică, observăm că cei care şi-au 

bun şi nu cred că domnul Filipescu este străin de susţinut de PNL pentru Primăria Călăraşi. În rezultat slab l-ar putea determina să facă un pas în stabilit ţinte înalte, acestea nu pot fi atinse dacă nu 
el. Acum, revenind, se va întâmpla altceva în cadrul opinia sa, Drăgulin va face un pas în spate la lateral sau în spate. ocupă anumite funcţii de top în viitorul apropiat, în 
partidului. Ascultaţi-mă bine ce vă spun. Nu începutul anului viitor iar locul său va fi luat de cadrul partidului.î Şi atunci, credeţi că ceilalţi care-I râvnesc  Drăgulin va fi candidatul PNL pentru Primăria Viorel Ivanciu, unul din cei doi viceprimari. Se va poziţia, se vor mai implica în Campania î Cu un an şi 3 luni înainte de locale, consideraţi municipiului Călăraşi la localele din 2020.confirma până la urmă profeţia lui Dumbravă? electorală? că Dan Drăgulin va fi candidatul PNL pentru î Este o presupunere a dumneavoastră?

Primăria Călăraşi?î Domnule Dumbravă, din ce simţiţi acum, aveţi Am spus, cuţitele sunt deja pregătite. Bătălia e Una care se bazează pe simţ politic dar şi pe 
impresia că s-au calmat lucrurile în PNL Călăraşi prea mare acolo. Gândiţi-vă că acolo sunt de fapt Vă fac o mărturisire. În 2016, atunci când Drăgulin informaţiile pe care le am. Părerea mea e că 
sau partidul stă pe un butoi cu pulberi? două partide. Nu s-au limpezit încă nici găştile şi era mare şef la UNPR s-a dus la PSD spunându-le Drăgulin va fi „iepuraşul” care se va agita foarte 

nici orgoliile. Acolo, se aşteaptă la cotitură. E “care, Într-un partid e foarte bine că există competiţie. Cu celor de acolo “Eu voi fi candidatul comun PSD – puternic până aproape de alegerile locale. Apoi, 
pe care”. Haideţi să facem o analiză simplă. Dacă cât această competiţie e mai acerbă, cu atât UNPR. Voi să staţi liniştiţi”. I-am transmis domnului dintr-o dată, va constata că e mai bine să se 
actualul şef al Consiliului Judeţean nu va reuşi să partidul “iese” mai puternic, mai întărit. În cadrul Dulcea dar şi altor colegi de-ai lui de la PSD că deşi retragă şi să candideze pentru un mandat de 
se impună preşedinte al partidului, atunci cred că PNL Călăraşi există câţiva competitor de marcă şi Drăgulin e candidatul UNPR, ar trebui ca şi ei să deputat. Candidatul PNL va fi Viorel Ivanciu.
va avea o problemă serioasă în ceea ce priveşte aici mă refer la senatorul, Răducu Filipescu, identifice candidatul pentru primăriei şi să-l î Domnule Dumbravă, se va consemna această obţinerea unui nou mandate în fruntea CJ Călăraşi. preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă, viceprimarii, propulseze în ochii călărăşenilor. “Chiar dacă „profeţie”...Singura lui soluţie ar fi să preia conducerea PNL. În Viorel Ivanciu şi Dragoş Coman. Nu l-aş neglija nici pretindeţi acumk că Drăgulin va fi candidatul 

Chiar vă rog. O să reveniţi peste un an ca să vedem ccea ce priveşte “varianta PSD”, nu cred că mai e o pe administratorul public, Valentin Deculescu. Nu comun, în politică nu se ştie niciodată. Mai bine 
dacă m-am înşelat sau nu. Domnul Drăgulin, repet, posibilitate pentru că şi acolo e un alt doritor pot să-I dau la o parte nici pe vicepreşedinţii desemnaţi şi voi candidatul şi ieşiţi cu el la bătaie. 
este „iepuraşul” care se va agita, va lua asupra sa puternic care-şi doreşte această funcţie în mare Consiliului Judeţean, Marian Dinulescu şi Valentin Iar la final, să se stabilească acel candidat comun 
toate lucrurile negative care s-au derulat sau care măsură. Nu văd aşadar ce să mai negocieze cu PSD.Barbu. Sunt oameni care sigur se vor bate pe între Drăgulin şi cel pe care-l susţineţi voi. Va fi ales 
vor mai apărea după care va spune că e mai bine viitoarele poziţii de conducere din partid. Drăgulin, e în regulă, iar candidatul vostru va Către ALDE, pare o posibilitate facilă să preia 
să-şi continuie cariera la Parlament. Iar candidatul preşedinţia acestei filiale doar că ALDE e un partid deveni viceprimar. Dar nu e bine să staţi liniştit, aşa Părerea mea e că acum e o competiţie puternică 
PNL va fi Viorel Ivanciu.care nu are forţa să-l propulseze pentru un nou cum v-a sugerat Drăgulin” a fost mesajul pe care l-dar ascunsă, nu la vedere. Cel puţin o parte dintre 
î Mulţumesc.mandate de preşedinte al Consiliului Judeţean. am transmis celor de la PSD. Şi ce s-a întâmplat cei menţionaţi mai sus stau deja cu cuţitul pregătit, 

Virgil Dumbravă: La vremea respectivă, 
am solicitat demisia conducerii SC Ecoaqua

V. Dumbravă: Nu Drăgulin va fi candidatul PNL 
pentru Primăria Călăraşi la localele din 2020

Comuna Ştefan cel Mare, judeţul Călăraşi, cu sediul în strada 
00Şcolii, nr. 25, organizează în data de 16 aprilie 2019, ora 10 , 

licitaţie publică deschisă pentru închirierea unui spaţiu,  situat 
în clădirea dispensarului uman, cu destinaţia farmacie umană, 
în suprafaţă de 55 m.p., pe o perioadă de 10 ani, spaţiul 
aparţinând domeniului public al comunei Ştefan cel Mare, 
judeţul Călăraşi.

Preţul de pornire al licitaţiei este de: 300 lei/lună;

Garanţia de participare: 100 lei;

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul comunei 
Ştefan cel Mare, judeţul Călăraşi achitând o taxă de 10 lei;

00Data limită de depunere a ofertelor: 16 aprilie 2019, ora 9 ;

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul comunei/telefon 
0242530077.

PRIMAR, 
Nicolae PANDEA  

ANUNȚ

Localitatea  Ştefan cel Mare, Strada  Şcolii, nr. 25,  Judeţul  Călăraşi 
Tel: 0242.530077,  Fax:0242.530088, Codul poştal: 917245

Website: stefancelmarecl.ro   e-mail:  primar@stefancelmarecl.ro

l Bancul cu Bulă
“Bulă, zice toarşa, de ce ai 
întârziat la şcoală?
-Păi am făcut o faptă bună, că aşa 
aţi zis, că pionierii tre să facă 
fapte bune zilnic.
-Bravo, Bulă! Şi ce ai făcut?
-Păi am ajutat o babă să treacă 
strada.
-Asta e foarte bine. Şi de ce ai 
întârziat, că trecutul străzii nu ia 
mult timp?
-Păi baba nu voia să treacă 
strada.”
l Bancul cu Filipescu Răducu, în 

locul lui Bulă
Domnule Filipescu, zice Ludovic 
Orban, de ce ai întârziat la 
şedinţă?
-Păi am făcut o faptă bună, că aşa 
aţi zis, că liberalii tre să facă fapte 
bune zilnic.
-Bravo, domnule Filipescu! Şi ce ai 
făcut?
-Păi l-am ajutat pe Vasile Iliuţă să 
treacă la PSD.
-Asta e foarte bine. Şi de ce ai 
întârziat, că trecutul la alt partid 
nu ia mult timp?
-Păi Vasile nu voia să treacă la 
PSD.”Când vine vorba de Vasile Iliuţă, detaliile, ori habar n-are şi-o dă 
Declaraţia lui Filipescu Răducu superstarul PNL-ului, Filipescu scăldată, preferând o… 
făcută în cadrul unei conferinţe Răducu e tare inovativ. În material manipulare de joasă speţă, doar-
de presă susţinută joi, 21 martie, de denigrare! După ce a încercat doar, Orban Ludovic îi va da 
la sediul biroului său senatorial.de vreo 2 ani şi ceva să-l dea afară crezare şi-l va scăpa de răul cel 
„Probabil că în discuţii cu Iliuţă. din partid, inventând fel de fel de mare, adică Vasile Iliuţă. 
Bănuiesc, dar nu sunt sigur. Ba scenarii care mai de care mai Vă daţi seama cât de mare e sunt sigur! Ce să comentez? Ce jalnice, senatorul al cărui mandat disperarea?  Apropos, domnu' este la prima discuţie cu a fost validat „din a 2-a” ne-a mai Drăgulin, cum rămâne cu unitatea Dragnea? El are întâlniri “impresionat” o dată joi, în partid despre care pomeneai cu săptămânal cu Dragnea. Este o susţinând recent, “pe persoană patosul învăţat, pe vremuri, la problemă asta?!”. (…). Pe mine el fizică”, în cadrul unei “şezătoare”, Ştefan Gheorghiu, undeva pe la mă interesează. Pentru mine nu iniţiată la cabinetul senatorial, că începutul anului? Cuuum? Că nu este un semn de întrebare dacă rivalul său pe care l-ar vrea dat prea se aude până aici. Bine, stai Iliuţă va candida sau nu va afară nu doar din partid ci şi din jos, nu te mai chinui pentru că candida din partea PSD la judeţ şi chiar din ţară, va candida, oricum n-am crezut o iotă Primăria Călăraşi. Aşa se spune. anul viitor, deci peste 1 ani şi vreo din...postarea aia. Unu la Primărie şi Iacomi la 3 luni, sub sigla PSD la Primăria 

Mie, declaraţia asta îmi aminteşte Consiliul Judeţean. Nu se bagă Călăraşi, lăsându-l pe Iulian 
teribil de acel banc cu Bulă care s- Iacomi la Călăraşi pentru că nu Iacomi pentru Consiliul Judeţean. 
a lăudat în faţa învăţătoarei că a are nicio şansă aici, pe când Iliuţă Asta da, profeţie care l-ar face 
făcut o faptă bună ajutând o se poate bate pentru funcţia de invidios până şi pe inepuizabilul 
bătrână să treacă strada deşi ea primar. Asta este, după părerea Nostradamus! “Aşa se spune. (…) 
nu vroia să facă asta. Aşa şi cu mea, înţelegerea lor. Că vor să Asta e, înţelegerea. Treaba e 
Filipescu care vrea să facă o faptă meargă mai sus de atât, nu au limpede. Eu aşa am înţeles, că 
bună curăţind partidul de Iliuţă unde să se ducă. Dacă vor să se Iliuţă va candida la primărie din 
trecându-l la PSD deşi el nu vrea. bată amândoi pentru postul de la partea PSD” a spus senatorul 
Ca să-i liniştesc şi pe toţii fanii lui Consiliul Judeţean, e foarte bine. liberal, subliniind că le urează şi 
Filipescu Răducu, asemănarea cu Eu le urez succes. Asta e “succes”. Cum să nu-l admire când 
Bulă e pur întâmplătoare. înţelegere. Treaba e limpede. Eu vezi ce suflet nobil are!

aşa am înţeles, că Iliuţă va Iată mai jos şi bancul original cu Ca să n-o mai lungim, e clar că candida la primărie din partea Bulă dar şi noua versiune cu Filipescu Răducu are o părere PSD”. Filipescu Răducu. Nu veţi sesiza certă şi nu prea. Ori ştie ceva clar 
Sursa www.observatorcl.infonicio diferenţă!şi atunci ar trebuit să ofere toate 

Câtă lipsă de colegialitate! Ce vedere. Pentru mine nu e elocvent plânge lui Şică Mandolină că 
deloc!” a spus, fix, cu gura lui domnul autoritatea lui în PNL e subminată şi „cruzime” chiar! Domnul senator 
Filipescu, joia trecută, într-o câte eforturi face el pentru a păstra Filipescu şi-a permis să dea de 
conferinţă de presă. intactă unitatea partidului. Direct de pâmânt cu sondajul şefului său pe 

Filipescu pentru că a spus Aoleooo, păi în cazul ăsta, cine să mai linie de partid, domnul Drăgulin, 
„răutăcismele” de mai sus şi indirect creadă că diferenţa dintre Drăgulin şi sondaj publicat recent într-o 
de Iliuţă, întrucât ştie el prea bine că Iliuţă de 10% mai are vreo brumă de publicaţie locală, despre care a spus şi acest articol a fost scris la comanda adevăr în ea? Cu o marjă de 6% pe 

recent că e o „aiureală” iar pentru „inamicului” său din fruntea care dacă i-o iei lui Drăgulin şi o pui în 
'mnealui „nu e elocvent deloc”. Consiliului Judeţean.dreptul lui Iliuţă, se schimbă şi 

ordinea în clasament. Adică Iliuţă urcă Şi cât s-a chinuit săracu', domnu' 
pe primul loc cu 30,3% iar Drăgulin Drăgulin, să ne convingă cam cât de 
coboară pe 2 cu 28,2%? Oh, no! Toţi popular este el în rândul călărăşenilor, 
slugoii din jurul primarului s-ar nu doar din municipiu ci din judeţ şi 
interna pe loc într-un spital de boli cât de mare e diferenţa dintre el 
nervoase!„ţăranul” de la Consiliul Judeţean în 
Sondajul aşa cum a apărut în spaţiul topul preferinţelor alegătorilor. 
public, realizat fiind în lunile „Sondajul pe care l-au făcut pe 
octombrie – noiembrie 2018, e o judeţul Călăraşi are o viziune destul 
prostie cap – coadă! Dacă domnul de subţire. E marja de eroare 6%. La 
Drăgulin apelează şi acum la astfel de o marjă de eroare de 6% când 
metode ieftine de manipulare atât în distanţa între partide e de 3, 4, 5 
partid cât şi în afara lui pentru a-şi procente, deja ăla nu mai e sondaj. 
dovedi „supremaţia”, înseamnă că Nu ştiu dacă e o făcătură dar un 
sfârşitul e pe aproape.sondaj de opinie care lasă 

extraordinar de multe interpretări. Pentru că ne-am lămurit cam cât de 
Dacă la unul îi scazi 6% şi celuilalt îi „serios” e sondajul, nu m-ar surprinde 
dai 6%, ai făcut 12%, ceea ce să aud că şi acest text a fost salvat şi 
înseamnă că ăsta nu mai e sondaj. transmis lui Ludovic Orban chiar de 
Ăsta e o aiureală din punctul meu de Drăgulin în persoană. Iar i se va 

Popularitatea care i-ar putea 
aduce... sfârşitul politic

R O M Â N I A
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PRIMARUL COMUNEI ŞTEFAN CEL MARE
COMUNĂ MEMBRĂ A ASOCIAŢIEI 

COMUNELOR DIN ROMÂNIA

n PNL Călăraşi

Filipescu, despre sondajul lui Drăgulin: E o aiureală!

n Daniel Ștefan Drăgulin
Oarecum bună/foarte bună: 34,2%
Nici bună nici proastă: 26,5%
Oarecum proastă: 27,8%
Nu știu/Nu răspund: 11,5%

n Vasile Iliuţă
Oarecum bună/foarte bună: 24,3%
Nici bună nici proastă: 21,2%
Oarecum proastă: 29,3%
Nu știu/Nu răspund: 25,3%

Sursa www.realitateadincalarasi.ro

Sondaj: 633 de 
intervievaţi / Întrebare: 

Ce părere aveţi despre …. 

n PNL Călăraşi

Bulă şi Filipescu fac 
fapte bune. Cu forţa!
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