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care îi au la vot. Cred că un mic 
procent, în jur de 20%, se vor duce 
şi vor vota cum cred ei, restul va fi 
maşina de partid. Cel mai 
disciplinat electorat pe care îl ştiu 

de PSD, în municipiul Călăraşi, cu politic, s-a observat că a ieşit pe eu, fără să ţipe liderii la el, este cel Fostul viceprimar al 
un scor mai mare faţă de cel din locul 2. al PSD-ului. PSD-ul are un electorat municipiului Călăraşi, Virgil 

stabil care se duce la vot!2014. Şi spun asta, fără ca PSD-ul să î Din ce vă spune flerul, dacă se Dumbravă a estimat şansele 
se agite extraordinar de tare în confirmă acest scenariu, estimaţi î Dumneavoastră veţi merge la partidelor mari, PSD şi PNL, la 
campania electorală. Am urmărit că vor fi probleme privind vot?viitoarele alegeri 
problema aceasta cu alegerile în schimbarea conducerii sau vor Categoric, da! europarlamentare, programate 
municipiul Călăraşi de mai mulţi ani merge la fel, în aceeaşi formula, şi î Alegerile europarlamentare pe 26 mai, la nivelul judeţului şi pe vot strict politic PNL-ul are o la prezidenţiale? reprezintă un examen, la nivel dar şi al municipiului reşedinţă problemă şi în municipiul reşedinţă În cadrul PNL-ului sunt probleme. local, pentru conducerile PNL şi de judeţ, declarând pentru de judeţ dar şi în judeţ. Nu o spun eu, le spuneţi voi prin PSD?www.arenamedia.ro că, în declaraţiile pe care le fac liderii. De î Îi cunoaşteţi foarte bine pe Nu. Părerea mea este că acesta nu opinia sa, pe primul loc se va curând, dl. Filipescu a aruncat pe liderii PNL. Consideraţi că actualul este un examen clar. Se va situa PSD care se bucură în piaţă o bombă că actualul preşedinte, Dan Drăgulin are 

consemna şi acum o prezenţă continuare de un electorat preşedinte al CJ va candida pentru aceeaşi anvergură ca a lui Răducu 
foarte slabă la vot. Aceste alegeri stabil şi disciplinat. Dumbravă Primăria Călăraşi de la PSD. Asta Filipescu încât să câştige aceste 
europarlamentare, pentru PSD şi este o fumigenă în stilul domnului alegeri, la nivel judeţean, cu 35%, mai spune că PNL-ul condus de 
pentru PNL, în plan local, înseamnă preşedinte Filipescu. Dar dacă ar fi aşa cum s-a întâmplat în urmă cu 5 Dan Drăgulin nu va reuşi să un indicator, le va arăta cât de bine să încercăm să analizăm foarte ani?repete scorul obţinut în urmă sunt organizaţi şi ce forţă au ei, bine, vă spun că Filipescu a luat un special în municipiul Călăraşi! Fără Am citit şi eu câte ceva în presă, în cu 5 ani când partidul era liderii să-şi aducă oamenii la vot. partid de la zero şi l-a făcut cel mai să existe o implicare foarte acest sens. Domnul Filipescu le-a condus de actualul senator, Atât. Va fi un rezultat slab şi un tare partid din judeţul Călăraşi. A puternică a PSD-ului. Deci PSD-ul va aruncat o momeală extraordinară. Răducu Filipescu. indicator care va surprinde obţinut cele mai tari rezultate cu el. fi pe primul loc. Sigur vor fi voci Le-a spus că dumnealui a scos 35%, capacitatea liderilor de a-şi aduce Acum nu mai este în poziţia de lider puternice din PNL care să-i ei ar putea să scoată mult mai mult. proprii membri la vot. î Domnule Dumbravă, aş vrea să local, este în poziţia de lider reproşeze dlui Drăgulin că nu a Asta nu se va întâmpla niciodată, 

facem o paralelă între alegerile regional. Eu cred că Filipescu îi va î Consideraţi că slaba performat, probabil că-I vor cere să domnule! Părerea mea e că PNL a 
europarlamentare din 2014 şi lăsa pe oamenii ăştia, în special pe administraţie locală nu reprezintă facă şi un pas în spate. Sigur vor fi atins vârful în 2016. A scos atunci 
2019. Probabil că vă mai aduceţi Drăgulin şi pe Iliuţă, va lua mâna de o bilă neagră pentru PNL? Adică n-chestii de genul ăsta, dar eu cred că cel mai tare rezultat posibil: primar, 
aminte de rezultatele obţinute de pe ei ca să vadă ce pot ei să facă. ar avea legătură cu starea precară la nivel de partid, acolo unde se fac viceprimari, preşedinte şi 
partide în urmă cu 5 ani. Cum Numai că deja le-a întins o capcană: a drumurilor, cu bugetul...analizele mult mai atent, posibil să-i vicepreşedinţi de Consiliu Judeţean. 

„Eu am scos 35%, hai să vă vedeţi seara de 26 mai, din punct dea o şansă până la prezidenţiale. Categoric, nu! Acum vor veni la vot A luat tot! PNL este un partid foarte 
vedem!”. Nu vor mai atinge de vedere al procentelor obţinute Adică nu prea cred că va fi schimbat numai cei pe care liderii vor reuşi bine organizat. Atunci când s-a pus 
maximul.de competitor? Cine credeţi că va în urma rezultatului la problema de alegeri locale, de să-i aducă. Indiferent de starea 

câştiga alegerile în municipiul î Şi ce credeţi că se va mai europarlamentare. Se ştie că la personae, s-au bătut, s-a mobilizat drumurilor. Aceşti oameni sunt 
Călăraşi? întâmpla? europarlamentare prezenţa este foarte bine pentru că a apărut nucleul dur al partidului şi vin să 

foarte redusă şi atunci vor câştiga Aici sunt categoric, vor fi câştigate interesul, clar, personal. Când s-a Părerea mea este că la alegerile voteze cu PNL-ul, nu cu Drăgulin! 
partidele care vor reuşi să-şi aducă de PSD! Da, alegerile ajuns la parlamentare şi s-a pus europarlamentare, PNL va scoate Starea jalnică a drumurilor…se va 
membrii ăia mulţi sau puţini pe europarlamentare vor fi câştigate problema de vot politic, majoritar un rezultat slab la Călăraşi, în vedea la vot anul viitor.

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 26 aprilie – 5 mai 2019

26 – 30 aprilie: Cu: Brie Larson, Karen Gillan, Scarlett 
Johansson, Bradley Cooper, Tom Holland, Vineri: ora 12.30
Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Sâmbătă: ora 10.30 şi 12.30
Evans                                     Duminică: ora 10.30 şi 12.30

Gen film: Acţiune,Aventuri,Fantastic,SFParcul de distracţii - 3D
Rating: AP 12Cu: Brianna Denski, Jennifer Garner, Ken 

Hudson Campbell, Kenan Thompson, Mila Durata: 182 minute
Kunis, John Oliver

Premiera în România: 26.04.2019Gen film: Animaţie, varianta dublată
Rating: AG Plutind în voia sorţii, în adâncul spaţiului, 
Durata: 85 minute fără apă sau mâncare şi cu rezervele de aer 

pe terminate, Tony Stark înregistrează un Premiera în România: 19.04.2019
mesaj pentru Pepper Potts, în speranţa că, Povestea unui minunat parc de distracţii în 
într-o bună zi, probabil mult după ce el nu va care imaginaţia deosebit de creativă a tinerei 

June prinde viaţă. mai fi decât un schelet mumificat la bordul 
unei nave în derivă, vorbele lui vor ajunge la 
destinatar. Între timp, Răzbunătorii care au 26 şi 30 aprilie
supravieţuit decimării provocate de Thanos 01 - 05 mai
cu un simplu pocnet din degete, adică Thor, Ora 17.00, respectiv 20.00
Black Widow, Captain America şi Bruce 

Luni: titlul nu este proiectat
Banner, încearcă să găsească o cale de a-şi 
salva prietenii, aliaţii şi, mă rog, acea Răzbunătorii: Sfârşitul 
jumătate de univers care nu a supravieţuit 

jocului – 3D semi-zeului malefic ce a nimicit viaţa pe o 
scară greu de imaginat.Regia: Anthony Russo, Joe Russo

Parcul de distracţii (3D) şi Răzbunătorii: Sfârşitul jocului (3D)
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ministru al Culturii a spus că sunt posibilităţi de a atrage încă 
bani din fonduri guvernamentale, fonduri europene. Primăria, 
cred că trebuia foarte mult să acceseze proiecte în cadrul PNDL 
pentru că nu e sănătos să avem aceste împrumuturi. De ce? Ne 
bucurăm acum că facem nişte investiţii pe o stradă de 800 m, 
investim 6-7 milioane de lei, 7-8 miloane pe alta şi am făcut 2-
3 străzi cu toţi banii pe care i-am împrumutat. Şi după aceea ce 
facem? Nimic. Plătim dobânzi iar cine va fi primar în perioada 
următoare nu va mai putea să facă nimic. 
E foarte bine că o să avem un bazin de înot acoperit în oraş, 
dar nimeni nu a ţinut cont că acest bazin va genera o cheltuială 
suplimentară. De personal şi de întreţinere. Nu mai vorbim de 
Poşta Veche. E ok, am atras fonduri, o facem, este foarte bine. 
Dar trebuia să fie un obiectiv care să aducă bani. Primăria 
trebuie să se gândească la faptul că aceste investiţii pe care le 
face trebuie să aducă o plus valoare ca să poată să se dezvolte 
mai departe. Din păcate eu nu am văzut nicio viziune de acest 
fel. 

î Mai speraţi că se vor face investiţiile privind Piaţa Mare, 
Piaţa Big şi Bazarul?Liderul consilierilor PSD din cadrul Consiliului Local 
Din ce ştiu, s-a ţinut licitaţia pentru modernizarea Bazarului, municipal Călăraşi, Marius Dulce, fost viceprimar al 
urmează perioada de atribuire dar chiar dacă se va finaliza şi municipiului în perioada 2012-2016, susţine că 
procedura asta, nu va putea fi demarată investiţia pentru că 

dezvoltarea oraşului pe baza împrumuturilor nu este trebuie să disloce toată lumea aflată acum în Bazar. Nu e 
benefică în condiţiile în care „nota de plată” a creditelor pregătit nimic în zona respectivă unde să-i mute. Anul acesta 
nu e deloc mică şi va fi suportată din bugetul local. cred că nu se va face nimic cu Bazarul. În cel mai fericit caz, 
Dulce mai spune că Executivul ar fi trebuit să depună poate spre toamnă să înceapă lucrările acolo. 
eforturi mai mari pentru atragerea de fonduri î Asta dacă va fi accesat şi cel de-al doilea împrumut în 
guvernamentale sau europene pentru finalizarea unor valoare de circa 42 de milioane de lei până atunci. 
obiective de mare importantă pentru cetăţeni. Corect dar nu cred că aşa repede pentru că, chiar dacă au 
Recent, primarul Dan Drăgulin a declarat că şansele de aprobat-o, o să intre în procedura de verificare mai 

amănunţită. La fel la cu Piaţa Mare. Din ce ştiu se lucrează la a contracta şi cel de-al doilea împrumut în valoare de 
caietul de sarcini, şi probabil că o să intre şi acest obiectiv în circa 42 de milioane de lei au crescut foarte mult şi n-ar 
procedura de licitaţie. Să vedem ce va ieşi. Ideal ar fi să se fi exclus ca din toamnă să aibă loc şi primele trageri.
înceapă lucrările pentru canalizarea din Măgureni ca să putem 

î Domnule Dulce, cât de benefic este să ne dezvoltăm numai să dezvoltăm zona, să o închidem de fapt. După ce ducem 
pe creditare? Am avea la un moment dat o datorie de  670 canalizarea, să dăm drumul la asfalt că destul au aşteptat 
miliarde lei vechi, iar preţ de câţiva ani buni, va trebui să oamenii aceia. Pentru că dacă mă asculta domnul primar din 
plătim în jur de 80 de miliarde de lei vechi…. 2016 acum era terminat şi cu asfalt dacă făcea un contract 

multianual şi nu aştepta să tot ia bani pe împrumuturi.Nu este foarte benefic pentru că aşa cum aţi văzut domnul 

Fostul viceprimar al municipiului reşedinţă de judeţ, 
Marius Dulce (2012-2016), în prezent consilier local PSD 
a fost provocat de www.arenamedia.ro să-i ofere o notă 
primarului liberal, Dan Drăgulin pentru cei 7 ani pe care 
i-a “traversat” în fruntea Executivului primăriei 
susţinând că pentru primii 4 i-ar acorda nota 8 iar 
pentru ultimii 3, un 5 cu indulgenţă. “Pentru primii 4 
ani, i-aş da nota 8, fără să fiu subiectiv. În acea 
perioadă am fost viceprimar şi am răspuns de Direcţia 
Tehnică. Pot să mă mândresc cu faptul că am făcut 
lucruri bune. După cum ştiţi foarte bine, atunci s-a 
derulat şi acel faimos “CL8”. Aveam o hartă mare pe 
perete cu tot oraşul şi am intervenit în toate zonele 
care nu erau afectate de aceste canalizări, în sensul că 
pe str. Borcea am modernizat toate blocurile, am 
asfaltat parcările, am betonat aleile, am făcut intrările, 
am curăţat subsolurile, adăposturile civile. Cred că 
zona respectivă s-a dezvoltat foarte mult. Am 
intervenit şi am făcut parcări la blocurile H, am făcut 
trotuare unde a trebuit să investim pentru că nu erau 
afectate acolo. În momentul în care a început să 
vorbească lumea frumos despre mine, deja s-a mutat 
toată divizia. Este bine că s-au făcut în spate la”5 
Călăraşi” asfaltările dar s-au realizat în 2016 şi nu au 
mai ţinut cont de recomandările mele să facă o 
canalizare pluvială ca să preia apa. Dacă mergeţi acolo, 
veţi vedea că se adună apă pentru că lucrarea e prost 
făcută. La iniţiativa mea s-a modernizat Parcul 
Dumbrava, am făcut scena, acel amfiteatru. Am  
modernizat parcurile. Pentru Parcul Central am făcut 
propunerea să schimbăm arhitectura. Deci s-au făcut 
lucruri vizibile care erau de interes public. Acum se 
încearcă un heirupism din ăsta în care nu există 
viziune. Nu că nu sunt necesare în localitate dar 
trebuie să modernizăm pornind de la exterior spre 
interior ca să aduci comunităţile marginale la condiţii 
optime precum cele din centrul oraşului. Deci, eu chiar 
am făcut muncit. Dacă ar fi să dau o notă pentru 
ultimii 3 ani, nu ştiu dacă i-aş da mai mult de 5.” a 
declarat Dulce, liderul aleşilor locali PSD din cadrul 
Consiliului Local municipal.

î Adevărat, pe tronsonul de drum cuprins Am mai spus-o dar o repet, cine cunoaşte, Nu ştiu, dacă în România, există aşa ceva. Să Fostul viceprimar al municipiului 
între Şcoala 5 şi Prelungirea Bucureşti... vede că acel beton e un beton „vânăt”. Pe distrug un părculeţ ca să fac o parcare. Parcă Călăraşi, Virgil Dumbravă, susţine că 

româneşte, de foarte bună calitate! Să Exact. O parcare făcută, la Colegiul Agricol, le-a luat Dumnezeu minţile! proiectul de modernizare a B-dului distrug acel beton şi să fac cine ştie ce pe 
Nicolae Titulescu, iniţiat de primarul acolo din balastru cu asfalt sau cu o pojghiţă 
Dan Drăgulin, e o „prostie”, în opinia de beton, nu m-ar mira!, este o crimă! 

Manopera, utilajele şi transportul fac câteva sa irosindu-se inutil câteva zeci de 
miliarde dacă ar fi să luăm devizul la puricat. miliarde de lei vechi.
Cu banii aceia, nu puteam oare să asfaltăm 
2-3 străzi, poate mai micuţe, în Călăraşi? Eu 

î Domnule Dumbravă, aş dori să vorbim cred că da!
puţin despre acest proiect de modernizare a 

Din informaţiile pe care le deţin, am înţeles B-dului Nicolae Titulescu, iniţiat de primarul 
că şi str. Griviţa va suferi acelaşi „tratament”. Drăgulin, o investiţie costisitoare care a 
Va fi spartă toată Griviţa, se va arunca la creat deja discuţii aprinse în rândul 
gunoi iluminatul de pe strada respectivă şi se cetăţenilor.
va proceda la fel. Eu l-aş ruga pe dl. Primar, 

Am analizat acest proiect ca să pot vorbi în mai întâi şi mai întâi, să verifice cum s-a făcut 
cunoştinţă de cauză. L-am văzut şi mă lucrarea de canalizare pe str. Griviţa. Dacă s-a 
îngrozeşte. Vă spun şi de ce. Am impresia că, făcut în regulă, că tot a spus prin presă că nu 
era să fac o glumă şi să spun că primarul e pe e făcută bine şi acum poate să verifice, după 
invers. De fapt, „gândirea” Primăriei e pe care să continue acolo lucrările. Dacă n-a fost 
invers. bine executată lucrarea, îl rog pe dl. primar 
În loc să amenajăm spaţiile dintre blocuri, în să ia măsurile necesare.
curtea blocurilor, cum le spun eu, pentru Una peste alta, tot ce-i legat de B-dul N. 
parcări, ne ducem cu parcările în faţa Titulescu, chiar dacă arată bine pe desen, 
blocurilor. Mai grav e că ne ducem pe căile este o prostie! Vreau să vă spun foarte clar! 
de rulare, ceea ce nu se întâmplă nicăieri în Nu acuz proiectantul, acuz tema de 
România. Mi-aduc aminte că în cadrul proiectare pe care Primăria i-a dat-o 
Comisiei de Siguranţă a Circulaţiei, am proiectantului. Din punct de vedere al 
propus şi s-a aprobat ca B-dul N. Titulescu să proiectantului eu cred că-i în regulă! Că el 
se lărgească, pe 4 benzi. De la Şcoala 5 până ştie să pună pe hârtie şi să facă un proiect cu 
pe Prel. Bucureşti. î Din experienţa dumneavoastră, estimaţi pe care acum o distrugem. Aruncăm banii pe ce i-a spus Primăria.

că lucrarea va fi finalizată aşa cum e Am constatat cu uimire că nu se face acest fereastră? î Cât aţi fost acolo, s-a discutat de acest 
prevăzută în contract? Observ că se lucrează lucru ci rămâne o bandă de 3,5 m iar pe Ce-am mai văzut? Se distruge tot iluminatul proiect?
foarte puţin. Să nu omitem şi disconfortul stânga, dreapta, se fac parcări. Mi se pare un existent şi-n loc să-l reloc, adică să iau stâlpii Nu. A fost generat după ce am plecat de-de care „se bucură” cetăţenii dar şi agenţii non-sens, în condiţiile în care în spatele şi să-i pun pe partea cealaltă, îi distrug şi fac acolo. Pe mine mă miră tare mult, că oamenii economici din zonă.blocurilor, puteam să amenajăm parcări care alt iluminat. Că e mai frumos sau poate că care ar fi trebuit să ia atitudine, şi aici nu mă să fie iluminate şi monitorizate video, Acum Eu cred că pentru această lucrare se vor forţa trebuia să mărim devizul acela? refer la consilierii PSD despre care ştiu că s-facem parcări pe şosea. Am înţeles că un lucrurile pentru a fi finalizată, ca să se poată Ceea ce mi se pare, în schimb, foarte grav, au opus, mă gândesc la dl. Dragu care ar fi rând de copaci vor fi scoşi. Aceşti copaci sunt lăuda cu ea în campania electorală de anul este că dincolo de B-dul. Republicii până în trebuit să aibă o atitudine ca un bun tei. Să distrug un rând de copaci ca să pot să viitor.Cornişei, tot acel parc se distruge. Ce credeţi cunoscător al acestor probleme şi ca un om fac parcare, mi se pare inadmisibil! În loc să Dar, repet, Bulevardul trebuia lărgit, şi-n loc că se va face acolo? care ripostează virulent atunci când vine lărgim bulevardul, noi practic îi creăm mai să-l lărgesc fac parcări în faţa blocurilor. Pe î Probabil tot parcare... vorba de risipirea banului public.multe puncte de „defecţiune”! cale de rulare, fac parcare. Distrug spaţiul Exact. E nemaiîntâlnit! Nu cred că mai există M-aşteptam să fi blocat acest proiect. El Îi amintesc primarului că a investit acum vreo verde, să fac parcare în mijlocul unei şosele.în România aşa ceva. E vorba de acel scuar trebuia regândit, dată o nouă temă de 2 ani de zile în nişte parcări, acolo. A distrus î Pentru nici o mie de metri liniari, 62 de pe care l-am „umplut” cândva cu tei, l-am proiectare ca să nu se facă parcări în faţa tot spaţiul verde! Şi acum ce vedem? Că se miliarde de lei fără TVA? Nu vi se pare o gazonat şi acum îl transformăm în parcare. blocurilor, ca să împiedice circulaţia. demolează şi în locul lor vor apărea altele? sumă exagerată?

V. Dumbravă, despre proiectul de modernizare 
a B-dului N. Titulescu: L-am văzut şi mă îngrozeşte!

Virgil Dumbravă: La alegerile europarlamentare, PNL 
va scoate un rezultat slab, în special în municipiul Călăraşi!

Într-un spaţiu modern care oferă condiţii optime pentru vizionarea unui spectacol atât în format 3D cât şi în format 2D puteţi viziona în 
perioada 26 aprilie – 5 mai 2019 filmele: Parcul de distracţii(3D) şi Răzbunătorii: Sfârşitul jocului(3D). Filmele vor fi difuzate după cum urmează:

Informaţii suplimentare: tel: 0242-312800 şi site:www.culturalcl.ro. Sediul: Parcul central, 
Bulevardul 1 Mai , nr. 5A. Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 2D): 8 lei – copii cu vârste de maxim 
14 ani; 12 lei – persoane cu vârste peste 14 ani. Nu se efectuează rezervări. Biletele pot fi cumpărate 
cu o săptămână înainte de data spectacolului. În zilele de luni filmul rulează începând cu ora 20.00.

n PSD Călăraşi

Marius Dulce: 
Nu ştiu dacă i-aş da 

mai mult de 5!

n Călăraşi

M. Dulce: Nu e sănătos 
să facem atâtea împrumuturi!
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care îi au la vot. Cred că un mic 
procent, în jur de 20%, se vor duce 
şi vor vota cum cred ei, restul va fi 
maşina de partid. Cel mai 
disciplinat electorat pe care îl ştiu 

de PSD, în municipiul Călăraşi, cu politic, s-a observat că a ieşit pe eu, fără să ţipe liderii la el, este cel Fostul viceprimar al 
un scor mai mare faţă de cel din locul 2. al PSD-ului. PSD-ul are un electorat municipiului Călăraşi, Virgil 

stabil care se duce la vot!2014. Şi spun asta, fără ca PSD-ul să î Din ce vă spune flerul, dacă se Dumbravă a estimat şansele 
se agite extraordinar de tare în confirmă acest scenariu, estimaţi î Dumneavoastră veţi merge la partidelor mari, PSD şi PNL, la 
campania electorală. Am urmărit că vor fi probleme privind vot?viitoarele alegeri 
problema aceasta cu alegerile în schimbarea conducerii sau vor Categoric, da! europarlamentare, programate 
municipiul Călăraşi de mai mulţi ani merge la fel, în aceeaşi formula, şi î Alegerile europarlamentare pe 26 mai, la nivelul judeţului şi pe vot strict politic PNL-ul are o la prezidenţiale? reprezintă un examen, la nivel dar şi al municipiului reşedinţă problemă şi în municipiul reşedinţă În cadrul PNL-ului sunt probleme. local, pentru conducerile PNL şi de judeţ, declarând pentru de judeţ dar şi în judeţ. Nu o spun eu, le spuneţi voi prin PSD?www.arenamedia.ro că, în declaraţiile pe care le fac liderii. De î Îi cunoaşteţi foarte bine pe Nu. Părerea mea este că acesta nu opinia sa, pe primul loc se va curând, dl. Filipescu a aruncat pe liderii PNL. Consideraţi că actualul este un examen clar. Se va situa PSD care se bucură în piaţă o bombă că actualul preşedinte, Dan Drăgulin are 

consemna şi acum o prezenţă continuare de un electorat preşedinte al CJ va candida pentru aceeaşi anvergură ca a lui Răducu 
foarte slabă la vot. Aceste alegeri stabil şi disciplinat. Dumbravă Primăria Călăraşi de la PSD. Asta Filipescu încât să câştige aceste 
europarlamentare, pentru PSD şi este o fumigenă în stilul domnului alegeri, la nivel judeţean, cu 35%, mai spune că PNL-ul condus de 
pentru PNL, în plan local, înseamnă preşedinte Filipescu. Dar dacă ar fi aşa cum s-a întâmplat în urmă cu 5 Dan Drăgulin nu va reuşi să un indicator, le va arăta cât de bine să încercăm să analizăm foarte ani?repete scorul obţinut în urmă sunt organizaţi şi ce forţă au ei, bine, vă spun că Filipescu a luat un special în municipiul Călăraşi! Fără Am citit şi eu câte ceva în presă, în cu 5 ani când partidul era liderii să-şi aducă oamenii la vot. partid de la zero şi l-a făcut cel mai să existe o implicare foarte acest sens. Domnul Filipescu le-a condus de actualul senator, Atât. Va fi un rezultat slab şi un tare partid din judeţul Călăraşi. A puternică a PSD-ului. Deci PSD-ul va aruncat o momeală extraordinară. Răducu Filipescu. indicator care va surprinde obţinut cele mai tari rezultate cu el. fi pe primul loc. Sigur vor fi voci Le-a spus că dumnealui a scos 35%, capacitatea liderilor de a-şi aduce Acum nu mai este în poziţia de lider puternice din PNL care să-i ei ar putea să scoată mult mai mult. proprii membri la vot. î Domnule Dumbravă, aş vrea să local, este în poziţia de lider reproşeze dlui Drăgulin că nu a Asta nu se va întâmpla niciodată, 

facem o paralelă între alegerile regional. Eu cred că Filipescu îi va î Consideraţi că slaba performat, probabil că-I vor cere să domnule! Părerea mea e că PNL a 
europarlamentare din 2014 şi lăsa pe oamenii ăştia, în special pe administraţie locală nu reprezintă facă şi un pas în spate. Sigur vor fi atins vârful în 2016. A scos atunci 
2019. Probabil că vă mai aduceţi Drăgulin şi pe Iliuţă, va lua mâna de o bilă neagră pentru PNL? Adică n-chestii de genul ăsta, dar eu cred că cel mai tare rezultat posibil: primar, 
aminte de rezultatele obţinute de pe ei ca să vadă ce pot ei să facă. ar avea legătură cu starea precară la nivel de partid, acolo unde se fac viceprimari, preşedinte şi 
partide în urmă cu 5 ani. Cum Numai că deja le-a întins o capcană: a drumurilor, cu bugetul...analizele mult mai atent, posibil să-i vicepreşedinţi de Consiliu Judeţean. 

„Eu am scos 35%, hai să vă vedeţi seara de 26 mai, din punct dea o şansă până la prezidenţiale. Categoric, nu! Acum vor veni la vot A luat tot! PNL este un partid foarte 
vedem!”. Nu vor mai atinge de vedere al procentelor obţinute Adică nu prea cred că va fi schimbat numai cei pe care liderii vor reuşi bine organizat. Atunci când s-a pus 
maximul.de competitor? Cine credeţi că va în urma rezultatului la problema de alegeri locale, de să-i aducă. Indiferent de starea 

câştiga alegerile în municipiul î Şi ce credeţi că se va mai europarlamentare. Se ştie că la personae, s-au bătut, s-a mobilizat drumurilor. Aceşti oameni sunt 
Călăraşi? întâmpla? europarlamentare prezenţa este foarte bine pentru că a apărut nucleul dur al partidului şi vin să 

foarte redusă şi atunci vor câştiga Aici sunt categoric, vor fi câştigate interesul, clar, personal. Când s-a Părerea mea este că la alegerile voteze cu PNL-ul, nu cu Drăgulin! 
partidele care vor reuşi să-şi aducă de PSD! Da, alegerile ajuns la parlamentare şi s-a pus europarlamentare, PNL va scoate Starea jalnică a drumurilor…se va 
membrii ăia mulţi sau puţini pe europarlamentare vor fi câştigate problema de vot politic, majoritar un rezultat slab la Călăraşi, în vedea la vot anul viitor.

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 26 aprilie – 5 mai 2019

26 – 30 aprilie: Cu: Brie Larson, Karen Gillan, Scarlett 
Johansson, Bradley Cooper, Tom Holland, Vineri: ora 12.30
Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Sâmbătă: ora 10.30 şi 12.30
Evans                                     Duminică: ora 10.30 şi 12.30

Gen film: Acţiune,Aventuri,Fantastic,SFParcul de distracţii - 3D
Rating: AP 12Cu: Brianna Denski, Jennifer Garner, Ken 

Hudson Campbell, Kenan Thompson, Mila Durata: 182 minute
Kunis, John Oliver

Premiera în România: 26.04.2019Gen film: Animaţie, varianta dublată
Rating: AG Plutind în voia sorţii, în adâncul spaţiului, 
Durata: 85 minute fără apă sau mâncare şi cu rezervele de aer 

pe terminate, Tony Stark înregistrează un Premiera în România: 19.04.2019
mesaj pentru Pepper Potts, în speranţa că, Povestea unui minunat parc de distracţii în 
într-o bună zi, probabil mult după ce el nu va care imaginaţia deosebit de creativă a tinerei 

June prinde viaţă. mai fi decât un schelet mumificat la bordul 
unei nave în derivă, vorbele lui vor ajunge la 
destinatar. Între timp, Răzbunătorii care au 26 şi 30 aprilie
supravieţuit decimării provocate de Thanos 01 - 05 mai
cu un simplu pocnet din degete, adică Thor, Ora 17.00, respectiv 20.00
Black Widow, Captain America şi Bruce 

Luni: titlul nu este proiectat
Banner, încearcă să găsească o cale de a-şi 
salva prietenii, aliaţii şi, mă rog, acea Răzbunătorii: Sfârşitul 
jumătate de univers care nu a supravieţuit 

jocului – 3D semi-zeului malefic ce a nimicit viaţa pe o 
scară greu de imaginat.Regia: Anthony Russo, Joe Russo

Parcul de distracţii (3D) şi Răzbunătorii: Sfârşitul jocului (3D)
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ministru al Culturii a spus că sunt posibilităţi de a atrage încă 
bani din fonduri guvernamentale, fonduri europene. Primăria, 
cred că trebuia foarte mult să acceseze proiecte în cadrul PNDL 
pentru că nu e sănătos să avem aceste împrumuturi. De ce? Ne 
bucurăm acum că facem nişte investiţii pe o stradă de 800 m, 
investim 6-7 milioane de lei, 7-8 miloane pe alta şi am făcut 2-
3 străzi cu toţi banii pe care i-am împrumutat. Şi după aceea ce 
facem? Nimic. Plătim dobânzi iar cine va fi primar în perioada 
următoare nu va mai putea să facă nimic. 
E foarte bine că o să avem un bazin de înot acoperit în oraş, 
dar nimeni nu a ţinut cont că acest bazin va genera o cheltuială 
suplimentară. De personal şi de întreţinere. Nu mai vorbim de 
Poşta Veche. E ok, am atras fonduri, o facem, este foarte bine. 
Dar trebuia să fie un obiectiv care să aducă bani. Primăria 
trebuie să se gândească la faptul că aceste investiţii pe care le 
face trebuie să aducă o plus valoare ca să poată să se dezvolte 
mai departe. Din păcate eu nu am văzut nicio viziune de acest 
fel. 

î Mai speraţi că se vor face investiţiile privind Piaţa Mare, 
Piaţa Big şi Bazarul?Liderul consilierilor PSD din cadrul Consiliului Local 
Din ce ştiu, s-a ţinut licitaţia pentru modernizarea Bazarului, municipal Călăraşi, Marius Dulce, fost viceprimar al 
urmează perioada de atribuire dar chiar dacă se va finaliza şi municipiului în perioada 2012-2016, susţine că 
procedura asta, nu va putea fi demarată investiţia pentru că 

dezvoltarea oraşului pe baza împrumuturilor nu este trebuie să disloce toată lumea aflată acum în Bazar. Nu e 
benefică în condiţiile în care „nota de plată” a creditelor pregătit nimic în zona respectivă unde să-i mute. Anul acesta 
nu e deloc mică şi va fi suportată din bugetul local. cred că nu se va face nimic cu Bazarul. În cel mai fericit caz, 
Dulce mai spune că Executivul ar fi trebuit să depună poate spre toamnă să înceapă lucrările acolo. 
eforturi mai mari pentru atragerea de fonduri î Asta dacă va fi accesat şi cel de-al doilea împrumut în 
guvernamentale sau europene pentru finalizarea unor valoare de circa 42 de milioane de lei până atunci. 
obiective de mare importantă pentru cetăţeni. Corect dar nu cred că aşa repede pentru că, chiar dacă au 
Recent, primarul Dan Drăgulin a declarat că şansele de aprobat-o, o să intre în procedura de verificare mai 

amănunţită. La fel la cu Piaţa Mare. Din ce ştiu se lucrează la a contracta şi cel de-al doilea împrumut în valoare de 
caietul de sarcini, şi probabil că o să intre şi acest obiectiv în circa 42 de milioane de lei au crescut foarte mult şi n-ar 
procedura de licitaţie. Să vedem ce va ieşi. Ideal ar fi să se fi exclus ca din toamnă să aibă loc şi primele trageri.
înceapă lucrările pentru canalizarea din Măgureni ca să putem 

î Domnule Dulce, cât de benefic este să ne dezvoltăm numai să dezvoltăm zona, să o închidem de fapt. După ce ducem 
pe creditare? Am avea la un moment dat o datorie de  670 canalizarea, să dăm drumul la asfalt că destul au aşteptat 
miliarde lei vechi, iar preţ de câţiva ani buni, va trebui să oamenii aceia. Pentru că dacă mă asculta domnul primar din 
plătim în jur de 80 de miliarde de lei vechi…. 2016 acum era terminat şi cu asfalt dacă făcea un contract 

multianual şi nu aştepta să tot ia bani pe împrumuturi.Nu este foarte benefic pentru că aşa cum aţi văzut domnul 

Fostul viceprimar al municipiului reşedinţă de judeţ, 
Marius Dulce (2012-2016), în prezent consilier local PSD 
a fost provocat de www.arenamedia.ro să-i ofere o notă 
primarului liberal, Dan Drăgulin pentru cei 7 ani pe care 
i-a “traversat” în fruntea Executivului primăriei 
susţinând că pentru primii 4 i-ar acorda nota 8 iar 
pentru ultimii 3, un 5 cu indulgenţă. “Pentru primii 4 
ani, i-aş da nota 8, fără să fiu subiectiv. În acea 
perioadă am fost viceprimar şi am răspuns de Direcţia 
Tehnică. Pot să mă mândresc cu faptul că am făcut 
lucruri bune. După cum ştiţi foarte bine, atunci s-a 
derulat şi acel faimos “CL8”. Aveam o hartă mare pe 
perete cu tot oraşul şi am intervenit în toate zonele 
care nu erau afectate de aceste canalizări, în sensul că 
pe str. Borcea am modernizat toate blocurile, am 
asfaltat parcările, am betonat aleile, am făcut intrările, 
am curăţat subsolurile, adăposturile civile. Cred că 
zona respectivă s-a dezvoltat foarte mult. Am 
intervenit şi am făcut parcări la blocurile H, am făcut 
trotuare unde a trebuit să investim pentru că nu erau 
afectate acolo. În momentul în care a început să 
vorbească lumea frumos despre mine, deja s-a mutat 
toată divizia. Este bine că s-au făcut în spate la”5 
Călăraşi” asfaltările dar s-au realizat în 2016 şi nu au 
mai ţinut cont de recomandările mele să facă o 
canalizare pluvială ca să preia apa. Dacă mergeţi acolo, 
veţi vedea că se adună apă pentru că lucrarea e prost 
făcută. La iniţiativa mea s-a modernizat Parcul 
Dumbrava, am făcut scena, acel amfiteatru. Am  
modernizat parcurile. Pentru Parcul Central am făcut 
propunerea să schimbăm arhitectura. Deci s-au făcut 
lucruri vizibile care erau de interes public. Acum se 
încearcă un heirupism din ăsta în care nu există 
viziune. Nu că nu sunt necesare în localitate dar 
trebuie să modernizăm pornind de la exterior spre 
interior ca să aduci comunităţile marginale la condiţii 
optime precum cele din centrul oraşului. Deci, eu chiar 
am făcut muncit. Dacă ar fi să dau o notă pentru 
ultimii 3 ani, nu ştiu dacă i-aş da mai mult de 5.” a 
declarat Dulce, liderul aleşilor locali PSD din cadrul 
Consiliului Local municipal.

î Adevărat, pe tronsonul de drum cuprins Am mai spus-o dar o repet, cine cunoaşte, Nu ştiu, dacă în România, există aşa ceva. Să Fostul viceprimar al municipiului 
între Şcoala 5 şi Prelungirea Bucureşti... vede că acel beton e un beton „vânăt”. Pe distrug un părculeţ ca să fac o parcare. Parcă Călăraşi, Virgil Dumbravă, susţine că 

româneşte, de foarte bună calitate! Să Exact. O parcare făcută, la Colegiul Agricol, le-a luat Dumnezeu minţile! proiectul de modernizare a B-dului distrug acel beton şi să fac cine ştie ce pe 
Nicolae Titulescu, iniţiat de primarul acolo din balastru cu asfalt sau cu o pojghiţă 
Dan Drăgulin, e o „prostie”, în opinia de beton, nu m-ar mira!, este o crimă! 

Manopera, utilajele şi transportul fac câteva sa irosindu-se inutil câteva zeci de 
miliarde dacă ar fi să luăm devizul la puricat. miliarde de lei vechi.
Cu banii aceia, nu puteam oare să asfaltăm 
2-3 străzi, poate mai micuţe, în Călăraşi? Eu 

î Domnule Dumbravă, aş dori să vorbim cred că da!
puţin despre acest proiect de modernizare a 

Din informaţiile pe care le deţin, am înţeles B-dului Nicolae Titulescu, iniţiat de primarul 
că şi str. Griviţa va suferi acelaşi „tratament”. Drăgulin, o investiţie costisitoare care a 
Va fi spartă toată Griviţa, se va arunca la creat deja discuţii aprinse în rândul 
gunoi iluminatul de pe strada respectivă şi se cetăţenilor.
va proceda la fel. Eu l-aş ruga pe dl. Primar, 

Am analizat acest proiect ca să pot vorbi în mai întâi şi mai întâi, să verifice cum s-a făcut 
cunoştinţă de cauză. L-am văzut şi mă lucrarea de canalizare pe str. Griviţa. Dacă s-a 
îngrozeşte. Vă spun şi de ce. Am impresia că, făcut în regulă, că tot a spus prin presă că nu 
era să fac o glumă şi să spun că primarul e pe e făcută bine şi acum poate să verifice, după 
invers. De fapt, „gândirea” Primăriei e pe care să continue acolo lucrările. Dacă n-a fost 
invers. bine executată lucrarea, îl rog pe dl. primar 
În loc să amenajăm spaţiile dintre blocuri, în să ia măsurile necesare.
curtea blocurilor, cum le spun eu, pentru Una peste alta, tot ce-i legat de B-dul N. 
parcări, ne ducem cu parcările în faţa Titulescu, chiar dacă arată bine pe desen, 
blocurilor. Mai grav e că ne ducem pe căile este o prostie! Vreau să vă spun foarte clar! 
de rulare, ceea ce nu se întâmplă nicăieri în Nu acuz proiectantul, acuz tema de 
România. Mi-aduc aminte că în cadrul proiectare pe care Primăria i-a dat-o 
Comisiei de Siguranţă a Circulaţiei, am proiectantului. Din punct de vedere al 
propus şi s-a aprobat ca B-dul N. Titulescu să proiectantului eu cred că-i în regulă! Că el 
se lărgească, pe 4 benzi. De la Şcoala 5 până ştie să pună pe hârtie şi să facă un proiect cu 
pe Prel. Bucureşti. î Din experienţa dumneavoastră, estimaţi pe care acum o distrugem. Aruncăm banii pe ce i-a spus Primăria.

că lucrarea va fi finalizată aşa cum e Am constatat cu uimire că nu se face acest fereastră? î Cât aţi fost acolo, s-a discutat de acest 
prevăzută în contract? Observ că se lucrează lucru ci rămâne o bandă de 3,5 m iar pe Ce-am mai văzut? Se distruge tot iluminatul proiect?
foarte puţin. Să nu omitem şi disconfortul stânga, dreapta, se fac parcări. Mi se pare un existent şi-n loc să-l reloc, adică să iau stâlpii Nu. A fost generat după ce am plecat de-de care „se bucură” cetăţenii dar şi agenţii non-sens, în condiţiile în care în spatele şi să-i pun pe partea cealaltă, îi distrug şi fac acolo. Pe mine mă miră tare mult, că oamenii economici din zonă.blocurilor, puteam să amenajăm parcări care alt iluminat. Că e mai frumos sau poate că care ar fi trebuit să ia atitudine, şi aici nu mă să fie iluminate şi monitorizate video, Acum Eu cred că pentru această lucrare se vor forţa trebuia să mărim devizul acela? refer la consilierii PSD despre care ştiu că s-facem parcări pe şosea. Am înţeles că un lucrurile pentru a fi finalizată, ca să se poată Ceea ce mi se pare, în schimb, foarte grav, au opus, mă gândesc la dl. Dragu care ar fi rând de copaci vor fi scoşi. Aceşti copaci sunt lăuda cu ea în campania electorală de anul este că dincolo de B-dul. Republicii până în trebuit să aibă o atitudine ca un bun tei. Să distrug un rând de copaci ca să pot să viitor.Cornişei, tot acel parc se distruge. Ce credeţi cunoscător al acestor probleme şi ca un om fac parcare, mi se pare inadmisibil! În loc să Dar, repet, Bulevardul trebuia lărgit, şi-n loc că se va face acolo? care ripostează virulent atunci când vine lărgim bulevardul, noi practic îi creăm mai să-l lărgesc fac parcări în faţa blocurilor. Pe î Probabil tot parcare... vorba de risipirea banului public.multe puncte de „defecţiune”! cale de rulare, fac parcare. Distrug spaţiul Exact. E nemaiîntâlnit! Nu cred că mai există M-aşteptam să fi blocat acest proiect. El Îi amintesc primarului că a investit acum vreo verde, să fac parcare în mijlocul unei şosele.în România aşa ceva. E vorba de acel scuar trebuia regândit, dată o nouă temă de 2 ani de zile în nişte parcări, acolo. A distrus î Pentru nici o mie de metri liniari, 62 de pe care l-am „umplut” cândva cu tei, l-am proiectare ca să nu se facă parcări în faţa tot spaţiul verde! Şi acum ce vedem? Că se miliarde de lei fără TVA? Nu vi se pare o gazonat şi acum îl transformăm în parcare. blocurilor, ca să împiedice circulaţia. demolează şi în locul lor vor apărea altele? sumă exagerată?

V. Dumbravă, despre proiectul de modernizare 
a B-dului N. Titulescu: L-am văzut şi mă îngrozeşte!

Virgil Dumbravă: La alegerile europarlamentare, PNL 
va scoate un rezultat slab, în special în municipiul Călăraşi!

Într-un spaţiu modern care oferă condiţii optime pentru vizionarea unui spectacol atât în format 3D cât şi în format 2D puteţi viziona în 
perioada 26 aprilie – 5 mai 2019 filmele: Parcul de distracţii(3D) şi Răzbunătorii: Sfârşitul jocului(3D). Filmele vor fi difuzate după cum urmează:

Informaţii suplimentare: tel: 0242-312800 şi site:www.culturalcl.ro. Sediul: Parcul central, 
Bulevardul 1 Mai , nr. 5A. Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 2D): 8 lei – copii cu vârste de maxim 
14 ani; 12 lei – persoane cu vârste peste 14 ani. Nu se efectuează rezervări. Biletele pot fi cumpărate 
cu o săptămână înainte de data spectacolului. În zilele de luni filmul rulează începând cu ora 20.00.

n PSD Călăraşi

Marius Dulce: 
Nu ştiu dacă i-aş da 

mai mult de 5!

n Călăraşi

M. Dulce: Nu e sănătos 
să facem atâtea împrumuturi!
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