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Fostul viceprimar, Virgil Dumbravă a comentat 
pentru www.arenamedia.ro plecarea lui Răzvan 
Meseşeanu de la PSD la Pro România, partid în 
care a fost instalat în funcţia de coordonator 
judeţean. 

„E o pierdere pentru PSD, aşa cum ar fi fost o 
pierdere pentru orice partid politic în care ar fi 
activat Răzvan Meseşeanu. Trebuie să fim 
conştienţi că oroce persoană care poate aduce 
un vot, trebuie să-l ţii aproape de tine. Din 
câte-l cunosc eu, Meseşeanu trage cel puţin 4-
5%. Adică are voturi în spate. Cred că PSD a 

greşit, adică trebuia să-l ţină aproape. Zestrea 
pe care o deţine Meseşeanu, cât o fi ea de 
mare, s-a dus acum spre RO România. Cum îl 
ştiu eu pe Răzvan, sigur va face treabă. Singura 
problemă, e cam târziu acum pentru 
europarlamentare. Votul pe care-l vor obţine 
acum cei de la PRO România se datorează lui 
Ponta şi nu lui Răzvan, Cosmin sau cine o mai fi 
p-acolo. Nici până-n toamnă Răzvan nu are 
timp să facă prea multe. El se va bate pentru 
localele şi parlamentarele din 2020” a spus 
Dumbravă care nu crede însă că Meseşeanu va 
candida anul viitor pentru Primăria Călăraşi. 

„Nu cred că va fi candidatul partidului pentru 
Primăria Călăraşi. Dar dacă va fi, o face doar 
pentru a obţine un procent mai bun pentru 
partid. Nu va câştiga Primăria Călăraşi, susţinut 
de un partid de 7-8%.” a conchis Dumbravă.

Dominând administraţia publică Ceea ce mă face să am nişte grupuri nu se unesc în „gândire” 
locală şi judeţeană, liberalii semne de întrebare e că liberalii şi „fapte”, e clar că că vor avea de 
călărăşeni sunt optimişti înaintea fac o campanie foarte puternică. pierdut” a spus Dumbravă care 
alegerilor europarlamentare Acum depinde dacă au şi forţa s- crede că principalul „câştigător” 
estimând că vor obţine un o ducă în acelaşi ritm până la al acestor lupte interne este 
rezultat măcar la fel de bun ca în final” a declarat Dumbravă care a Vasile Iliuţă, preşedintele 
urmă cu 5 ani. Nu de aceeaşi continuat „PSD se pare că nu. Dar Consiliului Judeţean. „Totul 
părere este şi fostul viceprimar al poate-i o chestiune de strategie depinde de cât de mult îşi asumă 
municipiului Călăraşi, Virgil şi atunci vor tura motoarele în Iliuţă lupta în această campanie. 
Dumbravă care a dat şi un ultimile două săptămâni.” Dacă nu-şi asumă printr-o 
„pronostic” pentru declaraţie vreun procent sau o 
www.arenamedia.ro. „Am mai „Câştigător             anumită zonă a judeţului, atunci 
spus-o şi o repet. Unul dintre cei 

după părerea mea el va câştiga. E 
mai buni politicieni ai va ieşi Iliuţă!”

simplu. Nu poate fi arătat cu Călăraşiului este Răducu 
Dumbravă a comentat şi degetul pentru un eventual Filipescu. El le-a aruncat pur şi 
conflictele din interiorul PNL rezultat negativ. Pe de altă parte simplu o „momeală”. Nu ştiu 
Călăraşi care în opinia sa se vor e posibil să se întâmple asta, dacă s-au prins. „Eu am scos 
răsfrânge negativ asupra adică să nu fie lăsat să-şi asume. 35%, să vă văd pe voi acum”, ar fi 
membrilor şi simpatizanţilor Din câte ştiu eu, Iliuţă nu are de fapt mesajul transmis de 
partidului. „E normal ca astfel de nicio funcţie politică în partid în Filipescu. Părerea mea este că nu 
lucruri să se răsfrângă asupra momentul de faţă. Zonele şi le se va mai întâmpla acest lucru. 
electoratului PNL. Se ştiu foarte asumă preşedintele şi Cel puţin pe municipiul Călăraşi 

unde va câştiga PSD-ul. În judeţ bine. Se mai ştie că în interiorul vicepreşedinţii şi e posibil ca în 
PNL deţine un număr consistent partidului sunt şi câteva grupuri cazul unui rezultat slab, 
de primării dar şi acolo, PSD are ostile create în jurul lui Drăgulin, „câştigătorul” să fie Vasile Iliuţă” 
prima şansă. Filipescu ori Iliuţă. Dacă aceste a conchis Virgil Dumbravă.

De la finele lunii trecute şi municipiul Olteniţa are ştiu eu ce suplimentări, lucru pe care nu ni-l dorim sub 
nicio formă.buget. Primarul Petre Ţone spune că resursele sunt 
î În jur de 4 mil de lei, se cifrează bugetul pentru limitate însă nu va abandona investiţiile privind 
investiţii.modernizarea şi dezvoltarea municipiului.
Da, la care se adaugă cel 6 milioane pentru canalizare. 
Fiind vorba de bani de la Ministerul Dezvoltării, nu sunt 
prinşi în lista de investiţii. Da, pentru că anul acesta avem 
un buget care ne va da mari bătăi de cap. Preluarea acelor 
indemnizaţii de handicap şi pentru însoţitori ne va da ceva 
probleme dar trebuie să ne descurcăm. Nu ne va înţelege 
nimeni că nu avem, că nu putem, că nu ştiu ce. Sunt 
convins că dacă eu aş zice că nu am sau că nu pot să fac 
rost, cineva ar zice „Da', du-te băi, băiete, acasă!” Şi ar 
avea dreptate! Că de aia suntem puşi aici, să rezolvăm 
problemele. 

Investiţii propuse spre   
realizare în 2019

î Domnule primar Ţone, proiectul de buget pe 2019 a Bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Olteniţa 
trecut şi de votul consilierilor locali. Când intenţionaţi să pentru 2019 este estimate la 39.213.000 lei. Veniturile 
data drumul la treabă? proprii prognozate a se realiza se ridică la 23.457.000 lei. 
Am dat de mult drumul la treabă. Din păcate, ce mă doare Pentru investiţii, Executivul va aloca suma de 3.990.000 
cel mai tare e Casa de Cultură. Înaintez destul de greu, lei, sumă ce provine în totalitate din excedentul bugetar 
vorbesc de partea exterioară pentru că în interior este înregistrat la finele anului trecut. 
perfect, din cauza ploilor din luna aprilie şi chiar început Iată, în continuare, lista de investiţii propuse spre realizare 
de mai. Mă împiedică să lucrez. în acest an:
În schimb, am terminat un prim proiect şi acum suntem în Ü Lucrări în continuare: 3.077.000 lei
faza de a pune pe hârtie o nouă hartă a “plombărilor”. 

- Biblioteca municipală, muzeu de arheologie şi sală de Pentru că neavând bani suficienţi să asfaltăm străzi 
spectacole în minicipiul Olteniţa, amenajări conexe – întregi, pentru moment vom plomba mai multe gropi care 
525.000 leiau apărut. Întotdeauna în primăvară apar acest gropi. 
- Amenajare ANL – 646.000 leiAvem foarte înaintate toate documentele pentru trotuare 

şi acea canalizare care probabil undeva în luna iunie se va - Bust Neagoe Basarab – 6.000 lei
ajunge la licitaţie pe SICAP şi ne mai rămân 2-3 luni bune 

- Reabilitare trotuare – 1.900.000 leide muncă anul ăsta, pentru că proiectul este pe 2 ani, 
2019-2020. Şi programul de trotuare, la fel, îl vom demara Ü Lucrări noi: 518.000 lei
cel târziu în luna iunie. În rest, avem în grijă oraşul. - Extindere reţea de canalizare în zona de Nord şi în zona 
î Contractul de canalizare a fost semnat? de Sud a oraşului Olteniţa – 500.000 lei
Sigur că da. Acum suntem în faza cu ANAP, SICAP, e o - Instalare central termică de apartament şi branşament – 
birocraţie întreagă care nu-mi place, care ne întârzie unitate locative din Str. Argeşului nr. 82, Bl 32 
foarte mult. Să ne ferească Dumnezeu şi de vreo apartamente, Sc A parter – 18.000 lei
contestaţie la atribuirea contractului. Uite cum se duce Ü Alte cheltuieli de investiţii: 395.000 lei
anul. În momentul în care se duce anul, preţurile de anul 

- Studii şi proiecte – 300.000 leiăsta, salariile de anul ăsta, nu mai sunt la fel anul viitor. Şi 
- Sărăriţa – 85.000 leiva trebui din nou să venim cu corecturile necesare, cu mai 

n Călăraşi

dar vreau s-o transmit şi prin intermediul 
dumneavoastră. Drăgulin a abandonat 
investiţiile mari. Sunt lăsate în paragină. 
Două lucruri vreau să vă spun. De ce s-
apucat de B-dul. Titulescu şi nu au finalizat 
amenajarea Prel. Bucureşti, de la 5 Călăraşi 
până la fostul Combinat? A amenajat, în 
zona 5 Călăraşi, pe centru, adică scuarul. 
Marele proiect arăta extraordinar de 
frumos pe hârtie, însă acum constat doar 
nişte „beţe” pe scuar. Repet, pe hârtie, era 
extraordinar!
S-a amenajat scuarul dar proiectul 
cuprindea şi amenajări pe stânga şi pe 
dreapta: parcările şi spaţiul verde. Trebuiau 
montate nişte grătare din metal în jurul 
copacilor. Aşa ceva există peste tot în 
lumea asta. Ar fi rezultat o chestie foarte 
frumoasă. 
Parcarea de pe partea stânga arată jalnic, 
cu pavele din „1900 toamna” distruse, 
gropi făcute. Drept ar fi fost ca după scuar, 
să finalizeze şi aceste lucrări, după care să 

Primarul Dan Drăgulin a anunţat recent sume mari, vreo 3 mandate pentru cele 
se apuce de B-dul Titulescu. Observ cu două credite.într-o emisiune televizată că primăria ar 
tristeţe că n-a făcut-o nici p-aia bine, şi nici 

mai putea accesa până în toamnă un al Părerea mea e că nu-l prea interesează. asta n-o să iasă cum trebuie.
doilea împrumut de 41,5 milioane lei după Dacă pune mâna pe încă un împrumut, mai î Acum aflu că proiectul privind scuarul cel de 25 de milioane, contractat în 2016. stă încă 4 ani la Primărie. O asemenea gură viza şi amenajarea stânga-dreapta...Fostul viceprimar al municipiului reşedinţă de oxigen ar putea să-i faciliteze obţinerea 

Aşa era proiectul. Vedeţi cum arată acum? de judeţ, Virgil Dumbravă, a declarat unui nou mandat, şi-apoi să iasă la pensie. 
Ceva de nedescris. Nu era logic să finalizeze pentru www.arenamedia.ro că acest Şi, care-i problema că vor plăti călărăşenii? 
acel proiect după care să se concentreze şi împrumut  ar fi un adevărat balon de Credeţi că pe cetăţeanul de rând îl 
pe celelalte? Nu credeţi că-i ceva în oxigen pentru Drăgulin care şi-ar putea interesează câte împrumuturi a contractat 
neregulă acolo? Problema lui e că cetăţenii asigura încă un mandat în fruntea Primăria? Dacă i-a reparat strada, el e 
au început să vadă! Şi-l vor taxa, nu mă Primăriei în ciuda „costurilor” ridicate mulţumit. Îl interesează oare că peste 4 ani 
îndoiesc de asta!

generate de cele două credite în sumă de nu va mai putea face nimeni nimic din 
Să vă mai spun o chestiune pe care, sincer, cauza acestor datorii? A luat împrumutul, circa 67 milioane lei, suportate până la 
chiar n-o înţeleg. Am văzut de curând pe B-plăteşte dublu, ce mai, e bine! Dar facem urmă de călărăşeni.
dul Republicii, aproape de intersecţia de la bulevard îngustat cu parcăarepe mijlocul Dumbravă a făcut o declaraţie – şoc Farfuria, doi stâlpi vopsiţi în galben şi lui, nu?susţinând că actualului primar, liderul negru. Am crezut iniţial că-s pentru 

Anul trecut, s-au apucat să amenajeze judeţean al PNL Călăraşi, nu-i pasă de montarea unui semafor. În perioada 2012-
câteva parcări, s-au lăudat peste tot cu consecinţe, scopul fiind doar obţinerea 2016, am aprobat în cadrul Comisiei de 
isprava lor şi acum... s-a închis povestea. celui de-al 3-lea mandat de primar. Circulaţie, de la nivel de municipiu, prin 
De ce nu continuă cu amenajarea Hotărâre de Consiliu Local banii pentru 
parcărilor? De ce nu le-au amenajat în î Domnule Dumbravă, primarul semaforizare la Agneza, la fosta Şcoală 5 şi 
spatele blocurilor, pe B-dul N. Titulescu, municipiului Călăraşi spunea, deunăzi, că la 5 Călăraşi. S-a terminat mandatul iar 
unde e loc destul?sunt şanse foarte mari ca în toamnă să fie domnul primar de atunci dar şi de acum a 
Acest boulevard trebuia puţin lărgit, doar accesat şi al doilea împrumut, cel de 41,5 uitat să ducă la bun sfârşit investiţia. Şi 
pentru trafic şi era extraordinar. Cheltuiala milioane lei pentru finanţarea unor acum montează doi stâlpi, cu două lămpi 
era mult mai mică. De ce n-au făcut lucrul proiecte de investiţii locale. Ar fi un balon dar nu ştim de ce.
ăsta? Cred că au început să gândească pe de oxigen pentru mandatul său actual care Semafor nu e, m-am uitat, e amplasat lângă 
„invers”.“scârţâie” din toţi rărunchii dar, în schimb, o trecere de pietoni. De ce o fi făcut treaba 

ar putea deveni o piatră de moară pe gâtul Vreau să vă mai zic o chestie importantă. asta? Să mai cheltuie nişte bani? Probabil, 
nostru, al cetăţenilor, nevoiţi să plătim Nu ştiu dacă a ajuns informaţia la primar pentru că nu văd altă explicaţie. 

Fostul viceprimar, Virgil Dumbravă, om mai înaltă funcţie din stat. Nu cred că 
politic cu vastă experienţă, a declarat e imposibil. Eu cred că se va întâmpla 
pentru a comentat pentru lucrul acesta.” a spus Dumbravă care a 
www.arenamedia.ro şansele de continuat „Ceea ce mă „mişcă” foarte 
reuşită ale partidelor mici în tare e faptul că aceste partide care au 
competiţiile electorale viitoare, câştigat preşedinţia din ţările lor sunt 
subliniind că şi în România ar putea partide noi.Comediantul acela din 
apărea un partid nou, condus de un Ucraina doar ce a înfiinţat partidul. 
lider providenţial, aşa cum se întâmplă Macron îşi făcea probleme: Ce fac eu 
în Europa care să fie votat de români. cu partiduleţul ăsta?” A câştigat şi 
„Am spus câteva lucruri şi văd că se partidul a devenit mare. În Austria, 
confiremă. România e în Europa. aceeaşiu poveste. Spuneam că va 
Evenimentele politice derulate pe apărea un astfel de partid şi la noi. 
continent ne influenţează şi pe noi în Am crezut că va fi USR-ul dar încep să 
foarte mare măsură. Dacă ar fi să am îndoieli”.
analizăm ce s-a întâmplat în Franţa Dumbravă mai crede că în România va 
unde un „necunoscut” a câştigat „prinde” rădăcini serioase şi un partid 
preşedinţia sau ce s-a întâmplat în naţionalist arătând că PSD a preluat o 
Austria ori Bulgaria unde fostul serie de mesaje din această 
premier despre care n-a auzit nimeni „tematică”. „Încă ceva. Va fi pe „piaţa 
timp de 3 ani, a revenit, sau recent în politică” şi un partid naţionalist care 
Ucraina unde iarăşi un necunoscut s-a va fi destul de prezent în media. 
impus, s-ar putea ca şi în România, Deocamdată, dacă observaţi toată 
mâine să apară un partid condus de tenta asta naţionalistă e preluată de 
un tânăr care să dea bine „pe sticlă” PSD. Vedeţi mesajele lor şi vă veţi 
şi să fie ales de poporul român în cea convinge.” a conchis Dumbravă.

www.interregrobg.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

În data de 9 mai 1950, Ministrul afacerilor externe din de cetăţeni, pentru a creşte gradul de conştientizare cu 
Franţa, Robert Schuman a expus într-un discurs la Paris, privire la Uniunea Europeană precum şi pentru a 
ideea sa pentru o nouă formă de cooperare politică în disemina informaţii legate de impactul cooperării 
Europa care ar face războiul între naţiunile Europei de transfrontaliere dintre România şi Bulgaria. 
neconceput. Acest moment reprezintă naşterea Uniunii 

Anul acesta, evenimentul dedicat zilei de 9 mai a Europene şi în fiecare an, pe 9 mai, sărbătorim la această 
reprezentat un forum de discuţii cu elevi ai unor licee din dată, "Ziua Europei".
Călăraşi şi Silistra: Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", 

În prezent, pentru cele 28 de state, inclusiv Bulgaria şi Colegiul Naţional "Barbu Ştirbei" şi Colegiul Economic din 
România începând cu 1 ianuarie 2007, şi pentru peste 500 

Călăraşi, Liceul de matematică şi ştiinţe naturale „Sf. 
de milioane de persoane, Uniunea Europeană reprezintă 

Kliment Ohridski“, Liceul de Limbi Străine “Peyo 
un spaţiu fără graniţe, care oferă mai multe oportunităţi, 

Yavorov” din Silistra şi Liceul „Vasil Levski“ din 
şanse egale, libertate şi avantajele unei circulaţii libere.

Glavinitsa, districtul Silistra. În cadrul evenimentului, au 
Ziua Europei reprezintă un prilej de a uni diferite fost prezentate aspecte cheie din istoria UE urmate de 
comunităţi şi de a sărbători pacea şi unitatea în Europa. discuţii privind importanţa şi relevanţa Uniunii Europene 

Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa În acest sens, în fiecare an, instituţiile din UE îşi deschid în viaţa de zi cu zi a elevilor şi sprijinul Uniunii Europene 
România - Bulgaria continuă tradiţia de a sărbători Ziua porţile pentru public la începutul lunii mai la Bruxelles şi pentru îmbunătăţirea educaţiei în zona transfrontalieră. 
Europei, prin organizarea a diferite evenimente în zona Strasbourg. Birourile locale din Europa organizează o 
transfrontalieră România-Bulgaria, pentru a se apropia varietate de activităţi şi evenimente pentru toate Elevii au fost provocaţi să participe la un EuroQuizz, 

vârstele. În fiecare an, mii de oameni participă la vizite, răspunzând la întrebări şi explorând cunoştinţele lor 
dezbateri, concerte şi alte evenimente pentru a marca despre Uniunea Europeană şi despre statele membre.
ziua şi a creşte gradul de conştientizare cu privire la UE. 

Pentru a afla mai multe despre Programul Interreg V-A În Europa, precum şi în Bulgaria şi România, această zi 
România-Bulgaria şi despre proiectele finanţate, vă este sărbătorită cu diverse evenimente.
invităm să accesaţi site-ul oficial al programului: 

Secretariatul Comun pentru Programul Interreg V-A 
www.interregrobg.eu.

România - Bulgaria din cadrul Biroului Regional pentru 

Să sărbătorim 9 Mai – Ziua Europei!
Programul Interreg V-A România-Bulgaria

În mandatul precedent, Deculescu, trecând deunăzi pe 
Executivul Primăriei Călăraşi şi-a la Primărie. „Mă doare inima, o 
dat acordul pentru finanţarea jumătate de milion de euro, şi 
din fonduri europene a unor pe voi nici nu vă interesează!” 
investiţii pentru producerea de Până în 2020, primăria ar trebui 
nergie regenerabilă, proiectul să consume energie verde în 
vizând câteva unităţi de proporţie de 100%. Ca orice 
învăţământ din Călăraşi. Fostul instituţie publică, de altfel. Ei au 
viceprimar, Virgil Dumbravă, o investiţie prin care produc 
trage un semnal de alarmă, energie verde 30 KWh. Pe 
întrebând Executivul actual care timpul verii se produce cam 200 
e starea acelor investiţii care pot - 240 KWh. Producerea acestor 
aduce bani la bugetul local. „S- KW zilnic înseamnă bani pe care 
au făcut nişte investiţii, cu Primăria îi produce, îi câştigă. 
câţiva ani în urmă, legate de De 2 ani de când am plecat de 
energia verde în cadrul unor acolo, nu produce nimic.” a 
unităţi de învăţământ din declarat Dumbravă care a 
Călăraşi. E vorba de Liceul conchis “Cred că există nişte 
Danubius, Şcoala Mihai Viteazu, procese verbale de recepţie şi 
Colegiul Ştirbei Vodă şi Şcoala punere în funcţiune. Sper să 
Tudor Vladimirescu. existe. Îi zic domnului primar: 
La Ştirbei s-a montat o centrală “Nu mai aruncaţi banii pe 
fotovoltaică de 30 KWh şi s-a fereastră! Vine „europeanul”, vă 
făcut o instalaţie de producere a trage de urechi şi vă întreabă 
apei calde cu pompe de căldură. „Câtă energie verde produceţi, 
O instalaţie foarte scumpă. dl. primar?” . Şi dumneata o să-i 

spui: „Nu ştiu!” Ai în curte şi n-o La Tudor Vladimirescu, pentru 
foloseşti. De ce arunci pe sala de sport, s-au făcut nişte 
fereastră banii ăştia? E vorba de panouri solare pentru apa caldă. 
sute de mii lei băgate în acele O investiţie corectă şi necesară 
pompe de căldură care ruginesc. pentru elevi, având în vedere că 
Asta, dacă n-or fi furate! N-au acolo e o sală de sport.  La fosta 
funcţionat niciodată! Şi acum îi Şcoală 5, s-a făcut, în schimb, o 
întreb şi pe cei care au făcut „prostie”, chipurile apa caldă de 
recepţia. Dacă aţi făcut recepţia, la chiuvetă, având capacitatea 
ce faceţi cu ele? Aţi uitat de ele? pentru o sală de sport, care nu 
Aruncaţi atâţia bani pe funcţionează şi cel mai grav mi 
fereastră?”se pare la fostul sediu al 

Colegiului Ştirbei Vodă. Acolo s- Prin intermediul dumneavoastră 
a executat o instalaţie îi transmit primarului să se 
fotovoltaică de 30 KWh care n-a aplece asupra acestei investiţii, 
funcţionat niciodată. E să o pună în funcţiune ca să 
abandonată! E o instalaţie producă energie pe care ar 
interesantă de producere a apei putea s-o echivaleze cu 
calde, cu pompă de căldură, dar consumul primăriei. Şi-n loc să 
nefuncţională! vină facturica la Primărie, cu o 

grămadă de bani, ar fi putut să Le-am zis, inclusiv 
fie chiar pe zero.”administratorului public, 

V. Dumbravă: Primăria a făcut 
investiţii pentru producerea 

de energie “verde”. 
De ce nu funcţionează?

P. Ţone: Anul acesta avem un buget 
care ne va da mari bătăi de cap!

n Olteniţa
Virgil Dumbravă, 

despre plecarea lui 
Meseşeanu la PRO 

România: E o 
pierdere pentru PSD

Virgil Dumbravă: Părerea mea 
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România un alt partid care 
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Fostul viceprimar, Virgil Dumbravă a comentat 
pentru www.arenamedia.ro plecarea lui Răzvan 
Meseşeanu de la PSD la Pro România, partid în 
care a fost instalat în funcţia de coordonator 
judeţean. 

„E o pierdere pentru PSD, aşa cum ar fi fost o 
pierdere pentru orice partid politic în care ar fi 
activat Răzvan Meseşeanu. Trebuie să fim 
conştienţi că oroce persoană care poate aduce 
un vot, trebuie să-l ţii aproape de tine. Din 
câte-l cunosc eu, Meseşeanu trage cel puţin 4-
5%. Adică are voturi în spate. Cred că PSD a 

greşit, adică trebuia să-l ţină aproape. Zestrea 
pe care o deţine Meseşeanu, cât o fi ea de 
mare, s-a dus acum spre RO România. Cum îl 
ştiu eu pe Răzvan, sigur va face treabă. Singura 
problemă, e cam târziu acum pentru 
europarlamentare. Votul pe care-l vor obţine 
acum cei de la PRO România se datorează lui 
Ponta şi nu lui Răzvan, Cosmin sau cine o mai fi 
p-acolo. Nici până-n toamnă Răzvan nu are 
timp să facă prea multe. El se va bate pentru 
localele şi parlamentarele din 2020” a spus 
Dumbravă care nu crede însă că Meseşeanu va 
candida anul viitor pentru Primăria Călăraşi. 

„Nu cred că va fi candidatul partidului pentru 
Primăria Călăraşi. Dar dacă va fi, o face doar 
pentru a obţine un procent mai bun pentru 
partid. Nu va câştiga Primăria Călăraşi, susţinut 
de un partid de 7-8%.” a conchis Dumbravă.

Dominând administraţia publică Ceea ce mă face să am nişte grupuri nu se unesc în „gândire” 
locală şi judeţeană, liberalii semne de întrebare e că liberalii şi „fapte”, e clar că că vor avea de 
călărăşeni sunt optimişti înaintea fac o campanie foarte puternică. pierdut” a spus Dumbravă care 
alegerilor europarlamentare Acum depinde dacă au şi forţa s- crede că principalul „câştigător” 
estimând că vor obţine un o ducă în acelaşi ritm până la al acestor lupte interne este 
rezultat măcar la fel de bun ca în final” a declarat Dumbravă care a Vasile Iliuţă, preşedintele 
urmă cu 5 ani. Nu de aceeaşi continuat „PSD se pare că nu. Dar Consiliului Judeţean. „Totul 
părere este şi fostul viceprimar al poate-i o chestiune de strategie depinde de cât de mult îşi asumă 
municipiului Călăraşi, Virgil şi atunci vor tura motoarele în Iliuţă lupta în această campanie. 
Dumbravă care a dat şi un ultimile două săptămâni.” Dacă nu-şi asumă printr-o 
„pronostic” pentru declaraţie vreun procent sau o 
www.arenamedia.ro. „Am mai „Câştigător             anumită zonă a judeţului, atunci 
spus-o şi o repet. Unul dintre cei 

după părerea mea el va câştiga. E 
mai buni politicieni ai va ieşi Iliuţă!”

simplu. Nu poate fi arătat cu Călăraşiului este Răducu 
Dumbravă a comentat şi degetul pentru un eventual Filipescu. El le-a aruncat pur şi 
conflictele din interiorul PNL rezultat negativ. Pe de altă parte simplu o „momeală”. Nu ştiu 
Călăraşi care în opinia sa se vor e posibil să se întâmple asta, dacă s-au prins. „Eu am scos 
răsfrânge negativ asupra adică să nu fie lăsat să-şi asume. 35%, să vă văd pe voi acum”, ar fi 
membrilor şi simpatizanţilor Din câte ştiu eu, Iliuţă nu are de fapt mesajul transmis de 
partidului. „E normal ca astfel de nicio funcţie politică în partid în Filipescu. Părerea mea este că nu 
lucruri să se răsfrângă asupra momentul de faţă. Zonele şi le se va mai întâmpla acest lucru. 
electoratului PNL. Se ştiu foarte asumă preşedintele şi Cel puţin pe municipiul Călăraşi 

unde va câştiga PSD-ul. În judeţ bine. Se mai ştie că în interiorul vicepreşedinţii şi e posibil ca în 
PNL deţine un număr consistent partidului sunt şi câteva grupuri cazul unui rezultat slab, 
de primării dar şi acolo, PSD are ostile create în jurul lui Drăgulin, „câştigătorul” să fie Vasile Iliuţă” 
prima şansă. Filipescu ori Iliuţă. Dacă aceste a conchis Virgil Dumbravă.

De la finele lunii trecute şi municipiul Olteniţa are ştiu eu ce suplimentări, lucru pe care nu ni-l dorim sub 
nicio formă.buget. Primarul Petre Ţone spune că resursele sunt 
î În jur de 4 mil de lei, se cifrează bugetul pentru limitate însă nu va abandona investiţiile privind 
investiţii.modernizarea şi dezvoltarea municipiului.
Da, la care se adaugă cel 6 milioane pentru canalizare. 
Fiind vorba de bani de la Ministerul Dezvoltării, nu sunt 
prinşi în lista de investiţii. Da, pentru că anul acesta avem 
un buget care ne va da mari bătăi de cap. Preluarea acelor 
indemnizaţii de handicap şi pentru însoţitori ne va da ceva 
probleme dar trebuie să ne descurcăm. Nu ne va înţelege 
nimeni că nu avem, că nu putem, că nu ştiu ce. Sunt 
convins că dacă eu aş zice că nu am sau că nu pot să fac 
rost, cineva ar zice „Da', du-te băi, băiete, acasă!” Şi ar 
avea dreptate! Că de aia suntem puşi aici, să rezolvăm 
problemele. 

Investiţii propuse spre   
realizare în 2019

î Domnule primar Ţone, proiectul de buget pe 2019 a Bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Olteniţa 
trecut şi de votul consilierilor locali. Când intenţionaţi să pentru 2019 este estimate la 39.213.000 lei. Veniturile 
data drumul la treabă? proprii prognozate a se realiza se ridică la 23.457.000 lei. 
Am dat de mult drumul la treabă. Din păcate, ce mă doare Pentru investiţii, Executivul va aloca suma de 3.990.000 
cel mai tare e Casa de Cultură. Înaintez destul de greu, lei, sumă ce provine în totalitate din excedentul bugetar 
vorbesc de partea exterioară pentru că în interior este înregistrat la finele anului trecut. 
perfect, din cauza ploilor din luna aprilie şi chiar început Iată, în continuare, lista de investiţii propuse spre realizare 
de mai. Mă împiedică să lucrez. în acest an:
În schimb, am terminat un prim proiect şi acum suntem în Ü Lucrări în continuare: 3.077.000 lei
faza de a pune pe hârtie o nouă hartă a “plombărilor”. 

- Biblioteca municipală, muzeu de arheologie şi sală de Pentru că neavând bani suficienţi să asfaltăm străzi 
spectacole în minicipiul Olteniţa, amenajări conexe – întregi, pentru moment vom plomba mai multe gropi care 
525.000 leiau apărut. Întotdeauna în primăvară apar acest gropi. 
- Amenajare ANL – 646.000 leiAvem foarte înaintate toate documentele pentru trotuare 

şi acea canalizare care probabil undeva în luna iunie se va - Bust Neagoe Basarab – 6.000 lei
ajunge la licitaţie pe SICAP şi ne mai rămân 2-3 luni bune 

- Reabilitare trotuare – 1.900.000 leide muncă anul ăsta, pentru că proiectul este pe 2 ani, 
2019-2020. Şi programul de trotuare, la fel, îl vom demara Ü Lucrări noi: 518.000 lei
cel târziu în luna iunie. În rest, avem în grijă oraşul. - Extindere reţea de canalizare în zona de Nord şi în zona 
î Contractul de canalizare a fost semnat? de Sud a oraşului Olteniţa – 500.000 lei
Sigur că da. Acum suntem în faza cu ANAP, SICAP, e o - Instalare central termică de apartament şi branşament – 
birocraţie întreagă care nu-mi place, care ne întârzie unitate locative din Str. Argeşului nr. 82, Bl 32 
foarte mult. Să ne ferească Dumnezeu şi de vreo apartamente, Sc A parter – 18.000 lei
contestaţie la atribuirea contractului. Uite cum se duce Ü Alte cheltuieli de investiţii: 395.000 lei
anul. În momentul în care se duce anul, preţurile de anul 

- Studii şi proiecte – 300.000 leiăsta, salariile de anul ăsta, nu mai sunt la fel anul viitor. Şi 
- Sărăriţa – 85.000 leiva trebui din nou să venim cu corecturile necesare, cu mai 

n Călăraşi

dar vreau s-o transmit şi prin intermediul 
dumneavoastră. Drăgulin a abandonat 
investiţiile mari. Sunt lăsate în paragină. 
Două lucruri vreau să vă spun. De ce s-
apucat de B-dul. Titulescu şi nu au finalizat 
amenajarea Prel. Bucureşti, de la 5 Călăraşi 
până la fostul Combinat? A amenajat, în 
zona 5 Călăraşi, pe centru, adică scuarul. 
Marele proiect arăta extraordinar de 
frumos pe hârtie, însă acum constat doar 
nişte „beţe” pe scuar. Repet, pe hârtie, era 
extraordinar!
S-a amenajat scuarul dar proiectul 
cuprindea şi amenajări pe stânga şi pe 
dreapta: parcările şi spaţiul verde. Trebuiau 
montate nişte grătare din metal în jurul 
copacilor. Aşa ceva există peste tot în 
lumea asta. Ar fi rezultat o chestie foarte 
frumoasă. 
Parcarea de pe partea stânga arată jalnic, 
cu pavele din „1900 toamna” distruse, 
gropi făcute. Drept ar fi fost ca după scuar, 
să finalizeze şi aceste lucrări, după care să 

Primarul Dan Drăgulin a anunţat recent sume mari, vreo 3 mandate pentru cele 
se apuce de B-dul Titulescu. Observ cu două credite.într-o emisiune televizată că primăria ar 
tristeţe că n-a făcut-o nici p-aia bine, şi nici 

mai putea accesa până în toamnă un al Părerea mea e că nu-l prea interesează. asta n-o să iasă cum trebuie.
doilea împrumut de 41,5 milioane lei după Dacă pune mâna pe încă un împrumut, mai î Acum aflu că proiectul privind scuarul cel de 25 de milioane, contractat în 2016. stă încă 4 ani la Primărie. O asemenea gură viza şi amenajarea stânga-dreapta...Fostul viceprimar al municipiului reşedinţă de oxigen ar putea să-i faciliteze obţinerea 

Aşa era proiectul. Vedeţi cum arată acum? de judeţ, Virgil Dumbravă, a declarat unui nou mandat, şi-apoi să iasă la pensie. 
Ceva de nedescris. Nu era logic să finalizeze pentru www.arenamedia.ro că acest Şi, care-i problema că vor plăti călărăşenii? 
acel proiect după care să se concentreze şi împrumut  ar fi un adevărat balon de Credeţi că pe cetăţeanul de rând îl 
pe celelalte? Nu credeţi că-i ceva în oxigen pentru Drăgulin care şi-ar putea interesează câte împrumuturi a contractat 
neregulă acolo? Problema lui e că cetăţenii asigura încă un mandat în fruntea Primăria? Dacă i-a reparat strada, el e 
au început să vadă! Şi-l vor taxa, nu mă Primăriei în ciuda „costurilor” ridicate mulţumit. Îl interesează oare că peste 4 ani 
îndoiesc de asta!

generate de cele două credite în sumă de nu va mai putea face nimeni nimic din 
Să vă mai spun o chestiune pe care, sincer, cauza acestor datorii? A luat împrumutul, circa 67 milioane lei, suportate până la 
chiar n-o înţeleg. Am văzut de curând pe B-plăteşte dublu, ce mai, e bine! Dar facem urmă de călărăşeni.
dul Republicii, aproape de intersecţia de la bulevard îngustat cu parcăarepe mijlocul Dumbravă a făcut o declaraţie – şoc Farfuria, doi stâlpi vopsiţi în galben şi lui, nu?susţinând că actualului primar, liderul negru. Am crezut iniţial că-s pentru 

Anul trecut, s-au apucat să amenajeze judeţean al PNL Călăraşi, nu-i pasă de montarea unui semafor. În perioada 2012-
câteva parcări, s-au lăudat peste tot cu consecinţe, scopul fiind doar obţinerea 2016, am aprobat în cadrul Comisiei de 
isprava lor şi acum... s-a închis povestea. celui de-al 3-lea mandat de primar. Circulaţie, de la nivel de municipiu, prin 
De ce nu continuă cu amenajarea Hotărâre de Consiliu Local banii pentru 
parcărilor? De ce nu le-au amenajat în î Domnule Dumbravă, primarul semaforizare la Agneza, la fosta Şcoală 5 şi 
spatele blocurilor, pe B-dul N. Titulescu, municipiului Călăraşi spunea, deunăzi, că la 5 Călăraşi. S-a terminat mandatul iar 
unde e loc destul?sunt şanse foarte mari ca în toamnă să fie domnul primar de atunci dar şi de acum a 
Acest boulevard trebuia puţin lărgit, doar accesat şi al doilea împrumut, cel de 41,5 uitat să ducă la bun sfârşit investiţia. Şi 
pentru trafic şi era extraordinar. Cheltuiala milioane lei pentru finanţarea unor acum montează doi stâlpi, cu două lămpi 
era mult mai mică. De ce n-au făcut lucrul proiecte de investiţii locale. Ar fi un balon dar nu ştim de ce.
ăsta? Cred că au început să gândească pe de oxigen pentru mandatul său actual care Semafor nu e, m-am uitat, e amplasat lângă 
„invers”.“scârţâie” din toţi rărunchii dar, în schimb, o trecere de pietoni. De ce o fi făcut treaba 

ar putea deveni o piatră de moară pe gâtul Vreau să vă mai zic o chestie importantă. asta? Să mai cheltuie nişte bani? Probabil, 
nostru, al cetăţenilor, nevoiţi să plătim Nu ştiu dacă a ajuns informaţia la primar pentru că nu văd altă explicaţie. 

Fostul viceprimar, Virgil Dumbravă, om mai înaltă funcţie din stat. Nu cred că 
politic cu vastă experienţă, a declarat e imposibil. Eu cred că se va întâmpla 
pentru a comentat pentru lucrul acesta.” a spus Dumbravă care a 
www.arenamedia.ro şansele de continuat „Ceea ce mă „mişcă” foarte 
reuşită ale partidelor mici în tare e faptul că aceste partide care au 
competiţiile electorale viitoare, câştigat preşedinţia din ţările lor sunt 
subliniind că şi în România ar putea partide noi.Comediantul acela din 
apărea un partid nou, condus de un Ucraina doar ce a înfiinţat partidul. 
lider providenţial, aşa cum se întâmplă Macron îşi făcea probleme: Ce fac eu 
în Europa care să fie votat de români. cu partiduleţul ăsta?” A câştigat şi 
„Am spus câteva lucruri şi văd că se partidul a devenit mare. În Austria, 
confiremă. România e în Europa. aceeaşiu poveste. Spuneam că va 
Evenimentele politice derulate pe apărea un astfel de partid şi la noi. 
continent ne influenţează şi pe noi în Am crezut că va fi USR-ul dar încep să 
foarte mare măsură. Dacă ar fi să am îndoieli”.
analizăm ce s-a întâmplat în Franţa Dumbravă mai crede că în România va 
unde un „necunoscut” a câştigat „prinde” rădăcini serioase şi un partid 
preşedinţia sau ce s-a întâmplat în naţionalist arătând că PSD a preluat o 
Austria ori Bulgaria unde fostul serie de mesaje din această 
premier despre care n-a auzit nimeni „tematică”. „Încă ceva. Va fi pe „piaţa 
timp de 3 ani, a revenit, sau recent în politică” şi un partid naţionalist care 
Ucraina unde iarăşi un necunoscut s-a va fi destul de prezent în media. 
impus, s-ar putea ca şi în România, Deocamdată, dacă observaţi toată 
mâine să apară un partid condus de tenta asta naţionalistă e preluată de 
un tânăr care să dea bine „pe sticlă” PSD. Vedeţi mesajele lor şi vă veţi 
şi să fie ales de poporul român în cea convinge.” a conchis Dumbravă.

www.interregrobg.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

În data de 9 mai 1950, Ministrul afacerilor externe din de cetăţeni, pentru a creşte gradul de conştientizare cu 
Franţa, Robert Schuman a expus într-un discurs la Paris, privire la Uniunea Europeană precum şi pentru a 
ideea sa pentru o nouă formă de cooperare politică în disemina informaţii legate de impactul cooperării 
Europa care ar face războiul între naţiunile Europei de transfrontaliere dintre România şi Bulgaria. 
neconceput. Acest moment reprezintă naşterea Uniunii 

Anul acesta, evenimentul dedicat zilei de 9 mai a Europene şi în fiecare an, pe 9 mai, sărbătorim la această 
reprezentat un forum de discuţii cu elevi ai unor licee din dată, "Ziua Europei".
Călăraşi şi Silistra: Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", 

În prezent, pentru cele 28 de state, inclusiv Bulgaria şi Colegiul Naţional "Barbu Ştirbei" şi Colegiul Economic din 
România începând cu 1 ianuarie 2007, şi pentru peste 500 

Călăraşi, Liceul de matematică şi ştiinţe naturale „Sf. 
de milioane de persoane, Uniunea Europeană reprezintă 

Kliment Ohridski“, Liceul de Limbi Străine “Peyo 
un spaţiu fără graniţe, care oferă mai multe oportunităţi, 

Yavorov” din Silistra şi Liceul „Vasil Levski“ din 
şanse egale, libertate şi avantajele unei circulaţii libere.

Glavinitsa, districtul Silistra. În cadrul evenimentului, au 
Ziua Europei reprezintă un prilej de a uni diferite fost prezentate aspecte cheie din istoria UE urmate de 
comunităţi şi de a sărbători pacea şi unitatea în Europa. discuţii privind importanţa şi relevanţa Uniunii Europene 

Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa În acest sens, în fiecare an, instituţiile din UE îşi deschid în viaţa de zi cu zi a elevilor şi sprijinul Uniunii Europene 
România - Bulgaria continuă tradiţia de a sărbători Ziua porţile pentru public la începutul lunii mai la Bruxelles şi pentru îmbunătăţirea educaţiei în zona transfrontalieră. 
Europei, prin organizarea a diferite evenimente în zona Strasbourg. Birourile locale din Europa organizează o 
transfrontalieră România-Bulgaria, pentru a se apropia varietate de activităţi şi evenimente pentru toate Elevii au fost provocaţi să participe la un EuroQuizz, 

vârstele. În fiecare an, mii de oameni participă la vizite, răspunzând la întrebări şi explorând cunoştinţele lor 
dezbateri, concerte şi alte evenimente pentru a marca despre Uniunea Europeană şi despre statele membre.
ziua şi a creşte gradul de conştientizare cu privire la UE. 

Pentru a afla mai multe despre Programul Interreg V-A În Europa, precum şi în Bulgaria şi România, această zi 
România-Bulgaria şi despre proiectele finanţate, vă este sărbătorită cu diverse evenimente.
invităm să accesaţi site-ul oficial al programului: 

Secretariatul Comun pentru Programul Interreg V-A 
www.interregrobg.eu.

România - Bulgaria din cadrul Biroului Regional pentru 

Să sărbătorim 9 Mai – Ziua Europei!
Programul Interreg V-A România-Bulgaria

În mandatul precedent, Deculescu, trecând deunăzi pe 
Executivul Primăriei Călăraşi şi-a la Primărie. „Mă doare inima, o 
dat acordul pentru finanţarea jumătate de milion de euro, şi 
din fonduri europene a unor pe voi nici nu vă interesează!” 
investiţii pentru producerea de Până în 2020, primăria ar trebui 
nergie regenerabilă, proiectul să consume energie verde în 
vizând câteva unităţi de proporţie de 100%. Ca orice 
învăţământ din Călăraşi. Fostul instituţie publică, de altfel. Ei au 
viceprimar, Virgil Dumbravă, o investiţie prin care produc 
trage un semnal de alarmă, energie verde 30 KWh. Pe 
întrebând Executivul actual care timpul verii se produce cam 200 
e starea acelor investiţii care pot - 240 KWh. Producerea acestor 
aduce bani la bugetul local. „S- KW zilnic înseamnă bani pe care 
au făcut nişte investiţii, cu Primăria îi produce, îi câştigă. 
câţiva ani în urmă, legate de De 2 ani de când am plecat de 
energia verde în cadrul unor acolo, nu produce nimic.” a 
unităţi de învăţământ din declarat Dumbravă care a 
Călăraşi. E vorba de Liceul conchis “Cred că există nişte 
Danubius, Şcoala Mihai Viteazu, procese verbale de recepţie şi 
Colegiul Ştirbei Vodă şi Şcoala punere în funcţiune. Sper să 
Tudor Vladimirescu. existe. Îi zic domnului primar: 
La Ştirbei s-a montat o centrală “Nu mai aruncaţi banii pe 
fotovoltaică de 30 KWh şi s-a fereastră! Vine „europeanul”, vă 
făcut o instalaţie de producere a trage de urechi şi vă întreabă 
apei calde cu pompe de căldură. „Câtă energie verde produceţi, 
O instalaţie foarte scumpă. dl. primar?” . Şi dumneata o să-i 

spui: „Nu ştiu!” Ai în curte şi n-o La Tudor Vladimirescu, pentru 
foloseşti. De ce arunci pe sala de sport, s-au făcut nişte 
fereastră banii ăştia? E vorba de panouri solare pentru apa caldă. 
sute de mii lei băgate în acele O investiţie corectă şi necesară 
pompe de căldură care ruginesc. pentru elevi, având în vedere că 
Asta, dacă n-or fi furate! N-au acolo e o sală de sport.  La fosta 
funcţionat niciodată! Şi acum îi Şcoală 5, s-a făcut, în schimb, o 
întreb şi pe cei care au făcut „prostie”, chipurile apa caldă de 
recepţia. Dacă aţi făcut recepţia, la chiuvetă, având capacitatea 
ce faceţi cu ele? Aţi uitat de ele? pentru o sală de sport, care nu 
Aruncaţi atâţia bani pe funcţionează şi cel mai grav mi 
fereastră?”se pare la fostul sediu al 

Colegiului Ştirbei Vodă. Acolo s- Prin intermediul dumneavoastră 
a executat o instalaţie îi transmit primarului să se 
fotovoltaică de 30 KWh care n-a aplece asupra acestei investiţii, 
funcţionat niciodată. E să o pună în funcţiune ca să 
abandonată! E o instalaţie producă energie pe care ar 
interesantă de producere a apei putea s-o echivaleze cu 
calde, cu pompă de căldură, dar consumul primăriei. Şi-n loc să 
nefuncţională! vină facturica la Primărie, cu o 

grămadă de bani, ar fi putut să Le-am zis, inclusiv 
fie chiar pe zero.”administratorului public, 

V. Dumbravă: Primăria a făcut 
investiţii pentru producerea 

de energie “verde”. 
De ce nu funcţionează?

P. Ţone: Anul acesta avem un buget 
care ne va da mari bătăi de cap!

n Olteniţa
Virgil Dumbravă, 

despre plecarea lui 
Meseşeanu la PRO 

România: E o 
pierdere pentru PSD

Virgil Dumbravă: Părerea mea 
e că nu-l prea mai interesează!

V. Dumbravă: E normal ca 
aceste certuri să se răsfrângă 

asupra electoratului PNL

V. Dumbravă: Nu cred că e 
imposibil să apară şi în 

România un alt partid care 
să câştige alegerile
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