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Primăria Grădiştea cu sediul în Comuna Grădiştea, n DATA ORGANIZĂRII CONCURSULUI
str. Calea Călăraşi, nr.132, jud Călăraşi, în baza legii 

- PROBA SCRISĂ: 08 iulie 2019, ora 10.00, la sediul 
188/1999, organizează concurs pentru ocuparea Primăriei Grădiştea.
următorului post vacant pe perioadă nedeterminată - INTERVIUL: 10 iulie 2019, ora 10.00, la sediul 
pentru funcţie publică de execuție: consilier, clasa I, Primăriei Grădiştea.
grad profesional asistent în cadrul compartimentului Dosarele de înscriere la concurs se depun la 
financiar contabil; registratura Primăriei comunei Grădiştea, Calea 

Călărași, nr.132, telefon 0242336017, fax n CONDIŢII SPECIFICE 0242336164, e-mail: primariagradisteacl@yahoo.ro, 
judeţul Călăraşi, în termen de 20 de zile de la data Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional 
publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, asistent.
Partea a III-a.

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
Relații suplimentare la sediul Primăriei Grădiștea cu 

respectiv studii superioare de lungă durată, doamna Ștefan Anca, consilier principal în cadrul 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in compartimentului Resurse Umane.
domeniul științe economice. PRIMAR,
- vechime în specialitatea studiilor: 1 an Constantin CORBU

Senatorul Răducu Filipescu s-a referit 
vineri, în cadrul unei conferinţe de 
presă, la posibilitatea alegerii primarilor 
în 2 tururi de scrutin subliniind că 
pentru PNL, măsura e absolut necesară 
la nivel naţional nu şi în plan local. „ 
Alegerea primarilor în 2 tururi e o 
chestiune care la nivel local nu ne pică 
bine. La nivel naţional e absolut 
necesară. Nu ne pică bine c-avem totuşi 
36-37 de primari şi zic că sunt unii mai 
uzaţi. Din 37 e posibil să nu mai câştigi 
37. Dar acest lucru e valabil şi pentru 
partea ailaltă (n.r. PSD) Şi ei au primari 
uzaţi, obosiţi, primari de care lumea s-a 
săturat. Şi dacă noi găsim o variantă 
prin care să putem să-i contracarăm pe 
primarii care stau de 4-5 mandate pe 
scaune, e posibil ca lucrările să fie cam 
acolo, la nivel local.
La nivel naţional e absolut necesar. V-
aduceţi aminte că 500 de primari a luat 
Dragnea cu japca, cu ordonanţa 55. Că 
unii au mai plecat, alţii nu...Mie mi-era 

chestiune cu care PNL e de acord. de partid al lui Filipescu.teamă să nu dea oredonanţa asta înc-o 
Inclusiv eu care nu-mi convine, dar sunt La alegerile locale din iunie 2016, dată.Mă gândeam că Dragnea o s-o dea 
de acord. Reprezentativitatea unui Drăgulin a fost votat de 10.127 de dar noroc că nu mai potate. Din 
primar trebuie să fie la o cotă înaltă. călărăşeni, numărul voturilor valabil puşcărie n-are cum s-o mai dea” a spus 
Asta înseamnă dacă ai luat 50% din exprimate fiind de 25.746. Asta Filipescu care a continuat „Dar e foarte 
voturi. Dacă iei 18, 20, 22%, nu înseamnă un procent de 39,33%. posibil ca toată lumea să fie de acord, 
înseamnă că eşti un primar autorizat de în special, cu uninominalul (n.r. În realitate, Drăgulin are o 
cetăţeni”.alegerea preşedinţilor de CJ direct de reprezentativitate de doar 15,78% dacă 
Aceaste ultime cuvinte s-ar putea să nu-i populaţie) care este, după părerea ne raportăm la numărul alegătorilor 
pice deloc bine primarului municipiului mea, absolut obligatorie. Şi cu primarii înscrişi în liste, estimat la 64.158. O fi 
Călăraşi, Dan Drăgulin, din 2017, şeful în două tururi, de asemenea, e o mult, o fi puţin?

Unul din liderii Alianţei 2020 USR PLUS, Dacian Cioloş 
nu a fost şi nu este pe „placul” senatorului PNL, Răducu 
Filipescu care a spus despre fostul premier tehnocrat 
că liberalii au pierdut mult din pricina lui. „Niciodată 
nu „l-am iubit” pe Cioloş. Am avut o discuţie foarte 
haioasă cu el, la un moment dat. Am fost la o întâlnire 
la Vila Lac 2,3, nu ştiu exact că nu mă pricep la vilele 
astea. Am fost faţă în faţă cu el ca să-l convingem să 
vină în PNL. Să candideze din partea noastră. Să 
devină premier liberal. Preşedinta noastră de atunci, 
Alina Gorghiu care ştia că nu sunt într-o relaţie de 
amiciţie cu el mi-a zis „Te rog eu frumos Răducule să 
nu te dai la el!” Bine, dar am dreptul la o întrebare, i-
am zis. Da, mi-a răspuns. La momentul potrivit îi pun 
întrebarea: Domnule premier, toate bune şi frumoase, 
perspective extraordinare, dar când vă înscrieţi în 
PNL?” S-a făcut linişte. Însă a dat-o în altceva. M-au 
„ex,atriculat” de la întrebare. Spre sfârşit, am revenit: 
Când vă înscrieţi în PNL? Iar a cotit-o. Am întrebat de 
două ori, n-avea sens să mai insist. Oricum, de-al 
naibii am întrebat. Ştiam că nu se va înscrie. Noi am 
pierdut extraordinar de mult din cauza lui” a spus 
vineri liderul PNL Călăraşi care a răspuns „cu 
sinceritate” şi la întrebarea: Cine credeţi că este şeful 
politic al lui Cioloş? „Coldea. Parcă nu ştiai?! Eu n-am 
stat de vorbă cu Coldea de vorbă să-mi spună dar 
toată lumea bănuieşte chestia asta. Că el conduce, 
chipurile, ambele partide (n.r. USR şi PLUS) Se va 
vedea... Lucrurile astea nu se aruncă în spaţiul public 
dacă nu-i un sâmbure de adevăr” a conchis Filipescu.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sâmbătă, la 
Mediaş, că nu i se pare normal ca cei care lucrează în IT să fie 
scutiţi de plata impozitului pe venit. „Orice venit trebuie 
impozitat. Nu poţi să creezi facilităţi fiscale care îmbracă forma 
unor privilegii. Nu am nimic cu IT-iştii, dar trebuie să existe 
principiul echităţii fiscal. Pe principiul de acum, hai să-i scutim şi 
pe profesorii de informatică, pentru că îi formează pe IT-işti.” a 
spus Orban.

“Domnul Orban confirmă informaţiile potrivit cărora, dacă PNL 
ar reuşi să revină la guvernare, va face exact ceea ce a mai făcut 
în guvernarea PDL: vor tăia în carne vie salariile, vor reduce 
pensiile, vor încuraja tinerii că e mai bine să plece din ţară.” a 
declarat pentru www.arenamedia.ro vicepreşedintele ALDE 
Călăraşi, Laurenţiu State care a continuat “PNL, condus azi de 
minţile înfierbântate ale PDL-ului lui Boc şi Băsescu, au pregătit 
un pachet de politici guvernamentale complet împotriva 
populaţiei. Sectorul IT este unul cu care ne mândrim, nu putem 
să le dăm în cap. Dimpotrivă, ar trebui să îi încurajăm pe tinerii 

i se pare normal ca IT-iştii să fie scutiţi de plata impozitului pe 
care au înclinaţie către acest sector.”

venit, precizând că facilităţile menţin industria IT românească la 
State susţine că la nici o săptămână de la alegerile un nivel competitiv.
europarlamentare “PNL şi-a arătat adevărata faţă: un partid În prezent, programatorii sunt cei mai bine plătiţi salariaţi din 
care doar promite şi nu face nimic, un partid care se poate România, cu un salariu mediu net de aproape 7.500 de lei net 
mândri doar cu faptul că e continuatorul PDL-ului condus de pe lună, dar acest lucru se poate schimba după ultimele 
Băsescu şi Boc. PNL şi USR au dovedit într-o săptămână de ce declaraţii ale preşedintelui PNL.
sunt capabile, şi anume doar să vândă iluzii. Cele două partide Un IT-ist cu un salariu mediu brut de 12.308 lei plăteşte CAS în 
au arătat că politica lor e comună, aceea de a fugi de asumarea cuantum de 3.077 lei, CASS în cuantum de 1.231 lei şi rămâne 
responsabilităţii.” cu un net de 8.000 de lei. După reintroducerea impozitului pe 
Asociaţia patronală a industriei de software şi servicii (ANIS) a venit, acesta va plăti şi un impozit pe venit în cuantum de 800 
reacţionat, duminică, după ce Ludovic Orban a declarat că lui nu de lei şi va rămâne cu un net de 7.200 de lei.

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu spune că va 
avea loc "o anumită recalibrare" a relaţiei cu PSD, 
"pentru ca viitorul coaliţiei să fie asigurat". "Sigur că 
am consultat-o şi pe doamna prim-ministru Viorica 
Dăncilă, şi ei au acelaşi punct de vedere, aşa încât vă 
pot spune foarte clar: vom continua guvernarea", a 
afirmat Tăriceanu, menţionând şi că îi va propune lui 
Dăncilă "să analizeze dacă este nevoie de o remaniere 
mai largă sau chiar de o restructurare, nu mă refer 
numai la persoane, ci mă refer la structura 
Guvernului".

El a spus că s-a analizat introducerea în discuţie a 
unor măsuri pe care ei le propun, în aşa fel încât să se 
ţină cont de lucrurile de interes pentru cetăţeni, 
priorităţi fiind infrastructura, educaţia, sănătatea, 
fondurile europene şi transparenţa la guvernare.

„În urma şedinţei ALDE s-a decis că este necesară o 
anumită recalibrare a relaţiei cu PSD pentru ca viitorul 
coaliţiei să fie asigurat. În acest sens, Biroul Politic 
Central al ALDE a dat un vot covârşitor în privinţa 
continuării colaborării cu PSD.” a declarat pentru 
www.arenamedia.ro şi vicepreşedintele ALDE 
Călăraşi, consilierul judeţean, Laurenţiu State, care a 
mai adăugat “România are nevoie de stabilitate şi de 
unitate. Nu trebuie să ajungem într-o situaţie de criză. 
După câteva zile de la alegerile europarlamentare s-a 
dovedit, din reacţiile publice ale partidelor de 
opoziţie, că nu au capacitatea de a-şi asuma 
responsabilitatea unei guvernări. În aceste condiţii am 
decis să fim parte a coaliţiei de guvernare. Liderul 
ALDE a consultat-o şi pe doamna Dăncilă, iar cei din 
PSD au acelaşi punct de vedere. Vom continua 
guvernarea.”

State a mai subliniat că în perioada imediat 
următoare “Vom avea discuţii cu partenerii de coaliţie 
pentru a lămuri câteva reguli în ceea ce priveşte 
funcţionarea coaliţiei de guvernare. În acest sens, 
vom avea regulat şedinţe formale ale coaliţiei în care 
vom lua deciziile importante. Altfel, ceea ce s-a 
întâmplat o bună bucată de vreme, ALDE a avut o 
atitudine foarte corectă, onestă, solidară în coaliţie, 
au fost situaţii însă când am fost puşi în decizii deja 
luate. Avem nevoie să reevaluăm programul de 
guvernare pentru a pune ca priorităţi temele pe care 
românii şi le doresc: infrastructură, spitale, educaţie, 
fonduri europene, transparenţă în guvernare. De 
asemenea, liderul partidului nostru îi va propune 
doamnei prim ministru să analizeze dacă este nevoie 
de o remaniere mai largă sau chiar de o restructurare, 
nu ne referim numai la persoane, ci ne referim la 
structura guvernului.”

AVI GALINA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ, cu sediul social în 
sat Modelu, com. Modelu, str. Călăraşi, nr. 84, cam. 2, jud. 
Călăraşi, CUI 39845191, Nr. de înmatriculare la Registrul 
Comerţului C51/3/2018, anunţă publicul interesat 
referitor la realizarea unui foraj de alimentare cu apă pe 
amplasamentul localizat în intravilanul Comunei Ştefan 
Vodă, Jud. Călăraşi, având N.C 5205, C.F. 5205.

Această investiţie reprezintă alimentarea cu apă şi 
evacuarea apelor uzate menajere şi pluviale pentru 
obiectivul ce urmează a fi realizat: „CONSTRUCŢII 
AGROINDUSTRIALE ŞI AGROZOOTEHNICE”.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 
Legii Apelor nr. 107 / 1996, cu modificările şi completările 
ulterioare. Persoanele care doresc să obţină informaţii 
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de 
gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la 
adresa menţionată începând cu data de 07.06.2019.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, legătură cu acest subiect – cel privind un o comisie cu rol consultativ, tezele sunt cu 
miercuri, după consultările cu pact despre direcţia europeană a rol de recomandare.“
reprezentanţii partidelor parlamentare, că României. Prin urmare, acest anunţ nu State a mai apreciat că “Ar fi fost normal ca 
i-a invitat să semneze un acord naţional face şi din ceea ce a spun preşedintele în cadrul consultărilor să ne aducă la 
pentru România europeană. "Am constatat decât să deturneze sensul cunoştinţă intenţia de a propune un astfel 
că există o largă convergenţă. Marea referendumului.” a menţionat pentru de pact. Remarcăm că după cinci ani de 
majoritate a partidelor au fost de acord că www.arenamedia.ro, vicepreşedintele zile în care preşedintele nu a făcut decât 
rezultatele acestui referendum trebuie ALDE Călăraşi, Laurenţiu State, care a să se semene dezbinare, nu a avut niciun 
implementate aşa cum a votat poporul, continuat “Referendumul a fost clar, a fost proiect consistent pentru România, acum, 
sunt de acord partidele că trebuie referitor la teme legate de justiţie. Nu a cu acest pact, vrea să încerce o mişcare 
consolidat parcursul european al fost niciun fel vorba despre parcursul prin care să folosească acest instrument 
României. În consecinţă, pentru a european al României sau orientarea pro- pentru realegerea lui ca preşedinte. Cu 
valorifica cum se cuvine acest vot şi europeană. Mai mult, nu a pus cineva în alte cuvinte, coaliţia PSD - ALDE nu ar fi 
consultările, am decis să invit partidele discuţie această orientare a ţării noastre. atât de rea dacă i-ar asigura un nou 
politice parlamentare să semnăm un România  este una din ţările care are cea mandat dlui preşedinte! Noi înţelegem din 
acord naţional pentru consolidarea mai ridicată cotă de susţinere pentru acest pact că dl Iohannis vrea să fie un fel 
parcursului european al României sau un proiectul european, faţă de alte ţări, unde de candidat unic la prezidenţiale. Parcă 
pact politic pentru România europeană", a există curente eurosceptice extrem de ne-ar face chiar o propunere Iohannis 
declarat şeful statului. puternice. A subordona România nouă celor din coaliţia ALDE-PSD să-l 

recomandărilor Comisiei de la Veneţia, de „Primul lucru care trebuie subliniat este susţinem la alegerile prezidenţiale. Este 
exemplu, este o cedare de suveranitate pe acela că la consultările pe care le-am avut un pic cam mult să-i dăm lui Iohannis 
care niciun român n-ar trebui să o la Cotroceni, domnul preşedinte Iohannis posibilitatea să fie şi arbitru, şi jucător, să 
accepte. Ştim cu toţii că este vorba despre nu a făcut nici cea mai mică menţiune în aibă şi membrii echipei, şi mingea.”

locale a ajuns la sub 5% la în teritoriu cu care să câştige Senatorul Răducu Filipescu, fost 
parlamentare. Nu neapărat şi USR e primării. Că una-i la lider al organizaţiei judeţene PNL 
acelaşi lucru. Dar vă spun un lucru europarlamentare, alta-i la Călăraşi, a vorbit vineri despre 

prezidenţiale şi alta-i la locale. La care e verificat de mine după 25 de USR, partid la adresa căruia n-a 
locale n-ai structuri, o să câştigi pe ani de muncă în partid. N-ai 

avut tocmai cuvinte măgulitoare. 
Facebook 20%. Da? Dar nu-i suficient structuri, vii pe val, când valul s-a 
să iei primăriile mari” a spus Filipescu spart, te-ai spart şi tu. Dacă vor fi în „Nu ne temem  aşa de tare de USR-ul 
care mai în glumă, mai în serios a mai stare să-şi construiască structuri, ăsta. USR e o gogoaşă umflată care 
adăugat că nu exclude şi varianta de atunci e ok. Vor deveni un partener într-o bună zi când o să ia aer, o să 
anihiliare a filialei locale USR Călăraşi. sau un adversar solid. S-au suit pe un devină un balon spart. Ne aducem 

val, valul ăsta s-ar putea să mai aminte de ApR (n.r. Alianţa pentru „Împreună cu colegii mei trebuie să 
dureze, se sparge foarte frumos când România). La fel, ApR-ul a fost o analizez ce este USR-ul în Călăraşi şi 
va ieşi Iohannis preşedinte şi se gogoaşă umflată după care s-a să vedem care sunt variantele de 
sparge de tot la locale. Pentru că nu hotărât domnul Costea de la Paris să- colaborare sau de anihiliare. Nu 
ştiu dacă până la locale mai au l trosnească pe domnul Meleşcanu şi ştiu...” a conchis Filipescu, 
timpul necesar să-şi creeze structuri s-a dezumflat. ApR de la 25% la vicepreşedinte regional PNL.

PRIMĂRIA GRĂDIŞTEA / JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

ANUNŢ CONCURS - FUNCŢIONAR PUBLIC
ANUNŢ

Pe 26 mai, PNL a câştigat alegerile europarlamentare la 
Călăraşi şi în consecinţă organizaţia condusă de Dan 
Drăgulin e pe cai mari. La nivel judeţean a obţinut un 
pricent de 34,01% iar în municipiul reşedinţă de judeţ, 
procentul e ceva mai mic, de 27,83%.

Şi totuşi procentele obţinute acum sunt mai mici faţă 
de cele din urmă cu 5 ani. Dacă atunci existau PNL şi 
PDL, acum cele două partide formează deja un „tot” iar 
calculul aritmetic păleşte în faţa celui politic. Să explic!

În urmă cu 5 ani, la nivelul judeţului, PNL-ul pur a fost 
votat de 30.394 de călărăşeni, având un procent de 
34,93% iar PDL-ul de 10.178, adice un procent de 
11,69%. Însumându-le rezultă desigur 46,62%, evident 
mult mai mare decât cel înregistrat duminică, de 
34,01%.

Şi la nivelul municipiului Călăraşi, trendul e acelaşi. În 
2014, PNL-ul „galben” era votat de 3714 călărăşeni 
(20,48%) iar PDL-ul portocaliu de 1415 (7,80%). Dacă 
am aduna cele două procente rezultă 28,28%, puţin 
mai mult faţă de ce a obţinut noul PNL pe 26 mai 2019, 
adică, 27,83%.

Prin urmare, PNL e pe plus sau nu?

PNL „a câştigat” 
şi nu prea!

n PNL Călăraşi

Filipescu, despre Cioloş: 
Am pierdut extraordinar 

de mult din cauza lui!

n PNL Călăraşi

Filipescu: Despre alegerea primarilor 
în două tururi: E o chestiune 

care la nivel local nu ne pică bine!

n PNL Călăraşi

R. Filipescu: USR e o gogoaşă umflată!

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA
Str.Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călăraşi, jud Călăraşi, Cod Fiscal 15559885

Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro

Pentru a fi la curent cu cele mai importante informaţii despre modul în care 
a fost gestionat serviciul de apă şi canalizare, în anul 2018, accesaţi 

site-ul ADI ECOAQUA, http://www.adiecoaqua.ro/raportactivitate.html
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua pune rapoarte comparative pentru fiecare indicator; sistemului comun GIS, exercitarea atribuţiilor de 
la dispoziţia publicului cele mai complete materiale autoritate tutelară, imagine şi comunicare) şi -  Raportul Autorităţii Tutelare pe anul 2018 – raport 
privind gestionarea serviciului, activitatea operatorului Activităţi proprii de funcţionare (organizarea în cadrul căruia sunt evidenţiate activităţile întreprinse 
public ECOAQUA SA, precum şi a Asociaţiei: şedinţelor Consiliului Director şi ale Adunării de ADI ECOAQUA în calitate de autoritate tutelară. În 

Generale a Asociaţiei, activitatea financiar – plus este analizată activitatea Consilliului de - Raportul general de monitorizare al operatorului pe 
contabilă, activitate  juridică, procesul achiziţiei Administraţie al operatorului, în functie de gradul de anul 2018 – raport care analizează întreaga activitate a 
clădirii de birouri în care îşi are sediul Asociaţia, îndeplinire a obiectivelor anuale stabilite prin operatorului regional, prin intermediul a mai multor 
activitatea de achizitii publice 2018, activitatea de Scrisoarea de aşteptări, obiective asumate de membrii categorii de indicatori (de performanţă, performanţă 
resurse umane). Consiliului de Administraţie prin contractul de garantaţi, statistici şi de monitorizare). Indicatorii, în 

mandat;număr de 144, sunt evaluati comparativ pentru anii Raportul de activitate cuprinde şi trei anexe, respectiv:
2017, 2018, reuşind să surprindă majoritatea - Raportul de Activitate al Asociaţiei de Dezvoltare 

- Raportul cenzorilor Asociaţiei pe anul 2018 – raport aspectelor cantitative şi calitative ale activităţii Intercomunitare Ecoaqua este structurat pe două 
întocmit de comisia de cenzori prin care este analizată operatorului regional. Structura raportului permite părţi: Activităţi derulate pentru exercitarea de către 
activitatea financiar contabilă, comisia concluzionând analiza pe fiecare localitate în care operează asociaţiea mandatului acordat de asociaţi 
că activitatea de contabilitate este ţinută corect şi la zi.ECOAQUA S.A., existând posibilitatea obţinerii de (monitorizarea activităţii operatorului, construirea 

L. State: Biroul Politic Central 
al ALDE a dat un vot 
covârşitor în privinţa 

continuării colaborării cu PSD

L. State: Noi înţelegem din acest pact că domnul Iohannis 
vrea să fie un fel de candidat unic la prezidenţiale

L. State: PNL şi-a arătat adevărata faţă: 
un partid care doar promite şi nu face nimic!
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următorului post vacant pe perioadă nedeterminată - INTERVIUL: 10 iulie 2019, ora 10.00, la sediul 
pentru funcţie publică de execuție: consilier, clasa I, Primăriei Grădiştea.
grad profesional asistent în cadrul compartimentului Dosarele de înscriere la concurs se depun la 
financiar contabil; registratura Primăriei comunei Grădiştea, Calea 

Călărași, nr.132, telefon 0242336017, fax n CONDIŢII SPECIFICE 0242336164, e-mail: primariagradisteacl@yahoo.ro, 
judeţul Călăraşi, în termen de 20 de zile de la data Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional 
publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, asistent.
Partea a III-a.

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
Relații suplimentare la sediul Primăriei Grădiștea cu 

respectiv studii superioare de lungă durată, doamna Ștefan Anca, consilier principal în cadrul 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in compartimentului Resurse Umane.
domeniul științe economice. PRIMAR,
- vechime în specialitatea studiilor: 1 an Constantin CORBU

Senatorul Răducu Filipescu s-a referit 
vineri, în cadrul unei conferinţe de 
presă, la posibilitatea alegerii primarilor 
în 2 tururi de scrutin subliniind că 
pentru PNL, măsura e absolut necesară 
la nivel naţional nu şi în plan local. „ 
Alegerea primarilor în 2 tururi e o 
chestiune care la nivel local nu ne pică 
bine. La nivel naţional e absolut 
necesară. Nu ne pică bine c-avem totuşi 
36-37 de primari şi zic că sunt unii mai 
uzaţi. Din 37 e posibil să nu mai câştigi 
37. Dar acest lucru e valabil şi pentru 
partea ailaltă (n.r. PSD) Şi ei au primari 
uzaţi, obosiţi, primari de care lumea s-a 
săturat. Şi dacă noi găsim o variantă 
prin care să putem să-i contracarăm pe 
primarii care stau de 4-5 mandate pe 
scaune, e posibil ca lucrările să fie cam 
acolo, la nivel local.
La nivel naţional e absolut necesar. V-
aduceţi aminte că 500 de primari a luat 
Dragnea cu japca, cu ordonanţa 55. Că 
unii au mai plecat, alţii nu...Mie mi-era 

chestiune cu care PNL e de acord. de partid al lui Filipescu.teamă să nu dea oredonanţa asta înc-o 
Inclusiv eu care nu-mi convine, dar sunt La alegerile locale din iunie 2016, dată.Mă gândeam că Dragnea o s-o dea 
de acord. Reprezentativitatea unui Drăgulin a fost votat de 10.127 de dar noroc că nu mai potate. Din 
primar trebuie să fie la o cotă înaltă. călărăşeni, numărul voturilor valabil puşcărie n-are cum s-o mai dea” a spus 
Asta înseamnă dacă ai luat 50% din exprimate fiind de 25.746. Asta Filipescu care a continuat „Dar e foarte 
voturi. Dacă iei 18, 20, 22%, nu înseamnă un procent de 39,33%. posibil ca toată lumea să fie de acord, 
înseamnă că eşti un primar autorizat de în special, cu uninominalul (n.r. În realitate, Drăgulin are o 
cetăţeni”.alegerea preşedinţilor de CJ direct de reprezentativitate de doar 15,78% dacă 
Aceaste ultime cuvinte s-ar putea să nu-i populaţie) care este, după părerea ne raportăm la numărul alegătorilor 
pice deloc bine primarului municipiului mea, absolut obligatorie. Şi cu primarii înscrişi în liste, estimat la 64.158. O fi 
Călăraşi, Dan Drăgulin, din 2017, şeful în două tururi, de asemenea, e o mult, o fi puţin?

Unul din liderii Alianţei 2020 USR PLUS, Dacian Cioloş 
nu a fost şi nu este pe „placul” senatorului PNL, Răducu 
Filipescu care a spus despre fostul premier tehnocrat 
că liberalii au pierdut mult din pricina lui. „Niciodată 
nu „l-am iubit” pe Cioloş. Am avut o discuţie foarte 
haioasă cu el, la un moment dat. Am fost la o întâlnire 
la Vila Lac 2,3, nu ştiu exact că nu mă pricep la vilele 
astea. Am fost faţă în faţă cu el ca să-l convingem să 
vină în PNL. Să candideze din partea noastră. Să 
devină premier liberal. Preşedinta noastră de atunci, 
Alina Gorghiu care ştia că nu sunt într-o relaţie de 
amiciţie cu el mi-a zis „Te rog eu frumos Răducule să 
nu te dai la el!” Bine, dar am dreptul la o întrebare, i-
am zis. Da, mi-a răspuns. La momentul potrivit îi pun 
întrebarea: Domnule premier, toate bune şi frumoase, 
perspective extraordinare, dar când vă înscrieţi în 
PNL?” S-a făcut linişte. Însă a dat-o în altceva. M-au 
„ex,atriculat” de la întrebare. Spre sfârşit, am revenit: 
Când vă înscrieţi în PNL? Iar a cotit-o. Am întrebat de 
două ori, n-avea sens să mai insist. Oricum, de-al 
naibii am întrebat. Ştiam că nu se va înscrie. Noi am 
pierdut extraordinar de mult din cauza lui” a spus 
vineri liderul PNL Călăraşi care a răspuns „cu 
sinceritate” şi la întrebarea: Cine credeţi că este şeful 
politic al lui Cioloş? „Coldea. Parcă nu ştiai?! Eu n-am 
stat de vorbă cu Coldea de vorbă să-mi spună dar 
toată lumea bănuieşte chestia asta. Că el conduce, 
chipurile, ambele partide (n.r. USR şi PLUS) Se va 
vedea... Lucrurile astea nu se aruncă în spaţiul public 
dacă nu-i un sâmbure de adevăr” a conchis Filipescu.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sâmbătă, la 
Mediaş, că nu i se pare normal ca cei care lucrează în IT să fie 
scutiţi de plata impozitului pe venit. „Orice venit trebuie 
impozitat. Nu poţi să creezi facilităţi fiscale care îmbracă forma 
unor privilegii. Nu am nimic cu IT-iştii, dar trebuie să existe 
principiul echităţii fiscal. Pe principiul de acum, hai să-i scutim şi 
pe profesorii de informatică, pentru că îi formează pe IT-işti.” a 
spus Orban.

“Domnul Orban confirmă informaţiile potrivit cărora, dacă PNL 
ar reuşi să revină la guvernare, va face exact ceea ce a mai făcut 
în guvernarea PDL: vor tăia în carne vie salariile, vor reduce 
pensiile, vor încuraja tinerii că e mai bine să plece din ţară.” a 
declarat pentru www.arenamedia.ro vicepreşedintele ALDE 
Călăraşi, Laurenţiu State care a continuat “PNL, condus azi de 
minţile înfierbântate ale PDL-ului lui Boc şi Băsescu, au pregătit 
un pachet de politici guvernamentale complet împotriva 
populaţiei. Sectorul IT este unul cu care ne mândrim, nu putem 
să le dăm în cap. Dimpotrivă, ar trebui să îi încurajăm pe tinerii 

i se pare normal ca IT-iştii să fie scutiţi de plata impozitului pe 
care au înclinaţie către acest sector.”

venit, precizând că facilităţile menţin industria IT românească la 
State susţine că la nici o săptămână de la alegerile un nivel competitiv.
europarlamentare “PNL şi-a arătat adevărata faţă: un partid În prezent, programatorii sunt cei mai bine plătiţi salariaţi din 
care doar promite şi nu face nimic, un partid care se poate România, cu un salariu mediu net de aproape 7.500 de lei net 
mândri doar cu faptul că e continuatorul PDL-ului condus de pe lună, dar acest lucru se poate schimba după ultimele 
Băsescu şi Boc. PNL şi USR au dovedit într-o săptămână de ce declaraţii ale preşedintelui PNL.
sunt capabile, şi anume doar să vândă iluzii. Cele două partide Un IT-ist cu un salariu mediu brut de 12.308 lei plăteşte CAS în 
au arătat că politica lor e comună, aceea de a fugi de asumarea cuantum de 3.077 lei, CASS în cuantum de 1.231 lei şi rămâne 
responsabilităţii.” cu un net de 8.000 de lei. După reintroducerea impozitului pe 
Asociaţia patronală a industriei de software şi servicii (ANIS) a venit, acesta va plăti şi un impozit pe venit în cuantum de 800 
reacţionat, duminică, după ce Ludovic Orban a declarat că lui nu de lei şi va rămâne cu un net de 7.200 de lei.

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu spune că va 
avea loc "o anumită recalibrare" a relaţiei cu PSD, 
"pentru ca viitorul coaliţiei să fie asigurat". "Sigur că 
am consultat-o şi pe doamna prim-ministru Viorica 
Dăncilă, şi ei au acelaşi punct de vedere, aşa încât vă 
pot spune foarte clar: vom continua guvernarea", a 
afirmat Tăriceanu, menţionând şi că îi va propune lui 
Dăncilă "să analizeze dacă este nevoie de o remaniere 
mai largă sau chiar de o restructurare, nu mă refer 
numai la persoane, ci mă refer la structura 
Guvernului".

El a spus că s-a analizat introducerea în discuţie a 
unor măsuri pe care ei le propun, în aşa fel încât să se 
ţină cont de lucrurile de interes pentru cetăţeni, 
priorităţi fiind infrastructura, educaţia, sănătatea, 
fondurile europene şi transparenţa la guvernare.

„În urma şedinţei ALDE s-a decis că este necesară o 
anumită recalibrare a relaţiei cu PSD pentru ca viitorul 
coaliţiei să fie asigurat. În acest sens, Biroul Politic 
Central al ALDE a dat un vot covârşitor în privinţa 
continuării colaborării cu PSD.” a declarat pentru 
www.arenamedia.ro şi vicepreşedintele ALDE 
Călăraşi, consilierul judeţean, Laurenţiu State, care a 
mai adăugat “România are nevoie de stabilitate şi de 
unitate. Nu trebuie să ajungem într-o situaţie de criză. 
După câteva zile de la alegerile europarlamentare s-a 
dovedit, din reacţiile publice ale partidelor de 
opoziţie, că nu au capacitatea de a-şi asuma 
responsabilitatea unei guvernări. În aceste condiţii am 
decis să fim parte a coaliţiei de guvernare. Liderul 
ALDE a consultat-o şi pe doamna Dăncilă, iar cei din 
PSD au acelaşi punct de vedere. Vom continua 
guvernarea.”

State a mai subliniat că în perioada imediat 
următoare “Vom avea discuţii cu partenerii de coaliţie 
pentru a lămuri câteva reguli în ceea ce priveşte 
funcţionarea coaliţiei de guvernare. În acest sens, 
vom avea regulat şedinţe formale ale coaliţiei în care 
vom lua deciziile importante. Altfel, ceea ce s-a 
întâmplat o bună bucată de vreme, ALDE a avut o 
atitudine foarte corectă, onestă, solidară în coaliţie, 
au fost situaţii însă când am fost puşi în decizii deja 
luate. Avem nevoie să reevaluăm programul de 
guvernare pentru a pune ca priorităţi temele pe care 
românii şi le doresc: infrastructură, spitale, educaţie, 
fonduri europene, transparenţă în guvernare. De 
asemenea, liderul partidului nostru îi va propune 
doamnei prim ministru să analizeze dacă este nevoie 
de o remaniere mai largă sau chiar de o restructurare, 
nu ne referim numai la persoane, ci ne referim la 
structura guvernului.”

AVI GALINA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ, cu sediul social în 
sat Modelu, com. Modelu, str. Călăraşi, nr. 84, cam. 2, jud. 
Călăraşi, CUI 39845191, Nr. de înmatriculare la Registrul 
Comerţului C51/3/2018, anunţă publicul interesat 
referitor la realizarea unui foraj de alimentare cu apă pe 
amplasamentul localizat în intravilanul Comunei Ştefan 
Vodă, Jud. Călăraşi, având N.C 5205, C.F. 5205.

Această investiţie reprezintă alimentarea cu apă şi 
evacuarea apelor uzate menajere şi pluviale pentru 
obiectivul ce urmează a fi realizat: „CONSTRUCŢII 
AGROINDUSTRIALE ŞI AGROZOOTEHNICE”.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 
Legii Apelor nr. 107 / 1996, cu modificările şi completările 
ulterioare. Persoanele care doresc să obţină informaţii 
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de 
gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la 
adresa menţionată începând cu data de 07.06.2019.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, legătură cu acest subiect – cel privind un o comisie cu rol consultativ, tezele sunt cu 
miercuri, după consultările cu pact despre direcţia europeană a rol de recomandare.“
reprezentanţii partidelor parlamentare, că României. Prin urmare, acest anunţ nu State a mai apreciat că “Ar fi fost normal ca 
i-a invitat să semneze un acord naţional face şi din ceea ce a spun preşedintele în cadrul consultărilor să ne aducă la 
pentru România europeană. "Am constatat decât să deturneze sensul cunoştinţă intenţia de a propune un astfel 
că există o largă convergenţă. Marea referendumului.” a menţionat pentru de pact. Remarcăm că după cinci ani de 
majoritate a partidelor au fost de acord că www.arenamedia.ro, vicepreşedintele zile în care preşedintele nu a făcut decât 
rezultatele acestui referendum trebuie ALDE Călăraşi, Laurenţiu State, care a să se semene dezbinare, nu a avut niciun 
implementate aşa cum a votat poporul, continuat “Referendumul a fost clar, a fost proiect consistent pentru România, acum, 
sunt de acord partidele că trebuie referitor la teme legate de justiţie. Nu a cu acest pact, vrea să încerce o mişcare 
consolidat parcursul european al fost niciun fel vorba despre parcursul prin care să folosească acest instrument 
României. În consecinţă, pentru a european al României sau orientarea pro- pentru realegerea lui ca preşedinte. Cu 
valorifica cum se cuvine acest vot şi europeană. Mai mult, nu a pus cineva în alte cuvinte, coaliţia PSD - ALDE nu ar fi 
consultările, am decis să invit partidele discuţie această orientare a ţării noastre. atât de rea dacă i-ar asigura un nou 
politice parlamentare să semnăm un România  este una din ţările care are cea mandat dlui preşedinte! Noi înţelegem din 
acord naţional pentru consolidarea mai ridicată cotă de susţinere pentru acest pact că dl Iohannis vrea să fie un fel 
parcursului european al României sau un proiectul european, faţă de alte ţări, unde de candidat unic la prezidenţiale. Parcă 
pact politic pentru România europeană", a există curente eurosceptice extrem de ne-ar face chiar o propunere Iohannis 
declarat şeful statului. puternice. A subordona România nouă celor din coaliţia ALDE-PSD să-l 

recomandărilor Comisiei de la Veneţia, de „Primul lucru care trebuie subliniat este susţinem la alegerile prezidenţiale. Este 
exemplu, este o cedare de suveranitate pe acela că la consultările pe care le-am avut un pic cam mult să-i dăm lui Iohannis 
care niciun român n-ar trebui să o la Cotroceni, domnul preşedinte Iohannis posibilitatea să fie şi arbitru, şi jucător, să 
accepte. Ştim cu toţii că este vorba despre nu a făcut nici cea mai mică menţiune în aibă şi membrii echipei, şi mingea.”

locale a ajuns la sub 5% la în teritoriu cu care să câştige Senatorul Răducu Filipescu, fost 
parlamentare. Nu neapărat şi USR e primării. Că una-i la lider al organizaţiei judeţene PNL 
acelaşi lucru. Dar vă spun un lucru europarlamentare, alta-i la Călăraşi, a vorbit vineri despre 

prezidenţiale şi alta-i la locale. La care e verificat de mine după 25 de USR, partid la adresa căruia n-a 
locale n-ai structuri, o să câştigi pe ani de muncă în partid. N-ai 

avut tocmai cuvinte măgulitoare. 
Facebook 20%. Da? Dar nu-i suficient structuri, vii pe val, când valul s-a 
să iei primăriile mari” a spus Filipescu spart, te-ai spart şi tu. Dacă vor fi în „Nu ne temem  aşa de tare de USR-ul 
care mai în glumă, mai în serios a mai stare să-şi construiască structuri, ăsta. USR e o gogoaşă umflată care 
adăugat că nu exclude şi varianta de atunci e ok. Vor deveni un partener într-o bună zi când o să ia aer, o să 
anihiliare a filialei locale USR Călăraşi. sau un adversar solid. S-au suit pe un devină un balon spart. Ne aducem 

val, valul ăsta s-ar putea să mai aminte de ApR (n.r. Alianţa pentru „Împreună cu colegii mei trebuie să 
dureze, se sparge foarte frumos când România). La fel, ApR-ul a fost o analizez ce este USR-ul în Călăraşi şi 
va ieşi Iohannis preşedinte şi se gogoaşă umflată după care s-a să vedem care sunt variantele de 
sparge de tot la locale. Pentru că nu hotărât domnul Costea de la Paris să- colaborare sau de anihiliare. Nu 
ştiu dacă până la locale mai au l trosnească pe domnul Meleşcanu şi ştiu...” a conchis Filipescu, 
timpul necesar să-şi creeze structuri s-a dezumflat. ApR de la 25% la vicepreşedinte regional PNL.

PRIMĂRIA GRĂDIŞTEA / JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

ANUNŢ CONCURS - FUNCŢIONAR PUBLIC
ANUNŢ

Pe 26 mai, PNL a câştigat alegerile europarlamentare la 
Călăraşi şi în consecinţă organizaţia condusă de Dan 
Drăgulin e pe cai mari. La nivel judeţean a obţinut un 
pricent de 34,01% iar în municipiul reşedinţă de judeţ, 
procentul e ceva mai mic, de 27,83%.

Şi totuşi procentele obţinute acum sunt mai mici faţă 
de cele din urmă cu 5 ani. Dacă atunci existau PNL şi 
PDL, acum cele două partide formează deja un „tot” iar 
calculul aritmetic păleşte în faţa celui politic. Să explic!

În urmă cu 5 ani, la nivelul judeţului, PNL-ul pur a fost 
votat de 30.394 de călărăşeni, având un procent de 
34,93% iar PDL-ul de 10.178, adice un procent de 
11,69%. Însumându-le rezultă desigur 46,62%, evident 
mult mai mare decât cel înregistrat duminică, de 
34,01%.

Şi la nivelul municipiului Călăraşi, trendul e acelaşi. În 
2014, PNL-ul „galben” era votat de 3714 călărăşeni 
(20,48%) iar PDL-ul portocaliu de 1415 (7,80%). Dacă 
am aduna cele două procente rezultă 28,28%, puţin 
mai mult faţă de ce a obţinut noul PNL pe 26 mai 2019, 
adică, 27,83%.

Prin urmare, PNL e pe plus sau nu?

PNL „a câştigat” 
şi nu prea!

n PNL Călăraşi

Filipescu, despre Cioloş: 
Am pierdut extraordinar 

de mult din cauza lui!

n PNL Călăraşi

Filipescu: Despre alegerea primarilor 
în două tururi: E o chestiune 

care la nivel local nu ne pică bine!

n PNL Călăraşi

R. Filipescu: USR e o gogoaşă umflată!

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA
Str.Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călăraşi, jud Călăraşi, Cod Fiscal 15559885

Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro

Pentru a fi la curent cu cele mai importante informaţii despre modul în care 
a fost gestionat serviciul de apă şi canalizare, în anul 2018, accesaţi 

site-ul ADI ECOAQUA, http://www.adiecoaqua.ro/raportactivitate.html
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua pune rapoarte comparative pentru fiecare indicator; sistemului comun GIS, exercitarea atribuţiilor de 
la dispoziţia publicului cele mai complete materiale autoritate tutelară, imagine şi comunicare) şi -  Raportul Autorităţii Tutelare pe anul 2018 – raport 
privind gestionarea serviciului, activitatea operatorului Activităţi proprii de funcţionare (organizarea în cadrul căruia sunt evidenţiate activităţile întreprinse 
public ECOAQUA SA, precum şi a Asociaţiei: şedinţelor Consiliului Director şi ale Adunării de ADI ECOAQUA în calitate de autoritate tutelară. În 

Generale a Asociaţiei, activitatea financiar – plus este analizată activitatea Consilliului de - Raportul general de monitorizare al operatorului pe 
contabilă, activitate  juridică, procesul achiziţiei Administraţie al operatorului, în functie de gradul de anul 2018 – raport care analizează întreaga activitate a 
clădirii de birouri în care îşi are sediul Asociaţia, îndeplinire a obiectivelor anuale stabilite prin operatorului regional, prin intermediul a mai multor 
activitatea de achizitii publice 2018, activitatea de Scrisoarea de aşteptări, obiective asumate de membrii categorii de indicatori (de performanţă, performanţă 
resurse umane). Consiliului de Administraţie prin contractul de garantaţi, statistici şi de monitorizare). Indicatorii, în 

mandat;număr de 144, sunt evaluati comparativ pentru anii Raportul de activitate cuprinde şi trei anexe, respectiv:
2017, 2018, reuşind să surprindă majoritatea - Raportul de Activitate al Asociaţiei de Dezvoltare 

- Raportul cenzorilor Asociaţiei pe anul 2018 – raport aspectelor cantitative şi calitative ale activităţii Intercomunitare Ecoaqua este structurat pe două 
întocmit de comisia de cenzori prin care este analizată operatorului regional. Structura raportului permite părţi: Activităţi derulate pentru exercitarea de către 
activitatea financiar contabilă, comisia concluzionând analiza pe fiecare localitate în care operează asociaţiea mandatului acordat de asociaţi 
că activitatea de contabilitate este ţinută corect şi la zi.ECOAQUA S.A., existând posibilitatea obţinerii de (monitorizarea activităţii operatorului, construirea 

L. State: Biroul Politic Central 
al ALDE a dat un vot 
covârşitor în privinţa 

continuării colaborării cu PSD

L. State: Noi înţelegem din acest pact că domnul Iohannis 
vrea să fie un fel de candidat unic la prezidenţiale

L. State: PNL şi-a arătat adevărata faţă: 
un partid care doar promite şi nu face nimic!
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