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Una din marile probleme cu care Evident, „milogeala” a dat roade, 
actualul primar, Dan Drăgulin, s-a PH-ul fiind votat în unanimitate 
confruntat la finalul primului până la urmă de cei 21 de consilieri 
mandat şi pe care a dorit s-o rezolve locali, aşa cam cum a vrut iniţiatorul. 
cu celeritate în cel de-al doilea a fost 

Ce nu a spus atunci Dragulin cu voce desemnarea prin concurs a 
tare ca să audă toată lumea, inclusiv administratorului public al 
fraierii ori naivii, e că pentru postul municipiului, un fel de al 3-lea 
de administrator public avea la viceprimar dar mult mai erudit, 
îndemână şi specialistul, aflat chiar obligat să deţină în mapa 
în curtea partidului, în imediata sa profesională o serie de calificări de 
apropiere. Timpul a demonstrat excepţie. Entuziasmul, frenezia din 
ulterior că doar o singură persoană timpul campaniei electorale 
avea să fie interesată de această trebuiau cât mai repede să se 
funcţie şi acela era Valentin concretizeze şi în proiecte palpabile 
Deculescu. Bun amic cu primarul, pentru călărăşeni, aşa că echipa 
donator al acestuia în campania liberală de conducere a Primăriei 
pentru locale, care-l urmase inclusiv trebuia mărită prin cooptarea unui 
în UNPR când Drăgulin s-a arătat „profi”, capabil să dea viaţă cât mai 
atras de interesul naţional. Şi de repede promisiunilor din campanie. 
vreo câteva luni, la vremea Şi pentru că vorba lungă-i şi sărăcia 
respectivă, în şomaj. În plus omului, încă din prima lună a noului 
„insensibil” faţă de doctrinele mandat, mai exact în şedinţa 
politice de vreme ce în cariera sa ordinară din 28 iulie 2016, Drăgulin 
politică a bifat până acum vreo 4 care va face o lucrare Sunt de multe ori probleme, şi dl le-a pus sub nas noilor aleşi locali 
formaţiuni politice: PSD, PNL, UNPR corespunzătoare, indiferent de Dragu este aici martor, la care nu Proiectul de hotărâre privind 
şi din nou PNL. A trecut de la stânga studiile superioare pe care le are, poţi face faţă chiar dacă ai doi aprobarea criteriilor, procedurilor si 
la dreapta şi invers fără să clipească. fie el economist, inginer sau viceprimari. Eu, de exemplu nu am atribuțiilor specifice postului de 
Candidând de unul singur şi cu tema jurist….” Omul făcuse probabil o administrator public din cadrul studii postuniversitare nici în 
bine făcută, Deculescu a devenit promisiune cuiva şi trebuia onorată. Aparatului de specialitate al management nici în administraţie 
noul administrator public al Ba mai mult, a insistat pe lângă aleşii Primarului precum si a contractului publică, haideţi să gândim profund, 
municipiului iar din octombrie 2016 locali, solicitându-le să-l ajute în de management. mai bine nu îl votăm, haideţi să 
şi până în prezent rezultatele nu s-au această chestiune arăzătoare, nu să-i gândim constructiv şi să dăm lăsat aşteptate. Municipiul Călăraşi În plen, discuţiile au fost aprinse, pună beţe în roate prin impunerea posibilitatea nu doar unui segment s-a transformat, peste noapte, într-fiind necesară şi intervenţia de fel de fel de condiţii restrictive 

din societatea asta ci a unei un adevărat aspirator fonduri primarului, în fond iniţiatorul „Am scos la concurs aşa de multe 
multitudini de specializări care pot europene şi guvernamentale, semn proiectului mai sus menţionat. posturi şi nu a venit nimeni pentru 
veni la un concurs, eu vă spun că că experienţa sa profesională, Drăgulin, aproape că i-a implorat pe că am avut nişte condiţii, stabilite 
sunt oameni care nu au acest gen superioară inclusiv viceprimarilor, a consilieri să nu înăsprească de lege, foarte dure, dacă vreţi să 
de masterate şi care sunt foarte făcut diferenţa. Noroc cu insistenţa condiţiile de participare la concurs, mă ajutaţi şi puneţi nişte condiţii la 
buni  ….”. şi-a continuat primarul primarului pentru revitalizarea subliniind că „vreau să participe la care nu poate veni nimeni atunci 
discursul. acestei funcţii!concurs cei care se simt în stare şi mai bine nu îl aprobaţi. 

La Palatul Cotroceni a fost programată, joi, partidele trebuie să semneze. Dacă nu, „pact politic” este vorba? În primul rând, 
ceremonia publică de semnare a Acordului pornește o propagandă împotriva lor. Oare impunerea unui traseu european pentru 
Politic Naţional pentru consolidarea Klaus Iohannis consideră că prin semnarea România. Oare nu are România aşa ceva? E 
parcursului european al României, propus de ciudat, parcă România nu ar fi membru al UE 
preşedintele Klaus Iohannis, după alegerile de 12 ani şi nu am şti cu ce se mănâncă 
europarlamentare şi referendumul din 26 Europa. O deturnare a scopului 
mai. La eveniment au participat preşedintele referendumului în interesul strict electoral al 
PNL, Ludovic Orban, preşedintele USR, Dan dlui Iohannis. Şi acum avem o nouă 
Barna, preşedintele PRO România, Victor confirmare a acestui ţel electoral: dl Iohannis 
Ponta şi preşedintele PMP, Eugen Tomac. îşi adună la masa de la Cotroceni noua sa 

“familie”, pe cei pe care îşi doreşte să îi Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a 
folosească în lupta pentru răsturnarea declarat că Uniunea este de acord cu textul 
Guvernului legitim PSD-ALDE.”acordului, dar nu a putut fi prezent joi din 

cauza unei deplasări în străinătate, urmând Liderul ALDE Călăraşi consideră că momentul 
să îl semneze săptămâna viitoare. Liderul semnării acelui pact nu este întâmplător şi 
UDMR a mai spus că îi va înmâna are legătură cu votul pe moţiunea de 
preşedintelui Iohannis şi o serie de observaţii cenzură. “Nu poate fi întâmplător momentul 

acestui Acord de către câteva partide va şi propuneri legate de relaţia dintre în care forţează semnarea acestui document 
putea pune presiune pe judecătorii Curţii majoritate şi minorităţi. de către doar o parte a clasei politice, exact 
Constituţionale astfel încât să ia o decizie înainte de votul pe moţiunea de cenzură. În Au absentat, în schimb, reprezentanţii PSD şi 
favorabilă domniei sale? Prin includerea în profund dispreţ, deşi tema statului de drept ALDE.
acest Acord a altor teme decât a celor pe este una omniprezentă altfel în discursul său, “Decizia președintelui vine în contextul în 
care s-au pronunţat românii la referendum, domnul Iohannis a ignorat propunerile făcute care Curtea Constituțională a amânat 
Klaus Iohannis nu a făcut altceva decât să de ALDE şi preşedintele Călin Popescu verificarea referendumului din 26 mai. Acest 
deturneze scopul acestui referendum.” Tăriceanu. Klaus Iohannis îşi arogă rolul de lucru arată respectul pe care îl poartă 
State a explicat şi motivele pentru care ALDE mediator doar în condiţiile domniei sale: un Iohannis instituțiilor statului. Nu este decât o 
a ales să nu participle la ceremonie “ALDE a discurs care  din nou, în loc să unească o ţară nouă dovadă de disperare din partea 
avut o atitudine pe măsură. La referendum şi o clasă politică, nu face altceva decât să preşedintelui şi de lipsă de respect faţă de 
nu a fost vorba de niciun pact, deci, ce să dezbine şi că creeze o variantă de rolul instituţiilor din statul român.” a 
semnăm? Şi mai ales de ce? Doar ca să aibă “democraţie” pentru domnia sa şi prietenii menţionat pentru www.arenamedia.ro 
domnul Iohannis în mâini un instrument care domniei sale. Pentru că de la PNL sau USR nu vicepreşedintele ALDE Călăraşi, Laurenţiu 
să-l ajute la alegerea lui ca preşedinte? Şi, poţi avea pretenţii. În starea lor, ar fi de State care a continuat “Nu vorbim azi despre 
apropos, despre ce „acord naţional” vorbeşte acord cu orice propunere venită de la un pact sau acord, ci despre un dictat de la 
domnul preşedinte Iohannis? Despre care Iohannis.” a conchis State.Cotroceni. Președintele dictează, iar 

Organizaţia judeţeană ALDE Călăraşi îi solicită domnului 
preşedinte Călin Popescu Tăriceanu, singurul 
contracandidat cu adevărat redutabil al actualului 
preşedinte, să îşi asume şi să îşi anunţe neîntîrziat 
candidatura în alegerile prezidenţiale din luna noiembrie a 
acestui an.
„Cerem, de asemenea, conducerii centrale a partidului să 
demareze neîntîrziat negocieri cu partenerii de guvernare 
de la PSD pentru stabilirea unui candidat comun în alegerile 
prezidenţiale, în persoana domnului Călin Popescu 
Tăriceanu, singurul care poate înfrînge maşinăria electorală 
grupată în spatele actualului presedinte şi care poate aduce 
în fruntea ţării un lider autentic şi devotat ţării sale.” 
susţine vicepreşedintele organizaţiei judeţene ALDE 
Călăraşi, Laurenţiu State care a prezentat şi o parte din 
motivele pentru care domnul Tăriceanu este îndreptăţit să 
şi asume o astfel de responsabilitate majoră:
„Pentru că România devine tot mai mult scena unui 
marxism cultural de o violenţă cum nu s-a mai văzut din 
anii 50 şi care ne ameninţă însăşi fiinţa naţională, 
împingîndu-ne spre a ne ruşina de valorile morale cele mai 
profunde, libertate, respectul faţă de om, faţă de valorile 
naţionale şi familiale.
Pentru că termeni precum patriotism, patrie ori tradiţie 
devin în gurile neo-marxiştilor ”pericole la adresa 
parcursului european al României ”, iar oricine le invocă 
devine duşman al ”binelui” societăţii.
Pentru că suntem împinşi tot mai mult spre statutul de 
popor de consumatori, în loc de constructori, cum am fost 
de cînd ne ştim.
Pentru că avem nevoie să învăţăm din experienţa tristă a 
Moldovei, ţară aruncată în haos după ani de zile în care 
guvernarea a fost luată din mîinile politicienilor de către 
serviciile secrete şi de oligarhii creaţi de ele.
Pentru că avem nevoie de un preşedinte care să simtă şi să 
gîndească în primul rand româneşte, care mai înainte de a 
fi cetăţean planetar, continental ori unional trebuie să fie 
un bun român, iar România a ajuns de prea multe ori în 
situaţia de a fi condusă de oameni dedicaţi altor sisteme de 
valori şi altor naţii.
Pentru că avem nevoie de un preşedinte care să unească, 
nu să dezbine, să ofere soluţii, nu să creeze probleme, să 
arate calea cea dreaptă, nu să ridice baraje artificiale.
Pentru că avem nevoie de un preşedinte care să se implice 
curajos, bărbăteşte în marile probleme cu care se confruntă 
ţara, societatea, nu de unul care la prima criză scrie 
disperat la Bruxelles, cerînd indicaţii preţioase.
Pentru că alegerile prezidenţiale bat la uşă, vremea 
experimentelor şi a căutărilor a trecut, iar timpul presează, 
fiindcă e nevoie de multă muncă şi mobilizare pentru 
victorie.”

n ALDE Călăraşi

n PNL Călăraşi

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

În data de 11 iunie 2019, la Varna, Bulgaria, Biroul kilometri de drum; 11 zone protejate NATURA 2000 
Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi au dezvoltat instrumente de management care 
pentru graniţa România-Bulgaria – BRCT Călăraşi (în contribuie la îmbunătăţirea stării de conservare a 
calitate de Secretariat Comun pentru Programul 27.058 de hectare de habitate; au fost create 32 de 
Interreg V-A România-Bulgaria) în colaborare cu produse turistice/servicii pentru promovarea 
Autoritatea de Management din România (Ministerul atracţiilor naturale şi culturale din zona 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice) şi transfrontalieră; au fost organizate campanii de 
Autoritatea Naţională din Bulgaria (Ministerul educaţie pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor, 
Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice) au etc.
organizat două întâlniri importante în ceea ce În continuare, a avut loc prima reuniune a Grupului 
priveşte prezentul şi viitorul cooperării Comun de Lucru pentru planificarea şi programarea 
transfrontaliere dintre România şi Bulgaria. strategică a Programului pentru Cooperare 

Transfrontalieră România-Bulgaria 2021-2027. În Astfel, în cadrul celei de a unsprezecea reuniuni a 
cadrul reuniunii au fost discutate aspecte proiecte, finalizarea a 40 de proiecte şi atingerea Comitetului de Monitorizare al Programului Interreg 
importante, dintre care menţionăm: provocări ale următoarelor rezultate: au fost lansate achiziţii V-A România-Bulgaria, a fost aprobat Raportul Anual 
perioadei de programare 2021-2027, calendarul publice pentru modernizarea a aproximativ 123 de de Implementare al Programului Interreg V-A 
orientativ al procesului de programare, precum şi România-Bulgaria pentru anul 2018 şi au fost 
Nota Conceptuală pentru Programul de Cooperare adoptate decizii importante pentru implementarea 
Transfrontalieră România - Bulgaria 2021-2027.Programului Interreg V-A România – Bulgaria.
Pentru a afla mai multe despre Programul Interreg V-

Rezultatele principale obţinute în cursul anului 2018 A România-Bulgaria şi despre proiectele finanţate, 
sunt legate de progresul înregistrat de program în vă invităm să accesaţi site-ul oficial al programului: 
ceea ce priveşte implementarea a peste 150 de www.interregrobg.eu.

Prezent şi viitor în cooperarea transfrontalieră dintre România şi Bulgaria

pe banii alocaţi de noi Sibiului, 
capitală culturală europeană. 
Azi, fostul primar crede că 
parcursul european al ţării stă 
strict în persoana sa şi împrăştie, 
între două navete la Bruxelles şi 

Preşedintele Senatului, liderul la preşedintele Iohannis, pe care am expus deja miercuri – menit un palton trântit nervos pe 
ALDE Călin Popescu Tăriceanu, îl îl acuză că încearcă să dea lecţii să alimenteze, la nivelul capota maşinii, minciuni toxice 
face praf pe Klaus Iohannis. de europenism în condiţiile în publicului, impresia că domnia sa despre cei care vor să scoată ţara 
Acesta spune că România are la care nu are niciun merit în lucrează.” a comentat pentru din UE.”
Cotroceni „un trântor solemn, un integrarea României în www.arenamedia.ro liderul ALDE 

State a mai subliniat că “Niciun 
politician - creaţie de laborator structurile NATO şi UE şi că îşi Călăraşi, Laurenţiu State care a 

partid nu a avut vreodată care nu a pus nicio piatră la arogă meritele altora. continuat “Domnul Iohannis nu a 
această temă, la noi, în campanie eşafodajul european”şi că fostul făcut nimic pentru integrare! „Domnul Klaus Werner Iohannis 
ori în afara ei. Niciun politician primar al Sibiului ”se crede vreun Alţii au făcut-o. Dumnealui era şi-a făcut un cadou 
cât de cât relevant nu a pus la Churchill ori Nelson Mandela al un primar din Sibiu care nu făcea ”instituţional”. Şi-a convocat 
îndoială orientarea pro-României”. decât să profite de generozitatea susţinătorii devotaţi pentru 
europeană a ţării. Faptele există guvernului pe care l-am condus Liderul ALDE, Călin Popescu semnarea unui pact ilegitim şi 

şi să-şi croiască drum electoral doar în imaginaţia prezidenţială.”Tăriceanu, lansează un atac dur imoral – din motive pe care le-

ALDE Călăraşi îi solicită lui 
Călin Popescu Tăriceanu 

să-şi anunţe candidatura la 
preşedinţia României

n ALDE Călăraşi

L. State: Nu vorbim despre un pact sau 
acord, ci despre un dictat de la Cotroceni!

L. State:  Domnul Iohannis nu a făcut 
nimic pentru integrare! Alţii au făcut-o!

AVI GALINA COOPERATIVA AGRICOLĂ anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul CONSTRUCŢII AGROINDUSTRIALE ŞI 
AGROTEHNICE, propus a fi amplasat în 
comuna Ştefan Vodă, jud. Călăraşi, nr. cad. 
5205.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Călăraşi – Şoseaua 
Chiciu, nr. 2, jud. Călăraşi şi la sediul 
titularului Str. Călăraşi, nr. 84, com. Modelu, 
jud. Călăraşi, în zilele de luni – vineri, între 
orele 08.00-16.00
Observaţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Călăraşi.

Accesul cetăţenilor la platformele lună
comunale de gunoi biodegradabile 2. Bovine: 9,87 lei / cap / lună
pentru depozitarea gunoiului de 3. Cabaline: 11,48 lei / cap / lună
grajd se face pe baza tichetului 4. Suine: 2,20 lei / cap / lună
eliberat de Primăria Comunei 5. Păsări: 0,015 lei / cap / lună
Grădiştea, ca urmare a achitării Pentru depozitarea resturilor 
taxei pentru depozitare, vegetale (de ex.: frunze, iarbă, etc) 
administrare şi valorificare gunoi, la şi a materialelor rezultate din 
casieria instituţiei, taxă care se demolări / construcţii, Primăria 
calculează în funcţie de cantitatea Comunei Grădiştea eliberează 
generată de animale deţinute şi tichet de acces în zonele special 
declarate la compartimentul amenajate GRATUIT.
Registrul Agricol, astfel: La platformele comunale de gunoi 
1. Ovine / caprine: 1,07 lei / cap / nu au acces persoanele juridice.

Vă aducem la cunoştinţă că aveţi obligaţia de a curăţa terenul 
aflat în dreptul gospodăriei dumneavoastră, conform 
Hotărârii Consiliului Local nr. 97 din 30.08.2016 privind 
normele de gospodărire comunală în care la art. 13, lit. e) se 
specifică: „nemenţinerea curăţeniei de pe trotuare, pe 
pistele de ciclişti, pe partea carosabilă a străzii sau a 
drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei sau a 
terenului pe care îl folosesc”.
Ca urmare a celor menţionate mai sus, angajaţii SC Satul Nou 
Grădiştea SRL nu vor mai tunde porţiunea dintre trotuar şi 
gardurile cetăţenilor. Respectiva societate a făcut acest 
serviciu pentru a veni în ajutorul cetăţenilor însă această 
obligaţie revine în sarcinile dumneavoastră, drept urmare, vă 
rugăm să respectaţi cele menţionate mai sus, în caz contrar 
veţi fi sancţionaţi cu amendă de la 100 la 200 de lei.
Vă mulţumim pentru înţelegere

Viceprimar,
Virgil Stoian

Senatorul Răducu Filipescu a 
susţinut vineri că liberalii 
propun călărăşenilor pentru 
Primărie, la localele de anul 
viitor, un tandem format din 
actualul primar, Dan Drăgulin 
şi viceprimarul, Viorel Ivanciu, 
despre care spune că, cel 
puţin momentan, e cea mai 
bună variantă. 

„E un tandem care merge la 
Primărie: Drăgulin – Ivanciu. 
Merg împreună şi vom vedea 
care va fi situaţia. Dar la ora 
actuală, nu avem o variantă 
mai bună” a precizat 
Filipescu.

Adevăratul lider al PNL 
Călăraşi a explicat şi motivul 
pentru care celălalt 
viceprimar, Dragoş Coman, 
transferat în partid în urmă cu 
vreo 4 ani, a fost lăsat în afara 
„combinaţiei”. 

„Deocamdată Coman n-a 
făcut nicio declaraţie publică 
că se alătură acestui tandem. 
În momentul în care va face 
declaraţie publică că va 
merge alături de Drăgulin şi 
Ivanciu va intra şi el în 
această combinaţie. Dar 
deocamdată, e reţinut!” a 
mai afirmat Filipescu.

unor coincidenţe care ar putea să stârnească de 
ce nu?, şi interesul oamenilor sensibili când vine 
vorba de suspiciuni.

Dacă v-aţi propus cumva să ardeţi etapele şi să Drăgulin a iniţiat în luna iulie, deci la o lună şi de fapt a doua favoare dar atât de impozantă pe Trecând în revistă succint beneficiile financiare de 
pătrundeţi în sferele înalte ale administraţiei ceva de la obţinerea mandatului, Proiectul de care i-o făcea Drăgulin după cea de consilier care Deculescu Valentin a avut parte în 2017, 
publice locale pe „repede – înainte”, vă prezint în hotărâre privind aprobarea criteriilor judeţean, funcţie pe care a obţinut-o în iunie observăm că suma încasărilor sale este estimată 
continuare o reţetă simplă de tot, dar de succes procedurilor şi atribuţiilor specifice postului de 2016, fiind ales pe lista PNL, deşi provenea din la puţin peste 100 de mii de lei. Nu avem încă 
maxim, care i-a adus atâtea avantaje actualului administrator public din cadrul Aparatului de UNPR, partid la care „semnase condica” mai bine datele şi pe 2018, oricum mai substanţiale că s-a 
administrator al municipiului Călăraşi, Valentin specialitate al Primarului precum şi a de un an şi jumătate şi...Dan Drăgulin, aţi reţinut mărit serios leafa la stat, întrucât nu am văzut 
Deculescu, om cu greutate însemnată în PNL. contractului de management care a şi fost votat desigur!, donatarul lui Deculescu Valentin. încă postată Declaraţia de avere aferentă.

de noii consilieri locali. E adevărat că Drăgulin Dar despre ce e vorba? Beneficiile, privilegiile, avantajele, cum vreţi voi!, Dar fiţi pe pace. La nivelul Primăriei, salariul lui 
iniţiase şi mai devreme un astfel de proiect, spre nu se opresc aici. În primăvara anului 2017, În Declaraţia de avere depusă pe 7 iunie 2017 şi Deculescu Valentin este identic cu cel al 
finalul mandatului 2012 – 2016, însă picase la vot Deculescu Valentin era răsplătit şi cu prima pe care o puteţi „consulta” pe site-ul Primăriei viceprimarilor, deşi aceştia au fost aleşi de 
din cauza opoziţiei consilierilor PSD. De data asta, funcţie politică, devenind membru al BPL PNL Călăraşi, primarul Dan Drăgulin susţine la Cap. VI cetăţeni iar el a obţinut jobul în urma unui 
s-a făcut voia lui Drăgulin! Călăraşi iar odată cu alegerea în funcţia de că în 2016 a primit donaţii în valoare totală de examen, pus la cale de primar, adică de donatar! 
În foarte scurt timp, s-a declanşat şi procedura de preşedinte al organizaţiei judeţene PNL Călăraşi a 22.500 de lei. Evident pentru campania electorală Tare mi-e teamă pentru cei din partid care încă 
organizare a concursului la care s-a înscris, lui Drăgulin, DV era şi el ales într-o funcţie de în care a candidat cu succes pentru al doilea mai cred că ar putea să-i ia locul lui Drăgulin dacă 
coincidenţă, un singur doritor. O singură vicepreşedinte. Îşi găsise şi în partid un loc în mandat de edil. Printre donatori s-a aflat şi acesta va face un pas în spate până la locale sau 
persoană! Unicul candidat a fost Deculescu dreapta Tatălui. Deculescu Valentin, cu suma de 7000 lei (adică 70 înainte de parlamentare. Donatarul nu-l va omite 
Valentin, şomer de vreo 9 luni după ce încheiase de milioane de lei vechi). Un gest deosebit. Cine nici de data asta pe...donator! Cam tot în acea perioadă, dacă nu cumva chiar 
în decembrie 2017 conturile cu ENEL Distribuţie mai are curaj în ziua de astăzi să investească într- mai devreme, evident, datorită calităţilor sale Aşa funcţionează democraţia în PNL. De altfel un 
Muntenia SA. Între noi fie vorba, nu e limpede un politician! Oricum nimic ilegal până aici. deosebite, acelaşi Deculescu Valentin era numit / partid plin de oameni cinstiţi, de dreapta, foarte 
dacă a plecat de bună voie sau a fost demis. Dar Respectând legea, oricine are bani poate să ales, whatever!, preşedinte al Asociaţiei de buni atunci când activează în mediul public. Faci o 
ce mai contează, calvarul său lua sfârşit!doneze o sumă de bani pentru un candidat dezvoltare Intercomunitară ADI Ecoaqua. Şi asta, donaţie, fie ea cât de mică, dar face toţi...banii!

angrenat într-o bătălie politică. Pe 29 septembrie 2016, a susţinut proba scrisă precum cele de administrator public şi consilier Acum ce să vă zic... A fost nevoie de multă aţă 
unde a obţinut 75 de puncte iar pe 4 octombrie, judeţean, o altă funcţie remunerată!Riscând maxim, donaţia lui Deculescu Valentin s-a albă dar în esenţă, reţeta e fabuloasă. V-aş invita, 
pe cea orală. Evident, Deculescu Valentin dovedit până la urmă extrem de „profitabilă”. Cei Altfel spus, iată câte parale a putut să genereze o cu dragă inimă, să procedaţi ca Deculescu 
devenea cu acte în regulă administrator public al 7 mii de lei, smulţi de la gura familiei, s-au donaţie corectă, corespunzătoare, bine făcută şi Valentin dar mi-e teamă că nu veţi avea şansa lui. 
municipiului Călăraşi, un fel de al 3-lea viceprimar transformat într-o investiţie de mare succes. mai ales cui trebuie! Am bifat o grămadă de Până la urmă unu-i Drăgulin şi acela-i şi el pe cale 
dar mult mai apropiat de sufletul primarului. Era Imediat după depunerea jurământului, primarul beneficii financiare şi nu numai generate în urma de dispariţie!

Primăria Comunei Grădiştea
Informaţii cu privire la eliberarea tichetului de acces la 
platformele comunale de gunoi din comuna Grădiştea

IMPORTANT

Anunţ public privind 
depunerea solicitării 

de emitere a 
acordului de mediu

Primăria Comunei Grădiştea

ANUNŢ

Filipescu: E un 
tandem care 

merge la Primărie. 
Mesaj pentru 

Dragoş Coman!

Prea multe „coincidenţe” pentru o „evidenţă” atât de mare!

Cum a „insistat” Drăgulin pentru aprobarea 
funcţiei de administrator public al municipiului
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Una din marile probleme cu care Evident, „milogeala” a dat roade, 
actualul primar, Dan Drăgulin, s-a PH-ul fiind votat în unanimitate 
confruntat la finalul primului până la urmă de cei 21 de consilieri 
mandat şi pe care a dorit s-o rezolve locali, aşa cam cum a vrut iniţiatorul. 
cu celeritate în cel de-al doilea a fost 

Ce nu a spus atunci Dragulin cu voce desemnarea prin concurs a 
tare ca să audă toată lumea, inclusiv administratorului public al 
fraierii ori naivii, e că pentru postul municipiului, un fel de al 3-lea 
de administrator public avea la viceprimar dar mult mai erudit, 
îndemână şi specialistul, aflat chiar obligat să deţină în mapa 
în curtea partidului, în imediata sa profesională o serie de calificări de 
apropiere. Timpul a demonstrat excepţie. Entuziasmul, frenezia din 
ulterior că doar o singură persoană timpul campaniei electorale 
avea să fie interesată de această trebuiau cât mai repede să se 
funcţie şi acela era Valentin concretizeze şi în proiecte palpabile 
Deculescu. Bun amic cu primarul, pentru călărăşeni, aşa că echipa 
donator al acestuia în campania liberală de conducere a Primăriei 
pentru locale, care-l urmase inclusiv trebuia mărită prin cooptarea unui 
în UNPR când Drăgulin s-a arătat „profi”, capabil să dea viaţă cât mai 
atras de interesul naţional. Şi de repede promisiunilor din campanie. 
vreo câteva luni, la vremea Şi pentru că vorba lungă-i şi sărăcia 
respectivă, în şomaj. În plus omului, încă din prima lună a noului 
„insensibil” faţă de doctrinele mandat, mai exact în şedinţa 
politice de vreme ce în cariera sa ordinară din 28 iulie 2016, Drăgulin 
politică a bifat până acum vreo 4 care va face o lucrare Sunt de multe ori probleme, şi dl le-a pus sub nas noilor aleşi locali 
formaţiuni politice: PSD, PNL, UNPR corespunzătoare, indiferent de Dragu este aici martor, la care nu Proiectul de hotărâre privind 
şi din nou PNL. A trecut de la stânga studiile superioare pe care le are, poţi face faţă chiar dacă ai doi aprobarea criteriilor, procedurilor si 
la dreapta şi invers fără să clipească. fie el economist, inginer sau viceprimari. Eu, de exemplu nu am atribuțiilor specifice postului de 
Candidând de unul singur şi cu tema jurist….” Omul făcuse probabil o administrator public din cadrul studii postuniversitare nici în 
bine făcută, Deculescu a devenit promisiune cuiva şi trebuia onorată. Aparatului de specialitate al management nici în administraţie 
noul administrator public al Ba mai mult, a insistat pe lângă aleşii Primarului precum si a contractului publică, haideţi să gândim profund, 
municipiului iar din octombrie 2016 locali, solicitându-le să-l ajute în de management. mai bine nu îl votăm, haideţi să 
şi până în prezent rezultatele nu s-au această chestiune arăzătoare, nu să-i gândim constructiv şi să dăm lăsat aşteptate. Municipiul Călăraşi În plen, discuţiile au fost aprinse, pună beţe în roate prin impunerea posibilitatea nu doar unui segment s-a transformat, peste noapte, într-fiind necesară şi intervenţia de fel de fel de condiţii restrictive 

din societatea asta ci a unei un adevărat aspirator fonduri primarului, în fond iniţiatorul „Am scos la concurs aşa de multe 
multitudini de specializări care pot europene şi guvernamentale, semn proiectului mai sus menţionat. posturi şi nu a venit nimeni pentru 
veni la un concurs, eu vă spun că că experienţa sa profesională, Drăgulin, aproape că i-a implorat pe că am avut nişte condiţii, stabilite 
sunt oameni care nu au acest gen superioară inclusiv viceprimarilor, a consilieri să nu înăsprească de lege, foarte dure, dacă vreţi să 
de masterate şi care sunt foarte făcut diferenţa. Noroc cu insistenţa condiţiile de participare la concurs, mă ajutaţi şi puneţi nişte condiţii la 
buni  ….”. şi-a continuat primarul primarului pentru revitalizarea subliniind că „vreau să participe la care nu poate veni nimeni atunci 
discursul. acestei funcţii!concurs cei care se simt în stare şi mai bine nu îl aprobaţi. 

La Palatul Cotroceni a fost programată, joi, partidele trebuie să semneze. Dacă nu, „pact politic” este vorba? În primul rând, 
ceremonia publică de semnare a Acordului pornește o propagandă împotriva lor. Oare impunerea unui traseu european pentru 
Politic Naţional pentru consolidarea Klaus Iohannis consideră că prin semnarea România. Oare nu are România aşa ceva? E 
parcursului european al României, propus de ciudat, parcă România nu ar fi membru al UE 
preşedintele Klaus Iohannis, după alegerile de 12 ani şi nu am şti cu ce se mănâncă 
europarlamentare şi referendumul din 26 Europa. O deturnare a scopului 
mai. La eveniment au participat preşedintele referendumului în interesul strict electoral al 
PNL, Ludovic Orban, preşedintele USR, Dan dlui Iohannis. Şi acum avem o nouă 
Barna, preşedintele PRO România, Victor confirmare a acestui ţel electoral: dl Iohannis 
Ponta şi preşedintele PMP, Eugen Tomac. îşi adună la masa de la Cotroceni noua sa 

“familie”, pe cei pe care îşi doreşte să îi Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a 
folosească în lupta pentru răsturnarea declarat că Uniunea este de acord cu textul 
Guvernului legitim PSD-ALDE.”acordului, dar nu a putut fi prezent joi din 

cauza unei deplasări în străinătate, urmând Liderul ALDE Călăraşi consideră că momentul 
să îl semneze săptămâna viitoare. Liderul semnării acelui pact nu este întâmplător şi 
UDMR a mai spus că îi va înmâna are legătură cu votul pe moţiunea de 
preşedintelui Iohannis şi o serie de observaţii cenzură. “Nu poate fi întâmplător momentul 

acestui Acord de către câteva partide va şi propuneri legate de relaţia dintre în care forţează semnarea acestui document 
putea pune presiune pe judecătorii Curţii majoritate şi minorităţi. de către doar o parte a clasei politice, exact 
Constituţionale astfel încât să ia o decizie înainte de votul pe moţiunea de cenzură. În Au absentat, în schimb, reprezentanţii PSD şi 
favorabilă domniei sale? Prin includerea în profund dispreţ, deşi tema statului de drept ALDE.
acest Acord a altor teme decât a celor pe este una omniprezentă altfel în discursul său, “Decizia președintelui vine în contextul în 
care s-au pronunţat românii la referendum, domnul Iohannis a ignorat propunerile făcute care Curtea Constituțională a amânat 
Klaus Iohannis nu a făcut altceva decât să de ALDE şi preşedintele Călin Popescu verificarea referendumului din 26 mai. Acest 
deturneze scopul acestui referendum.” Tăriceanu. Klaus Iohannis îşi arogă rolul de lucru arată respectul pe care îl poartă 
State a explicat şi motivele pentru care ALDE mediator doar în condiţiile domniei sale: un Iohannis instituțiilor statului. Nu este decât o 
a ales să nu participle la ceremonie “ALDE a discurs care  din nou, în loc să unească o ţară nouă dovadă de disperare din partea 
avut o atitudine pe măsură. La referendum şi o clasă politică, nu face altceva decât să preşedintelui şi de lipsă de respect faţă de 
nu a fost vorba de niciun pact, deci, ce să dezbine şi că creeze o variantă de rolul instituţiilor din statul român.” a 
semnăm? Şi mai ales de ce? Doar ca să aibă “democraţie” pentru domnia sa şi prietenii menţionat pentru www.arenamedia.ro 
domnul Iohannis în mâini un instrument care domniei sale. Pentru că de la PNL sau USR nu vicepreşedintele ALDE Călăraşi, Laurenţiu 
să-l ajute la alegerea lui ca preşedinte? Şi, poţi avea pretenţii. În starea lor, ar fi de State care a continuat “Nu vorbim azi despre 
apropos, despre ce „acord naţional” vorbeşte acord cu orice propunere venită de la un pact sau acord, ci despre un dictat de la 
domnul preşedinte Iohannis? Despre care Iohannis.” a conchis State.Cotroceni. Președintele dictează, iar 

Organizaţia judeţeană ALDE Călăraşi îi solicită domnului 
preşedinte Călin Popescu Tăriceanu, singurul 
contracandidat cu adevărat redutabil al actualului 
preşedinte, să îşi asume şi să îşi anunţe neîntîrziat 
candidatura în alegerile prezidenţiale din luna noiembrie a 
acestui an.
„Cerem, de asemenea, conducerii centrale a partidului să 
demareze neîntîrziat negocieri cu partenerii de guvernare 
de la PSD pentru stabilirea unui candidat comun în alegerile 
prezidenţiale, în persoana domnului Călin Popescu 
Tăriceanu, singurul care poate înfrînge maşinăria electorală 
grupată în spatele actualului presedinte şi care poate aduce 
în fruntea ţării un lider autentic şi devotat ţării sale.” 
susţine vicepreşedintele organizaţiei judeţene ALDE 
Călăraşi, Laurenţiu State care a prezentat şi o parte din 
motivele pentru care domnul Tăriceanu este îndreptăţit să 
şi asume o astfel de responsabilitate majoră:
„Pentru că România devine tot mai mult scena unui 
marxism cultural de o violenţă cum nu s-a mai văzut din 
anii 50 şi care ne ameninţă însăşi fiinţa naţională, 
împingîndu-ne spre a ne ruşina de valorile morale cele mai 
profunde, libertate, respectul faţă de om, faţă de valorile 
naţionale şi familiale.
Pentru că termeni precum patriotism, patrie ori tradiţie 
devin în gurile neo-marxiştilor ”pericole la adresa 
parcursului european al României ”, iar oricine le invocă 
devine duşman al ”binelui” societăţii.
Pentru că suntem împinşi tot mai mult spre statutul de 
popor de consumatori, în loc de constructori, cum am fost 
de cînd ne ştim.
Pentru că avem nevoie să învăţăm din experienţa tristă a 
Moldovei, ţară aruncată în haos după ani de zile în care 
guvernarea a fost luată din mîinile politicienilor de către 
serviciile secrete şi de oligarhii creaţi de ele.
Pentru că avem nevoie de un preşedinte care să simtă şi să 
gîndească în primul rand româneşte, care mai înainte de a 
fi cetăţean planetar, continental ori unional trebuie să fie 
un bun român, iar România a ajuns de prea multe ori în 
situaţia de a fi condusă de oameni dedicaţi altor sisteme de 
valori şi altor naţii.
Pentru că avem nevoie de un preşedinte care să unească, 
nu să dezbine, să ofere soluţii, nu să creeze probleme, să 
arate calea cea dreaptă, nu să ridice baraje artificiale.
Pentru că avem nevoie de un preşedinte care să se implice 
curajos, bărbăteşte în marile probleme cu care se confruntă 
ţara, societatea, nu de unul care la prima criză scrie 
disperat la Bruxelles, cerînd indicaţii preţioase.
Pentru că alegerile prezidenţiale bat la uşă, vremea 
experimentelor şi a căutărilor a trecut, iar timpul presează, 
fiindcă e nevoie de multă muncă şi mobilizare pentru 
victorie.”

n ALDE Călăraşi

n PNL Călăraşi

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

În data de 11 iunie 2019, la Varna, Bulgaria, Biroul kilometri de drum; 11 zone protejate NATURA 2000 
Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi au dezvoltat instrumente de management care 
pentru graniţa România-Bulgaria – BRCT Călăraşi (în contribuie la îmbunătăţirea stării de conservare a 
calitate de Secretariat Comun pentru Programul 27.058 de hectare de habitate; au fost create 32 de 
Interreg V-A România-Bulgaria) în colaborare cu produse turistice/servicii pentru promovarea 
Autoritatea de Management din România (Ministerul atracţiilor naturale şi culturale din zona 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice) şi transfrontalieră; au fost organizate campanii de 
Autoritatea Naţională din Bulgaria (Ministerul educaţie pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor, 
Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice) au etc.
organizat două întâlniri importante în ceea ce În continuare, a avut loc prima reuniune a Grupului 
priveşte prezentul şi viitorul cooperării Comun de Lucru pentru planificarea şi programarea 
transfrontaliere dintre România şi Bulgaria. strategică a Programului pentru Cooperare 

Transfrontalieră România-Bulgaria 2021-2027. În Astfel, în cadrul celei de a unsprezecea reuniuni a 
cadrul reuniunii au fost discutate aspecte proiecte, finalizarea a 40 de proiecte şi atingerea Comitetului de Monitorizare al Programului Interreg 
importante, dintre care menţionăm: provocări ale următoarelor rezultate: au fost lansate achiziţii V-A România-Bulgaria, a fost aprobat Raportul Anual 
perioadei de programare 2021-2027, calendarul publice pentru modernizarea a aproximativ 123 de de Implementare al Programului Interreg V-A 
orientativ al procesului de programare, precum şi România-Bulgaria pentru anul 2018 şi au fost 
Nota Conceptuală pentru Programul de Cooperare adoptate decizii importante pentru implementarea 
Transfrontalieră România - Bulgaria 2021-2027.Programului Interreg V-A România – Bulgaria.
Pentru a afla mai multe despre Programul Interreg V-

Rezultatele principale obţinute în cursul anului 2018 A România-Bulgaria şi despre proiectele finanţate, 
sunt legate de progresul înregistrat de program în vă invităm să accesaţi site-ul oficial al programului: 
ceea ce priveşte implementarea a peste 150 de www.interregrobg.eu.

Prezent şi viitor în cooperarea transfrontalieră dintre România şi Bulgaria

pe banii alocaţi de noi Sibiului, 
capitală culturală europeană. 
Azi, fostul primar crede că 
parcursul european al ţării stă 
strict în persoana sa şi împrăştie, 
între două navete la Bruxelles şi 

Preşedintele Senatului, liderul la preşedintele Iohannis, pe care am expus deja miercuri – menit un palton trântit nervos pe 
ALDE Călin Popescu Tăriceanu, îl îl acuză că încearcă să dea lecţii să alimenteze, la nivelul capota maşinii, minciuni toxice 
face praf pe Klaus Iohannis. de europenism în condiţiile în publicului, impresia că domnia sa despre cei care vor să scoată ţara 
Acesta spune că România are la care nu are niciun merit în lucrează.” a comentat pentru din UE.”
Cotroceni „un trântor solemn, un integrarea României în www.arenamedia.ro liderul ALDE 

State a mai subliniat că “Niciun 
politician - creaţie de laborator structurile NATO şi UE şi că îşi Călăraşi, Laurenţiu State care a 

partid nu a avut vreodată care nu a pus nicio piatră la arogă meritele altora. continuat “Domnul Iohannis nu a 
această temă, la noi, în campanie eşafodajul european”şi că fostul făcut nimic pentru integrare! „Domnul Klaus Werner Iohannis 
ori în afara ei. Niciun politician primar al Sibiului ”se crede vreun Alţii au făcut-o. Dumnealui era şi-a făcut un cadou 
cât de cât relevant nu a pus la Churchill ori Nelson Mandela al un primar din Sibiu care nu făcea ”instituţional”. Şi-a convocat 
îndoială orientarea pro-României”. decât să profite de generozitatea susţinătorii devotaţi pentru 
europeană a ţării. Faptele există guvernului pe care l-am condus Liderul ALDE, Călin Popescu semnarea unui pact ilegitim şi 

şi să-şi croiască drum electoral doar în imaginaţia prezidenţială.”Tăriceanu, lansează un atac dur imoral – din motive pe care le-

ALDE Călăraşi îi solicită lui 
Călin Popescu Tăriceanu 

să-şi anunţe candidatura la 
preşedinţia României

n ALDE Călăraşi

L. State: Nu vorbim despre un pact sau 
acord, ci despre un dictat de la Cotroceni!

L. State:  Domnul Iohannis nu a făcut 
nimic pentru integrare! Alţii au făcut-o!

AVI GALINA COOPERATIVA AGRICOLĂ anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul CONSTRUCŢII AGROINDUSTRIALE ŞI 
AGROTEHNICE, propus a fi amplasat în 
comuna Ştefan Vodă, jud. Călăraşi, nr. cad. 
5205.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Călăraşi – Şoseaua 
Chiciu, nr. 2, jud. Călăraşi şi la sediul 
titularului Str. Călăraşi, nr. 84, com. Modelu, 
jud. Călăraşi, în zilele de luni – vineri, între 
orele 08.00-16.00
Observaţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Călăraşi.

Accesul cetăţenilor la platformele lună
comunale de gunoi biodegradabile 2. Bovine: 9,87 lei / cap / lună
pentru depozitarea gunoiului de 3. Cabaline: 11,48 lei / cap / lună
grajd se face pe baza tichetului 4. Suine: 2,20 lei / cap / lună
eliberat de Primăria Comunei 5. Păsări: 0,015 lei / cap / lună
Grădiştea, ca urmare a achitării Pentru depozitarea resturilor 
taxei pentru depozitare, vegetale (de ex.: frunze, iarbă, etc) 
administrare şi valorificare gunoi, la şi a materialelor rezultate din 
casieria instituţiei, taxă care se demolări / construcţii, Primăria 
calculează în funcţie de cantitatea Comunei Grădiştea eliberează 
generată de animale deţinute şi tichet de acces în zonele special 
declarate la compartimentul amenajate GRATUIT.
Registrul Agricol, astfel: La platformele comunale de gunoi 
1. Ovine / caprine: 1,07 lei / cap / nu au acces persoanele juridice.

Vă aducem la cunoştinţă că aveţi obligaţia de a curăţa terenul 
aflat în dreptul gospodăriei dumneavoastră, conform 
Hotărârii Consiliului Local nr. 97 din 30.08.2016 privind 
normele de gospodărire comunală în care la art. 13, lit. e) se 
specifică: „nemenţinerea curăţeniei de pe trotuare, pe 
pistele de ciclişti, pe partea carosabilă a străzii sau a 
drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei sau a 
terenului pe care îl folosesc”.
Ca urmare a celor menţionate mai sus, angajaţii SC Satul Nou 
Grădiştea SRL nu vor mai tunde porţiunea dintre trotuar şi 
gardurile cetăţenilor. Respectiva societate a făcut acest 
serviciu pentru a veni în ajutorul cetăţenilor însă această 
obligaţie revine în sarcinile dumneavoastră, drept urmare, vă 
rugăm să respectaţi cele menţionate mai sus, în caz contrar 
veţi fi sancţionaţi cu amendă de la 100 la 200 de lei.
Vă mulţumim pentru înţelegere

Viceprimar,
Virgil Stoian

Senatorul Răducu Filipescu a 
susţinut vineri că liberalii 
propun călărăşenilor pentru 
Primărie, la localele de anul 
viitor, un tandem format din 
actualul primar, Dan Drăgulin 
şi viceprimarul, Viorel Ivanciu, 
despre care spune că, cel 
puţin momentan, e cea mai 
bună variantă. 

„E un tandem care merge la 
Primărie: Drăgulin – Ivanciu. 
Merg împreună şi vom vedea 
care va fi situaţia. Dar la ora 
actuală, nu avem o variantă 
mai bună” a precizat 
Filipescu.

Adevăratul lider al PNL 
Călăraşi a explicat şi motivul 
pentru care celălalt 
viceprimar, Dragoş Coman, 
transferat în partid în urmă cu 
vreo 4 ani, a fost lăsat în afara 
„combinaţiei”. 

„Deocamdată Coman n-a 
făcut nicio declaraţie publică 
că se alătură acestui tandem. 
În momentul în care va face 
declaraţie publică că va 
merge alături de Drăgulin şi 
Ivanciu va intra şi el în 
această combinaţie. Dar 
deocamdată, e reţinut!” a 
mai afirmat Filipescu.

unor coincidenţe care ar putea să stârnească de 
ce nu?, şi interesul oamenilor sensibili când vine 
vorba de suspiciuni.

Dacă v-aţi propus cumva să ardeţi etapele şi să Drăgulin a iniţiat în luna iulie, deci la o lună şi de fapt a doua favoare dar atât de impozantă pe Trecând în revistă succint beneficiile financiare de 
pătrundeţi în sferele înalte ale administraţiei ceva de la obţinerea mandatului, Proiectul de care i-o făcea Drăgulin după cea de consilier care Deculescu Valentin a avut parte în 2017, 
publice locale pe „repede – înainte”, vă prezint în hotărâre privind aprobarea criteriilor judeţean, funcţie pe care a obţinut-o în iunie observăm că suma încasărilor sale este estimată 
continuare o reţetă simplă de tot, dar de succes procedurilor şi atribuţiilor specifice postului de 2016, fiind ales pe lista PNL, deşi provenea din la puţin peste 100 de mii de lei. Nu avem încă 
maxim, care i-a adus atâtea avantaje actualului administrator public din cadrul Aparatului de UNPR, partid la care „semnase condica” mai bine datele şi pe 2018, oricum mai substanţiale că s-a 
administrator al municipiului Călăraşi, Valentin specialitate al Primarului precum şi a de un an şi jumătate şi...Dan Drăgulin, aţi reţinut mărit serios leafa la stat, întrucât nu am văzut 
Deculescu, om cu greutate însemnată în PNL. contractului de management care a şi fost votat desigur!, donatarul lui Deculescu Valentin. încă postată Declaraţia de avere aferentă.

de noii consilieri locali. E adevărat că Drăgulin Dar despre ce e vorba? Beneficiile, privilegiile, avantajele, cum vreţi voi!, Dar fiţi pe pace. La nivelul Primăriei, salariul lui 
iniţiase şi mai devreme un astfel de proiect, spre nu se opresc aici. În primăvara anului 2017, În Declaraţia de avere depusă pe 7 iunie 2017 şi Deculescu Valentin este identic cu cel al 
finalul mandatului 2012 – 2016, însă picase la vot Deculescu Valentin era răsplătit şi cu prima pe care o puteţi „consulta” pe site-ul Primăriei viceprimarilor, deşi aceştia au fost aleşi de 
din cauza opoziţiei consilierilor PSD. De data asta, funcţie politică, devenind membru al BPL PNL Călăraşi, primarul Dan Drăgulin susţine la Cap. VI cetăţeni iar el a obţinut jobul în urma unui 
s-a făcut voia lui Drăgulin! Călăraşi iar odată cu alegerea în funcţia de că în 2016 a primit donaţii în valoare totală de examen, pus la cale de primar, adică de donatar! 
În foarte scurt timp, s-a declanşat şi procedura de preşedinte al organizaţiei judeţene PNL Călăraşi a 22.500 de lei. Evident pentru campania electorală Tare mi-e teamă pentru cei din partid care încă 
organizare a concursului la care s-a înscris, lui Drăgulin, DV era şi el ales într-o funcţie de în care a candidat cu succes pentru al doilea mai cred că ar putea să-i ia locul lui Drăgulin dacă 
coincidenţă, un singur doritor. O singură vicepreşedinte. Îşi găsise şi în partid un loc în mandat de edil. Printre donatori s-a aflat şi acesta va face un pas în spate până la locale sau 
persoană! Unicul candidat a fost Deculescu dreapta Tatălui. Deculescu Valentin, cu suma de 7000 lei (adică 70 înainte de parlamentare. Donatarul nu-l va omite 
Valentin, şomer de vreo 9 luni după ce încheiase de milioane de lei vechi). Un gest deosebit. Cine nici de data asta pe...donator! Cam tot în acea perioadă, dacă nu cumva chiar 
în decembrie 2017 conturile cu ENEL Distribuţie mai are curaj în ziua de astăzi să investească într- mai devreme, evident, datorită calităţilor sale Aşa funcţionează democraţia în PNL. De altfel un 
Muntenia SA. Între noi fie vorba, nu e limpede un politician! Oricum nimic ilegal până aici. deosebite, acelaşi Deculescu Valentin era numit / partid plin de oameni cinstiţi, de dreapta, foarte 
dacă a plecat de bună voie sau a fost demis. Dar Respectând legea, oricine are bani poate să ales, whatever!, preşedinte al Asociaţiei de buni atunci când activează în mediul public. Faci o 
ce mai contează, calvarul său lua sfârşit!doneze o sumă de bani pentru un candidat dezvoltare Intercomunitară ADI Ecoaqua. Şi asta, donaţie, fie ea cât de mică, dar face toţi...banii!

angrenat într-o bătălie politică. Pe 29 septembrie 2016, a susţinut proba scrisă precum cele de administrator public şi consilier Acum ce să vă zic... A fost nevoie de multă aţă 
unde a obţinut 75 de puncte iar pe 4 octombrie, judeţean, o altă funcţie remunerată!Riscând maxim, donaţia lui Deculescu Valentin s-a albă dar în esenţă, reţeta e fabuloasă. V-aş invita, 
pe cea orală. Evident, Deculescu Valentin dovedit până la urmă extrem de „profitabilă”. Cei Altfel spus, iată câte parale a putut să genereze o cu dragă inimă, să procedaţi ca Deculescu 
devenea cu acte în regulă administrator public al 7 mii de lei, smulţi de la gura familiei, s-au donaţie corectă, corespunzătoare, bine făcută şi Valentin dar mi-e teamă că nu veţi avea şansa lui. 
municipiului Călăraşi, un fel de al 3-lea viceprimar transformat într-o investiţie de mare succes. mai ales cui trebuie! Am bifat o grămadă de Până la urmă unu-i Drăgulin şi acela-i şi el pe cale 
dar mult mai apropiat de sufletul primarului. Era Imediat după depunerea jurământului, primarul beneficii financiare şi nu numai generate în urma de dispariţie!
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Anunţ public privind 
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de emitere a 
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Filipescu: E un 
tandem care 

merge la Primărie. 
Mesaj pentru 

Dragoş Coman!

Prea multe „coincidenţe” pentru o „evidenţă” atât de mare!

Cum a „insistat” Drăgulin pentru aprobarea 
funcţiei de administrator public al municipiului
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