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n Călăraşi n ALDE Călăraşi

În scandalul derulat recent între directorul 500 de mii de lei, adică 5 miliarde de lei de alte persoane fizice sau juridice? De altfel aprofundat, corespunzător cu legislaţia în 
Direcţiei Dezvoltare din cadrul Consiliului vechi. chiar directorul Chirilă a spus recent că „noi vigoare. Că doar d-aia sunteţi în vârful unei 
Judeţean, Eduard Grama şi directorul CSM am cerut să cedem Consiliului Judeţean, în instituţii care musteşte de profesionişti la Din acest moment, lucrurile devin neclare.
Călăraşi, Dumitru Chirilă, declanşat pe mod deosebit acel teren sintetic pentru că toate capitolele.De ce a investit Primăria pe un teren care nu-i 
marginea utilizării de către juniorii Dunării a practic râca de-acolo a pornit” Carevasăzică, aparţine. Cel puţin nu în totalitate! Nu mai e 
unui teren sintetic de minifotbal pentru care omu' nu ştie cum să scape mai repede de o un secret, o parte importantă din terenurile 

belea cu care s-a pricopsit peste noapte ar fi trebuit să achite contravaloarea unei şi clădirile din incinta Complexului Sportiv 
datorită bunăvoinţei Primăriei care risipeşte chirii de 20 de lei / oră, Primăria Călăraşi n-a Dunărea sunt ale MTS-ului şi administrate de 
bani pe „lucruri” care nu sunt ale sale. Şi de scos nici măcar un sunet darămite un cuvânt. CSM Călăraşi. Că doar d-aia se chinuie acum 
care ar trebui să se ocupe altcineva.Deşi avea obligaţia să o facă! Dar, ne-am cam ministrul sportului să găsească o soluţie 

obţinuit cu acest mod de lucru arogant al rapidă pentru ca astfel de imobile pe care Ce ziceţi, domnule primar? Merită să vă 
primarului Drăgulin care are ieşire publice tot ministerul le deţine în ţară să intre în aplecaţi puţin asupra acestui subiect şi să ne 
mai rare iar atunci când o face, oferă nişte proprietatea autorităţilor publice locale şi lămuriţi? Nu m-aştept la o reacţie atât de 
explicaţii care mai degrabă stârnesc tot hazul. judeţene întrucât nu are bani pentru rapidă dar sper să ne luminaţi, măcar, până la 
Dar de ce ar fi trebuit să intervină Drăgulin şi conservare şi investiţii. finele mandatului. Grăbiţi-vă încet, pentru că 
/ sau superspecialiştii din Primărie? Dar să presupunem că Primăria Călăraşi are oricum banii s-au cheltuit, CSM se chinuie şi 
Pentru că acel teren a fost amenajat în 2016 drept de proprietate / administrare asupra acum să încaseze contravaloarea chiriei c-aşa 
de o firmă buzoiană, SC EUROBETON 2008 acelui teren de minifotbal întins pe o i-a dictat Curtea de Conturi iar pe Dumitru 
Compact SRL, cu resurse exclusiv din bugetul suprafaţă de 2600 mp. Atunci de ce Primăria Chirilă, un apropiat al dumneavoastră care vă 
municipiului. Conform contractului nr. 21005 n-a donat investiţia AFC Dunărea 2005 poartă un respect aparte, l-aţi băgat definitiv 
/ 06.05.2016, suma pusă la dispoziţie de Călăraşi unde este membru asociat şi a făcut- în... gura şefilor de la Consiliul Judeţean iar 
Primărie pentru realizarea lucrărilor a fost de o cadou CSM-ului, obligat, ulterior, de Curtea scandalul, unul de toată isprava, ne-a mai 
409.084 lei la care s-a adăugat TVA, în de Conturi să încaseze o chirie pentru animat, ce-i drept!, un pic viaţa. Aşteptăm, 
cuantum de 81.816,80 lei. În total, în jur de utilizarea lui de către cei de la Dunărea sau nu orice fel de răspuns, ci unul corect, 

Ziua Dunării – Ediţia a 7-a, organizată curioşi aflaţi în zonă. La ei merge să-ţi mai 
sâmbătă, în Parcul Central lângă debarcader, dregi imaginea, inventând şuşanele pe bani 
a fost mai degrabă un fiasco. Finanţat de la publici!
bugetul local cu suma de 40 de mii de lei Altfel, organizatorii au pregătit şi vreo mie 
(400 de milioane de lei vechi), evenimentul a de porţii de borş de peşte însă prin Parcul 
fost boicotat de călărăşeni dar şi de primarul Central n-au fost văzuţi decât vreo 300 de 
Dan Drăgulin. Altădată nelipsit de la pozele călărăşeni. La final, se întrebau ce să facă cu 
cu maestrul Ivan Patzaichin, Drăgulin s-a surplusul de... borş! Superb!
lipsit până şi de băile de mulţime. S-o fi 

Şi de data asta, bugetari din diverse săturat şi el de subţirimea surprizelor livrate 
instituţii, aduşi cu arcanul, au fost nevoiţi să an de an de asociaţia lui Patzaichin?
urce în cele 3 canotci, în competiţia de vâslit.De data asta l-a trimis în parc, ca să-i ţină 

locul, pe Valentin Deculescu, cel pentru care Dezastru, pe câteva sute de milioane de lei 
s-a străduit enorm să-l facă administrator vechi, bani publici aruncaţi pe apa Borcei, 
public în urmă cu vreo 3 ani. „Brelocul” său deşi consilierii locali se plâng prin şedinţele 
favorit ar fi fost chiar ridicat în slăvi de ordinare de plen că Primăria stă prost de tot 
câteva ori de prezentatorul evenimentului cu încasările, riscând din toamnă să nu mai 
stârnind zâmbete înfundate printre puţinii aibă bănuţi nici măcar de funcţionare.

„prăvplia” sa şi în câteva minute l-a 
convins să opteze pentru liberali. L-a pus 
imediat la muncă, „oferindu-i” la schimb 
posibilitatea să acceadă la una din cele 
două funcţii de viceprimar. Potenţialul 
său a fost evident la localele din 2016 şi 
asta o recunoaşte toată lumea în partid 
inclusiv Drăgulin care nu-l avea la suflet 
pe Dragoş încă din 2013. Şi acum în 
2019, tot la europarlamentare, aportul 
lui Dragoş n-a fost câtuşi de puţin infim. 
Însă în cei 3 petrecuţi împreună în 
Primărie, relaţiile dintre ei n-au fost 
deloc cordiale. Comunicare modestă de 
ambele părţi dublată chiar şi de niştre 
contre care s-au auzit până în stradă. Dar 
de dragul partidului au fost nevoiţi să 
coabiteze, fiecare cu broasca lui în gât.
Cu un an înainte de alegeri, Filipescu a 
apreciat că lucrurile trebuiau tranşate. Şi 
pentru că Drăgulin n-a avut sânge în 
instalaţie, problema a fost preluată de 
Filipescu care fără pic de diplomaţie, l-a 
cam somat pe Dragoş Coman să decidă: 
ori e albă, ori e neagră!
Mingea de acum e în terenul lui Dragoş. Dacă n-au reuşit cu Vasile Iliuţă, liberalii trecută. Atâta vreme cât nu-şi asumă, în 
Se va conforma, ori va forţa îndepărtarea cei „galbeni la faţă şi la suflet” speră să spaţiul public, o odă pe care s-o aşeze la 
din Primărie şi desigur din partid, le iasă cu Dragoş Coman. Pe primul, picioarele lui Drăgulin, soarta lui e, cam, 
alegându-se şi cu o doză de victimizare?Filipescu şi admiratorii lui l-au tot trimis pecetluită. Iar consecinţele vor fi pe 
Răspunsul n-a venit încă însă o astfel de cu forţa la PSD, în ultimii doi ani, însă măsură. Propagandiştii săi fideli şi zeloşi 
abordare, transferată acum şi în cârca lui degeaba. Liderul Consiliului Judeţean, vor pune în funcţiune maşinăria de 
Dragoş, s-ar putea să nu-le mai aducă rivalul de moarte al prea cinstiţilor şi discreditare. Îl vor urmări pas cu pas, îl 
liberalilor pe stil vechi „beneficiile” mult democraţilor Filipescu şi Drăgulin, e bine vor demoniza pe reţele de socializare, 
visate. După 7 ani de „administraţie mersi în partid şi n-are de gând să plece făcându-l, mai pe româneşte, albie de 
Drăgulin”, burduşită mai degrabă de nici azi, nici mâine şi nici luna viitoare. porci.
nereuşite decât de realizări, să-ţi mai pui Ori la anul. Pe Dragoş Coman s-au gândit Dragoş Coman nu mai e un no name în 
şi pe fugă doi lideri locali, fără de care n-că e mai bine să-l trimită, desigur, tot cu politică. Dimpotrivă. A debutat în politică 
ai fi câştigat alegerile pentru Primăria forţa, la USR. Pentru că nu e „supus” şi sub tricoul PDL. Cu „lipici” la tineri, 
Călăraşi, respectiv Consiliul Judeţean, nu-i cântă în strună şefului său din Coman a trecut cu brio primul său 
asta echivalează cu o sinucidere politică Primărie, Drăgulin. examen în în 2014 la europarlamentare. 
în toată regula!Primii paşi s-au făcut în acest sens şi tare De data asta, sub sigla partidului condus 
Tare curios aş fi să văd ce performanţe ar mi-e teamă că „vicele cel mic” va avea şi la acea vreme de Băsescu, Dragoş 
putea să mai atingă, în 2020, un PNL atât el „soarta” lui Iliuţă dacă nu-şi bagă rapid Coman a reuşit să ducă PMP-ul, la nivelul 
de erodat după 14 ani de proastă minţile în cap. Liderul adevărat al PNL municipiului Călăraşi, deasupra PDL-ului 
guvernare locală dacă-şi permite luxul să Călăraşi, Filipescu i-a cam spus ce are de şi asta nu l-a lăsat indiferent pe Filipescu. 
se debaraseze şi de Iliuţă şi de Coman, făcut prin intermediul unui mesaj pe Doi ani mai târziu, fostul preşedinte al 
după ce i-a dat cu flit şi lui Dragu!care l-a transmis public săptămâna PNL i-a făcut personal o vizită la 

Începând de miercuri, 26 iunie, ALDE 10.571 / 14 iunie 2019.” se arată în 
Călăraşi are un nou reprezentant în Expunerea de Motive la proiectul de 

hotărâre privind validarea mandatului de Consiliul Judeţean Călăraşi. Ion Băluţă a 
consilier judeţean al domnului Băluţă Ion.depus jurământul în plenul şedinţei 

ordinare de plen, fiind apoi validat în ALDE Călăraşi este reprezentat în Consiliul 
unanimitate de colegii săi. Judeţean de Laurenţiu State, 

vicepreşedinte al organizaţiei judeţene şi Băluţă îl înlocuieşte pe Jenel Şerban care 
Ion Băluţă.a demisionat din partid la începutul 

acestui an. „Prin Ordinul Prefectului Lider al organizaţiei locale ALDE Fundulea, 
Judeţului Călăraşi nr. 178 / 14 iunie 2019 a Băluţă a declarat miercuri în cadrul unei 
fost constatată încetarea de drept a conferinţe de presă că ar fi interesat de o 
mandatului consilierului judeţean Şerban candidatură la Primăria oraşului Fundulea, 
Jenel, document comunicat prin adresa la alegerile programate anul viitor dacă va 
înregistrată la Consiliul Judeţean sub nr. avea susţinerea partidului.

Diaspora, condusă de senatorul ALDE dar şi să voteze acest proiect.”Legea privind votul în diaspora a fost 
Dorin Bădulescu, ca votul în străinătate să Liderul PNL, Ludovic Orban a susţinut că adoptată, luni, de plenul Senatului, 
se desfăşoare pe parcursul unei Autoritatea Electorală Permanentă după ce s-au dat două voturi. La 
săptămâni. Însă, în urma discuţiilor din încearcă să modifice pe uşa din dos primul, proiectul nu întrunise 
comisie şi a majorităţii conturate, prin legislaţia în domeniul electoral. “să fie numărul necesar de voturi favorabile 
consens s-a decis ca românii care locuiesc adoptat strict proiectul care a fost adoptat pentru a fi adoptat. în străinătate să poată vota anticipat pe în comisia specială, fără alte adăugiri “ El a 
durata a trei zile (vineri, sȃmbătă şi mai declarat că propunerile PNL vizând Călin Popescu Tăriceanu a declarat că 
duminică) şi vot prin corespondenţă. modificări la legea electorală au fost regretă că propunerea făcută de el nu a 
Vrem să adoptăm rapid soluţia pentru adoptate în comisia specială înfiinţată prin fost acceptată, respectiv ca votul din 
votul în diaspora, ca indiferent de locul în decizia plenului reunit al celor două Diaspora să se desfăşoare pe parcursul a 
care se află, fiecare român să poată să îşi camere ale Parlamentului.şapte zile. Votul anticipat în străinătate va 
poată exercita dreptul democratic la vot dura doar trei zile. “Se pare că temperaturile ridicate din 
într-un mod cât mai facil. ultima perioadă l-au făcut pe preşedintele “ALDE a susţinut încă din luna mai 
Dorim ca în această săptămână PNL să halucineze şi să vorbească iar tot adoptarea în regim de urgenţă a 
modificările legislative să fie adoptate de felul de prostii. Sau cine ştie, probabil măsurilor stabilite de Comisia specială a 
către cele două Camere ale amicii lui din pădurile Capitalei i-au pus în Parlamentului ce vizează votul românilor 
Parlamentului. Prin aceste măsuri, ALDE declaraţie să dea naştere la noi din Diaspora! ALDE a susţinut adoptarea 
speră că românii din străinătate vor avea dezinformări.” a afirmat State care a modificărilor necesare într-un timp cât 
posibilitatea să-şi exprime dreptul de a conchis “Senatul a votat proiectul aşa mai scurt, astfel încât la alegerile viitoare 
alege. cum a rezultat din Comisia Specială, iar toţi românii din diaspora să poată vota.” a 
Sperăm ca şi parlamentarii PNL şi USR să acelaşi lucru se va întâmpla şi la Camera declarat pentru www.arenamedia.ro 
dea dovadă de acelaşi interes şi să Deputaţilor. Nu putem să credem toate vicepreşedintele ALDE Călăraşi, Laurenţiu 
participe la şedinţele de plen pentru a gogomăniile pe care le debitează Ludovic State care a continuat “ALDE a propus în 
putea grăbi adoptarea acestor modificări, Orban şi ceilalţi reprezentanţi ai PNL.”cadrul Comisiei speciale pentru votul în 

cei care se bat cu pumnul în piept că 
luptă pentru un stat de drept, ar fi 
trebuit să fie primii care să ceară să se 
vadă de ce sunt oameni care ne spun că 
sunt mii de secţii din România care nu 
se închid pe cheie. Să vedem de ce au 
simţit un milion de oameni din România 
să facă turism în ziua votului în comune 
care nu aveau niciun fel de atracţie 
turistică. Ar fi trebuit să fie de acord să 
vedem dacă, într-adevăr, în multe secţii 
de vot a fost viciat acest proces.”

State a mai subliniat că România este 
singura ţară din UE în care STS, serviciu 
militarizat secret contabilizează voturile 
ceea ce nu-I deloc un semn de 
normalitate. “Poate că Guvernul, din 
punct de vedere administrativ, a 
organizat aceste alegeri, dar să nu uităm Plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi nereguli. De aceea, pentru a clarifica 
că la tabletă a fost un serviciu Senatului a adoptat, miercuri, înfiinţarea toate elemente, vom demara procedura 
militarizat şi că nu există în nicio ţară Comisiei parlamentare de anchetă pentru constituirea acestei comisii, care 
din lumea asta un serviciu secret să pentru investigarea eventualelor va trebui să discute cu AEP, cu BEC, 
opereze tabletele.nereguli şi fraude semnalate în spaţiul pentru a vedea dacă aceste elemente 

public cu ocazia derulării procesului sunt reale sau nu. Sunt o serie de Nu facem o comisie să ne vânăm unii de 
electoral la alegerile din 26 mai 2019. întrebări la care trebuie să se răspundă alţii, ci facem o comisie să vedem dacă 

de către autorităţile care au avut Preşedintele acestei comisiei va fi Lia votul s-a convertit în mod real în 
responsabilitatea asigurării bunei Olguţa Vasilescu. Senatorul PSD Viorel rezultatele afişate şi să evităm pe viitor 
desfăşurări a votului.” susţine Salan şi deputatul PNL Cristina Trăilă vor să se întâmple astfel de chestiuni. Nu 
vicepreşedintele ALDE Călăraşi, fi vicepreşedinţi. Alţii membrii din partea este normal ca un serviciu militarizat 
Laurenţiu State care a continuat “Nu social-democraţilor vor mai fi şi deputaţii secret să ştie care sunt opţiunile pentru 
este o comisie împotriva cuiva sau cu Florin Iordache, Cătălin Rădulescu şi un milion şi jumătate de români. Din 
alte interese decât de a scoate la iveală Eugen Nicolicea. Senatorul ALDE Daniel păcate, suntem singura ţară din UE în 
adevărul. Dacă nu avem nimic de Zamfir a fost desemnat secretar. care un serviciu militarizat secret 
ascuns, dacă niciunul dintre partide nu contabilizează voturile şi aşa ceva, pe “În ultima perioadă au apărut multe 
are ceva de ascuns, nu înţelegem de viitor, nu trebuie să se mai întâmple.” a elemente care par să se  constituie în 
unde împotrivirea opoziţiei. PNL şi USR, conchis State.dovezi clare de fraudare sau de 

n Călăraşi

Scandalul s-a dus, Primăria-i tot pe silent!

Este foarte bine că s-a 
plantat un teren acolo de 
care beneficiază toţi copiii. 

Dacă ar face toată lumea baze 
sportive ar fi extraordinar. La 
legislaţie, ce să spun eu? (...) Noi am 
cerut să cedem Consiliului Judeţean 
acel teren sintetic, în mod deosebit 
acel teren pentru că practic râca de-
acolo a început. Deci a început să se 
plângă domnul Grama că noi gonim 
sportivii. Mizerabil! Nici nu s-a 
întâmplat aşa ceva! Dar am fost 
obligaţi să gestionăm treaba”

Dumitru Chirilă, 
director CSM Călăraşi

Bani aruncaţi pe apa Borcei!

n PNL Călăraşi

Coman riscă să calce 
pe urmele lui Iliuţă!

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, în 
calitate de for decizional, Legea pensiilor, iniţiată 
de fostul ministru al Muncii Lia Olguţa Vasilescu. 
Preşedintele Camerei Deputaţilor, social-
democratul Marcel Ciolacu, a apreciat că era 
nevoie să fie pusă ordine în sistemul de pensii, 
anunţând că de la 1 septembrie punctul de 
pensie va creşte la 1.265 de lei, în 2020 va ajunge 
la 1.775 de lei şi la 1.875 de lei în 2021.

Legea a fost adoptată cu 197 de voturi „pentru”, niciun 
vot „împotrivă” şi 70 de abţineri.
“Legea pensiilor a fost adoptată după îndelungi 
obstacole puse de cei din opoziţie, după diverse 
încercări de a bloca această lege. Coaliţia din care 
ALDE face parte îşi respectă promisiunile făcute 
pensionarilor de a corecta un sistem inechitabil şi de a 
mări veniturile, astfel încât fiecărui român care a 
muncit în această ţară să îi fie asigurat un trai decent 
la bătrâneţe.” a declarat pentru www.arenamedia.ro 
vicepreşedintele ALDE Călăraşi, Laurenţiu State care a 
continuat “România avea nevoie de o nouă lege a 
pensiilor care să pună ordine în sistem şi care să ofere 
dreptul la un trai decent persoanelor care au încheiat 
sau vor încheia activitatea în piaţa muncii. Legea 
pensiilor vine la peste 10 ani de când a avut loc o 
dublarea veniturilor pensionarilor, în timpul 
guvernului condus de Călin Popescu-Tăriceanu. La fel 
ca atunci, opoziţia reprezentată de PDL, astăzi noul 
PNL, s-a opus majorării pensiilor. În pofida tuturor 
manipulărilor şi dezinformărilor opoziţiei, românii 
trebuie să ştie că avem prinse sumele necesare pentru 
ca măririle anunţate de la 1 septembrie să se 
întâmple. Pensionarii vor avea de la 1 septembrie 
punctul de pensie majorat aşa cum a fost asumat de 
către Guvern, el urmând să se majoreze conform legii 
adoptată de Parlament.”
Deputaţii USR şi PNL s-au abţinut de la vot ceea ce l-a 
determinat pe State să susţină “Şedinţa Camerei 
Deputaţilor a arătat încă o dată cinismul de care dau 
dovadă reprezentanţii opoziţiei. PNL şi USR au 
încercat să se ascundă în spatele abţinerii de la vot 
pentru a nu apărea în dreptul lor că au votat 
împotrivă. Indiferent de tertipul pe care au încercat să 
îl aplice, abţinerea reprezintă un mesaj foarte clar dat 
românilor: acela că nu sunt de acord cu o lege 
esenţială pentru milioane de pensionari. Aceştia ar 
trebui să explice de ce au adoptat această atitudine. 
PNL şi USR nu ar trebui să facă tot felul de calcule 
politice pe spatele românilor, pe spatele 
pensionarilor. Nu poţi să te abţii de la vot pe legea 
pensiilor doar pentru că nu sunt electoratul tău. De 
această lege beneficiază milioane de pensionari. De 
prevederile legii vor beneficia milioane de români cu 
fiecare generaţie, care o vor duce mai bine, vor avea 
pensii mai mari.”

L. State: Nu e normal ca un serviciu 
militarizat secret să ştie care sunt opţiunile 

pentru un milion şi jumătate de români

L. State: Coaliţia din 
care ALDE face parte îşi 
respectă promisiunile 
făcute pensionarilor

Ion Băluţă este noul consilier judeţean ALDE!

Laurenţiu State: ALDE a susţinut adoptarea 
modificărilor necesare într-un timp cât mai scurt

Proiectul de Hotărâre privind acordarea normei de hrană 
personalului din cadrul Direcţiei Poliţia Locală Călăraşi, votat până la 
urmă în cadrul ultimei şedinţe ordinare de plen, l-a determinat pe 
consilierul local PDS, Mircea Buzea, să intervină şi să tragă un 
semnal de alarmă cu privire la insuficienţa resurselor financiare, 
aflate la dispoziţia Executivului Primăriei pentru acoperirea 
cheltuielilor. „Avem o problemă. Punctul meu de vedere, am 
vorbit şi cu doamna director: banii” a spus în plen Buzea care a 
continuat „De acum încolo, încasările vor fi mult mai mici pentru 
că asta-i perioada. O să se mai strângă ceva încasări în noiembrie, 
decembrie. Prin urmare, când am vorbit data trecută că trebuie să 
fim atenţi la bani, n-am vorbit degeaba. Sigur că aici sunt câţiva 
care ar vrea ca tu (n.r. primarul Drăgulin) să dai în gard cu bani şi 
apoi.... Eu, acţiunea asta, în care să te bucuri de aşa ceva, nu 
înseamnă decât să-ţi baţi joc de ăia din stradă. Şi atunci, eu 
propun să fie foarte atenţi cu banii ăştia. Puteam să facem şi 
altceva cu ei. Sau dacă la 1 noiembrie, nu vom avea bani şi o să 
vedeţi că am dreptate, o să le batem la uşă şi o să le spunem: 
Băieţii, v-am dat hrana dar trebuie să vă împIţonez. Cum e mai 
bine? (...) Legea spune că se poate acorda, nu are caracter 
obligatoriu. Vă atrag atenţia că vor fi mari probleme. Nu noi vom 
suferi, ci cei din stradă şi va trebui să mergem să-i prostim: Ce bine 
o duci!?”.

Mesaj, nu doar înduioşător ci şi halucinant.

Dar s-o luăm pe rând.

În primul rând, suma totală pe care Primăria trebuie „să o pună 
deoparte” pentru norma de hrană, până la finalul anului, pentru cei 
73 de angajaţi (64 de poliţişti locali plus 3, personal de conducere 
plus 6, personal administrativ) este de 472.477 lei. Atât şi nimic în 
plus! Vi se pare o sumă enormă?

Într-adevăr, domnul consilier Buzea are dreptate într-un singur loc. 
Primăria o duce rău cu banii pentru că sunt cheltuiţi prost! Pentru 
că-l ştiu ca fiind un om corect pe domnul Buzea, m-aş fi aşteptat să 
văd că „duce” adevărul până la capăt. Nicio vorbă despre investiţiile 
„demente” privind modernizarea B-dului Nicolae Titulescu ori 
strada Griviţa, care înghit aproape 200 de miliarde de lei vechi, în 
condiţiile în care alte zeci de străzi din oraş sunt pline de gropi, 
transformându-se într-un adevărat coşmar pentru cetăţeni. Ori 
despre împrumuturile contractate de primar, în cuantum de 670 de 
miliarde de lei vechi care ne vor înrobi pe următorii 10-12 ani, 
atârnând greu la bugetul local şi aşa destul de pricăjit!

Sau despre sumele mari cheltuite până acum pe „handbal”, un 
adevărat „viciu” al lui Drăgulin, atât de darnic când vine vorba de 
AHC Dunărea Călăraşi. Să dai de la bugetul local, în primele 5 luni 
ale acestui an, 17,2 miliarde lei vechi ca să achiţi salariile unor 
vedete care stau un an la Călăraşi, şi apoi pleacă...nu-i la îndemâna 
oricui! Îţi trebuie obraz gros, nu glumă!

Să nu-l deranjeze pe domnul Buzea, oare, nici salariile „babane” 
încasate de funcţionarii primăriei, şi de şefii lor, în condiţiile în care 
impozitele şi taxele au fost mărite, pentru acest an, doar cu rata 
inflaţiei? Sau că întreg aparatul Primăriei a fost aiurea 
supradimensionat (cei mai mulţi dintre ei s-au înrolat deja în PNL, 
ori se bucură de „atenţia” directă a primarului!), în condiţiile în care 
populaţia Călăraşiului a scăzut vizibil, în ultimii ani? Să nu fi aflat 
dumnealui până acum că pentru exerciţiul financiar 2014-2020, 
municipiul Călăraşi, condus de liberalul Dan Drăgulin, a “atras” 
proiecte cu finanţare externă în valoare de doar 185 de milioane lei, 
sumă mult mai mică faţă de Ploieşti (486 milioane lei), Târgovişte 
(281 milioane lei), Giurgiu (371 milioane lei) ori Piteşti (267 milioane 
lei)? Până şi oraşul Pucioasa, cu proiecte în valoare de 220 milioane 
lei, ne-a depăşit. Iar Sinaia, cu 140 de milioane lei ne suflă în ceafă.

Sigur că nu vor fi bani până la finalul anului, însă nu cred că pentru 
aşa ceva pot fi văduviţi poliştii locali de la care avem aşteptări 
uriaşe, pretenţii exagerate, deşi sunt simpli oameni şi nu supermeni. 
Calitatea lor profesională nu-i la mare distanţă de cea a „cărătorilor 
de hârtii” din Primărie, ori celelalte servicii subordonate!

L-aş invita nu doar pe domnul Buzea ci şi pe ceilalţi consilieri locali, 
chiar şi de la PNL, să-l determine pe Drăgulin să prezinte public 
starea economică, socială, a Călăraşiului. Unde suntem, ce resurse 
mai avem şi încotro ne ducem. Fără patimă, fără reproşuri gratuite! 
Poate le oferim şi soluţii că doar nu s-o fi strâns toţi destepţii 
oraşului la Primărie! Că doar e Primărie, nu NASA!

Ce ziceţi, stimaţi consilieri locali? Anul viitor, cam pe vremea asta, o 
să umblaţi brambura ca să-i mai prostiţi o dată pe „ăia din stradă”! 
Şi veţi avea multe explicaţii de dat!

Bani sunt, doar că 
sunt cheltuiţi prost!

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, 
Florin Mituleţu-Buică, a anunţat, marţi, că primul 
tur al alegerilor prezidenţiale va avea loc pe data 
de 10 noiembrie, iar cel de-al doilea pe 24 
noiembrie.
"Am avut o discuţie cu doamna prim-ministru, am 
avut două propuneri: 3 (noiembrie - n.r.) - primul 
tur şi 17 (noiembrie - n.r.) - turul al doilea. În 
discuţiile avute, având în vedere că iniţiativa 
legislativă abia acum este aproape de finalizare şi e 
posibil săptămâna viitoare să fie promulgată, am 
dus termenul pe 10 noiembrie - primul tur de 
scrutin, 24 - turul al doilea al alegerilor 
prezidenţiale", a declarat Mituleţu-Buică, la Palatul 
Parlamentului.

Alegerile prezidenţiale,
pe 10 noiembrie, iar al 

doilea tur, pe 24 noiembrie
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În scandalul derulat recent între directorul 500 de mii de lei, adică 5 miliarde de lei de alte persoane fizice sau juridice? De altfel aprofundat, corespunzător cu legislaţia în 
Direcţiei Dezvoltare din cadrul Consiliului vechi. chiar directorul Chirilă a spus recent că „noi vigoare. Că doar d-aia sunteţi în vârful unei 
Judeţean, Eduard Grama şi directorul CSM am cerut să cedem Consiliului Judeţean, în instituţii care musteşte de profesionişti la Din acest moment, lucrurile devin neclare.
Călăraşi, Dumitru Chirilă, declanşat pe mod deosebit acel teren sintetic pentru că toate capitolele.De ce a investit Primăria pe un teren care nu-i 
marginea utilizării de către juniorii Dunării a practic râca de-acolo a pornit” Carevasăzică, aparţine. Cel puţin nu în totalitate! Nu mai e 
unui teren sintetic de minifotbal pentru care omu' nu ştie cum să scape mai repede de o un secret, o parte importantă din terenurile 

belea cu care s-a pricopsit peste noapte ar fi trebuit să achite contravaloarea unei şi clădirile din incinta Complexului Sportiv 
datorită bunăvoinţei Primăriei care risipeşte chirii de 20 de lei / oră, Primăria Călăraşi n-a Dunărea sunt ale MTS-ului şi administrate de 
bani pe „lucruri” care nu sunt ale sale. Şi de scos nici măcar un sunet darămite un cuvânt. CSM Călăraşi. Că doar d-aia se chinuie acum 
care ar trebui să se ocupe altcineva.Deşi avea obligaţia să o facă! Dar, ne-am cam ministrul sportului să găsească o soluţie 

obţinuit cu acest mod de lucru arogant al rapidă pentru ca astfel de imobile pe care Ce ziceţi, domnule primar? Merită să vă 
primarului Drăgulin care are ieşire publice tot ministerul le deţine în ţară să intre în aplecaţi puţin asupra acestui subiect şi să ne 
mai rare iar atunci când o face, oferă nişte proprietatea autorităţilor publice locale şi lămuriţi? Nu m-aştept la o reacţie atât de 
explicaţii care mai degrabă stârnesc tot hazul. judeţene întrucât nu are bani pentru rapidă dar sper să ne luminaţi, măcar, până la 
Dar de ce ar fi trebuit să intervină Drăgulin şi conservare şi investiţii. finele mandatului. Grăbiţi-vă încet, pentru că 
/ sau superspecialiştii din Primărie? Dar să presupunem că Primăria Călăraşi are oricum banii s-au cheltuit, CSM se chinuie şi 
Pentru că acel teren a fost amenajat în 2016 drept de proprietate / administrare asupra acum să încaseze contravaloarea chiriei c-aşa 
de o firmă buzoiană, SC EUROBETON 2008 acelui teren de minifotbal întins pe o i-a dictat Curtea de Conturi iar pe Dumitru 
Compact SRL, cu resurse exclusiv din bugetul suprafaţă de 2600 mp. Atunci de ce Primăria Chirilă, un apropiat al dumneavoastră care vă 
municipiului. Conform contractului nr. 21005 n-a donat investiţia AFC Dunărea 2005 poartă un respect aparte, l-aţi băgat definitiv 
/ 06.05.2016, suma pusă la dispoziţie de Călăraşi unde este membru asociat şi a făcut- în... gura şefilor de la Consiliul Judeţean iar 
Primărie pentru realizarea lucrărilor a fost de o cadou CSM-ului, obligat, ulterior, de Curtea scandalul, unul de toată isprava, ne-a mai 
409.084 lei la care s-a adăugat TVA, în de Conturi să încaseze o chirie pentru animat, ce-i drept!, un pic viaţa. Aşteptăm, 
cuantum de 81.816,80 lei. În total, în jur de utilizarea lui de către cei de la Dunărea sau nu orice fel de răspuns, ci unul corect, 

Ziua Dunării – Ediţia a 7-a, organizată curioşi aflaţi în zonă. La ei merge să-ţi mai 
sâmbătă, în Parcul Central lângă debarcader, dregi imaginea, inventând şuşanele pe bani 
a fost mai degrabă un fiasco. Finanţat de la publici!
bugetul local cu suma de 40 de mii de lei Altfel, organizatorii au pregătit şi vreo mie 
(400 de milioane de lei vechi), evenimentul a de porţii de borş de peşte însă prin Parcul 
fost boicotat de călărăşeni dar şi de primarul Central n-au fost văzuţi decât vreo 300 de 
Dan Drăgulin. Altădată nelipsit de la pozele călărăşeni. La final, se întrebau ce să facă cu 
cu maestrul Ivan Patzaichin, Drăgulin s-a surplusul de... borş! Superb!
lipsit până şi de băile de mulţime. S-o fi 

Şi de data asta, bugetari din diverse săturat şi el de subţirimea surprizelor livrate 
instituţii, aduşi cu arcanul, au fost nevoiţi să an de an de asociaţia lui Patzaichin?
urce în cele 3 canotci, în competiţia de vâslit.De data asta l-a trimis în parc, ca să-i ţină 

locul, pe Valentin Deculescu, cel pentru care Dezastru, pe câteva sute de milioane de lei 
s-a străduit enorm să-l facă administrator vechi, bani publici aruncaţi pe apa Borcei, 
public în urmă cu vreo 3 ani. „Brelocul” său deşi consilierii locali se plâng prin şedinţele 
favorit ar fi fost chiar ridicat în slăvi de ordinare de plen că Primăria stă prost de tot 
câteva ori de prezentatorul evenimentului cu încasările, riscând din toamnă să nu mai 
stârnind zâmbete înfundate printre puţinii aibă bănuţi nici măcar de funcţionare.

„prăvplia” sa şi în câteva minute l-a 
convins să opteze pentru liberali. L-a pus 
imediat la muncă, „oferindu-i” la schimb 
posibilitatea să acceadă la una din cele 
două funcţii de viceprimar. Potenţialul 
său a fost evident la localele din 2016 şi 
asta o recunoaşte toată lumea în partid 
inclusiv Drăgulin care nu-l avea la suflet 
pe Dragoş încă din 2013. Şi acum în 
2019, tot la europarlamentare, aportul 
lui Dragoş n-a fost câtuşi de puţin infim. 
Însă în cei 3 petrecuţi împreună în 
Primărie, relaţiile dintre ei n-au fost 
deloc cordiale. Comunicare modestă de 
ambele părţi dublată chiar şi de niştre 
contre care s-au auzit până în stradă. Dar 
de dragul partidului au fost nevoiţi să 
coabiteze, fiecare cu broasca lui în gât.
Cu un an înainte de alegeri, Filipescu a 
apreciat că lucrurile trebuiau tranşate. Şi 
pentru că Drăgulin n-a avut sânge în 
instalaţie, problema a fost preluată de 
Filipescu care fără pic de diplomaţie, l-a 
cam somat pe Dragoş Coman să decidă: 
ori e albă, ori e neagră!
Mingea de acum e în terenul lui Dragoş. Dacă n-au reuşit cu Vasile Iliuţă, liberalii trecută. Atâta vreme cât nu-şi asumă, în 
Se va conforma, ori va forţa îndepărtarea cei „galbeni la faţă şi la suflet” speră să spaţiul public, o odă pe care s-o aşeze la 
din Primărie şi desigur din partid, le iasă cu Dragoş Coman. Pe primul, picioarele lui Drăgulin, soarta lui e, cam, 
alegându-se şi cu o doză de victimizare?Filipescu şi admiratorii lui l-au tot trimis pecetluită. Iar consecinţele vor fi pe 
Răspunsul n-a venit încă însă o astfel de cu forţa la PSD, în ultimii doi ani, însă măsură. Propagandiştii săi fideli şi zeloşi 
abordare, transferată acum şi în cârca lui degeaba. Liderul Consiliului Judeţean, vor pune în funcţiune maşinăria de 
Dragoş, s-ar putea să nu-le mai aducă rivalul de moarte al prea cinstiţilor şi discreditare. Îl vor urmări pas cu pas, îl 
liberalilor pe stil vechi „beneficiile” mult democraţilor Filipescu şi Drăgulin, e bine vor demoniza pe reţele de socializare, 
visate. După 7 ani de „administraţie mersi în partid şi n-are de gând să plece făcându-l, mai pe româneşte, albie de 
Drăgulin”, burduşită mai degrabă de nici azi, nici mâine şi nici luna viitoare. porci.
nereuşite decât de realizări, să-ţi mai pui Ori la anul. Pe Dragoş Coman s-au gândit Dragoş Coman nu mai e un no name în 
şi pe fugă doi lideri locali, fără de care n-că e mai bine să-l trimită, desigur, tot cu politică. Dimpotrivă. A debutat în politică 
ai fi câştigat alegerile pentru Primăria forţa, la USR. Pentru că nu e „supus” şi sub tricoul PDL. Cu „lipici” la tineri, 
Călăraşi, respectiv Consiliul Judeţean, nu-i cântă în strună şefului său din Coman a trecut cu brio primul său 
asta echivalează cu o sinucidere politică Primărie, Drăgulin. examen în în 2014 la europarlamentare. 
în toată regula!Primii paşi s-au făcut în acest sens şi tare De data asta, sub sigla partidului condus 
Tare curios aş fi să văd ce performanţe ar mi-e teamă că „vicele cel mic” va avea şi la acea vreme de Băsescu, Dragoş 
putea să mai atingă, în 2020, un PNL atât el „soarta” lui Iliuţă dacă nu-şi bagă rapid Coman a reuşit să ducă PMP-ul, la nivelul 
de erodat după 14 ani de proastă minţile în cap. Liderul adevărat al PNL municipiului Călăraşi, deasupra PDL-ului 
guvernare locală dacă-şi permite luxul să Călăraşi, Filipescu i-a cam spus ce are de şi asta nu l-a lăsat indiferent pe Filipescu. 
se debaraseze şi de Iliuţă şi de Coman, făcut prin intermediul unui mesaj pe Doi ani mai târziu, fostul preşedinte al 
după ce i-a dat cu flit şi lui Dragu!care l-a transmis public săptămâna PNL i-a făcut personal o vizită la 

Începând de miercuri, 26 iunie, ALDE 10.571 / 14 iunie 2019.” se arată în 
Călăraşi are un nou reprezentant în Expunerea de Motive la proiectul de 

hotărâre privind validarea mandatului de Consiliul Judeţean Călăraşi. Ion Băluţă a 
consilier judeţean al domnului Băluţă Ion.depus jurământul în plenul şedinţei 

ordinare de plen, fiind apoi validat în ALDE Călăraşi este reprezentat în Consiliul 
unanimitate de colegii săi. Judeţean de Laurenţiu State, 

vicepreşedinte al organizaţiei judeţene şi Băluţă îl înlocuieşte pe Jenel Şerban care 
Ion Băluţă.a demisionat din partid la începutul 

acestui an. „Prin Ordinul Prefectului Lider al organizaţiei locale ALDE Fundulea, 
Judeţului Călăraşi nr. 178 / 14 iunie 2019 a Băluţă a declarat miercuri în cadrul unei 
fost constatată încetarea de drept a conferinţe de presă că ar fi interesat de o 
mandatului consilierului judeţean Şerban candidatură la Primăria oraşului Fundulea, 
Jenel, document comunicat prin adresa la alegerile programate anul viitor dacă va 
înregistrată la Consiliul Judeţean sub nr. avea susţinerea partidului.

Diaspora, condusă de senatorul ALDE dar şi să voteze acest proiect.”Legea privind votul în diaspora a fost 
Dorin Bădulescu, ca votul în străinătate să Liderul PNL, Ludovic Orban a susţinut că adoptată, luni, de plenul Senatului, 
se desfăşoare pe parcursul unei Autoritatea Electorală Permanentă după ce s-au dat două voturi. La 
săptămâni. Însă, în urma discuţiilor din încearcă să modifice pe uşa din dos primul, proiectul nu întrunise 
comisie şi a majorităţii conturate, prin legislaţia în domeniul electoral. “să fie numărul necesar de voturi favorabile 
consens s-a decis ca românii care locuiesc adoptat strict proiectul care a fost adoptat pentru a fi adoptat. în străinătate să poată vota anticipat pe în comisia specială, fără alte adăugiri “ El a 
durata a trei zile (vineri, sȃmbătă şi mai declarat că propunerile PNL vizând Călin Popescu Tăriceanu a declarat că 
duminică) şi vot prin corespondenţă. modificări la legea electorală au fost regretă că propunerea făcută de el nu a 
Vrem să adoptăm rapid soluţia pentru adoptate în comisia specială înfiinţată prin fost acceptată, respectiv ca votul din 
votul în diaspora, ca indiferent de locul în decizia plenului reunit al celor două Diaspora să se desfăşoare pe parcursul a 
care se află, fiecare român să poată să îşi camere ale Parlamentului.şapte zile. Votul anticipat în străinătate va 
poată exercita dreptul democratic la vot dura doar trei zile. “Se pare că temperaturile ridicate din 
într-un mod cât mai facil. ultima perioadă l-au făcut pe preşedintele “ALDE a susţinut încă din luna mai 
Dorim ca în această săptămână PNL să halucineze şi să vorbească iar tot adoptarea în regim de urgenţă a 
modificările legislative să fie adoptate de felul de prostii. Sau cine ştie, probabil măsurilor stabilite de Comisia specială a 
către cele două Camere ale amicii lui din pădurile Capitalei i-au pus în Parlamentului ce vizează votul românilor 
Parlamentului. Prin aceste măsuri, ALDE declaraţie să dea naştere la noi din Diaspora! ALDE a susţinut adoptarea 
speră că românii din străinătate vor avea dezinformări.” a afirmat State care a modificărilor necesare într-un timp cât 
posibilitatea să-şi exprime dreptul de a conchis “Senatul a votat proiectul aşa mai scurt, astfel încât la alegerile viitoare 
alege. cum a rezultat din Comisia Specială, iar toţi românii din diaspora să poată vota.” a 
Sperăm ca şi parlamentarii PNL şi USR să acelaşi lucru se va întâmpla şi la Camera declarat pentru www.arenamedia.ro 
dea dovadă de acelaşi interes şi să Deputaţilor. Nu putem să credem toate vicepreşedintele ALDE Călăraşi, Laurenţiu 
participe la şedinţele de plen pentru a gogomăniile pe care le debitează Ludovic State care a continuat “ALDE a propus în 
putea grăbi adoptarea acestor modificări, Orban şi ceilalţi reprezentanţi ai PNL.”cadrul Comisiei speciale pentru votul în 

cei care se bat cu pumnul în piept că 
luptă pentru un stat de drept, ar fi 
trebuit să fie primii care să ceară să se 
vadă de ce sunt oameni care ne spun că 
sunt mii de secţii din România care nu 
se închid pe cheie. Să vedem de ce au 
simţit un milion de oameni din România 
să facă turism în ziua votului în comune 
care nu aveau niciun fel de atracţie 
turistică. Ar fi trebuit să fie de acord să 
vedem dacă, într-adevăr, în multe secţii 
de vot a fost viciat acest proces.”

State a mai subliniat că România este 
singura ţară din UE în care STS, serviciu 
militarizat secret contabilizează voturile 
ceea ce nu-I deloc un semn de 
normalitate. “Poate că Guvernul, din 
punct de vedere administrativ, a 
organizat aceste alegeri, dar să nu uităm Plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi nereguli. De aceea, pentru a clarifica 
că la tabletă a fost un serviciu Senatului a adoptat, miercuri, înfiinţarea toate elemente, vom demara procedura 
militarizat şi că nu există în nicio ţară Comisiei parlamentare de anchetă pentru constituirea acestei comisii, care 
din lumea asta un serviciu secret să pentru investigarea eventualelor va trebui să discute cu AEP, cu BEC, 
opereze tabletele.nereguli şi fraude semnalate în spaţiul pentru a vedea dacă aceste elemente 

public cu ocazia derulării procesului sunt reale sau nu. Sunt o serie de Nu facem o comisie să ne vânăm unii de 
electoral la alegerile din 26 mai 2019. întrebări la care trebuie să se răspundă alţii, ci facem o comisie să vedem dacă 

de către autorităţile care au avut Preşedintele acestei comisiei va fi Lia votul s-a convertit în mod real în 
responsabilitatea asigurării bunei Olguţa Vasilescu. Senatorul PSD Viorel rezultatele afişate şi să evităm pe viitor 
desfăşurări a votului.” susţine Salan şi deputatul PNL Cristina Trăilă vor să se întâmple astfel de chestiuni. Nu 
vicepreşedintele ALDE Călăraşi, fi vicepreşedinţi. Alţii membrii din partea este normal ca un serviciu militarizat 
Laurenţiu State care a continuat “Nu social-democraţilor vor mai fi şi deputaţii secret să ştie care sunt opţiunile pentru 
este o comisie împotriva cuiva sau cu Florin Iordache, Cătălin Rădulescu şi un milion şi jumătate de români. Din 
alte interese decât de a scoate la iveală Eugen Nicolicea. Senatorul ALDE Daniel păcate, suntem singura ţară din UE în 
adevărul. Dacă nu avem nimic de Zamfir a fost desemnat secretar. care un serviciu militarizat secret 
ascuns, dacă niciunul dintre partide nu contabilizează voturile şi aşa ceva, pe “În ultima perioadă au apărut multe 
are ceva de ascuns, nu înţelegem de viitor, nu trebuie să se mai întâmple.” a elemente care par să se  constituie în 
unde împotrivirea opoziţiei. PNL şi USR, conchis State.dovezi clare de fraudare sau de 

n Călăraşi

Scandalul s-a dus, Primăria-i tot pe silent!

Este foarte bine că s-a 
plantat un teren acolo de 
care beneficiază toţi copiii. 

Dacă ar face toată lumea baze 
sportive ar fi extraordinar. La 
legislaţie, ce să spun eu? (...) Noi am 
cerut să cedem Consiliului Judeţean 
acel teren sintetic, în mod deosebit 
acel teren pentru că practic râca de-
acolo a început. Deci a început să se 
plângă domnul Grama că noi gonim 
sportivii. Mizerabil! Nici nu s-a 
întâmplat aşa ceva! Dar am fost 
obligaţi să gestionăm treaba”

Dumitru Chirilă, 
director CSM Călăraşi

Bani aruncaţi pe apa Borcei!

n PNL Călăraşi

Coman riscă să calce 
pe urmele lui Iliuţă!

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, în 
calitate de for decizional, Legea pensiilor, iniţiată 
de fostul ministru al Muncii Lia Olguţa Vasilescu. 
Preşedintele Camerei Deputaţilor, social-
democratul Marcel Ciolacu, a apreciat că era 
nevoie să fie pusă ordine în sistemul de pensii, 
anunţând că de la 1 septembrie punctul de 
pensie va creşte la 1.265 de lei, în 2020 va ajunge 
la 1.775 de lei şi la 1.875 de lei în 2021.

Legea a fost adoptată cu 197 de voturi „pentru”, niciun 
vot „împotrivă” şi 70 de abţineri.
“Legea pensiilor a fost adoptată după îndelungi 
obstacole puse de cei din opoziţie, după diverse 
încercări de a bloca această lege. Coaliţia din care 
ALDE face parte îşi respectă promisiunile făcute 
pensionarilor de a corecta un sistem inechitabil şi de a 
mări veniturile, astfel încât fiecărui român care a 
muncit în această ţară să îi fie asigurat un trai decent 
la bătrâneţe.” a declarat pentru www.arenamedia.ro 
vicepreşedintele ALDE Călăraşi, Laurenţiu State care a 
continuat “România avea nevoie de o nouă lege a 
pensiilor care să pună ordine în sistem şi care să ofere 
dreptul la un trai decent persoanelor care au încheiat 
sau vor încheia activitatea în piaţa muncii. Legea 
pensiilor vine la peste 10 ani de când a avut loc o 
dublarea veniturilor pensionarilor, în timpul 
guvernului condus de Călin Popescu-Tăriceanu. La fel 
ca atunci, opoziţia reprezentată de PDL, astăzi noul 
PNL, s-a opus majorării pensiilor. În pofida tuturor 
manipulărilor şi dezinformărilor opoziţiei, românii 
trebuie să ştie că avem prinse sumele necesare pentru 
ca măririle anunţate de la 1 septembrie să se 
întâmple. Pensionarii vor avea de la 1 septembrie 
punctul de pensie majorat aşa cum a fost asumat de 
către Guvern, el urmând să se majoreze conform legii 
adoptată de Parlament.”
Deputaţii USR şi PNL s-au abţinut de la vot ceea ce l-a 
determinat pe State să susţină “Şedinţa Camerei 
Deputaţilor a arătat încă o dată cinismul de care dau 
dovadă reprezentanţii opoziţiei. PNL şi USR au 
încercat să se ascundă în spatele abţinerii de la vot 
pentru a nu apărea în dreptul lor că au votat 
împotrivă. Indiferent de tertipul pe care au încercat să 
îl aplice, abţinerea reprezintă un mesaj foarte clar dat 
românilor: acela că nu sunt de acord cu o lege 
esenţială pentru milioane de pensionari. Aceştia ar 
trebui să explice de ce au adoptat această atitudine. 
PNL şi USR nu ar trebui să facă tot felul de calcule 
politice pe spatele românilor, pe spatele 
pensionarilor. Nu poţi să te abţii de la vot pe legea 
pensiilor doar pentru că nu sunt electoratul tău. De 
această lege beneficiază milioane de pensionari. De 
prevederile legii vor beneficia milioane de români cu 
fiecare generaţie, care o vor duce mai bine, vor avea 
pensii mai mari.”

L. State: Nu e normal ca un serviciu 
militarizat secret să ştie care sunt opţiunile 

pentru un milion şi jumătate de români

L. State: Coaliţia din 
care ALDE face parte îşi 
respectă promisiunile 
făcute pensionarilor

Ion Băluţă este noul consilier judeţean ALDE!

Laurenţiu State: ALDE a susţinut adoptarea 
modificărilor necesare într-un timp cât mai scurt

Proiectul de Hotărâre privind acordarea normei de hrană 
personalului din cadrul Direcţiei Poliţia Locală Călăraşi, votat până la 
urmă în cadrul ultimei şedinţe ordinare de plen, l-a determinat pe 
consilierul local PDS, Mircea Buzea, să intervină şi să tragă un 
semnal de alarmă cu privire la insuficienţa resurselor financiare, 
aflate la dispoziţia Executivului Primăriei pentru acoperirea 
cheltuielilor. „Avem o problemă. Punctul meu de vedere, am 
vorbit şi cu doamna director: banii” a spus în plen Buzea care a 
continuat „De acum încolo, încasările vor fi mult mai mici pentru 
că asta-i perioada. O să se mai strângă ceva încasări în noiembrie, 
decembrie. Prin urmare, când am vorbit data trecută că trebuie să 
fim atenţi la bani, n-am vorbit degeaba. Sigur că aici sunt câţiva 
care ar vrea ca tu (n.r. primarul Drăgulin) să dai în gard cu bani şi 
apoi.... Eu, acţiunea asta, în care să te bucuri de aşa ceva, nu 
înseamnă decât să-ţi baţi joc de ăia din stradă. Şi atunci, eu 
propun să fie foarte atenţi cu banii ăştia. Puteam să facem şi 
altceva cu ei. Sau dacă la 1 noiembrie, nu vom avea bani şi o să 
vedeţi că am dreptate, o să le batem la uşă şi o să le spunem: 
Băieţii, v-am dat hrana dar trebuie să vă împIţonez. Cum e mai 
bine? (...) Legea spune că se poate acorda, nu are caracter 
obligatoriu. Vă atrag atenţia că vor fi mari probleme. Nu noi vom 
suferi, ci cei din stradă şi va trebui să mergem să-i prostim: Ce bine 
o duci!?”.

Mesaj, nu doar înduioşător ci şi halucinant.

Dar s-o luăm pe rând.

În primul rând, suma totală pe care Primăria trebuie „să o pună 
deoparte” pentru norma de hrană, până la finalul anului, pentru cei 
73 de angajaţi (64 de poliţişti locali plus 3, personal de conducere 
plus 6, personal administrativ) este de 472.477 lei. Atât şi nimic în 
plus! Vi se pare o sumă enormă?

Într-adevăr, domnul consilier Buzea are dreptate într-un singur loc. 
Primăria o duce rău cu banii pentru că sunt cheltuiţi prost! Pentru 
că-l ştiu ca fiind un om corect pe domnul Buzea, m-aş fi aşteptat să 
văd că „duce” adevărul până la capăt. Nicio vorbă despre investiţiile 
„demente” privind modernizarea B-dului Nicolae Titulescu ori 
strada Griviţa, care înghit aproape 200 de miliarde de lei vechi, în 
condiţiile în care alte zeci de străzi din oraş sunt pline de gropi, 
transformându-se într-un adevărat coşmar pentru cetăţeni. Ori 
despre împrumuturile contractate de primar, în cuantum de 670 de 
miliarde de lei vechi care ne vor înrobi pe următorii 10-12 ani, 
atârnând greu la bugetul local şi aşa destul de pricăjit!

Sau despre sumele mari cheltuite până acum pe „handbal”, un 
adevărat „viciu” al lui Drăgulin, atât de darnic când vine vorba de 
AHC Dunărea Călăraşi. Să dai de la bugetul local, în primele 5 luni 
ale acestui an, 17,2 miliarde lei vechi ca să achiţi salariile unor 
vedete care stau un an la Călăraşi, şi apoi pleacă...nu-i la îndemâna 
oricui! Îţi trebuie obraz gros, nu glumă!

Să nu-l deranjeze pe domnul Buzea, oare, nici salariile „babane” 
încasate de funcţionarii primăriei, şi de şefii lor, în condiţiile în care 
impozitele şi taxele au fost mărite, pentru acest an, doar cu rata 
inflaţiei? Sau că întreg aparatul Primăriei a fost aiurea 
supradimensionat (cei mai mulţi dintre ei s-au înrolat deja în PNL, 
ori se bucură de „atenţia” directă a primarului!), în condiţiile în care 
populaţia Călăraşiului a scăzut vizibil, în ultimii ani? Să nu fi aflat 
dumnealui până acum că pentru exerciţiul financiar 2014-2020, 
municipiul Călăraşi, condus de liberalul Dan Drăgulin, a “atras” 
proiecte cu finanţare externă în valoare de doar 185 de milioane lei, 
sumă mult mai mică faţă de Ploieşti (486 milioane lei), Târgovişte 
(281 milioane lei), Giurgiu (371 milioane lei) ori Piteşti (267 milioane 
lei)? Până şi oraşul Pucioasa, cu proiecte în valoare de 220 milioane 
lei, ne-a depăşit. Iar Sinaia, cu 140 de milioane lei ne suflă în ceafă.

Sigur că nu vor fi bani până la finalul anului, însă nu cred că pentru 
aşa ceva pot fi văduviţi poliştii locali de la care avem aşteptări 
uriaşe, pretenţii exagerate, deşi sunt simpli oameni şi nu supermeni. 
Calitatea lor profesională nu-i la mare distanţă de cea a „cărătorilor 
de hârtii” din Primărie, ori celelalte servicii subordonate!

L-aş invita nu doar pe domnul Buzea ci şi pe ceilalţi consilieri locali, 
chiar şi de la PNL, să-l determine pe Drăgulin să prezinte public 
starea economică, socială, a Călăraşiului. Unde suntem, ce resurse 
mai avem şi încotro ne ducem. Fără patimă, fără reproşuri gratuite! 
Poate le oferim şi soluţii că doar nu s-o fi strâns toţi destepţii 
oraşului la Primărie! Că doar e Primărie, nu NASA!

Ce ziceţi, stimaţi consilieri locali? Anul viitor, cam pe vremea asta, o 
să umblaţi brambura ca să-i mai prostiţi o dată pe „ăia din stradă”! 
Şi veţi avea multe explicaţii de dat!

Bani sunt, doar că 
sunt cheltuiţi prost!

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, 
Florin Mituleţu-Buică, a anunţat, marţi, că primul 
tur al alegerilor prezidenţiale va avea loc pe data 
de 10 noiembrie, iar cel de-al doilea pe 24 
noiembrie.
"Am avut o discuţie cu doamna prim-ministru, am 
avut două propuneri: 3 (noiembrie - n.r.) - primul 
tur şi 17 (noiembrie - n.r.) - turul al doilea. În 
discuţiile avute, având în vedere că iniţiativa 
legislativă abia acum este aproape de finalizare şi e 
posibil săptămâna viitoare să fie promulgată, am 
dus termenul pe 10 noiembrie - primul tur de 
scrutin, 24 - turul al doilea al alegerilor 
prezidenţiale", a declarat Mituleţu-Buică, la Palatul 
Parlamentului.

Alegerile prezidenţiale,
pe 10 noiembrie, iar al 

doilea tur, pe 24 noiembrie
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