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Cooperarea transfrontalieră România – Bulgaria 

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 15 martie – 1 aprilie 2019

Informaţii suplimentare:
 tel: 0242-312800 şi site:www.culturalcl.ro 

Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Mai , nr. 
5A

Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 2D):

8 lei – copii cu vârste de maxim 14 ani

12 lei – persoane cu vârste peste 14 ani

Nu se efectuează rezervări.

Biletele pot fi cumpărate cu o săptămână 
înainte de data spectacolului.

În zilele de luni filmul rulează începând cu 
ora 20.00.

Corgi, Căţeii reginei Cu ce ţi-am mai greşit noi, Doamne? 
Să nu ucizi Faci sau taci Noi Dumbo  The Beach Bum 

 (3D varianta dublată), (2D),  
(2D), (2D), (2D), (3D) şi (2D) 

comuna asta se bănuie că eu aş 
avea pe cineva în spate şi de asta 
scap mereu. Nici vorbă, n-am pe 
nimeni! Cred că aţi văzut că sunt 
un om drept şi din cauza asta eu îi 
irit pe ceilalţi. a mai afirmat 
primarul Corbu care a adăugat 
„Am câştigat, adică s-a admis 
cererea şi am aşteptat ca ANI să 
facă recurs. A trecut termenul, 
ANI n-a făcut recursul ceea ce Primarul comunei Grădiştea, extins timpul. Şi aşa s-a ajuns în 
înseamnă că prin „nerecurare” Constantin Corbu, a câştigat până 2019 cu judecata pe fond.”
Hotărârea a devenit definitivă şi la urmă procesul cu Agenţia Primarul Corbu susţine că la ultima 
irevocabilă! Şi această făcătură a Naţională de Integritate care a instanţă judecătorul a ţinut cont 
picat! Convingerea mea a fost constatat pe 16 ianuarie 2017, de două elemente definitorii, 
clară, convingerea celor cu care potrivit unui comunicat că “În subliniind că în cazul său s-a 
am discutat şi sunt din domeniu a perioada 27 decembrie 2012 – 05 autosesizat până şi preşedintele 
fost şi ea clară, spunându-mi toţi aprilie 2016, acesta a deținut Agenţiei aţionale de Integritate. 
că n-are cum să fie vorba de simultan funcția de primar și “În sala de judecată, în momentul 
incompatibilitate. Dar ştiţi foarte calitatea de reprezentant al U.A.T. în care doamna judecător a fost 
bine că poţi să pici şi nevinovat!”.comuna Grădiștea în Adunarea atentă, notându-şi două puncte 
„Nicio plângere făcută nu s-a Generală a Acționarilor S.C. esenţiale pe care le-am susţinut şi 
concretizat!”„SATUL NOU GRĂDIȘTEA” S.R.L., eu, în sinea mea am spus “Această 

încălcând astfel prevederile legale Primarul Constantin Corbu a mai judecătoare e deşteaptă şi voi 
ale art. 87, alin. (1), lit f) din subliniat faptul că de când se află câştiga!”. Soluţia a fost simplă. Nu 
Legea nr 163 / 2003.” am făcut niciodată parte din în fruntea administraţiei locale a 
Corbu a explicat în detaliu Consiliul de Administraţie, nu e fost bombardat cu zeci de plângeri 
“calvarul” prin care a trecut nici un document care să ateste însă până în prezent nici una nu s-a 
subliniind că-I va acţiona în asta. Am fost împuternicit să concretizat. „Nicio plângere nu s-a 
instanţă pe cei care au demarat înfiinţez societatea comercială la concretizat. Eu sunt în plângeri 
până la urmă această delaţiune. Oficiul Registrului Comerţului penale din 2010. Am suferit 

unde nici măcar semnătura pe act 2017, în care ei mi-au cerut nicio treabă. Le voi folosi acum “Nebunia asta, dacă vreţi, a influenţe ca şi acum pe consumul 
n-o am. Am precizat lucrul ăsta ounctul de vedere cu privire la pentru că mă voi îndrepta început în aprilie 2015. În 2016, de benzină pe maşina Primăriei. 
foarte clar! În al doilea rând, cum incompatibilitate. Categoric, am împotriva lor. Mi-ajunge! De 10 înainte de alegeri, am primit o Mi s-a imputat că aş fi furat 845 
puteam să fac parte din Consiliul spus că nu sunt incompatibil!. Pe ani de când sunt în administraţie, adresă cum că sunt incompatibil de litri de benzină dar s-a ajuns la 
de Administraţie al unei societăţi 19 ianuarie 2017, aşadar m-au am avut o grămadă de problem, în baza unui articol de lege, 30 de litri nejustificaţi din cauza 
care încă nu era înfiinţată la data declarat incompatibil, am avut un nici una demonstrată. La un potrivit căruia am făcut parte din lipsei lizibilităţii unui bon. Pentru 
stabilirii incompatibilităţii?! Asta a termen de 15 zile să contest actul moment dat, se umple paharul!Consiliul de Administraţie al că am vrut să fiu mai catolic decât fost esenţa!iar dacă nu contestam, prefectul, societăţii comerciale Satu Nou, A început aşadar procesul şi într- Papa, şi în spatele facturii eu să 

cred că imediat, ar fi pus Ordinul fiind şi primar în funcţie.” a spus un din postările de pe Facebook a ANI s-au autosesizat. Regula de arăt şi când am alimentat şi ce în aplicare pentru că fusesem Corbu care a continuat “În primul marelui fost primar d-aici, se arăta autosesizare e clară şi anume cantitate. Înţelegerea a venit, întrebat la 2 zile distanţă care-I rând, nu era nimic adevărat. Am că “Gata, s-a terminat!”. Făceau ei autosesizarea preşedintelui ANI. bineînţeles de la Înalta Curte de situaţia mea. A fost o bucurie susţinut asta de la bun început fel de fel de aranjamente. El a Interesant! Cum de s-a Conturi a judeţului, cum îi spun generală. Cei care au iniţiat, dar ca orice om de bună credinţă, depus o cerere de intervenţie în autosesizat preşedintele? S-a 
eu, care a căutat să mă pentru că sunt oameni din ştiind mendrele justiţiei, puteam process, în favoarea lui ANI şi, trezit el că la Grădiştea există unul 
compromită. Impunându-i unui comună, împreună cu “ajutoare” să pierd dacă justiţia nu-şi făcea desigur, împotriva mea! După ce a care a fost împuternicit să 
om care a pus un asfalt perfect, de la Bucureşti, îi ştiu foarte bine treaba, aşa cum se întâmplă în început să se judece cererea de înfiinţeze o societate comercială? 
suma de 12,5 miliarde lei vechi. S-cine sunt, au acţionat şi au căutat multe alte situaţii. A început intervenţie, a scris tot pe Cum a făcut ca inspector ANI să 
au contrazis domnii inspectori, am a “n” oară, prin alte metode să derularea procesului imediat Facebook că “Boala lungă-I fie un fost miliţian? Coincidenţe, 
câştigat contestaţia la Camera de cadă puterea administrative şi să după ce PSD a câştigat puterea şi moarte sigură!” Dar boala lungă o nu? Noi am cerut aceste elemente 

revină ei. Conturi şi nu în instanţă. Asta e s-a instalat la conducere în crease chiar el! S-a judecat în instanţă. Bineînţeles că ei au 
decembrie 2016. Pe 19 ianuarie România în care trăim. Ne-am A început procesul. Am avut o cererea de intervenţie, s-a dat o depus nişte acte pe care le-au 
2017 a venit decizia că sunt asumat funcţia de primar şi grămadă de “aprecieri” pe soluţie, eu am făcut recurs la făcut în interiorul instituţiei lor şi 
incompatibil. Corespindenţa cu Facebook de la cei care au iniţiat soluţia data, s-a dus dosarul apoi trebuie s-o ducem până la capăt!” au arătat că preşedintele ANI s-a 
ANI am purtat-o între 2015 şi acest demers spunând că ei n-au la Înalta Curte, normal că s-a a conchis primarul Corbu.autosesizat. Interesant e că în 

Ca de obicei, în ultimii ani, Primăria de august. Au smuls ropote de adevărate momente de încântare 
şi Consiliul Local organizează în aplauze Maria Cârneci, Maria sufletească. Le mulţumim tuturor 
august Ziua Comunei Dragomiroiu, Viorica Gizrgiu, celor care au fost alături de noi, 
Independenţa. Evenimentul Georgel Nucă şi nu în ultimul rând chiar şi cu gândul şi-i asigurăm de 
desfăşurat pe 11 august, a adunat inconfundabilul, Jean de la Craiova. toată prietenia noastră. Să ne 
în cochetul parc din satul Spectacolul s-a încheiat cu un revedem sănătoşi şi anul viitor” a 
Independenţa sute de localnici care impresionant foc de artificii. declarat primarul Lică Voicu.
„au tărit” momente de neuitat. „Mă bucur din suflet că am reuşit Aflat la cel de-al doilea mandat, 
Primarul Lică Voicu a fost şi de data şi în acest an, împreună cu colegii Lică Voicu a reuşit până acum să 

mei din Primărie şi alături de asta o gazdă extrem de primitoare, finalizeze o serie de obiective 
membrii Consiliului Local, să oferind oaspeţilor şi participanţilor importante care contribuie la 
organizăm acest eveniment, momente artistice pline de culoare, creşterea nivelului de trai al 
dedicat în întregime tuturor susţinute de artiştii propuşi de locuitorilor. Reabilitarea şi 
locuitorilor comunei noastre. N-Fundaţia Culturală „Music Star” modernizarea infrastructurii 
am nicio reţinere să spun că aceşti MMC şi partenerul său media ETNO stradale, a infrastructurii şcolare oameni merită, fie şi o dată pe an, 

TV. concretizate în câteva proiecte astfel de momente de muzică, joc 
Au urcat pe scenă o serie de tineri susţinute financiar din resrse şi voie bună. Nu suntem bogaţi, 
valoroşi, iubitori ai cântului popular proprii şi guvernamentale au fost din punct de vedere financiar, dar 
românesc care au încântat pe câteva din „promisiunile asumate şi sufleteşte da, cu prisosinţă. 
deplin numeroasa asistenţă. onorate” ale primarului Lică Voicu, Atmosfera a fost pur şi simplu 
Numele grele au încins şi mai mult decis să-şi reînnoiască mandatul extraordinară. Voci importante din 
atmosfera în acea seară splendidă din vara anului viitor.folclorul românesc ne-au oferit 

n Grădiştea

C. Corbu: Nu sunt incompatibil. 
Şi această făcătură a picat!

Ziua Comunei Independenţa - Eveniment reuşit, organizare ireproşabilă!
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