
9ACTUALITATE8

Cezar Neagu este un manager nefacturată, de 4.576.019 mc. acestui subiect şi nu înţeleg general şi cu directorul 
norocos. Deşi performanţele Rezultă aşadar la nivelul lui criteriile care au stat la baza economic care ocupă în mod 
sale manageriale obţinute în 2017 o pierdere procentuală a acordării acestor sume ilegal această funcţie şi care 
calitate de director general al va ajunge şi pe masa 
operatorului regional de apă şi Parchetului.
canalizare Ecoaqua SA scârţâie, Cum vă explicaţi că în urma 
Consiliul de Administraţie al unui control al Curţii de 
societăţii i-a oferit spre finalul conturi domnului Cezar Neagu 
anului trecut un bonus i-a fost imputată suma de 15 
financiar de toată frumuseţea. mii de euro iar a doua zi şi-a 
Mai exact pentru lunile propus şi aprobat această 
noiembrie şi decembrie, Cezar sumă cu care acoperă 
Neagu a primit câte o primă de prejudiciul?!” a continuat 
28.313 lei, dublul salariului său Grama, dispus să facă publice 
de bază, cifrat la 14.069, “dovezile” care confirmă 
rezultând astfel un câştig managementul precar şi 
impresionant de peste 56 de păgubos al actualului director 
mii de lei, adică peste 560 de general, cel care se bazează 
milioane de lei vechi! totuşi pe nişte proptele 
Dacă prin birouri atmosfera e politice puternice asigurate de necuvenite.” a declarat pentru apei de 47,44%. Cum de a fost 
de sărbătoare, în “teren” “greii” fostului PNL. “Sunt posibil aşa ceva, mai ales că www.arenamedia.ro Grama 
situaţia e dezastruoasă şi riscă suficiente dovezi care să prin contractul de care a mai adăugat că în opinia 
să scape de sub control. confirme prostul management management, Cezar Neagu şi-a sa între Consilul de 
Bunăoară, în anul 2018, în prestat de Cezar Neagu iar asumat reducerea anuală a Administraţie şi directorul 
fiecare lună, SC Ecoaqua SA a oamenii trebuie să aibă acces acestor pierderi cu câte 8%. general s-a conturat o 
înregistrat pierderi de apă, la toate aceste dovezi. Voi „cârdăşie” care va trebui să Eduard Grama, preşedintele 
estimate la peste 50%, semnala şi celelalte ajungă şi în atenţia AGA a SC Ecoaqua SA, rezultând finalmente o medie iregularităţi iar după o primă procurorilor. „Domnul primar confirmă „asumarea” lui de 56, 37%, procent care ar evaluare a indicatorilor din Drăgulin, care la deciziile Neagu, susţinând că n-a fost trebui să-i producă frisoane contract voi propune importante ale AGA îşi face niciodată consultat de Consiliul directorului general, câştigător analizarea lor şi în cadrul simţită prezenţa în sala de De Administraţie în legătură cu al unui contract de AGA, indiferent de presiunile şedinţe, neavând calitatea ci oportunitatea acordării acelor management mai degrabă pe la care voi fi supus şi mă refer doar ca să pună presiune prime care au „isterizat” un criterii politice decât la factorul politic dar şi la cel asupra membrilor Adunării oraş întreg. “În 2018, Cezar profesionale. Potrivit datelor mediatic, apropiat acestei 

Generale a Acţionarilor, are Neagu, prin contractul de înregistrate anul trecut, „caracatiţe”.” a conchis Eduard 
cunoştinţe despre aceste management încheiat cu SC volumul de apă intrată în reţea Grama.
prime? Eu cred că are întrucât Ecoaqua SA şi-a asumat o a fost de 7.093.883 mc iar 
din 2012 încoace de când e reducere a pierderilor de apă volumul de apă nefacturată de 
primar, directorul general cu 8% pe an. Şi ce constatăm? 3.998.820,91 mc. Un simplu 
Ecoaqua şi-a propus şi Că pierderile s-au majorat cu calcul matematic relevă o 
aprobat în mod ilegal o sumă 9% iar aceste procente au pierdere procentuală de 
mult mai mare de ordinul fost, dacă vreţi, remunerate 56,37%!
miliardelor de lei vechi, cu suma de 56 de mii de lei, Asta, în condiţiile în care în 
beneficii pentru o muncă reprezentând contravalorarea 2017, când la conducerea 
prost făcută. Din punctul meu „performanţelor” societăţii s-a aflat tot Cezar 
de vedere, la mijloc e vorba managerului Ecoaqua. Deşi Neagu, volumul de apă intrată 
de o cârdăşie a Consiliului de sunt preşedinte AGA, nu am în reţea a fost de 9.646.907 mc 
Administraţie cu directorul fost consultat pe marginea iar volumul de apă 

Preşedintele ALDE Călin Popescu guvernării şi trebuie să ne gândim şi consultat, ci doar informat. Pentru voturi şi din zona liberală. “Din sondajul CURS care arată că domnul 
Tăriceanu a declarat, într-un interviu la cetăţeni", a declarat Călin Popescu domnul Iohannis este clar că-i păcate doamna Dăncilă sa nu se Tăriceanu se află pe locul doi în 
pentru MEDIAFAX, că l-a pus pe Tăriceanu, pentru MEDIAFAX. convine de minune ca la guvernare găseşte într-o poziţie care să o intenţia de vot pentru alegerile 
gânduri faptul că nu a fost consultat prezidenţiale, iar doamna Dăncilă la Premierul Viorica Dăncilă a declarat 
în privinţa desemnării comisarului mare distanţă, a apărut un aşa zis marţi că era normal ca propunerea 
european, în contextul speculaţiilor „sondaj făcut de ambasade”, sondaj unui candidat pentru postul de 
cu privire la o înţelegere între Viorica în care, pentru prima dată în aceste comisar european care îi revine 
Dăncilă şi Klaus Iohannis. luni, doamna Dăncilă ar fi mai bine României să fie din rândul PSD şi că i-

poziţionată, ba chiar imediat în "Această manieră de a merge cu paşi a spus liderului ALDE, Călin Popescu-
ceafa domnului Barna. Este pentru mărunţi nu este o soluţie şi vă spun Tăriceanu, pe cine a nominalizat. 
prima dată în istoria contemporană şi pe baza experienţei de 4 ani ca Întrebată dacă între ea şi 
când auzim că „ambasadele” se premier, care spun că mi-a folosit la preşedintele Klaus Iohannis este “un 
ocupă de făcut sondaje. Este cel ceva, să văd cu mai multă claritate în blat”, aşa cum a afirmat Tăriceanu, 
puţin suspectă această informaţie, momente cheie de a reda suflul Dăncilă a menţionat că aceste 
cu atât mai mult cu cât nicio astfel acestei guvernări. Paşii ăştia văd că acuzaţii ale liderului ALDE „sunt total 
de „ambasadă” nu şi-a asumat sunt calificaţi în presă şi ca un fel de nefondate”.
public comandarea unui astfel de înţelegere ascunsă între doamna “Există o vorbă românească care 
„sondaj”. În lipsa unei astfel de prim-ministru şi Iohannis. E adevărat spune că nu iese foc fără fum, însă 
asumări, este evident că informaţiile că unii comentatori apreciază că lui noi sperăm să fie fumigene politice 
sunt doar o manipulare, o manevră Iohannis i-ar conveni foarte mult să şi atât în ceea ce priveşte un posibil 
politică doar ca să justifice, public, aibă acest guvern condus de doamna să fie doamna Dăncilă pentru că aşa favorizeze în viitoarele alegeri blat între premierul Dăncilă şi Klaus 
faptul că PSD nu şi-a mai respectat prim-ministru în continuare pe poziţii are o ţintă şi îi favorizează prezidenţiale pentru că nu poate Iohannis.” a precizat pentru 
poziţia şi anume că un candidat unic în acest fel încât să aibă o ţintă în realegerea. Gurile rele mai spun că obţine voturi decât din partea www.arenamedia.ro 
al coaliţiei PSD-ALDE va fi desemnat care să treacă şi în acest fel să îşi un tur doi cu doamna Dăncilă îi simpatizanţilor şi susţinătorilor PSD. vicepreşedintele ALDE Călăraşi, 
în baza unor cecetări sociologice, şi favorizeze propria realegere, dar cred asigură clar domnului Iohannis un În schimb, Călin Popescu Tăriceanu Laurenţiu State care a continuat 
să combată faptul că toate că în acesta este un calcul pe are nou mandat.” poate aduce voturi şi din zona “Este adevărat că sunt anumite 
cercetările sociologice de până trebuie să îl facă şi doamna premier liberală. Să nu uităm că preşedintele semne cum ar fi faptul că doamna State a mai susţinut că în ceea ce 
acum îl arătau pe domnul şi să înţeleagă că ar fi păcat ca ALDE a fost un premier de succes, premier l-a consultat pe Iohannis cu priveşte alegerile prezidenţiale, dacă 
preşedinte Tăriceanu favorit pe zona această manieră de a duce targa pe care se bucură de apreciere în zona privire la desemnarea unui comisar Viorica Dăncilă nu poate lua voturi 
electorală a coaliţiei. O încercare uscat o perioadă este defavorabilă pe de centru şi de dreapta.” a mai spus european, cu toate că preşedintele decât din zona simpatizanţilor şi 
lipsită de credibilitate a unor termen lung şi domniei sale şi State care a conchis “Am vazut că, nu are niciun rol. În schimb, pe membrilor PSD, liderul ALDE, Călin 
politicieni, o manevra politică.”partidului care îl conduce şi imediat după ce a apărut public partenerii de coaliţie nu i-a Popescu Tăriceanu poate aduce 

Vicepreşedintele ALDE Călăraşi, Laurenţiu State, a 
declarat pentru www.arenamedia.ro că partidul pe 
care-l reprezintă nu este interesat de o prezenţă la 
guvernare în orice condiţii subliniind că „o reformă a 
instituţiilor statului, un nou program de guvernare, 
precum şi o echipă guvernamentală restructurată 
care să aibă ca principal atu competenţa” sunt 
„măsuri sunt importante pentru ca cetăţenii să-şi 
recâştige încrederea în actul de guvernare.”

„În viziunea ALDE o bună guvernare presupune în 
această fază o reformă a instituţiilor statului, un 
nou program de guvernare, precum şi o echipă 
guvernamentală restructurată care să aibă ca 
principal atu competenţa. Aceste măsuri sunt 
importante pentru ca cetăţenii să-şi recâştige 
încrederea în actul de guvernare. Este dreptul 
premierului Dăncilă să le accepte sau nu, însă noi, 
cei din ALDE, vom face tot ce depinde de noi pentru 
a răspunde acestor aşteptări. Ne interesează să 
guvernăm doar în folosul cetăţenilor.” a spus State 
care a continuat “Aşteptăm discuţia cu premierul 
Dăncilă după data de 20 august, pentru a lămuri 
definitiv dacă PSD îşi doreşte sau nu o mai bună 
guvernare, bazată în primul rând pe restructurarea 
Guvernului, un nou program de guvernare, noi 
politici publice pro cetăţean şi o echipă 
guvernamentală competentă. În funcţie de această 
discuţie va lua si ALDE apoi decizii.”

Subiectul candidaturii   
unice, închis!

State a mai adăugat că şi subiectul candidaturii unice 
este închis iar informaţiile apărute în spaţiul public 
pe marginea acestui subiect sunt de fapt false. 

“Legat de afirmaţiile din spaţiul public conform 
cărora ALDE „şanteşează” PSD privind o candidatură 
unică la alegerile prezidenţiale sunt false şi nimic 
mai mult. Pentru noi acest subiect al candidaturii 
unice este închis. Noi, cei din ALDE, respectăm orice 
vot şi am considerat că acel moment al votului dat 
de PSD a închis orice discuţie între PSD şi ALDE 
privind desemnarea unui candidat unic la alegerile 
prezidentiale. PSD a decis, noi am decis şi avem 
candidatul nostru, fiecare îşi va face campanie cum 
consideră.” a conchis vicepreşedintele filialei 
judeţene ALDE Călăraşi.

23 - 29 august  2019 Gen film: Horror 30 aug. – 05 sep. 2019Într-un spaţiu modern care oferă condiţii 
Ora: 17.00, respectiv 20.00 / Luni ora: 20.00optime pentru vizionarea unui spectacol Premiera în România: 23.08.2019Ora: 17.00

atât în format 3D cât şi în format 2D puteţi Într-un mic orăşel, fiica unei familii înstărite a Luni filmul nu va fi proiectat! Cod roşu în serviciile secrete - 
viziona în perioada 23 august – 5 dispărut misterios cu mulţi ani în urmă. Casa 

Bucătăria iadului – 2D 2Dseptembrie 2019 filmele: The Angry Birds familiei e acum o ruină, iar legendele care circulă 
în oraş despre monştrii care ar bântui proprietatea Regia: Ric Roman WaughMovie 2(3D), Bucătăria iadului(2D), Poveşti Regia: Andrea Berloff
îi fascinează pe adolescenţii locului, care decid să Cu: Morgan Freeman, Gerard Butlerde groază de spus pe întuneric(2D), Aventuri Cu:Tiffany Haddish, Domhnall Gleeson, Melissa 
rişte şi să vadă cu ochii lor dacă aceştia sunt reali, în natură(3D) şi Cod roşu în serviciile Gen film: Acţiune, ThrillerMcCarthy, Elisabeth Moss
sau doar o invenţie.secrete(2D). Filmele vor fi difuzate după Premiera în România: 30.08.2019Gen film: Acţiune, Crimă, Dramă
În casă dau peste o carte ce a aparţinut fetei cum urmează: În urma unui atentat asupra preşedintelui Statelor Premiera în România: 23.08.2019
dispărute, un fel de jurnal cu monştri care acum Unite (Morgan Freeman), acuzat de incident este 

Povestea a trei femei curajoase, „Bucătăria încep să prindă viaţă şi să terorizeze fiecare garda lui de corp, agentul serviciilor secrete Mike 23 - 25 august 2019 Iadului” le prezintă pe Melissa McCarthy, Tiffany adolescent din grup. Cu cât frica e mai mare, cu Banning (Gerard Butler). După ce reuşeşte să Vineri: ora 12,30 Haddish şi Elisabeth Moss în rolurile a trei soţii de atât monştrii de care se tem devin mai reali. scape de autorităţi, agentul este dat în urmărire 
Sâmbătă, duminică: ora 10.30, respectiv 12.30 mafioţi arestaţi de FBI care, în anul 1978, luptă să generală, astfel că trebuie să evite propria lui 

îşi menţină poziţia privilegiată în faimosul cartier agenţie şi să fie cu un pas înaintea FBI-ului pentru The Angry Birds Movie 2 – 3D 30 aug. - 01 sep. 2019 american Hell's Kitchen. a demasca adevăraţii autori ai atacului. Regia: Thurop Van Orman, John Rice Vineri: ora 12.30Rămase fără protecţie şi venituri stabile, Disperat să îşi dovedească nevinovăţia, Banning se Cu: Peter Dinklage, Dove Cameron, Sâmbătă, duminică: ora 10.30, respectiv 12.30doamnele decid să preia chestiunile mafiei bazează pe ajutorul unor aliaţi neaşteptaţi pentru Awkwafina,Sterling K. Brown, Bill Hader irlandeze în propriile mâini – reuşind să găsească a-şi proteja familia şi a salva ţara de pericolul Aventuri în natură – 3DGen film: Acţiune, Animaţie, Aventuri, Comedie, aliaţi atât în gestionarea problemelor din cartier, iminent. 
Familie cât şi în eliminarea concurenţei. Gen film: Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie      
Rating: AG Durata: 90 minute Informaţii suplimentare: tel: 0242-312800 şi 
Premiera în România: 09.08.2019 site:www.culturalcl.ro Premiera în România: 30.08.201923 – 29 august 2019
S-ar zice că pe Insula Pasărilor nu s-a schimbat Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Mai , nr. 5AO barză dezorientată de la centrul de livrări copii a Ora: 20.00nimic. Devenite vedete, înaripatele nezburătoare Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 2D): 8 lei – încurcat adresele, aşa că l-a dus pe micul panda lui se tot războiesc cu porcuşorii verzi şi s-ar zice că Poveşti de groază de spus pe copii cu vârste de maxim 14 ani; 12 lei – persoane Mik-Mik, un urs brun. Cum Mik-Mik vrea ca nimic nu va opri vreodată această ciondăneală. cu vârste peste 14 ani. Nu se efectuează rezervări. lucrurile să fie îndreptate, decide să îl ducă Până când apare o nouă insulă la orizont şi astfel întuneric– 2D Biletele pot fi cumpărate cu o săptămână înainte personal pe micul panda familiei lui din China. Pe cele două tabere sunt nevoite să se alieze. Cum Regia: André Øvredal de data spectacolului.parcursul călătoriei, li se alătură iepurele sălbatic arată echipa de şoc şi ce planuri (nu) are pentru 

În zilele de luni filmul rulează începând cu ora Cu: Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Austin Oscar, arogantul pelican Duke, laşul lup Janus şi cucerirea noului teritoriu aflăm din  august, la 
20.00.Zajur, Gabriel Rush, Dean Norris romanticul tigru Cupid.cinema...

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 23 august - 5 septembrie 2019

The Angry Birds Movie 2 (3D), Bucătăria iadului (2D), Poveşti de groază de spus 
pe întuneric (2D), Aventuri în natură (3D) şi Cod roşu în serviciile secrete (2D)

Din 2012 primar al comunei Grădiştea, liberalul Constantin Corbu a 
declarat pentru www.arenamedia.ro că se va înscrie pentru un nou 
mandat şi anul viitor declanşând şi un atac dur la adresa tandemului 
format din fostul primar Alecsandru Boboc şi ex – contabilul 
primăriei, Vasile Matei, ambii aflaţi acum în curtea PSD. 
„Bineînţeles, că voi candida! O veste bună pentru unii dar şi 
proastă pentru cei care se 
aşteptau să pic cu dosarul 
nu ştiu care sau cu 
incompatibilitatea. Ce 
facem?, şi-au spus. Hai să 
ne unim să-l dăm p-ăla jos 
că e drept. Să venim noi!, 
aşa cum mi-a spus aici în 
biroul ăsta, de faţă cu 
viceprimarul, aliatul lui 
Boboc la PSD, Matei 
Vasile: „Vreau să vin şi eu 
pe scaunul ăla ca să bag 
ceva în buzunar, la ora 2 
(n.r. după-amiază) să mă 
duc să dorm şi să-i las pe 
cetăţeni să facă ce vor!” Aşa a făcut cu Boboc înainte şi s-au unit 
amândoi acum la alegerile astea. Au condus comuna asta 8 ani, au 
fost numai la spectacole şi acum vor din nou.” a spus Corbu care a 
menţionat că n-are nicio teamă de forţa acestui tandem. „Nu am 
teamă! Dacă l-am bătut când veneam de nicăieri, vă daţi seama 
acum.... Da, ei sunt puţin iritaţi pe tema cu gunoiul. N-am ce să le 
fac. Suntem exemplu de bune practici pe România şi nu ne 
mândrim cu asta. Pentru că n-au înţeles-o. E greu...În rest, se caută 
lipsa mea d-aici, că n-am mâncat pământ de aici şi sunt venit din 
altă parte, cu toate că anul ăsta se fac 34 şi acasă am stat vreo 14. 
(...) Ăsta e doar un motiv. Dar nu ştiu că aici gradul de rudenie e 
atât de mare încât neamurile nu te lasă să faci nimic. Să nu iei nicio 
măsură! De aceea sunt susţinător al unei administraţii manageriale 
şi nu al uneia politice. Dacă faci ceva ce nu le convine, te taie de la 
vot!”. a conchis Corbu.

Liderul interimar al organizaţiei judeţene de localităţi unde PRO România a obţinut 
PRO România Călăraşi, Răzvan Meseşeanu a mai mult de 5%, urmând ca până pe 31 
declarat pentru www.arenamedia.ro că august să reuşesc să le acopăr şi pe 
partidul în plan local se află într-un proces celelalte 28. Într-un cuvânt, imediat după 
de coagulare, anunţând că în cel mai scurt aflarea rezultatului de la europarlamentare 
timp va fi finalizată amenajarea sediului iar m-am deplasat, personal, în localităţile 

judeţului ca să vorbesc cu liderii noştri, e din toamnă, după desemnarea 
adevărat informali, pentru că încă nu s-au prezidenţiabilului vor putea avea loc alegeri 
realizat alegeri dar după anunţarea interne. „Suntem aproape cu finalizarea 
prezidenţiabilului, aşa cum a spus şi amenajării sediului filialei judeţene. Cred 
preşedintele Victor Ponta, fostul premier, că o să fiu în grafic ca până la sfârşitul lunii 
se va da undă verde ca în fiecare localitate, august, cel mai târziu în prima decadă a cu amenajarea sediului ca orice partid care 
fiecare judeţ, să se constituie şi, oficial, lunii septembrie, aşa cum am promis se respectă, n-am avut concediu, n-am avut 
structurile de conducere locală”.membrilor şi simpatizanţilor noştri, să ne vacanţă şi am luat judeţul la pas, în 
Meseşeanu a mai susţinut că organizaţia mutăm într-un sediu modern în care să ne perspectiva alegerilor prezidenţiale, pentru 
locală PRO România Călăraşi şi-ar putea putem desfăşura activităţile politice în întărirea organizaţiilor locale. Am luat cu 
mări în mod sensibil efectivul, fiind „în condiţii optime. Sper ca la inaugurare să prioritate cele care au obţinut la 
tatonări cu o serie de persoane care au participe şi un coleg de-al nostru din euriparlamentare un procent de peste 5% 
ocupat diverse funcţii în administraţia şi cu această ocazie mulţumesc încă o dată conducerea centrală a partidului” a precizat 
locală.”colegilor mei dar şi cetăţenilor din cele 27 Meseşeanu care a continuat „Concomitent 

Anunţul liderului ALDE, Călin Popescu Tăriceanu că formaţiunea pulsul din fiecare judeţ în sensul în care vor fi întrebaţi 
pe care o conduce şi PRO România au decis o colaborare sub coordonatorii judeţeni pe această temă, eu, Răzvan 
forma unei Alianţe politice a generat o primă reacţie la Călăraşi. Meseţeanu, o să fiu pentru a merge pe o linie proprie, pentru a 
Coordonatorul judeţean PRO România Călăraşi, Răzvan merge cu oamenii noştri, pentru a ne pune în valoare gândirea 
Meseşeanu, a declarat pentru www.arenamedia.ro că alăturarea pentru care oamenii la alegerile europarlamentare ne-au 
de ALDE şi liderul acesteia, Călin Popescu Tăriceanu nu va aduce legitimiat şi să încercăm să creştem pentru ca la alegerile locale 
beneficii pentru partid, susţinând că PRO România ar trebui să şi parlamentare de anul viitor să dovedim că suntem o forţă, 
lanseze un candidat propriu la prezidenţialele din toamnă. „În într-adevăr, PRO România” a declarat Meseşeanu care a conchis 
opinia mea, consider că e o încercare nereuşită sau care se va „Deci nu cred că alăturarea de ALDE şi Călin Popescu Tăriceanu, 
dovedi nereuşită din partea celor care n-au reuşit să treacă cu atât mai mult de PSD, ne va aduce beneficii. Din contră! 
pragul, în frunte cu preşedintele Senatului, Călin Popescu Aşadar, eu sunt pentru a merge pe linia noastră, să lansăm 
Tăriceanu. Nu cred că va lipsi înţelepciunea din partea candidatul nostru care va dovedi că are în spate o armată 
conducătorilor PRO România să nu avem un candodat propriu puternică de „pro români”, oameni care în fiecare judeţ pot 
pentru alegerile prezidenţiale. În consecinţă, dacă se va lua dovedi că sunt alături de cetăţenii fiecărei comunităţi”.

n Grădiştea

C. Corbu: Bineînţeles că 
voi candida anul viitor!

n PRO România

R. Meseşeanu: După desemnarea prezidenţiabilului, vom 
putea organiza alegeri pentru constituirea structurilor locale!

R. Meseşeanu: Alăturarea de ALDE nu ne va aduce beneficii

ACTUALITATE

La Ecoaqua, pierderile de apă generează 
prime de mii de euro / E. Grama: 

„Cârdăşia CA - Directorul general va 
ajunge pe masa Parchetului!”

Aş fi 
recunoscător 

dacă în formularea 
plângerilor penale, aş primi 
sprijin din partea domnului 
primar Drăgulin care se 
pare că s-a specializat în 
această materie”

Eduard Grama

Laurențiu State: 
Ne interesează 

să guvernăm doar în 
folosul cetăţenilor

L. State: Gurile rele mai spun că un tur doi cu doamna 
Dăncilă îi asigură clar domnului Iohannis un nou mandat



9ACTUALITATE8

Cezar Neagu este un manager nefacturată, de 4.576.019 mc. acestui subiect şi nu înţeleg general şi cu directorul 
norocos. Deşi performanţele Rezultă aşadar la nivelul lui criteriile care au stat la baza economic care ocupă în mod 
sale manageriale obţinute în 2017 o pierdere procentuală a acordării acestor sume ilegal această funcţie şi care 
calitate de director general al va ajunge şi pe masa 
operatorului regional de apă şi Parchetului.
canalizare Ecoaqua SA scârţâie, Cum vă explicaţi că în urma 
Consiliul de Administraţie al unui control al Curţii de 
societăţii i-a oferit spre finalul conturi domnului Cezar Neagu 
anului trecut un bonus i-a fost imputată suma de 15 
financiar de toată frumuseţea. mii de euro iar a doua zi şi-a 
Mai exact pentru lunile propus şi aprobat această 
noiembrie şi decembrie, Cezar sumă cu care acoperă 
Neagu a primit câte o primă de prejudiciul?!” a continuat 
28.313 lei, dublul salariului său Grama, dispus să facă publice 
de bază, cifrat la 14.069, “dovezile” care confirmă 
rezultând astfel un câştig managementul precar şi 
impresionant de peste 56 de păgubos al actualului director 
mii de lei, adică peste 560 de general, cel care se bazează 
milioane de lei vechi! totuşi pe nişte proptele 
Dacă prin birouri atmosfera e politice puternice asigurate de necuvenite.” a declarat pentru apei de 47,44%. Cum de a fost 
de sărbătoare, în “teren” “greii” fostului PNL. “Sunt posibil aşa ceva, mai ales că www.arenamedia.ro Grama 
situaţia e dezastruoasă şi riscă suficiente dovezi care să prin contractul de care a mai adăugat că în opinia 
să scape de sub control. confirme prostul management management, Cezar Neagu şi-a sa între Consilul de 
Bunăoară, în anul 2018, în prestat de Cezar Neagu iar asumat reducerea anuală a Administraţie şi directorul 
fiecare lună, SC Ecoaqua SA a oamenii trebuie să aibă acces acestor pierderi cu câte 8%. general s-a conturat o 
înregistrat pierderi de apă, la toate aceste dovezi. Voi „cârdăşie” care va trebui să Eduard Grama, preşedintele 
estimate la peste 50%, semnala şi celelalte ajungă şi în atenţia AGA a SC Ecoaqua SA, rezultând finalmente o medie iregularităţi iar după o primă procurorilor. „Domnul primar confirmă „asumarea” lui de 56, 37%, procent care ar evaluare a indicatorilor din Drăgulin, care la deciziile Neagu, susţinând că n-a fost trebui să-i producă frisoane contract voi propune importante ale AGA îşi face niciodată consultat de Consiliul directorului general, câştigător analizarea lor şi în cadrul simţită prezenţa în sala de De Administraţie în legătură cu al unui contract de AGA, indiferent de presiunile şedinţe, neavând calitatea ci oportunitatea acordării acelor management mai degrabă pe la care voi fi supus şi mă refer doar ca să pună presiune prime care au „isterizat” un criterii politice decât la factorul politic dar şi la cel asupra membrilor Adunării oraş întreg. “În 2018, Cezar profesionale. Potrivit datelor mediatic, apropiat acestei 

Generale a Acţionarilor, are Neagu, prin contractul de înregistrate anul trecut, „caracatiţe”.” a conchis Eduard 
cunoştinţe despre aceste management încheiat cu SC volumul de apă intrată în reţea Grama.
prime? Eu cred că are întrucât Ecoaqua SA şi-a asumat o a fost de 7.093.883 mc iar 
din 2012 încoace de când e reducere a pierderilor de apă volumul de apă nefacturată de 
primar, directorul general cu 8% pe an. Şi ce constatăm? 3.998.820,91 mc. Un simplu 
Ecoaqua şi-a propus şi Că pierderile s-au majorat cu calcul matematic relevă o 
aprobat în mod ilegal o sumă 9% iar aceste procente au pierdere procentuală de 
mult mai mare de ordinul fost, dacă vreţi, remunerate 56,37%!
miliardelor de lei vechi, cu suma de 56 de mii de lei, Asta, în condiţiile în care în 
beneficii pentru o muncă reprezentând contravalorarea 2017, când la conducerea 
prost făcută. Din punctul meu „performanţelor” societăţii s-a aflat tot Cezar 
de vedere, la mijloc e vorba managerului Ecoaqua. Deşi Neagu, volumul de apă intrată 
de o cârdăşie a Consiliului de sunt preşedinte AGA, nu am în reţea a fost de 9.646.907 mc 
Administraţie cu directorul fost consultat pe marginea iar volumul de apă 

Preşedintele ALDE Călin Popescu guvernării şi trebuie să ne gândim şi consultat, ci doar informat. Pentru voturi şi din zona liberală. “Din sondajul CURS care arată că domnul 
Tăriceanu a declarat, într-un interviu la cetăţeni", a declarat Călin Popescu domnul Iohannis este clar că-i păcate doamna Dăncilă sa nu se Tăriceanu se află pe locul doi în 
pentru MEDIAFAX, că l-a pus pe Tăriceanu, pentru MEDIAFAX. convine de minune ca la guvernare găseşte într-o poziţie care să o intenţia de vot pentru alegerile 
gânduri faptul că nu a fost consultat prezidenţiale, iar doamna Dăncilă la Premierul Viorica Dăncilă a declarat 
în privinţa desemnării comisarului mare distanţă, a apărut un aşa zis marţi că era normal ca propunerea 
european, în contextul speculaţiilor „sondaj făcut de ambasade”, sondaj unui candidat pentru postul de 
cu privire la o înţelegere între Viorica în care, pentru prima dată în aceste comisar european care îi revine 
Dăncilă şi Klaus Iohannis. luni, doamna Dăncilă ar fi mai bine României să fie din rândul PSD şi că i-

poziţionată, ba chiar imediat în "Această manieră de a merge cu paşi a spus liderului ALDE, Călin Popescu-
ceafa domnului Barna. Este pentru mărunţi nu este o soluţie şi vă spun Tăriceanu, pe cine a nominalizat. 
prima dată în istoria contemporană şi pe baza experienţei de 4 ani ca Întrebată dacă între ea şi 
când auzim că „ambasadele” se premier, care spun că mi-a folosit la preşedintele Klaus Iohannis este “un 
ocupă de făcut sondaje. Este cel ceva, să văd cu mai multă claritate în blat”, aşa cum a afirmat Tăriceanu, 
puţin suspectă această informaţie, momente cheie de a reda suflul Dăncilă a menţionat că aceste 
cu atât mai mult cu cât nicio astfel acestei guvernări. Paşii ăştia văd că acuzaţii ale liderului ALDE „sunt total 
de „ambasadă” nu şi-a asumat sunt calificaţi în presă şi ca un fel de nefondate”.
public comandarea unui astfel de înţelegere ascunsă între doamna “Există o vorbă românească care 
„sondaj”. În lipsa unei astfel de prim-ministru şi Iohannis. E adevărat spune că nu iese foc fără fum, însă 
asumări, este evident că informaţiile că unii comentatori apreciază că lui noi sperăm să fie fumigene politice 
sunt doar o manipulare, o manevră Iohannis i-ar conveni foarte mult să şi atât în ceea ce priveşte un posibil 
politică doar ca să justifice, public, aibă acest guvern condus de doamna să fie doamna Dăncilă pentru că aşa favorizeze în viitoarele alegeri blat între premierul Dăncilă şi Klaus 
faptul că PSD nu şi-a mai respectat prim-ministru în continuare pe poziţii are o ţintă şi îi favorizează prezidenţiale pentru că nu poate Iohannis.” a precizat pentru 
poziţia şi anume că un candidat unic în acest fel încât să aibă o ţintă în realegerea. Gurile rele mai spun că obţine voturi decât din partea www.arenamedia.ro 
al coaliţiei PSD-ALDE va fi desemnat care să treacă şi în acest fel să îşi un tur doi cu doamna Dăncilă îi simpatizanţilor şi susţinătorilor PSD. vicepreşedintele ALDE Călăraşi, 
în baza unor cecetări sociologice, şi favorizeze propria realegere, dar cred asigură clar domnului Iohannis un În schimb, Călin Popescu Tăriceanu Laurenţiu State care a continuat 
să combată faptul că toate că în acesta este un calcul pe are nou mandat.” poate aduce voturi şi din zona “Este adevărat că sunt anumite 
cercetările sociologice de până trebuie să îl facă şi doamna premier liberală. Să nu uităm că preşedintele semne cum ar fi faptul că doamna State a mai susţinut că în ceea ce 
acum îl arătau pe domnul şi să înţeleagă că ar fi păcat ca ALDE a fost un premier de succes, premier l-a consultat pe Iohannis cu priveşte alegerile prezidenţiale, dacă 
preşedinte Tăriceanu favorit pe zona această manieră de a duce targa pe care se bucură de apreciere în zona privire la desemnarea unui comisar Viorica Dăncilă nu poate lua voturi 
electorală a coaliţiei. O încercare uscat o perioadă este defavorabilă pe de centru şi de dreapta.” a mai spus european, cu toate că preşedintele decât din zona simpatizanţilor şi 
lipsită de credibilitate a unor termen lung şi domniei sale şi State care a conchis “Am vazut că, nu are niciun rol. În schimb, pe membrilor PSD, liderul ALDE, Călin 
politicieni, o manevra politică.”partidului care îl conduce şi imediat după ce a apărut public partenerii de coaliţie nu i-a Popescu Tăriceanu poate aduce 

Vicepreşedintele ALDE Călăraşi, Laurenţiu State, a 
declarat pentru www.arenamedia.ro că partidul pe 
care-l reprezintă nu este interesat de o prezenţă la 
guvernare în orice condiţii subliniind că „o reformă a 
instituţiilor statului, un nou program de guvernare, 
precum şi o echipă guvernamentală restructurată 
care să aibă ca principal atu competenţa” sunt 
„măsuri sunt importante pentru ca cetăţenii să-şi 
recâştige încrederea în actul de guvernare.”

„În viziunea ALDE o bună guvernare presupune în 
această fază o reformă a instituţiilor statului, un 
nou program de guvernare, precum şi o echipă 
guvernamentală restructurată care să aibă ca 
principal atu competenţa. Aceste măsuri sunt 
importante pentru ca cetăţenii să-şi recâştige 
încrederea în actul de guvernare. Este dreptul 
premierului Dăncilă să le accepte sau nu, însă noi, 
cei din ALDE, vom face tot ce depinde de noi pentru 
a răspunde acestor aşteptări. Ne interesează să 
guvernăm doar în folosul cetăţenilor.” a spus State 
care a continuat “Aşteptăm discuţia cu premierul 
Dăncilă după data de 20 august, pentru a lămuri 
definitiv dacă PSD îşi doreşte sau nu o mai bună 
guvernare, bazată în primul rând pe restructurarea 
Guvernului, un nou program de guvernare, noi 
politici publice pro cetăţean şi o echipă 
guvernamentală competentă. În funcţie de această 
discuţie va lua si ALDE apoi decizii.”

Subiectul candidaturii   
unice, închis!

State a mai adăugat că şi subiectul candidaturii unice 
este închis iar informaţiile apărute în spaţiul public 
pe marginea acestui subiect sunt de fapt false. 

“Legat de afirmaţiile din spaţiul public conform 
cărora ALDE „şanteşează” PSD privind o candidatură 
unică la alegerile prezidenţiale sunt false şi nimic 
mai mult. Pentru noi acest subiect al candidaturii 
unice este închis. Noi, cei din ALDE, respectăm orice 
vot şi am considerat că acel moment al votului dat 
de PSD a închis orice discuţie între PSD şi ALDE 
privind desemnarea unui candidat unic la alegerile 
prezidentiale. PSD a decis, noi am decis şi avem 
candidatul nostru, fiecare îşi va face campanie cum 
consideră.” a conchis vicepreşedintele filialei 
judeţene ALDE Călăraşi.

23 - 29 august  2019 Gen film: Horror 30 aug. – 05 sep. 2019Într-un spaţiu modern care oferă condiţii 
Ora: 17.00, respectiv 20.00 / Luni ora: 20.00optime pentru vizionarea unui spectacol Premiera în România: 23.08.2019Ora: 17.00

atât în format 3D cât şi în format 2D puteţi Într-un mic orăşel, fiica unei familii înstărite a Luni filmul nu va fi proiectat! Cod roşu în serviciile secrete - 
viziona în perioada 23 august – 5 dispărut misterios cu mulţi ani în urmă. Casa 

Bucătăria iadului – 2D 2Dseptembrie 2019 filmele: The Angry Birds familiei e acum o ruină, iar legendele care circulă 
în oraş despre monştrii care ar bântui proprietatea Regia: Ric Roman WaughMovie 2(3D), Bucătăria iadului(2D), Poveşti Regia: Andrea Berloff
îi fascinează pe adolescenţii locului, care decid să Cu: Morgan Freeman, Gerard Butlerde groază de spus pe întuneric(2D), Aventuri Cu:Tiffany Haddish, Domhnall Gleeson, Melissa 
rişte şi să vadă cu ochii lor dacă aceştia sunt reali, în natură(3D) şi Cod roşu în serviciile Gen film: Acţiune, ThrillerMcCarthy, Elisabeth Moss
sau doar o invenţie.secrete(2D). Filmele vor fi difuzate după Premiera în România: 30.08.2019Gen film: Acţiune, Crimă, Dramă
În casă dau peste o carte ce a aparţinut fetei cum urmează: În urma unui atentat asupra preşedintelui Statelor Premiera în România: 23.08.2019
dispărute, un fel de jurnal cu monştri care acum Unite (Morgan Freeman), acuzat de incident este 

Povestea a trei femei curajoase, „Bucătăria încep să prindă viaţă şi să terorizeze fiecare garda lui de corp, agentul serviciilor secrete Mike 23 - 25 august 2019 Iadului” le prezintă pe Melissa McCarthy, Tiffany adolescent din grup. Cu cât frica e mai mare, cu Banning (Gerard Butler). După ce reuşeşte să Vineri: ora 12,30 Haddish şi Elisabeth Moss în rolurile a trei soţii de atât monştrii de care se tem devin mai reali. scape de autorităţi, agentul este dat în urmărire 
Sâmbătă, duminică: ora 10.30, respectiv 12.30 mafioţi arestaţi de FBI care, în anul 1978, luptă să generală, astfel că trebuie să evite propria lui 

îşi menţină poziţia privilegiată în faimosul cartier agenţie şi să fie cu un pas înaintea FBI-ului pentru The Angry Birds Movie 2 – 3D 30 aug. - 01 sep. 2019 american Hell's Kitchen. a demasca adevăraţii autori ai atacului. Regia: Thurop Van Orman, John Rice Vineri: ora 12.30Rămase fără protecţie şi venituri stabile, Disperat să îşi dovedească nevinovăţia, Banning se Cu: Peter Dinklage, Dove Cameron, Sâmbătă, duminică: ora 10.30, respectiv 12.30doamnele decid să preia chestiunile mafiei bazează pe ajutorul unor aliaţi neaşteptaţi pentru Awkwafina,Sterling K. Brown, Bill Hader irlandeze în propriile mâini – reuşind să găsească a-şi proteja familia şi a salva ţara de pericolul Aventuri în natură – 3DGen film: Acţiune, Animaţie, Aventuri, Comedie, aliaţi atât în gestionarea problemelor din cartier, iminent. 
Familie cât şi în eliminarea concurenţei. Gen film: Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie      
Rating: AG Durata: 90 minute Informaţii suplimentare: tel: 0242-312800 şi 
Premiera în România: 09.08.2019 site:www.culturalcl.ro Premiera în România: 30.08.201923 – 29 august 2019
S-ar zice că pe Insula Pasărilor nu s-a schimbat Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Mai , nr. 5AO barză dezorientată de la centrul de livrări copii a Ora: 20.00nimic. Devenite vedete, înaripatele nezburătoare Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 2D): 8 lei – încurcat adresele, aşa că l-a dus pe micul panda lui se tot războiesc cu porcuşorii verzi şi s-ar zice că Poveşti de groază de spus pe copii cu vârste de maxim 14 ani; 12 lei – persoane Mik-Mik, un urs brun. Cum Mik-Mik vrea ca nimic nu va opri vreodată această ciondăneală. cu vârste peste 14 ani. Nu se efectuează rezervări. lucrurile să fie îndreptate, decide să îl ducă Până când apare o nouă insulă la orizont şi astfel întuneric– 2D Biletele pot fi cumpărate cu o săptămână înainte personal pe micul panda familiei lui din China. Pe cele două tabere sunt nevoite să se alieze. Cum Regia: André Øvredal de data spectacolului.parcursul călătoriei, li se alătură iepurele sălbatic arată echipa de şoc şi ce planuri (nu) are pentru 

În zilele de luni filmul rulează începând cu ora Cu: Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Austin Oscar, arogantul pelican Duke, laşul lup Janus şi cucerirea noului teritoriu aflăm din  august, la 
20.00.Zajur, Gabriel Rush, Dean Norris romanticul tigru Cupid.cinema...

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 23 august - 5 septembrie 2019

The Angry Birds Movie 2 (3D), Bucătăria iadului (2D), Poveşti de groază de spus 
pe întuneric (2D), Aventuri în natură (3D) şi Cod roşu în serviciile secrete (2D)

Din 2012 primar al comunei Grădiştea, liberalul Constantin Corbu a 
declarat pentru www.arenamedia.ro că se va înscrie pentru un nou 
mandat şi anul viitor declanşând şi un atac dur la adresa tandemului 
format din fostul primar Alecsandru Boboc şi ex – contabilul 
primăriei, Vasile Matei, ambii aflaţi acum în curtea PSD. 
„Bineînţeles, că voi candida! O veste bună pentru unii dar şi 
proastă pentru cei care se 
aşteptau să pic cu dosarul 
nu ştiu care sau cu 
incompatibilitatea. Ce 
facem?, şi-au spus. Hai să 
ne unim să-l dăm p-ăla jos 
că e drept. Să venim noi!, 
aşa cum mi-a spus aici în 
biroul ăsta, de faţă cu 
viceprimarul, aliatul lui 
Boboc la PSD, Matei 
Vasile: „Vreau să vin şi eu 
pe scaunul ăla ca să bag 
ceva în buzunar, la ora 2 
(n.r. după-amiază) să mă 
duc să dorm şi să-i las pe 
cetăţeni să facă ce vor!” Aşa a făcut cu Boboc înainte şi s-au unit 
amândoi acum la alegerile astea. Au condus comuna asta 8 ani, au 
fost numai la spectacole şi acum vor din nou.” a spus Corbu care a 
menţionat că n-are nicio teamă de forţa acestui tandem. „Nu am 
teamă! Dacă l-am bătut când veneam de nicăieri, vă daţi seama 
acum.... Da, ei sunt puţin iritaţi pe tema cu gunoiul. N-am ce să le 
fac. Suntem exemplu de bune practici pe România şi nu ne 
mândrim cu asta. Pentru că n-au înţeles-o. E greu...În rest, se caută 
lipsa mea d-aici, că n-am mâncat pământ de aici şi sunt venit din 
altă parte, cu toate că anul ăsta se fac 34 şi acasă am stat vreo 14. 
(...) Ăsta e doar un motiv. Dar nu ştiu că aici gradul de rudenie e 
atât de mare încât neamurile nu te lasă să faci nimic. Să nu iei nicio 
măsură! De aceea sunt susţinător al unei administraţii manageriale 
şi nu al uneia politice. Dacă faci ceva ce nu le convine, te taie de la 
vot!”. a conchis Corbu.

Liderul interimar al organizaţiei judeţene de localităţi unde PRO România a obţinut 
PRO România Călăraşi, Răzvan Meseşeanu a mai mult de 5%, urmând ca până pe 31 
declarat pentru www.arenamedia.ro că august să reuşesc să le acopăr şi pe 
partidul în plan local se află într-un proces celelalte 28. Într-un cuvânt, imediat după 
de coagulare, anunţând că în cel mai scurt aflarea rezultatului de la europarlamentare 
timp va fi finalizată amenajarea sediului iar m-am deplasat, personal, în localităţile 

judeţului ca să vorbesc cu liderii noştri, e din toamnă, după desemnarea 
adevărat informali, pentru că încă nu s-au prezidenţiabilului vor putea avea loc alegeri 
realizat alegeri dar după anunţarea interne. „Suntem aproape cu finalizarea 
prezidenţiabilului, aşa cum a spus şi amenajării sediului filialei judeţene. Cred 
preşedintele Victor Ponta, fostul premier, că o să fiu în grafic ca până la sfârşitul lunii 
se va da undă verde ca în fiecare localitate, august, cel mai târziu în prima decadă a cu amenajarea sediului ca orice partid care 
fiecare judeţ, să se constituie şi, oficial, lunii septembrie, aşa cum am promis se respectă, n-am avut concediu, n-am avut 
structurile de conducere locală”.membrilor şi simpatizanţilor noştri, să ne vacanţă şi am luat judeţul la pas, în 
Meseşeanu a mai susţinut că organizaţia mutăm într-un sediu modern în care să ne perspectiva alegerilor prezidenţiale, pentru 
locală PRO România Călăraşi şi-ar putea putem desfăşura activităţile politice în întărirea organizaţiilor locale. Am luat cu 
mări în mod sensibil efectivul, fiind „în condiţii optime. Sper ca la inaugurare să prioritate cele care au obţinut la 
tatonări cu o serie de persoane care au participe şi un coleg de-al nostru din euriparlamentare un procent de peste 5% 
ocupat diverse funcţii în administraţia şi cu această ocazie mulţumesc încă o dată conducerea centrală a partidului” a precizat 
locală.”colegilor mei dar şi cetăţenilor din cele 27 Meseşeanu care a continuat „Concomitent 

Anunţul liderului ALDE, Călin Popescu Tăriceanu că formaţiunea pulsul din fiecare judeţ în sensul în care vor fi întrebaţi 
pe care o conduce şi PRO România au decis o colaborare sub coordonatorii judeţeni pe această temă, eu, Răzvan 
forma unei Alianţe politice a generat o primă reacţie la Călăraşi. Meseţeanu, o să fiu pentru a merge pe o linie proprie, pentru a 
Coordonatorul judeţean PRO România Călăraşi, Răzvan merge cu oamenii noştri, pentru a ne pune în valoare gândirea 
Meseşeanu, a declarat pentru www.arenamedia.ro că alăturarea pentru care oamenii la alegerile europarlamentare ne-au 
de ALDE şi liderul acesteia, Călin Popescu Tăriceanu nu va aduce legitimiat şi să încercăm să creştem pentru ca la alegerile locale 
beneficii pentru partid, susţinând că PRO România ar trebui să şi parlamentare de anul viitor să dovedim că suntem o forţă, 
lanseze un candidat propriu la prezidenţialele din toamnă. „În într-adevăr, PRO România” a declarat Meseşeanu care a conchis 
opinia mea, consider că e o încercare nereuşită sau care se va „Deci nu cred că alăturarea de ALDE şi Călin Popescu Tăriceanu, 
dovedi nereuşită din partea celor care n-au reuşit să treacă cu atât mai mult de PSD, ne va aduce beneficii. Din contră! 
pragul, în frunte cu preşedintele Senatului, Călin Popescu Aşadar, eu sunt pentru a merge pe linia noastră, să lansăm 
Tăriceanu. Nu cred că va lipsi înţelepciunea din partea candidatul nostru care va dovedi că are în spate o armată 
conducătorilor PRO România să nu avem un candodat propriu puternică de „pro români”, oameni care în fiecare judeţ pot 
pentru alegerile prezidenţiale. În consecinţă, dacă se va lua dovedi că sunt alături de cetăţenii fiecărei comunităţi”.

n Grădiştea

C. Corbu: Bineînţeles că 
voi candida anul viitor!

n PRO România

R. Meseşeanu: După desemnarea prezidenţiabilului, vom 
putea organiza alegeri pentru constituirea structurilor locale!

R. Meseşeanu: Alăturarea de ALDE nu ne va aduce beneficii

ACTUALITATE

La Ecoaqua, pierderile de apă generează 
prime de mii de euro / E. Grama: 

„Cârdăşia CA - Directorul general va 
ajunge pe masa Parchetului!”

Aş fi 
recunoscător 

dacă în formularea 
plângerilor penale, aş primi 
sprijin din partea domnului 
primar Drăgulin care se 
pare că s-a specializat în 
această materie”

Eduard Grama

Laurențiu State: 
Ne interesează 

să guvernăm doar în 
folosul cetăţenilor

L. State: Gurile rele mai spun că un tur doi cu doamna 
Dăncilă îi asigură clar domnului Iohannis un nou mandat
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