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De la 1 septembrie 2019 au 
crescut pensiile pentru 
aproximativ 5 milioane de 
pensionari prin majorarea 
punctului de pensie cu 15%. Este 
cea de a 4-a majorarea a 
punctului de pensie. Guvernul a 
majorat succesiv punctul de 
pensie, de la 871 de lei în 2016, la 
917 lei în ianuarie 2017, apoi la 
1000 de lei de la 1 septembrie 
2017 şi la 1.100 lei, la 1 iulie 
2018. Este o creştere de peste 
45%, cu mult peste creşterea 
preţurilor de 9,86% în această 
perioadă. Conform noii legi a 
pensiilor, adoptate de PSD, 
punctul de pensie va creşte din 
nou la 1 septembrie 2020, la 
1.775 lei iar la 1 septembrie 2021 
va ajunge 1.875 lei.
În acest sens vă prezentăm 
alăturat scrisoarea adresată de 
premierul Viorica Dăncilă, 
preşedinte PSD persoanelor 
vârstnice.

Viorica Dăncilă: Măsurile de sprijin 
pentru dumneavoastră sunt o prioritate 

a Guvernului pe care îl conduc

Conducerea Primăriei Călăraşi ne-a 
anunţat pe pagina oficială de 
Facebook a instituţiei că pe 12 
august 2019, a fost semnat 
contractul de lucrări având ca obiect 
”Proiect tehnic + execuție rețea 
canalizare menajeră și pluvială 
Cartier Măgureni în municipiul 
Călărași”, investiţia în valoare de 
5.254.395,04 lei fără TVA urmând a fi 
realizată de SC Smart Energy 
Business SRL (lider) în asociere cu SC 
Crista Art Construct SRL, SC Old New 
Construct SRL și SC KOMORA SRL, 
ultima în calitate de proiectant. 

Societatea Old&New Construct SRL Primăriei Călăraşi, în speţă primarul “Durata proiectării este de 2 luni, iar a 
are sediul social în Slatina şi potrivit Drăgulin, în postarea de pe Facebook, lucrărilor de 18 luni. Se va lucra pe 
situaţiilor financiare la data de 31 e că firma lider al asocierii toate străzile din cartierul Măgureni, 
decembrie 2017 a avut un număr de câştigătoare, Smart Energy Business rețeaua de canalizare menajeră 
72 de salariaţi înregistrând un profit SRL, cu sediul în Bucureşti n-a avut, urmând a avea o lungime de 5,322 
de 2901822 lei, la o cifră de afaceri de potrivit situaţiilor financiare anuale km, iar cea de canalizare pluvială de 
26.236.983 lei.depuse la ANAF, nici un salariat în 2,740 km. Sistemul rețelei de 

2012, 2013, 2015, 2016 şi 2017. Doar canalizare menajeră a cartierului Despre Komora SRL Călăraşi 
în 2014 figurează cu un singur Măgureni este unul modern, pe toată (proiectant în această asociere), 
salariat! Cum va face lucrarea? Poate lungimea rețelei centrale de numai de bine. Abonată la bugetul 
domn' primar are habar...canalizare fiind prevăzute un număr Primăriei Călăraşi, Komora a 

de 122 cămine de colectare cu participat până acum la 219 licitaţii, Dacă ne mai aruncăm o privire pe 
vacuum, care vor asigura colectarea aceleaşi situaţii financiare, firma câştigând 163, din care 155 prin 
apelor menajere provenite de la cele reprezentată legal de Dinu Mihaela a „cumpărări directe”!
334 gospodării.” se mai arată în înregistrat pierderi în 2013 (81 de lei), În 2017, a avut un număr mediu de 
postarea de pe pagina de Facebook a 2015 (246.029 lei), 2016 (157.119 lei) 16 angajaţi, înregistrând un profit de 
Primăriei Municipiului Călăraşi. O şi profit în 2014 (80.466 lei) şi 2017 186.561 lei, la o cifră de afaceri de 
mare realizare, într-adevăr, a (60.065 lei). Anul 2017 a fost într- 1.563.061 lei.
administraţiei liberale condusă de adevăr unul de succes, societatea 

La o primă „evaluare”, avem aşadar Dan Drăgulin! realizând cea mai mare cifră de 
două societăţi din care una lider de Potrivit informaţiilor din cadrul afaceri, în cuantum de 754.807 lei. 
asociere fără angajaţi şi cu cifre de Sistemului Electronic de Achiziţii O altă firmă din cadrul asocierii cu un afaceri ridicole pentru astfel de tipuri Publice, asocierea formată din firmele portofoliu financiar de toată jena este de activităţi. Dar au câştigat! Cel puţin mai sus – menţionate a avut câştig de SC Crista Art Construct SRL din Cluj pe hărtie, pentru că la ce forţă cauză în faţa unei alte asocieri care a Napoca. Cu punct de lucru şi în financiară au două dintre ele, adică cuprins societăţile Romanor SRL Bucureşti, situat în str. Nerva Traian, Smart Energy Business SRL şi Crista (lider), Consim Invest SRL, Vest Instal Sector 3 (pare cunoscută adresa!), Art Construct SRL, n-ar fi exclus ca în (toate 3 din Călăraşi) şi DFR Systems persoană de contact fiind Rusu spatele lor să se afle alte societăţi, (din Bucureşti). Ioachim Daniel care a figurat şi în 
mult mai puternice controlate chiar Asocierea câştigătoare generează, structura asociativă a firmei Smart 
de oameni politici.vrei, nu vrei, o serie de întrebări. Dacă Energy Business din momentul 
Ce ziceţi, domnu' primar? Cuum? Că e nu chiar de suspiciuni. De pildă, cum înfiinţării şi până în 2012 (deţinea 
bine? Aşa să fie, dar să ştiţi că vom de s-au găsit “în acelaşi loc”, firme din 90% din părţile sociale!), Crista Art 
reveni asupra acestui subiect, mai Bucureşti, Cluj Napoca (e drept cu Construct SRL n-a avut nici un salariat 
ales că, din sursele noastre, aici la punct de lucru în Capitală!), Slatina şi în 2016, reuşind totuşi în 2017 să 

Călăraşi şi după ce şi-au dat mâna, au Călăraşi s-au făcut şi cărţile angajeze o persoană! Cu o pierdere 
câştigat şi bătălia de pe SICAP? Ce au câştigătoare. Veţi vedea şi ce de 153 de lei în 2016, firma a 
avut ele în comun? personaje stau în spatele acestor înregistrat un profit de 168.286 lei în 

societăţi!Ceea ce n-a mai precizat conducerea 2017!

Din 2014 şi până în prezent, Primăria municipiului Călăraşi a fost 
condusă de 2 „somităţi” liberale. E vorba, succesiv, de Nicolae 
Dragu (2004 – 2010), după care acesta a ales să „se transfere” la 
UNPR iar din 2012, Dan Drăgulin, cu precizarea că şi acesta a 
optat pentru acelaşi UNPR (o altă temă care trebuie analizată!) 
între septembrie 2014 şi până la finalul mandatului din 2016 deşi 
din primăvara acelui an „revenise” acum acum precum fiul 
rătăcitor.
Ce au în comun cei doi? Apetitul evident pentru accesarea de 
împrumuturi la bancă, desigur, în numele dezvoltării municipiului 
reşedinţă de judeţ.
Membru PNL, în martie 2008, Nicolae Dragu a contractat în 
numele primăriei un credit de la Dexia Kommunalcredit Bank în 
valoare de 16,5 milioane lei (adică 165 de miliarde de lei vechi), 
scadent în 2019.

Tot în calitate de „liberal”, Dan Drăgulin a „poftit” la două 
credite. Primul a fost accesat în 2016, în valoare de 25 de 
milioane de lei (adică 250 de miliarde de lei vechi), de la BCR, pe 
o perioadă de 15 ani (din care 3 ani de trageri) iar al doilea în 
acest an, în sumă de circa 42 de milioane lei (adică 420 de 
miliarde de lei vechI), de la CEC, tot pe pe o perioadă de 15 ani.
Rezultă în total, vreo 83,5 milioane lei (adică 835 de miliarde de 
lei vechI). Dacă vă uitaţi mai bine, creditele au fost accesate 
exact în anii electorali, cu dorinţa nedisimulată de „face ceva” 
pentru călărăşenii care să le întoarcă votul. Şi reţeta se pare că a 
funcţionat!
Dar vom reveni cu o situaţie exactă privind situaţia rambursării 
ratei şi a dobânzii lunare aferente pentru fiecare tip de credit 
accesat!
Şi Consiliul Judeţean, aflat sub oblăduirea unui alt „bun 
conducător” PNL, Răducu Filipescu,  s-a împrumutat cu suma de 
17 milioane lei (adică 170 de miliarde de lei vechi), o parte 
însemnată fiind utilizată pentru construirea unei Biblioteci de 
care municipiul reşedinţă de judeţ avea nevoie ca de aer.
Aşa sunt liberalii! Buni conducători, „dă dreapta”, risipitori cu 
banul public, care au această „manie” să-şi dezvolte obiectivele 
magalomanice, multe dintre ele situate în afara agendei 
cetăţeanului împrumutând sume uriaşe de la bănci, pe care le 
plătesc tot călărăşenii de rând, în fapt, pentru „confortul” dar şi 
pentru incompetenţa lor proverbială!

administraţiei publice locale nu avea 
posibilitatea emiterii în mod legal a unei 
autorizaţii de construire, având în vedere că 
organul de control al statului îndomeniul 

A fost nevoie de „intervenţia” Inspectoratului 306A în vederea asigurării accesului în angajării răspunderii. Având în vedere că 
autorizării construcţiilor a constatat că actul 

Regional în Construcţii Sud Muntenia ca să municipiul Călăraşi”. datele cuprinse în certificat nu sunt 
de informare (CU nr. 401 / 2019) este 

avem confirmarea nivelului scăzut al defavorabile proiectului de construcţie Cuuum? Nicio soluţie, nimic? Ba, da, băieţii incomplet.” Carevasăzică, specialiştii lui 
pregătirii profesionale a specialiştilor din preconizat, el are valoarea unui veritabil deştepţi au găsit de cuviinţă să depună o Drăgulin au recunoscut până la urmă că nu 
Primărie în materie de urbanism. Bunăoară, „acord prealabil”, astfel încât nu le puteţi plângere la parchet, ca să se pricopsească puteau emite în mod legal autorizaţia de 
în urma controlului efectuat de către ignora. Un alt efect important al Iliuţă&Co cu un dosar penal. construire pentru că au redactat un certificat 
reprezentrantul ISC Regional a reieşit că certificatului de urbanism este cel de 

Dar având în vedere că procedural certificatul de urbanism cu date incomplete! Şi atunci, ce 
Certificatul de urbanism nr 401 / 09.07.2019 conservare, pe durata valabilităţii sale, a 

de urbanism stă la baza autorizaţiei de obiect mai are plângerea depusă la Parchet? 
a fost emis de primarul municipiului Călăraşi, regulilor de urbanism precizate, orice 

construire iar ISC-ul „a demonstrat” că Băi băieţi, voi de inducerea în eroare a 
în scopul declarat „Îmbunătăţirea modificare a acestora în perioada respectivă 

certificatul cu pricina conţine date organelor judiciare aţi auzit?
infrastructurii rutiere a drumului judeţean DJ neputând fi opusă, în mod valabil titularului. 

incomplete, pe care de consecinţă asta nu Şi ca prostia să aibă şi coadă iată ce „propun” 306A în vederea asigurării accesului în Pe cale de consecinţă, considerăm că 
denotă că plângerea penală a rămas fără motivele invocate de dvs. pentru primarul Dan Drăgulin şi arhitectul şef, municipiul Călăraşi” cu date incomplete. În 
obiect? Noroc pentru Drăgulin&Co că consecinţă, s-a dispus neemiterea neemiterea autorizaţiei de construire nu ne Laurenţiu Samoilă „În ceea ce priveşte cel 
certificatul de urbanism nu intră în sfera legii autorizaţiei de construire în baza sunt opozabile, sesn în care solicităm să ne de-al doilea petit al cererii, respectiv 
penale!certificatului de urbanism, emis cu date comunicaţi care e valoarea juridică a modalitatea de obţinere a autorizaţiei de 
După ce „s-au asigurat” că plângerea, incomplete. Certificatului de urbanism nr 401 / construire, în raport cu măsurile dispuse de 
semnată de Vălică Filament, a fost depusă la 09.07.2019 precum şi modalitatea de Pornind de la aceste concluzii stabilite de un către ISC prin procesul verbal de control este 
Parchet, specialiştii din jurul lui Drăgulin şi-au obţinere a autorizaţiei de construire având organ de control al statului, în speţă, ISC, necesară reluarea procedurii de autorizare 
frecat mâinile de bucurie dar n-au mai fost în vedere că instituţia noastră a depus toate Primăria lui Drăgulin Vodă a mai scris o nouă care se iniţiază prin formularea unei cereri în 
fost în stare să spună cu subiect şi predicat avizele şi acordurile solicitate, menţionate pagină de prostie, notificând pe 27 august, vederea obţinerii certificatului de urbanism, 
ce-i de făcut în continuare.Păi, nu degeaba, explicit şi limitative în certificate”.Consiliul Judeţean că „Urmare a controlului formulată în condiţiile art. 19 din Ordinul 
le-a dat peste mână ISC-ul!efectuat de căătre Inspectoratul de Stat în Răspunsul Primăriei, formulat două zile mai 839 / 2009”. Altfel spus, luaţi-o voi de la 

Construcţii – Inspectoratul Regional în Pe 3 septembrie, Consiliul Judeţean solicită târziu, este fabulos “(…) Faţă de toate aceste capăt, că poate de data asta vă dăm şi noi un 
Construcţii Sud Muntenia (...) s-a dispus lămuriri Primăriei susţinând următoarele: considerente de fapt şi de drept corroborate certificat de urbanism cum scrie la lege. Nu 
măsura neemiterii autorizaţiei de construire „Reiterăm că din perspectiva efectelor şi cu măsurile dispuse de către ISC (…), promitem că ne şi iese, că d-aia suntem aşa 
în baza certificatului de urbanism nr. 401 / produse, Certificatul de urbanism nr 401 / respective neemiterea autorizaţiei de 

de deştepţi şi călărim primăria asta!
09.07.2019. Având în vedere cele prezentate 07.09.2019 are valoarea unui angajament construire în baza Certificatului de urbanism 

O concluzie e clară ca lumina zilei: Feriţi-vă mai sus, vă restituim documentaţia depusă în administrativ. Eliberarea sa constituie o nr. 401 ? 09.07.2019 pentru obiectivul 
cât puteţi de specialiştii Primăriei. Riscaţi să vederea emiterii autorizaţiei de construire obligaţie pentru instituţia dvs., în calitate de „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a 
ajungeţi pe mâna procurorilor deşi n-aţi făcut pentru obiectivul „Îmbunătăţirea autoritate a administraţiei publice locale, drumului judeţean 306A în vederea 

infrastructurii rutiere a drumului judeţean DJ faţă de care nu vă puteţi sustrage fără riscul accesului în municipiul Călăraşi, autoritatea nimic ilegal!

Feriţi-vă cât puteţi de specialiştii lui Drăgulin!

n Călăraşi n Călăraşi

Împrumuturile bancare, 
pasiunea primarilor PNL!

Firmă cu nici un angajat vrea să facă reţea de 
canalizare menajeră şi pluvială în Cartierul Măgureni!

n CUM TE ÎNSCRII

Un reprezentant al conducerii instituţiei de 
învăţământ, şcolii de fotbal, academiei, 
clubului cu grupe de copii şi juniori trimite o 
adresă oficială, cu antet şi semnată, la 
adresa secretariatgeneral@frf.ro până pe 4 
octombrie 2019, prin care să manifeste 
intenţia copiilor din unitatea pe care o 
reprezintă de a participa la meci.

n CUM INTRI ÎN POSESIA BILETELOR

După înscriere, fiecare unitate va primi pe 
mail din partea FRF un răspuns de 
confirmare şi un formular online în care 
trebuie să completeze datele copiilor şi 
însoţitorilor. După verificarea acestor date, 
FRF va trimite pe mail biletele care vor fi 
printate de însoţitori. Cu această ocazie, 
FRF va furniza şi toate detaliile legate de 
accesul în incinta Arenei Naţionale şi 
organizarea grupurilor pentru acces.

n DETALII IMPORTANTE

Toţi participanţii la meci vor beneficia, pe normele forului continental şi legislaţia Partida România-Norvegia din baza codului de bare al biletului, de un românească, astfel încât la România-preliminariile Euro 2020 se va pachet compus dintr-o băutură răcoritoare Norvegia (15 octombrie, ora 21:45) să 
şi o gustare pe care îl pot ridica de la disputa fără spectatori, în urma susţinem cât mai mulţi tricolorii pe Arena 
punctele special amenajate în incinta Naţională!deciziei UEFA. Dar copiii sub 14 pot 
stadionului.

Iată detaliile:intra gratis la meciul de pe 15 
Orice responsabilitate legată de transportul 

n CINE ARE ACCES PE STADIONoctombrie, ora 21:45! copiilor până la stadion, participarea 
Copiii care nu au împlinit 14 ani din cadrul acestora la meci şi transportul lor de la „Iniţiativa Federaţiei Române de Fotbal mi 
instituţiilor de învăţământ preşcolare sau stadion după finalul partidei aparţine se pare foarte bună şi-mi doresc din tot 
şcolare, publice sau private, din cadrul exclusiv însoţitorilor şi unităţii care a sufletul ca ea să fie împărtăşită şi de 
academiilor şi şcolilor de fotbal, precum şi încredinţat responsabilitatea acestora.conducătorii cluburilor cu grupe de copii şi 
legitimaţi la cluburi cu grupe de copii şi juniori. Ar fi ceva extraordinar să-i vedem Din păcate, data şi ora de disputare a 
juniori.pe micii fotbalişti din judeţ pe stadion în partidei nu au fost stabilite de FRF şi nici nu 

grupurile de susţinători ale tricolorilor” a Fiecare grup organizat de 10 copii trebuie pot fi modificate.
declarat pentru www.arenamedia.ro însoţit de un cadru didactic sau antrenor. 

Pentru orice detalii suplimentare, ne puteţi preşedintele AJF Călăraşi, Dorinel Dincă. Spre exemplu, la 23 de copii dintr-o unitate, 
contacta la bilete@frf.ro.

Federaţia Română de Fotbal a elaborat, în sunt necesari 3 însoţitori. Intrarea este 
Sursa text www.frf.rourma deciziei UEFA, o procedură în acord cu gratuită pentru copii şi însoţitori!

Având în vedere că în perioada 30 septembrie - 
6 octombrie 2019, Centrul Judeţean de Cultură 
şi Creaţie Călăraşi va derula proiectul de 
educaţie prin artă „7 ZILE - 7 ARTE”, programul 
pentru vânzarea biletelor la casa de Bilete a 
Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie 
Călăraşi este următorul:

l Luni - Vineri: 08:00 - 13:00 

lă: 15:00 - 18:00 

Pentru orice alte informaţii ne puteţi contacta 
la numărul de telefon 0242.314925.

 Duminic

fiscale;

● Posibilitatea de a transmite solicitări 
de asistenţă în domeniul fiscal prin 
formularul de contact inclus în SPV;

● Permite obţinerea informaţiilor 
fiscale privind situaţia personală;

● Prin transmiterea documentelor în 
mediul electronic sunt economisite 
atât resursele contribuabililor, cât şi 
cele ale administraţiei fiscale.

În plan local, Spaţiul Privat Virtual 
(SPV) înregistrează la nivelul Serviciul Spaţiul Privat Virtual este 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor uşor de accesat, gratuit şi disponibil 24 
Publice Călăraşi peste 8 132  de de ore din 24, atât persoanelor fizice, 
utilizatori, care s-au înrolat în aplicaţie cât şi persoanelor juridice sau 
de la lansarea acesteia, în anul 2014. entităţilor fără personalitate juridică. 

Prin utilizarea Spaţiului Privat Virtual Instrucţiunile privind înrolarea în 
evitaţi deplasarea la unitatea Spaţiul Privat Virtual sunt disponibile 
fiscală,iar avantajele sunt următoarele: pe site-ul www.anaf.ro, la următorul 

link: SPV – INSTRUCTIUNI● Accesul facil, disponibil permanent 
şi gratuit; Administraţia Judeţeană a Finanţelor 

Publice Călăraşi şi serviciile fiscale ● Posibilitatea de a depune declaraţii 
teritoriale,pun la dispoziţia prin completarea formularelor online;
contribuabililor calculatoare în sistem 

● Posibilitatea de a solicita diferite self service, în vederea accesării 
documente(situaţia obligaţiilor de serviciilor oferite de A.N.A.F.cât şi 
plată,Nota de plată,situaţia asistenţă din partea inspectorilor 
contribuţiilor de asigurări sociale fiscali. Lista sediilor ANAF, în care sunt 
declarate de către puse la dispoziţia contribuabililor 
angajatori,certificatul de atestare calculatoare destinate auto-servirii, se 
fiscală, adeverinţa de venit; regăseşte pe site-ul instituţiei, 
● Posibilitatea de a primi decizii de www.anaf.ro, la secţiunea Servicii 
impunere şi alte acte administrativ oferite de ANAF. 

Spaţiul Privat Virtual - serviciu 
gratuit la dispoziţia contribuabililor

Când puteţi 
achiziţiona bilete 
pentru proiectul 
“7 ZILE - 7 ARTE”

n CJCC

Intrare gratuită pentru copii la 
România-Norvegia. D. Dincă: Iniţiativa 

Federaţiei este foarte bună!
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De la 1 septembrie 2019 au 
crescut pensiile pentru 
aproximativ 5 milioane de 
pensionari prin majorarea 
punctului de pensie cu 15%. Este 
cea de a 4-a majorarea a 
punctului de pensie. Guvernul a 
majorat succesiv punctul de 
pensie, de la 871 de lei în 2016, la 
917 lei în ianuarie 2017, apoi la 
1000 de lei de la 1 septembrie 
2017 şi la 1.100 lei, la 1 iulie 
2018. Este o creştere de peste 
45%, cu mult peste creşterea 
preţurilor de 9,86% în această 
perioadă. Conform noii legi a 
pensiilor, adoptate de PSD, 
punctul de pensie va creşte din 
nou la 1 septembrie 2020, la 
1.775 lei iar la 1 septembrie 2021 
va ajunge 1.875 lei.
În acest sens vă prezentăm 
alăturat scrisoarea adresată de 
premierul Viorica Dăncilă, 
preşedinte PSD persoanelor 
vârstnice.

Viorica Dăncilă: Măsurile de sprijin 
pentru dumneavoastră sunt o prioritate 

a Guvernului pe care îl conduc

Conducerea Primăriei Călăraşi ne-a 
anunţat pe pagina oficială de 
Facebook a instituţiei că pe 12 
august 2019, a fost semnat 
contractul de lucrări având ca obiect 
”Proiect tehnic + execuție rețea 
canalizare menajeră și pluvială 
Cartier Măgureni în municipiul 
Călărași”, investiţia în valoare de 
5.254.395,04 lei fără TVA urmând a fi 
realizată de SC Smart Energy 
Business SRL (lider) în asociere cu SC 
Crista Art Construct SRL, SC Old New 
Construct SRL și SC KOMORA SRL, 
ultima în calitate de proiectant. 

Societatea Old&New Construct SRL Primăriei Călăraşi, în speţă primarul “Durata proiectării este de 2 luni, iar a 
are sediul social în Slatina şi potrivit Drăgulin, în postarea de pe Facebook, lucrărilor de 18 luni. Se va lucra pe 
situaţiilor financiare la data de 31 e că firma lider al asocierii toate străzile din cartierul Măgureni, 
decembrie 2017 a avut un număr de câştigătoare, Smart Energy Business rețeaua de canalizare menajeră 
72 de salariaţi înregistrând un profit SRL, cu sediul în Bucureşti n-a avut, urmând a avea o lungime de 5,322 
de 2901822 lei, la o cifră de afaceri de potrivit situaţiilor financiare anuale km, iar cea de canalizare pluvială de 
26.236.983 lei.depuse la ANAF, nici un salariat în 2,740 km. Sistemul rețelei de 

2012, 2013, 2015, 2016 şi 2017. Doar canalizare menajeră a cartierului Despre Komora SRL Călăraşi 
în 2014 figurează cu un singur Măgureni este unul modern, pe toată (proiectant în această asociere), 
salariat! Cum va face lucrarea? Poate lungimea rețelei centrale de numai de bine. Abonată la bugetul 
domn' primar are habar...canalizare fiind prevăzute un număr Primăriei Călăraşi, Komora a 

de 122 cămine de colectare cu participat până acum la 219 licitaţii, Dacă ne mai aruncăm o privire pe 
vacuum, care vor asigura colectarea aceleaşi situaţii financiare, firma câştigând 163, din care 155 prin 
apelor menajere provenite de la cele reprezentată legal de Dinu Mihaela a „cumpărări directe”!
334 gospodării.” se mai arată în înregistrat pierderi în 2013 (81 de lei), În 2017, a avut un număr mediu de 
postarea de pe pagina de Facebook a 2015 (246.029 lei), 2016 (157.119 lei) 16 angajaţi, înregistrând un profit de 
Primăriei Municipiului Călăraşi. O şi profit în 2014 (80.466 lei) şi 2017 186.561 lei, la o cifră de afaceri de 
mare realizare, într-adevăr, a (60.065 lei). Anul 2017 a fost într- 1.563.061 lei.
administraţiei liberale condusă de adevăr unul de succes, societatea 

La o primă „evaluare”, avem aşadar Dan Drăgulin! realizând cea mai mare cifră de 
două societăţi din care una lider de Potrivit informaţiilor din cadrul afaceri, în cuantum de 754.807 lei. 
asociere fără angajaţi şi cu cifre de Sistemului Electronic de Achiziţii O altă firmă din cadrul asocierii cu un afaceri ridicole pentru astfel de tipuri Publice, asocierea formată din firmele portofoliu financiar de toată jena este de activităţi. Dar au câştigat! Cel puţin mai sus – menţionate a avut câştig de SC Crista Art Construct SRL din Cluj pe hărtie, pentru că la ce forţă cauză în faţa unei alte asocieri care a Napoca. Cu punct de lucru şi în financiară au două dintre ele, adică cuprins societăţile Romanor SRL Bucureşti, situat în str. Nerva Traian, Smart Energy Business SRL şi Crista (lider), Consim Invest SRL, Vest Instal Sector 3 (pare cunoscută adresa!), Art Construct SRL, n-ar fi exclus ca în (toate 3 din Călăraşi) şi DFR Systems persoană de contact fiind Rusu spatele lor să se afle alte societăţi, (din Bucureşti). Ioachim Daniel care a figurat şi în 
mult mai puternice controlate chiar Asocierea câştigătoare generează, structura asociativă a firmei Smart 
de oameni politici.vrei, nu vrei, o serie de întrebări. Dacă Energy Business din momentul 
Ce ziceţi, domnu' primar? Cuum? Că e nu chiar de suspiciuni. De pildă, cum înfiinţării şi până în 2012 (deţinea 
bine? Aşa să fie, dar să ştiţi că vom de s-au găsit “în acelaşi loc”, firme din 90% din părţile sociale!), Crista Art 
reveni asupra acestui subiect, mai Bucureşti, Cluj Napoca (e drept cu Construct SRL n-a avut nici un salariat 
ales că, din sursele noastre, aici la punct de lucru în Capitală!), Slatina şi în 2016, reuşind totuşi în 2017 să 

Călăraşi şi după ce şi-au dat mâna, au Călăraşi s-au făcut şi cărţile angajeze o persoană! Cu o pierdere 
câştigat şi bătălia de pe SICAP? Ce au câştigătoare. Veţi vedea şi ce de 153 de lei în 2016, firma a 
avut ele în comun? personaje stau în spatele acestor înregistrat un profit de 168.286 lei în 

societăţi!Ceea ce n-a mai precizat conducerea 2017!

Din 2014 şi până în prezent, Primăria municipiului Călăraşi a fost 
condusă de 2 „somităţi” liberale. E vorba, succesiv, de Nicolae 
Dragu (2004 – 2010), după care acesta a ales să „se transfere” la 
UNPR iar din 2012, Dan Drăgulin, cu precizarea că şi acesta a 
optat pentru acelaşi UNPR (o altă temă care trebuie analizată!) 
între septembrie 2014 şi până la finalul mandatului din 2016 deşi 
din primăvara acelui an „revenise” acum acum precum fiul 
rătăcitor.
Ce au în comun cei doi? Apetitul evident pentru accesarea de 
împrumuturi la bancă, desigur, în numele dezvoltării municipiului 
reşedinţă de judeţ.
Membru PNL, în martie 2008, Nicolae Dragu a contractat în 
numele primăriei un credit de la Dexia Kommunalcredit Bank în 
valoare de 16,5 milioane lei (adică 165 de miliarde de lei vechi), 
scadent în 2019.

Tot în calitate de „liberal”, Dan Drăgulin a „poftit” la două 
credite. Primul a fost accesat în 2016, în valoare de 25 de 
milioane de lei (adică 250 de miliarde de lei vechi), de la BCR, pe 
o perioadă de 15 ani (din care 3 ani de trageri) iar al doilea în 
acest an, în sumă de circa 42 de milioane lei (adică 420 de 
miliarde de lei vechI), de la CEC, tot pe pe o perioadă de 15 ani.
Rezultă în total, vreo 83,5 milioane lei (adică 835 de miliarde de 
lei vechI). Dacă vă uitaţi mai bine, creditele au fost accesate 
exact în anii electorali, cu dorinţa nedisimulată de „face ceva” 
pentru călărăşenii care să le întoarcă votul. Şi reţeta se pare că a 
funcţionat!
Dar vom reveni cu o situaţie exactă privind situaţia rambursării 
ratei şi a dobânzii lunare aferente pentru fiecare tip de credit 
accesat!
Şi Consiliul Judeţean, aflat sub oblăduirea unui alt „bun 
conducător” PNL, Răducu Filipescu,  s-a împrumutat cu suma de 
17 milioane lei (adică 170 de miliarde de lei vechi), o parte 
însemnată fiind utilizată pentru construirea unei Biblioteci de 
care municipiul reşedinţă de judeţ avea nevoie ca de aer.
Aşa sunt liberalii! Buni conducători, „dă dreapta”, risipitori cu 
banul public, care au această „manie” să-şi dezvolte obiectivele 
magalomanice, multe dintre ele situate în afara agendei 
cetăţeanului împrumutând sume uriaşe de la bănci, pe care le 
plătesc tot călărăşenii de rând, în fapt, pentru „confortul” dar şi 
pentru incompetenţa lor proverbială!

administraţiei publice locale nu avea 
posibilitatea emiterii în mod legal a unei 
autorizaţii de construire, având în vedere că 
organul de control al statului îndomeniul 

A fost nevoie de „intervenţia” Inspectoratului 306A în vederea asigurării accesului în angajării răspunderii. Având în vedere că 
autorizării construcţiilor a constatat că actul 

Regional în Construcţii Sud Muntenia ca să municipiul Călăraşi”. datele cuprinse în certificat nu sunt 
de informare (CU nr. 401 / 2019) este 

avem confirmarea nivelului scăzut al defavorabile proiectului de construcţie Cuuum? Nicio soluţie, nimic? Ba, da, băieţii incomplet.” Carevasăzică, specialiştii lui 
pregătirii profesionale a specialiştilor din preconizat, el are valoarea unui veritabil deştepţi au găsit de cuviinţă să depună o Drăgulin au recunoscut până la urmă că nu 
Primărie în materie de urbanism. Bunăoară, „acord prealabil”, astfel încât nu le puteţi plângere la parchet, ca să se pricopsească puteau emite în mod legal autorizaţia de 
în urma controlului efectuat de către ignora. Un alt efect important al Iliuţă&Co cu un dosar penal. construire pentru că au redactat un certificat 
reprezentrantul ISC Regional a reieşit că certificatului de urbanism este cel de 

Dar având în vedere că procedural certificatul de urbanism cu date incomplete! Şi atunci, ce 
Certificatul de urbanism nr 401 / 09.07.2019 conservare, pe durata valabilităţii sale, a 

de urbanism stă la baza autorizaţiei de obiect mai are plângerea depusă la Parchet? 
a fost emis de primarul municipiului Călăraşi, regulilor de urbanism precizate, orice 

construire iar ISC-ul „a demonstrat” că Băi băieţi, voi de inducerea în eroare a 
în scopul declarat „Îmbunătăţirea modificare a acestora în perioada respectivă 

certificatul cu pricina conţine date organelor judiciare aţi auzit?
infrastructurii rutiere a drumului judeţean DJ neputând fi opusă, în mod valabil titularului. 

incomplete, pe care de consecinţă asta nu Şi ca prostia să aibă şi coadă iată ce „propun” 306A în vederea asigurării accesului în Pe cale de consecinţă, considerăm că 
denotă că plângerea penală a rămas fără motivele invocate de dvs. pentru primarul Dan Drăgulin şi arhitectul şef, municipiul Călăraşi” cu date incomplete. În 
obiect? Noroc pentru Drăgulin&Co că consecinţă, s-a dispus neemiterea neemiterea autorizaţiei de construire nu ne Laurenţiu Samoilă „În ceea ce priveşte cel 
certificatul de urbanism nu intră în sfera legii autorizaţiei de construire în baza sunt opozabile, sesn în care solicităm să ne de-al doilea petit al cererii, respectiv 
penale!certificatului de urbanism, emis cu date comunicaţi care e valoarea juridică a modalitatea de obţinere a autorizaţiei de 
După ce „s-au asigurat” că plângerea, incomplete. Certificatului de urbanism nr 401 / construire, în raport cu măsurile dispuse de 
semnată de Vălică Filament, a fost depusă la 09.07.2019 precum şi modalitatea de Pornind de la aceste concluzii stabilite de un către ISC prin procesul verbal de control este 
Parchet, specialiştii din jurul lui Drăgulin şi-au obţinere a autorizaţiei de construire având organ de control al statului, în speţă, ISC, necesară reluarea procedurii de autorizare 
frecat mâinile de bucurie dar n-au mai fost în vedere că instituţia noastră a depus toate Primăria lui Drăgulin Vodă a mai scris o nouă care se iniţiază prin formularea unei cereri în 
fost în stare să spună cu subiect şi predicat avizele şi acordurile solicitate, menţionate pagină de prostie, notificând pe 27 august, vederea obţinerii certificatului de urbanism, 
ce-i de făcut în continuare.Păi, nu degeaba, explicit şi limitative în certificate”.Consiliul Judeţean că „Urmare a controlului formulată în condiţiile art. 19 din Ordinul 
le-a dat peste mână ISC-ul!efectuat de căătre Inspectoratul de Stat în Răspunsul Primăriei, formulat două zile mai 839 / 2009”. Altfel spus, luaţi-o voi de la 

Construcţii – Inspectoratul Regional în Pe 3 septembrie, Consiliul Judeţean solicită târziu, este fabulos “(…) Faţă de toate aceste capăt, că poate de data asta vă dăm şi noi un 
Construcţii Sud Muntenia (...) s-a dispus lămuriri Primăriei susţinând următoarele: considerente de fapt şi de drept corroborate certificat de urbanism cum scrie la lege. Nu 
măsura neemiterii autorizaţiei de construire „Reiterăm că din perspectiva efectelor şi cu măsurile dispuse de către ISC (…), promitem că ne şi iese, că d-aia suntem aşa 
în baza certificatului de urbanism nr. 401 / produse, Certificatul de urbanism nr 401 / respective neemiterea autorizaţiei de 

de deştepţi şi călărim primăria asta!
09.07.2019. Având în vedere cele prezentate 07.09.2019 are valoarea unui angajament construire în baza Certificatului de urbanism 

O concluzie e clară ca lumina zilei: Feriţi-vă mai sus, vă restituim documentaţia depusă în administrativ. Eliberarea sa constituie o nr. 401 ? 09.07.2019 pentru obiectivul 
cât puteţi de specialiştii Primăriei. Riscaţi să vederea emiterii autorizaţiei de construire obligaţie pentru instituţia dvs., în calitate de „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a 
ajungeţi pe mâna procurorilor deşi n-aţi făcut pentru obiectivul „Îmbunătăţirea autoritate a administraţiei publice locale, drumului judeţean 306A în vederea 

infrastructurii rutiere a drumului judeţean DJ faţă de care nu vă puteţi sustrage fără riscul accesului în municipiul Călăraşi, autoritatea nimic ilegal!

Feriţi-vă cât puteţi de specialiştii lui Drăgulin!

n Călăraşi n Călăraşi

Împrumuturile bancare, 
pasiunea primarilor PNL!

Firmă cu nici un angajat vrea să facă reţea de 
canalizare menajeră şi pluvială în Cartierul Măgureni!

n CUM TE ÎNSCRII

Un reprezentant al conducerii instituţiei de 
învăţământ, şcolii de fotbal, academiei, 
clubului cu grupe de copii şi juniori trimite o 
adresă oficială, cu antet şi semnată, la 
adresa secretariatgeneral@frf.ro până pe 4 
octombrie 2019, prin care să manifeste 
intenţia copiilor din unitatea pe care o 
reprezintă de a participa la meci.

n CUM INTRI ÎN POSESIA BILETELOR

După înscriere, fiecare unitate va primi pe 
mail din partea FRF un răspuns de 
confirmare şi un formular online în care 
trebuie să completeze datele copiilor şi 
însoţitorilor. După verificarea acestor date, 
FRF va trimite pe mail biletele care vor fi 
printate de însoţitori. Cu această ocazie, 
FRF va furniza şi toate detaliile legate de 
accesul în incinta Arenei Naţionale şi 
organizarea grupurilor pentru acces.

n DETALII IMPORTANTE

Toţi participanţii la meci vor beneficia, pe normele forului continental şi legislaţia Partida România-Norvegia din baza codului de bare al biletului, de un românească, astfel încât la România-preliminariile Euro 2020 se va pachet compus dintr-o băutură răcoritoare Norvegia (15 octombrie, ora 21:45) să 
şi o gustare pe care îl pot ridica de la disputa fără spectatori, în urma susţinem cât mai mulţi tricolorii pe Arena 
punctele special amenajate în incinta Naţională!deciziei UEFA. Dar copiii sub 14 pot 
stadionului.

Iată detaliile:intra gratis la meciul de pe 15 
Orice responsabilitate legată de transportul 

n CINE ARE ACCES PE STADIONoctombrie, ora 21:45! copiilor până la stadion, participarea 
Copiii care nu au împlinit 14 ani din cadrul acestora la meci şi transportul lor de la „Iniţiativa Federaţiei Române de Fotbal mi 
instituţiilor de învăţământ preşcolare sau stadion după finalul partidei aparţine se pare foarte bună şi-mi doresc din tot 
şcolare, publice sau private, din cadrul exclusiv însoţitorilor şi unităţii care a sufletul ca ea să fie împărtăşită şi de 
academiilor şi şcolilor de fotbal, precum şi încredinţat responsabilitatea acestora.conducătorii cluburilor cu grupe de copii şi 
legitimaţi la cluburi cu grupe de copii şi juniori. Ar fi ceva extraordinar să-i vedem Din păcate, data şi ora de disputare a 
juniori.pe micii fotbalişti din judeţ pe stadion în partidei nu au fost stabilite de FRF şi nici nu 

grupurile de susţinători ale tricolorilor” a Fiecare grup organizat de 10 copii trebuie pot fi modificate.
declarat pentru www.arenamedia.ro însoţit de un cadru didactic sau antrenor. 

Pentru orice detalii suplimentare, ne puteţi preşedintele AJF Călăraşi, Dorinel Dincă. Spre exemplu, la 23 de copii dintr-o unitate, 
contacta la bilete@frf.ro.

Federaţia Română de Fotbal a elaborat, în sunt necesari 3 însoţitori. Intrarea este 
Sursa text www.frf.rourma deciziei UEFA, o procedură în acord cu gratuită pentru copii şi însoţitori!

Având în vedere că în perioada 30 septembrie - 
6 octombrie 2019, Centrul Judeţean de Cultură 
şi Creaţie Călăraşi va derula proiectul de 
educaţie prin artă „7 ZILE - 7 ARTE”, programul 
pentru vânzarea biletelor la casa de Bilete a 
Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie 
Călăraşi este următorul:

l Luni - Vineri: 08:00 - 13:00 

lă: 15:00 - 18:00 

Pentru orice alte informaţii ne puteţi contacta 
la numărul de telefon 0242.314925.

 Duminic

fiscale;

● Posibilitatea de a transmite solicitări 
de asistenţă în domeniul fiscal prin 
formularul de contact inclus în SPV;

● Permite obţinerea informaţiilor 
fiscale privind situaţia personală;

● Prin transmiterea documentelor în 
mediul electronic sunt economisite 
atât resursele contribuabililor, cât şi 
cele ale administraţiei fiscale.

În plan local, Spaţiul Privat Virtual 
(SPV) înregistrează la nivelul Serviciul Spaţiul Privat Virtual este 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor uşor de accesat, gratuit şi disponibil 24 
Publice Călăraşi peste 8 132  de de ore din 24, atât persoanelor fizice, 
utilizatori, care s-au înrolat în aplicaţie cât şi persoanelor juridice sau 
de la lansarea acesteia, în anul 2014. entităţilor fără personalitate juridică. 

Prin utilizarea Spaţiului Privat Virtual Instrucţiunile privind înrolarea în 
evitaţi deplasarea la unitatea Spaţiul Privat Virtual sunt disponibile 
fiscală,iar avantajele sunt următoarele: pe site-ul www.anaf.ro, la următorul 

link: SPV – INSTRUCTIUNI● Accesul facil, disponibil permanent 
şi gratuit; Administraţia Judeţeană a Finanţelor 

Publice Călăraşi şi serviciile fiscale ● Posibilitatea de a depune declaraţii 
teritoriale,pun la dispoziţia prin completarea formularelor online;
contribuabililor calculatoare în sistem 

● Posibilitatea de a solicita diferite self service, în vederea accesării 
documente(situaţia obligaţiilor de serviciilor oferite de A.N.A.F.cât şi 
plată,Nota de plată,situaţia asistenţă din partea inspectorilor 
contribuţiilor de asigurări sociale fiscali. Lista sediilor ANAF, în care sunt 
declarate de către puse la dispoziţia contribuabililor 
angajatori,certificatul de atestare calculatoare destinate auto-servirii, se 
fiscală, adeverinţa de venit; regăseşte pe site-ul instituţiei, 
● Posibilitatea de a primi decizii de www.anaf.ro, la secţiunea Servicii 
impunere şi alte acte administrativ oferite de ANAF. 

Spaţiul Privat Virtual - serviciu 
gratuit la dispoziţia contribuabililor

Când puteţi 
achiziţiona bilete 
pentru proiectul 
“7 ZILE - 7 ARTE”

n CJCC

Intrare gratuită pentru copii la 
România-Norvegia. D. Dincă: Iniţiativa 

Federaţiei este foarte bună!
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