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Conferinţa Anuală pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria

Ziua Cooperării Europene 2019

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 18 - 31 octombrie 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.

Iety: Omul Zăpezii Maleficent: Suverana Răului
Mo Familia Adams Paradise Hills

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

CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI

COMUNICAT DE PRESĂ
Ianuarie 2020

Camera Deputaţilor, în calitate de for 
decizional, a adoptat proiectul de lege care 
prevede majorarea valorii nominale a 
tichetelor de masă de la 15,18 lei la 20 de lei.

Proiectul de lege modifică în acest sens art. 14 
din Legea nr. 165/2018 privind acordarea 
biletelor de valoare. "Valoarea nominală a 
unui tichet de masă nu poate depăşi suma de 
20 de lei" prevede proiectul.

„La iniţiativa şi cu sprijinul masiv al PSD 
valoarea tichetelor de masă creşte cu 33%, de 
la 15 la 20 de lei. PSD face dovada că reuşeşte, 
chiar şi în Opozitie fiind, să deservească 
interesul salariaţilor români şi să contribuie la 
asigurarea unor condiţii cât mai bune de 
muncă şi de viaţă.” a declarat senatoarea 
Roxana Paţurcă, preşedinte executiv al PSD 
Călăraşi care a continuat “Decizia majorarii 
valorii tichetelor de masă, adoptată marţi le 
va aduce românilor un plus de venituri, într-o 
perioadă în care PNL nu doar că blochează 
majorările de salarii şi de pensii şi majorarea 
alocaţiilor pentru copii dar, prin măsurile 
promovate, dă frâu liber creşterilor de preţuri 
la utilităţi şi alimentează inflaţia. Iniţiativa 
PSD, de a majora valoarea tichetelor de masă, 
corectează decalajul faţă de preţurile reale ale 
mâncării; valoarea medie a unei mese de 
prânz a fost calculată de specialişti la 21,4 lei.“

Chiar şi cu această majorare, România rămâne 
cu una dintre cele mai mici valori ale tichetelor 
de masă din Europa, de 3,21 euro, faţă de 6 
euro Grecia, 7,6 euro Portugalia, 8 euro Belgia, 
11 euro Spania.

Paţurcă a mai adăugat că majorarea valorii 
tichetului de masă are certe beneficii 
economice. “Fiecare leu cheltuit pe tichete de 
masă aduce încasări bugetare de 40 de bani. 
Prin urmare creşterea la 20 de lei a valorii 
tichetelor de masă va aduce venituri 
suplimentare la buget. Creşterea valorii 
tichetelor de masă înseamnă şi cifre de afaceri 
mai mari pentru comercianţi – magazine 
alimentare, cantine, restaurant; evident 
înseamnă şi locuri de muncă asigurate, 
contribuţii, taxe şi impozite încasate ca atare.” 
a conchis Senatoarea Roxana Paţurcă.

Prevederile legii intră în vigoare la data de întâi 
a lunii următoare celei în care actul normativ 
se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I.

Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă, a menţionat prin intermediul 
unei postări pe contul personal de Facebook că demersul iniţiat 
de colegii săi din cadrul BPL al PNL Călăraşi de a-l exclude din 
partid este nestatutar, neavând nicio competenţă în acest sens, 
adăugând că în ciuda “piedicilor” puse de conducerea organizaţiei 
judeţene PNL Călăraşi, obiectivul său de a continua proiectele 
pentru comunitate rămâne de neclintit.

“Nu mai este un secret faptul că cei care ani de zile au ţinut 
municipiul şi judeţul într-o zonă de subdezvoltare sunt foarte 
deranjaţi de tot ceea ce fac pentru a îndrepta lucrurile.

Ştiţi foarte bine că de 3 ani si jumătate tot încearcă să mă 
elimine din funcţia administrativă pentru că le-am deranjat în 
permanentă blaturile şi interesele. Ultima încercare, cea de ieri, 
mi-a confirmat faptul că anumite persoane au dificultăţi în a citi 
şi în a aplica legislaţia. Din păcate, unii dintre ei se află în funcţii 
care gestionează destinele unei comunităţi.

Să vă explic pe înţelesul tuturor:

Ieri a avut loc o şedinţă a unei organizaţii locale din care eu NU 
fac parte şi care neavând nicio competenţă a votat excluderea 
mea prin nişte voci care toată viaţa nu au făcut decât să trăiască 
pe spatele cetăţeanului. Pentru mine nu este o surpriză ceea ce 
se întâmplă. Eu nu am nicio aşteptare de la aceste personaje şi 
este evident că nici dumneavoastră nu mai aveţi . Este timpul ca 
politicienii să înţeleagă că rolul lor este de a fi continuu în slujba 
cetăţeanului şi nu al propriului lor buzunar. 

Vă spun un singur lucru: Pe linie administrativă, eu cu echipa 
mea voi continua proiectele pentru comunitate ale căror 
rezultate se văd, iar din sfera politică vă mărturisesc că există un 
val cert de susţinere pentru tot ceea ce am iniţiat.” a scris Iliuţă 
pe contul de Facebook. 

guvernarea să pară mai mică.
Da, domnule Cîţu, aveţi dreptate. În 3 ani 
de zile, PSD a acumulat o datorie mai 
mare decât aţi acumulat Dvs. în 3 luni, dar 
cred că ar trebui comparată media lunară 
în acest caz şi nu datoria în sine.
Pe înţelesul tuturor, datoriei publice 
existente în octombrie 2019 i-au adăugat 
liberalii încă 24 miliarde lei în doar 2 luni, 
noiembrie şi decembrie. Defalcat, aici 
intră împrumuturile, deficitul bugetar şi 
impactul cursului valutar asupra monedei 
naţionale după declaraţiile iresponsabile 
ale aceluiaşi Cîţu.
Cum ar veni, într-o aritmetică simplă care 
îi e la fel de străină ministrului Cîţu 
precum noţiunile de economie, PNL a 
îndatorat România cu 12 miliarde lei lunar.

Comparăm 24 miliarde cu cele 2.6 
miliarde cât îndatora lunar PSD ţara şi 
ajungem la o concluzie pe care doresc să 
o scriu cu litere mari, poate văd şi liberalii: 
PNL A CRESCUT DATORIA PUBLICĂ ÎNTR-
UN RITM DE APROAPE 5 ORI MAI MULT 
DECÂT PSD: 12 MILIARDE LEI LUNAR 
FAŢĂ DE 2.6 MILIARDE LEI LUNAR.

Şi când te gândeşti că această 
”performanţă” a fost obţinută în doar 
două luni în care PNL a guvernat România 

„Gaşca coruptă şi incompetentă, aka PSD, executiv al  PSD Călăraşi a menţionat NOR-MA-LĂ, aşa cum silabiseşte mereu 
a adăugat 75.3 miliarde lei la datoria duminică, tot pe Facebook că “PNL a cel dintâi turist al ţării, locatar la 
publică în ultimii trei ani. 20.7 miliarde lei crescut datoria publică într-un ritm de Cotroceni pentru încă 5 ani...
împrumutate de gaşca PSD în ultimii trei aproape 5 ori mai mult decât PSD: 12 

Cum e, domnule ministru de Finanţe? Nu 
ani trebuie plătite în 2020 şi 2021. 10.3 miliarde lei lunar faţă de 2.6 miliarde lei 

v-a plăcut aritmetica în şcoală, aşa e? Nu 
miliarde lei împrumutate de gaşca PSD în lunar.”

mai bine vă convocaţi Dvs. singur în 
perioada 7.08.2017-1.08.2019 trebuie “Ministrul de Finanţe se acuză singur, dar Parlament şi vă audiem noi în plen pentru 
plătite în 2020. 10.4 miliarde lei o face într-un mod specific liberalilor, a vă lămuri în legătură cu dezastrul pe 
împrumutate de gaşca PSD în perioada arătând cu degetul la paiul din ochii care l-aţi lăsat deja în economia 
17.01.2018-1.08.2019 trebuie plătite în celorlalţi. românească? Poate atunci veţi vedea 
2021. 54.6 miliarde lei împrumutaţi de Da, aşa e, în perioada guvernării PSD, bârna uriaşă din ochii Dvs.” este mesajul 
PSD pentru a plăti baronii locali trebuie România a înregistrat o creştere a datoriei postat de senatoarea Roxana Paţurcă, 
plătiţi în perioada următoare.” a scris pe publice cu o medie de 2.6 miliarde lei membră a Comisiei de Buget finanţe din 
contul personal de Facebook ministrul de lunar. Ministrul Cîţu a adunat datoria Camera Superioară a Parlamentului
finanţe Florin Cîţu. acumulată în cei 3 ani de guvernare ai PSD 

Preşedinte executiv al PSD CălăraşiReplica n-a întârziat să apară din PSD. pentru ca datoria pe care a acumulat-o 
Senator Roxana-Natalia PaţurcăSenatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte PNL în doar câteva luni de când au preluat 

V. Iliuţă: Cred că este timpul ca 
toată lumea să ştie ce se întâmplă 

în lumea politică de la Călăraşi

R. Paţurcă: La iniţiativa 
şi cu sprijinul masiv al 

PSD, valoarea tichetelor 
de masă creşte cu 33%, 

de la 15 la 20 de lei

R. Paţurcă: PNL a crescut datoria 
publică într-un ritm de aproape 5 ori 
mai mult decât PSD: 12 miliarde lei 
lunar faţă de 2.6 miliarde lei lunar
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