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lunile dinaintea carantinei, dar 
rezultatele din trimestrul II sunt ţinute 
sub tăcere, cât se va mai putea. La fel 
cum sunt de altfel ţinute şi cifrele care 
indică faptul că şomajul a scăpat de sub 
control şi că sute de mii de români, în 
special cei care lucrau în Horeca, dar şi 
alţii, care lucrau în alte industrii, şi-au 
pierdut locurile de muncă. 

Pe scurt, cei de la PNL au eşuat în 
îndeplinirea tuturor promisiunilor făcute 
faţă de români. Mai mult, pentru a-şi 
demonstra totala incompetenţă, au 
anunţat public faptul că alocaţiile nu se 
dublează, iar pensiile nu vor creşte aşa 
cum Parlamentul a votat. 

Acestea sunt rezultatele unei guvernări 
interesate doar de alegeri, de contracte 
pentru clientela politică şi de funcţii 
pentru rude. 

La aceasta s-a ajuns după toate 
acţiunilor lor, toate furturile pe care 
acum au început să le probeze Curtea de 
Conturi şi instituţiile de luptă împotriva 
corupţiei, după toate numirile politice 
făcute în defavoarea specialiştilor, a 
profesioniştilor, toate acestea au condus 
la situaţia în care astăzi se află România 
- la coada Europei! Senatoarea PSD, Roxana Paţurcă, susţine odată în epicentrul pandemiei în Europa 

prin intermediul unei Declaraţii Politice au reuşit să depăşească acele momente Mai mult ca niciodată, românii nu au 
că Orban&Co au scăpat total situaţia de dificile, fără să paralizeze societatea şi nevoie acum de războaiele politice ale 
sub control adăugând că România are fără să oprească economia, aşa cum au preşedintelui, de înfierări ale 
nevoie de un Guvern nou, competent, făcut în România Iohannis şi ”guvernul adversarilor politici, sau de pasări de 
care să pună în practică relansarea meu”. 

responsabilitate, iar Iohannis trebuie să 
economiei până nu este prea târziu! PNL a avut pe masă toate pârghiile înţeleagă că este şeful statului, nu 
“Datele pe care le vedem cu toţii politice prin care putea controla agentul electoral al PNL. 
prezentate zilnic în mass-media în pandemia: Preşedintele statului, 

Mai mult ca niciodată, românii au decursul ultimelor săptămâni arată că Guvernul, Primul-ministru, Ministerul 
nevoie de încredere şi siguranţă. De Guvernul a eşuat în gestionarea Sănătăţii, Ministerul de Interne, 
încredere în deciziile celor care îi conduc pandemiei. Ministerul Apărării Naţionale, Serviciile 
şi decid pentru viaţa lor. De siguranţa că Secrete, DSP, ISU şi toate celelalte De la 100 de noi infecţii zilnic s-a ajuns acolo sus cineva competent se preocupă instituţii implicate în gestionarea ca România să depăşească 1300 de noi de rezolvarea problemelor lor şi nu de pandemiei. Ei sunt cei care au luat infecţii în fiecare zi. Europa ne consideră campanie electorală continuă. decizii şi le-au pus în practică. Ei sunt cei ”ciumaţii” continentului, iar statele 

care au paralizat societatea, au pus pe România are nevoie de un Guvern nou, vestice ne închid graniţele rând pe rând. 
butuci economia şi au amendat românii competent, care să pună în practică 

Nici nu este de mirare: România se află cu amenzi care au totalizat zeci de relansarea economiei până nu este prea 
pe locul 2 după Luxemburg în milioane de euro. Cum pot să dea vina târziu! România are nevoie de miniştri 
clasamentul ruşinii, al ţărilor europene pe Opoziţie pentru ceea ce ei au făcut? responsabili, care să ia cele mai bune 
care au eşuat în a ţine sub control 

măsuri în actualul context economic şi În acelaşi timp, PNL a eşuat în relansarea pandemia. 
economiei. Ministrul Cîţu se laudă cu social.” a precizat Roxana Paţurcă, 

Italia, Spania şi Franţa, ţări care se aflau rezultatele din trimestrul I, obţinute în senator PSD Călăraşi.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că în 
data de 29 iulie 2020 începe perioada electorală aferentă 
alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale 
din data de 27 septembrie 2020.
Campania electorala incepe la data de 28 August 2020.
Principalele repere calendaristice ale acestei perioade sunt 
următoarele:
7 – 11 august: perioada de înregistrare a alianţelor 
electorale;
7 – 18 august - perioada de depunere a candidaturilor;
8 august – constituirea birourilor electorale de 
circumscripţie;
24 august – rămânerea definitivă a candidaturilor;
22 septembrie – tipărirea buletinelor de vot;
22 septembrie - desemnarea preşedinţilor birourilor 
electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, 
prin tragere la sorţi computerizată;
26 septembrie, ora 7:00 – încheierea campaniei electorale;
27 septembrie, ora 7:00 – începerea votării;
27 septembrie, ora 21:00 – încheierea votării.
Pentru mai multe informaţii pe tema alegerilor locale, 
consultaţi site-ul Autorităţii Electorale Permanente 

comunităţii pe care o administrează. I-am dus partidul la câştig. Şi acum voi duce preşedinte, dacă puteţi să ne spuneţi. Aţi Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă 
trat pe toţi la fel, de fiecare dată. Le-am echipa PSD la victorie pentru că PNL-ul nu fost căutat în această perioadă să vă vorbeşte despre bătălia politică din 
dat, în egală măsură tuturor respectul a înţeles un lucru şi anume că trebuie să întoarceţi în PNL?27 septembrie, susţinând că pentru 

construim pentru oameni, nu pentru familii cuvenit. Asta înseamnă să fii preşedintele Da. Au fost câţiva parlamentari, foşti colegi PNL Călăraşi a venit momentul să 
sau pentru nepotisme şi lucruri mărunte. Ei tuturor din momentul în care ai primit de-ai mei, au mai fost şi fermieri importanţi intre în opoziţie după 16 ani de 

ai PNL care m-au căutat să găsesc o domnie locală. 
variantă dacă nu ar fi bine să mă întorc în 
PNL. Le-am spus un singur lucru: nu mă î Mi-e teamă că pe 27 septembrie dvs. 
mai întorc în neliniştea şi nesiguranţa unui nu vă bateţi cu un simplu contracandidat, 
partid care nu ştie să-şi aprecieze valorile şi ci vă bateţi cu un “mastodont” la care aţi 
oamenii care pot aduce plus valoare într-o pus şi dvs. umărul în 2016 când PNL 
echipă! Îmi pare rău că mă despart de obţinut acea majoritate, confortabilă, de 
primarii care au fost foarte buni şi foarte 17 consilieri. Cum merge treaba în 

momentul de faţă? valoroşi din PNL.

Merge foarte bine. PSD e un partid care are î Şi dvs. aţi fost primar şi îi ştiţi şi din 
organizaţii şi spre surprinderea mea chiar această ipostază…
trebuie să decidem, pe alocuri, între cei 

Îmi pare rău că nu am putut, dar încerc în 
mai buni membri care s-au înscris în 

continuare să construiesc o echipă 
competiţie. Facem sondaje să-i desemnăm 

câştigătoare. O echipă care să dea linişte pe cei mai buni candidaţi ai PSD. Mă bucur 
judeţului Călăraşi capabilă să transforme că am găsit un partid unde poţi construi, 
promisiunile în fapte.  Promitem şi vom mă bucur că am venit într-o echipă în care 
face, aşa s-a întâmplat până acum. Nu e în am fost primit foarte bine. Mă bucur că nu 
regulă! Promitem şi facem imediat după ce mai sunt acele răutăţi ale unor lideri care 
am preluat mandatele viitoare!, după acest erau tot timpul nemulţumiţi. Dacă nu te 
principiu ne vom desfăşura activitatea de-încolonai şi nu puneai în practică decizia 
acum încolo.acelui lider, erai deja victimă sigură. Nu 

aveai ce mai căuta. PNL funcţionează după î Cum se face că un PSD-ist, la PSD nu e 
modelul “ghiocel”. Aici nu este aşa. Aici bun deloc dar un PSD-ist care trece la PNL vor câştiga în continuare funcţii dar pentru mandatul. Pe mine şi echipa mea în tot oamenii şi-au propus să câştige puterea în dintr-o dată e foarte bun.binele lor, nu pentru binele comunităţii. N-acest mandat, ne-a preocupat, exclusiv, urma alegerilor din 27 septembrie, 

am văzut proiecte pe care să le arate dezvoltarea uniformă a tuturor localităţilor. Aici viziunea celor care au ales să preia din formând o echipă de care sunt convins că 
comunităţii că le-au realizat. Spun că vor Asta înseamnă reuşita „administraţiei PSD pe cineva să coordoneze PNL-ul, va aduce mulţumire cetăţenilor judeţului 
face. Nu! Trebuiau făcute, nu le vom face! Iliuţă”! pentru mine este o surpriză extraordinar Călăraşi, aşa cum n-a făcut-o PNL-ul până 
Le vom face... de 8 ani tot facem. Şi, dacă de mare. Tu nu ai câştigat un colegiu şi vrei acum. Îmi pare rău s-o spun, sunt mulţi î Cum se face că dvs. păreţi locomotivă stau bine să mă gândesc liberalii cam de să duci PNL-ul la câştig? Spun un singur primari buni în PNL, îi stimez, îi respect, şi îi pentru PSD iar contracandidatul dvs. nu vreo 20 de ani fac “minuni” pe la Călăraşi. lucru. E dus acolo unde trebuie PNL-ul, în voi ajuta şi în viitor, tot în calitate de pentru partidul care-l susţine? Aveţi Fac numai pentru ei. Hai să oprim acest Opoziţie, cu echipa coordonată de nişte preşedinte al Consiliului Judeţean. resurse să duceţi această bătălie până la “facem mâine”. Trebuia făcut până acum. oameni de campanie.capăt?î În acest mandat, aţi fost un preşedinte Nu aţi făcut, duceţi-vă acasă pentru că 

î Deci PNL-ul îşi merită soarta, nu?al tuturor primarilor? avem o echipă care să preia, să pună în Da, am şi resurse, am şi energie, şi voinţă, 
practică proiectele care sunt promise şi PNL-ul îşi merită soarta. Din greşeală în Sigur că da. N-am făcut nicio diferenţă atât şi determinare ca să pot duce partidul la 
neîndeplinite de către voi. greşeală până la înfrângerea finală. PNL va în ceea ce priveşte culoarea politică a câştig. Indiferent în ce echipă politică am 

fiecărui primar cât şi în privinţa dimensiunii activat, întotdeauna am fost un lider care a î Mai aveam o curiozitate, domnule fi în opoziţie!

CLSU recomandă 
călărăşenilor să poarte 
măşti de protecţie şi în 

spaţiile publice 
deschise

Comitetul Local pentru Situaţii de 
Urgenţă, convocat prin dispoziţie a 
primarului Daniel Ştefan Drăgulin, în 
şedinţă extraordinară, miercuri, 29 iulie, a 
dispus unele măsuri cu privire la limitarea 
răspândirii infecţiilor cu noul coronavirus.

Cele mai importante măsuri sunt 
următoarele:

- recomandarea către călărăşeni de 
purtare a măştii de protecţie şi în spaţiile 
publice deschise din municipiul Călăraşi 
(pieţe, târguri, oboare, parcuri şi locuri 
aglomerate)

- mediatizarea acestei recomandări, prin 
presa scrisă, audio şi TV

- realizarea şi distribuirea unor pliante în 
zonele aglomerate, cu măsuri de auto-
protecţie în faţa infecţiilor cu noul 
coronavirus

BIROUL DE PRESĂ

Primăria Municipiului Călăraşi a semnat miercuri, 29 iulie 2020, în Măgureni. La etaj, suprafaţa construită va fi de 358,37 mp, iar la 
urma finalizării achiziţiei publice, contractul de execuţie lucrări parter de 375,07 mp. Creşa va avea două săli de clasă. Ordinul de 
pentru proiectul ”Înfiinţare creşă în municipiul Călăraşi”. începere a lucrărilor va fi emis imediat după constituirea garanţiei 

din partea constructorului. Durata execuţiei lucrărilor este de 12 Valoarea contractului este de 2.002.527,79 lei fără TVA, iar 
luni.lucrările prevăd construcţia unei clădiri parter + etaj, cu destinaţia 

creşă, pe un teren aflat în curtea Şcolii nr. 6, din cartierul BIROUL DE PRESĂ

Undeva la începutul săptămânii trecute, Iulian Iacomi a 
demisionat din funcţia de preşedinte al organizaţiei 
judeţene PSD Călăraşi. Foarte probabil, dacă am da crezare 
zvonurilor din piaţă, Iacomi va candida pentru al 4-lea 
mandat de primar al oraşului Lehliu Gară sub sigla PNL 
Călăraşi, partid unde are o grămadă de prieteni. Dar şi de 
inamici pentru că va da nas în as cu Ciprian Pandea şi 
George Chiriţă, cei doi foşti grei ai social – democraţiei 
călărăşene părăsind PSD-ul şi din cauza lui Iacomi. Cum se 
vor înţelege ei în living-ul PNL-ului? Oricum nici unul dintre 
ei nu dă nici 2 bani pe Drăgulin, în schimb toţi devin ghiocei 
în faţa lui... Iulian cel Bun. Şi a lui Filipescu, colecţionar de 
VIP-uri pesediste din 2010 încoace. Şi cât de lungă-i lista! 
Interesant e că pentru Filipescu&Co, pesediştii, indiferent 
de rangul lor, sunt răi când sunt în PSD dar aşa de buni şi 
„profi” când devin sclaveţi în PNL.
Să-i mai dăm crezare atunci marelui Rareş Bogdan, 
primvicepreşedinte PNL care prin august anul trecut 
spunea cam aşa: Nu îi primiţi în partidul nostru. Ferecaţi 
uşile PNL pentru orice alesc local PSD. Nu au ce căuta în 
PNL!”? Nu, pentru că nu se referea la PNL Călăraşi, 
Filipescu, Drăgulin şi... Dumitrescu. Vorbea şi el să se afle în 
treabă!

Deputatul PSD de Călăraşi, pentru modificarea art.58 alin.(1) 
din Legea nr.448/2006 privind Cristian Sefer susţine că după 
protecţia şi promovarea motivarea Curţii 
drepturilor persoanelor cu Constituţionale, preşedintele 
handicap, obiecţie formulată de Klaus Iohannis trebuie să 
Guvernul României;promulge dublarea 
În urma deliberărilor, Curtea alocaţiilor! Iar ministrul de 
Constituţională, cu unanimitate finanţe, Florin Cîţu să le 
de voturi, a respins, ca 

plătească, nu doar să facă 
neîntemeiată, obiecţia de 

împrumuturi enorme pe neconstituţionalitate şi a 
spinarea generaţiilor viitoare! constatat că Legea privind 

respingerea Ordonanţei de 
“Dacă tot le vorbesc românilor 

urgenţă a Guvernului nr.2/2020 
despre respectul legii, să înceapă 

pentru prorogarea intrării în dublaţi alocaţiile!”prin a respecta ei înşişi legile: 
vigoare a art.I pct.1 din Legea alocaţiile trebuie dublate, nu Pe 15 iulie 2020, Plenul Curţii 
nr.14/2020 privind aprobarea mărite cu 15-20 de lei, cum vor Constituţionale, în cadrul 
Ordonanţei de urgenţă a Cîţu şi Orban. Este umilitor să le controlului anterior promulgării, 
Guvernului nr.9/2019 pentru arunci copiilor nişte mărunţis în a luat în dezbatere obiecţia de 
modificarea şi completarea Legii rate, timp de 5 ani, spunând că neconstituţionalitate a 
nr.61/1993 privind alocaţia de nu sunt bani - asta după ce ai dispoziţiilor Legii privind 
stat pentru copii, precum şi furat miliarde prin licitaţii respingerea Ordonanţei de 
pentru modificarea art.58 alin.(1) aranjate în plină pandemie!” a urgenţă a Guvernului nr.2/2020 
din Legea nr.448/2006 privind declarat pentru pentru prorogarea intrării în 
protecţia şi promovarea www.arenamedia.ro, Cristian vigoare a art.I pct.1 din Legea 
drepturilor persoanelor cu Sefer care a conchis “Klaus nr.14/2020 privind aprobarea 
handicap este constituţională în Iohannis se laudă cu 80 de Ordonanţei de urgenţă a 
raport cu criticile formulate. miliarde de euro de la Bruxelles,  Guvernului nr.9/2019 pentru 
Decizia este definitivă şi general iar Cîţu anunţă non-stop modificarea şi completarea Legii 
obligatorie şi se comunică împrumuturi pe care le vor plăti nr.61/1993 privind alocaţia de 
Preşedintelui României.copiii de azi. Lăsaţi aberaţiile şi stat pentru copii, precum şi 

“În guvernarea PNL, un angajat din cinci a ajuns 
şomer! Însă Puterea liberală şi-a pierdut uzul 
raţiunii, negând propriile evidenţe ca să acopere 
dezastrul.” e de părere deputatul Sorin Vrăjitoru, 
vicepreşedinte al PSD Călăraşi, după ce Inspecţia 
Muncii a transmis oficial că sunt 900.000 de joburi 
desfiinţate şi 100.000 suspendate, din martie 
până azi. “Dar doamna Austeritate de la 
Ministerul Muncii foloseşte aritmetica electorală 
şi astfel minus cu minus îi dă plus. Practic, PNL 
neagă milionul de români rămaşi fără loc de 
muncă.” a conchis parlamentarul social – 
democrat. 

Guvernul liberal condus de Ludovic Orban taie prin ordonanţă de urgenţă salariile 
românilor cu 12%. O recunosc importanţi consultanţi din economia privată! Asta 
înseamnă adoptarea modelului german de program flexibil, ce permite 
companiilor să reducă la jumătate norma de lucru a angajaţilor, primind o 
subvenţie de la stat. “1,3 milioane de români plătiţi cu salariul minim pe 
economie pierd o oră plătită de muncă în fiecare zi. Prin OUG, PNL tocmai a făcut 
un frumos cadou marilor corporaţii pe spinarea salariaţilor cu cele mai mici 
venituri.” apreciază deputatul PSD de Călăraşi, Sorin Vrăjitoru care a mai adăugat 
“Practic, Guvernul Orban operează o tăiere de salarii ascunsă sub masca unui 
ajutor dat marilor firme pentru a-şi flexibiliza programul de lucru. Iată esenţa 
gândirii economice liberale: totul pentru bogaţi, pe banii săracilor!”

Vasile Iliuţă: Indiferent în ce echipă politică am activat, 
întotdeauna am fost un lider care a dus partidul la câştig

S-a semnat contractul de execuţie lucrări pentru 
proiectul ”Înfiinţare creşă în municipiul Călăraşi”

Roxana Paţurcă: Guvernul PNL a scăpat total 
situaţia de sub control, atât din punct de vedere 

epidemiologic, cât şi din punct de vedere economic 

Inamici în PSD, 
prieteni în PNL?

AEP a anunţat calendarul alegerilor locale. 
Candidaturile se depun până pe 18 august

Sefer, mesaj pentru liberali: 
Lăsaţi aberaţiile şi dublaţi alocaţiile!

Sorin Vrăjitoru: În guvernarea PNL, 
un angajat din cinci a ajuns şomer!

S. Vrăjitoru: Prin OUG, PNL tocmai a făcut un 
frumos cadou marilor corporaţii pe spinarea 

salariaţilor cu cele mai mici venituri

În urma unor incidente neplăcute provocate de neatenţia bicicliştilor, care au avut loc 
în ultima perioadă în parcurile din municipiu, reamintim faptul că este interzis, în toate 
parcurile, accesul bicicliştilor!

Pentru a preîntâmpina astfel de incidente care pot afecta siguranţa dumneavoastră şi a 
copiilor dumneavoastră, în perioada următoare se vor intensifica controalele Poliţiei 
Locale pe această linie.

Actualizare: Preluăm toate ideile ce vin din partea dumneavoastră şi vă asigurăm că 
vom veni cu unele reglementări noi care să prevină incidente ce pot apărea, dar care să 
şi ofere acces la mişcare, în special copiilor.

Vă mulţumim pentru înţelegere şi colaborare!

Sursa Facebook Primăria Municipiului Călăraşi

n Primăria Călăraşi

Accesul bicicliştilor 
în parcuri, interzis!
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lunile dinaintea carantinei, dar 
rezultatele din trimestrul II sunt ţinute 
sub tăcere, cât se va mai putea. La fel 
cum sunt de altfel ţinute şi cifrele care 
indică faptul că şomajul a scăpat de sub 
control şi că sute de mii de români, în 
special cei care lucrau în Horeca, dar şi 
alţii, care lucrau în alte industrii, şi-au 
pierdut locurile de muncă. 

Pe scurt, cei de la PNL au eşuat în 
îndeplinirea tuturor promisiunilor făcute 
faţă de români. Mai mult, pentru a-şi 
demonstra totala incompetenţă, au 
anunţat public faptul că alocaţiile nu se 
dublează, iar pensiile nu vor creşte aşa 
cum Parlamentul a votat. 

Acestea sunt rezultatele unei guvernări 
interesate doar de alegeri, de contracte 
pentru clientela politică şi de funcţii 
pentru rude. 

La aceasta s-a ajuns după toate 
acţiunilor lor, toate furturile pe care 
acum au început să le probeze Curtea de 
Conturi şi instituţiile de luptă împotriva 
corupţiei, după toate numirile politice 
făcute în defavoarea specialiştilor, a 
profesioniştilor, toate acestea au condus 
la situaţia în care astăzi se află România 
- la coada Europei! Senatoarea PSD, Roxana Paţurcă, susţine odată în epicentrul pandemiei în Europa 

prin intermediul unei Declaraţii Politice au reuşit să depăşească acele momente Mai mult ca niciodată, românii nu au 
că Orban&Co au scăpat total situaţia de dificile, fără să paralizeze societatea şi nevoie acum de războaiele politice ale 
sub control adăugând că România are fără să oprească economia, aşa cum au preşedintelui, de înfierări ale 
nevoie de un Guvern nou, competent, făcut în România Iohannis şi ”guvernul adversarilor politici, sau de pasări de 
care să pună în practică relansarea meu”. 

responsabilitate, iar Iohannis trebuie să 
economiei până nu este prea târziu! PNL a avut pe masă toate pârghiile înţeleagă că este şeful statului, nu 
“Datele pe care le vedem cu toţii politice prin care putea controla agentul electoral al PNL. 
prezentate zilnic în mass-media în pandemia: Preşedintele statului, 

Mai mult ca niciodată, românii au decursul ultimelor săptămâni arată că Guvernul, Primul-ministru, Ministerul 
nevoie de încredere şi siguranţă. De Guvernul a eşuat în gestionarea Sănătăţii, Ministerul de Interne, 
încredere în deciziile celor care îi conduc pandemiei. Ministerul Apărării Naţionale, Serviciile 
şi decid pentru viaţa lor. De siguranţa că Secrete, DSP, ISU şi toate celelalte De la 100 de noi infecţii zilnic s-a ajuns acolo sus cineva competent se preocupă instituţii implicate în gestionarea ca România să depăşească 1300 de noi de rezolvarea problemelor lor şi nu de pandemiei. Ei sunt cei care au luat infecţii în fiecare zi. Europa ne consideră campanie electorală continuă. decizii şi le-au pus în practică. Ei sunt cei ”ciumaţii” continentului, iar statele 

care au paralizat societatea, au pus pe România are nevoie de un Guvern nou, vestice ne închid graniţele rând pe rând. 
butuci economia şi au amendat românii competent, care să pună în practică 

Nici nu este de mirare: România se află cu amenzi care au totalizat zeci de relansarea economiei până nu este prea 
pe locul 2 după Luxemburg în milioane de euro. Cum pot să dea vina târziu! România are nevoie de miniştri 
clasamentul ruşinii, al ţărilor europene pe Opoziţie pentru ceea ce ei au făcut? responsabili, care să ia cele mai bune 
care au eşuat în a ţine sub control 

măsuri în actualul context economic şi În acelaşi timp, PNL a eşuat în relansarea pandemia. 
economiei. Ministrul Cîţu se laudă cu social.” a precizat Roxana Paţurcă, 

Italia, Spania şi Franţa, ţări care se aflau rezultatele din trimestrul I, obţinute în senator PSD Călăraşi.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că în 
data de 29 iulie 2020 începe perioada electorală aferentă 
alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale 
din data de 27 septembrie 2020.
Campania electorala incepe la data de 28 August 2020.
Principalele repere calendaristice ale acestei perioade sunt 
următoarele:
7 – 11 august: perioada de înregistrare a alianţelor 
electorale;
7 – 18 august - perioada de depunere a candidaturilor;
8 august – constituirea birourilor electorale de 
circumscripţie;
24 august – rămânerea definitivă a candidaturilor;
22 septembrie – tipărirea buletinelor de vot;
22 septembrie - desemnarea preşedinţilor birourilor 
electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, 
prin tragere la sorţi computerizată;
26 septembrie, ora 7:00 – încheierea campaniei electorale;
27 septembrie, ora 7:00 – începerea votării;
27 septembrie, ora 21:00 – încheierea votării.
Pentru mai multe informaţii pe tema alegerilor locale, 
consultaţi site-ul Autorităţii Electorale Permanente 

comunităţii pe care o administrează. I-am dus partidul la câştig. Şi acum voi duce preşedinte, dacă puteţi să ne spuneţi. Aţi Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă 
trat pe toţi la fel, de fiecare dată. Le-am echipa PSD la victorie pentru că PNL-ul nu fost căutat în această perioadă să vă vorbeşte despre bătălia politică din 
dat, în egală măsură tuturor respectul a înţeles un lucru şi anume că trebuie să întoarceţi în PNL?27 septembrie, susţinând că pentru 

construim pentru oameni, nu pentru familii cuvenit. Asta înseamnă să fii preşedintele Da. Au fost câţiva parlamentari, foşti colegi PNL Călăraşi a venit momentul să 
sau pentru nepotisme şi lucruri mărunte. Ei tuturor din momentul în care ai primit de-ai mei, au mai fost şi fermieri importanţi intre în opoziţie după 16 ani de 

ai PNL care m-au căutat să găsesc o domnie locală. 
variantă dacă nu ar fi bine să mă întorc în 
PNL. Le-am spus un singur lucru: nu mă î Mi-e teamă că pe 27 septembrie dvs. 
mai întorc în neliniştea şi nesiguranţa unui nu vă bateţi cu un simplu contracandidat, 
partid care nu ştie să-şi aprecieze valorile şi ci vă bateţi cu un “mastodont” la care aţi 
oamenii care pot aduce plus valoare într-o pus şi dvs. umărul în 2016 când PNL 
echipă! Îmi pare rău că mă despart de obţinut acea majoritate, confortabilă, de 
primarii care au fost foarte buni şi foarte 17 consilieri. Cum merge treaba în 

momentul de faţă? valoroşi din PNL.

Merge foarte bine. PSD e un partid care are î Şi dvs. aţi fost primar şi îi ştiţi şi din 
organizaţii şi spre surprinderea mea chiar această ipostază…
trebuie să decidem, pe alocuri, între cei 

Îmi pare rău că nu am putut, dar încerc în 
mai buni membri care s-au înscris în 

continuare să construiesc o echipă 
competiţie. Facem sondaje să-i desemnăm 

câştigătoare. O echipă care să dea linişte pe cei mai buni candidaţi ai PSD. Mă bucur 
judeţului Călăraşi capabilă să transforme că am găsit un partid unde poţi construi, 
promisiunile în fapte.  Promitem şi vom mă bucur că am venit într-o echipă în care 
face, aşa s-a întâmplat până acum. Nu e în am fost primit foarte bine. Mă bucur că nu 
regulă! Promitem şi facem imediat după ce mai sunt acele răutăţi ale unor lideri care 
am preluat mandatele viitoare!, după acest erau tot timpul nemulţumiţi. Dacă nu te 
principiu ne vom desfăşura activitatea de-încolonai şi nu puneai în practică decizia 
acum încolo.acelui lider, erai deja victimă sigură. Nu 

aveai ce mai căuta. PNL funcţionează după î Cum se face că un PSD-ist, la PSD nu e 
modelul “ghiocel”. Aici nu este aşa. Aici bun deloc dar un PSD-ist care trece la PNL vor câştiga în continuare funcţii dar pentru mandatul. Pe mine şi echipa mea în tot oamenii şi-au propus să câştige puterea în dintr-o dată e foarte bun.binele lor, nu pentru binele comunităţii. N-acest mandat, ne-a preocupat, exclusiv, urma alegerilor din 27 septembrie, 

am văzut proiecte pe care să le arate dezvoltarea uniformă a tuturor localităţilor. Aici viziunea celor care au ales să preia din formând o echipă de care sunt convins că 
comunităţii că le-au realizat. Spun că vor Asta înseamnă reuşita „administraţiei PSD pe cineva să coordoneze PNL-ul, va aduce mulţumire cetăţenilor judeţului 
face. Nu! Trebuiau făcute, nu le vom face! Iliuţă”! pentru mine este o surpriză extraordinar Călăraşi, aşa cum n-a făcut-o PNL-ul până 
Le vom face... de 8 ani tot facem. Şi, dacă de mare. Tu nu ai câştigat un colegiu şi vrei acum. Îmi pare rău s-o spun, sunt mulţi î Cum se face că dvs. păreţi locomotivă stau bine să mă gândesc liberalii cam de să duci PNL-ul la câştig? Spun un singur primari buni în PNL, îi stimez, îi respect, şi îi pentru PSD iar contracandidatul dvs. nu vreo 20 de ani fac “minuni” pe la Călăraşi. lucru. E dus acolo unde trebuie PNL-ul, în voi ajuta şi în viitor, tot în calitate de pentru partidul care-l susţine? Aveţi Fac numai pentru ei. Hai să oprim acest Opoziţie, cu echipa coordonată de nişte preşedinte al Consiliului Judeţean. resurse să duceţi această bătălie până la “facem mâine”. Trebuia făcut până acum. oameni de campanie.capăt?î În acest mandat, aţi fost un preşedinte Nu aţi făcut, duceţi-vă acasă pentru că 

î Deci PNL-ul îşi merită soarta, nu?al tuturor primarilor? avem o echipă care să preia, să pună în Da, am şi resurse, am şi energie, şi voinţă, 
practică proiectele care sunt promise şi PNL-ul îşi merită soarta. Din greşeală în Sigur că da. N-am făcut nicio diferenţă atât şi determinare ca să pot duce partidul la 
neîndeplinite de către voi. greşeală până la înfrângerea finală. PNL va în ceea ce priveşte culoarea politică a câştig. Indiferent în ce echipă politică am 

fiecărui primar cât şi în privinţa dimensiunii activat, întotdeauna am fost un lider care a î Mai aveam o curiozitate, domnule fi în opoziţie!

CLSU recomandă 
călărăşenilor să poarte 
măşti de protecţie şi în 

spaţiile publice 
deschise

Comitetul Local pentru Situaţii de 
Urgenţă, convocat prin dispoziţie a 
primarului Daniel Ştefan Drăgulin, în 
şedinţă extraordinară, miercuri, 29 iulie, a 
dispus unele măsuri cu privire la limitarea 
răspândirii infecţiilor cu noul coronavirus.

Cele mai importante măsuri sunt 
următoarele:

- recomandarea către călărăşeni de 
purtare a măştii de protecţie şi în spaţiile 
publice deschise din municipiul Călăraşi 
(pieţe, târguri, oboare, parcuri şi locuri 
aglomerate)

- mediatizarea acestei recomandări, prin 
presa scrisă, audio şi TV

- realizarea şi distribuirea unor pliante în 
zonele aglomerate, cu măsuri de auto-
protecţie în faţa infecţiilor cu noul 
coronavirus

BIROUL DE PRESĂ

Primăria Municipiului Călăraşi a semnat miercuri, 29 iulie 2020, în Măgureni. La etaj, suprafaţa construită va fi de 358,37 mp, iar la 
urma finalizării achiziţiei publice, contractul de execuţie lucrări parter de 375,07 mp. Creşa va avea două săli de clasă. Ordinul de 
pentru proiectul ”Înfiinţare creşă în municipiul Călăraşi”. începere a lucrărilor va fi emis imediat după constituirea garanţiei 

din partea constructorului. Durata execuţiei lucrărilor este de 12 Valoarea contractului este de 2.002.527,79 lei fără TVA, iar 
luni.lucrările prevăd construcţia unei clădiri parter + etaj, cu destinaţia 

creşă, pe un teren aflat în curtea Şcolii nr. 6, din cartierul BIROUL DE PRESĂ

Undeva la începutul săptămânii trecute, Iulian Iacomi a 
demisionat din funcţia de preşedinte al organizaţiei 
judeţene PSD Călăraşi. Foarte probabil, dacă am da crezare 
zvonurilor din piaţă, Iacomi va candida pentru al 4-lea 
mandat de primar al oraşului Lehliu Gară sub sigla PNL 
Călăraşi, partid unde are o grămadă de prieteni. Dar şi de 
inamici pentru că va da nas în as cu Ciprian Pandea şi 
George Chiriţă, cei doi foşti grei ai social – democraţiei 
călărăşene părăsind PSD-ul şi din cauza lui Iacomi. Cum se 
vor înţelege ei în living-ul PNL-ului? Oricum nici unul dintre 
ei nu dă nici 2 bani pe Drăgulin, în schimb toţi devin ghiocei 
în faţa lui... Iulian cel Bun. Şi a lui Filipescu, colecţionar de 
VIP-uri pesediste din 2010 încoace. Şi cât de lungă-i lista! 
Interesant e că pentru Filipescu&Co, pesediştii, indiferent 
de rangul lor, sunt răi când sunt în PSD dar aşa de buni şi 
„profi” când devin sclaveţi în PNL.
Să-i mai dăm crezare atunci marelui Rareş Bogdan, 
primvicepreşedinte PNL care prin august anul trecut 
spunea cam aşa: Nu îi primiţi în partidul nostru. Ferecaţi 
uşile PNL pentru orice alesc local PSD. Nu au ce căuta în 
PNL!”? Nu, pentru că nu se referea la PNL Călăraşi, 
Filipescu, Drăgulin şi... Dumitrescu. Vorbea şi el să se afle în 
treabă!

Deputatul PSD de Călăraşi, pentru modificarea art.58 alin.(1) 
din Legea nr.448/2006 privind Cristian Sefer susţine că după 
protecţia şi promovarea motivarea Curţii 
drepturilor persoanelor cu Constituţionale, preşedintele 
handicap, obiecţie formulată de Klaus Iohannis trebuie să 
Guvernul României;promulge dublarea 
În urma deliberărilor, Curtea alocaţiilor! Iar ministrul de 
Constituţională, cu unanimitate finanţe, Florin Cîţu să le 
de voturi, a respins, ca 

plătească, nu doar să facă 
neîntemeiată, obiecţia de 

împrumuturi enorme pe neconstituţionalitate şi a 
spinarea generaţiilor viitoare! constatat că Legea privind 

respingerea Ordonanţei de 
“Dacă tot le vorbesc românilor 

urgenţă a Guvernului nr.2/2020 
despre respectul legii, să înceapă 

pentru prorogarea intrării în dublaţi alocaţiile!”prin a respecta ei înşişi legile: 
vigoare a art.I pct.1 din Legea alocaţiile trebuie dublate, nu Pe 15 iulie 2020, Plenul Curţii 
nr.14/2020 privind aprobarea mărite cu 15-20 de lei, cum vor Constituţionale, în cadrul 
Ordonanţei de urgenţă a Cîţu şi Orban. Este umilitor să le controlului anterior promulgării, 
Guvernului nr.9/2019 pentru arunci copiilor nişte mărunţis în a luat în dezbatere obiecţia de 
modificarea şi completarea Legii rate, timp de 5 ani, spunând că neconstituţionalitate a 
nr.61/1993 privind alocaţia de nu sunt bani - asta după ce ai dispoziţiilor Legii privind 
stat pentru copii, precum şi furat miliarde prin licitaţii respingerea Ordonanţei de 
pentru modificarea art.58 alin.(1) aranjate în plină pandemie!” a urgenţă a Guvernului nr.2/2020 
din Legea nr.448/2006 privind declarat pentru pentru prorogarea intrării în 
protecţia şi promovarea www.arenamedia.ro, Cristian vigoare a art.I pct.1 din Legea 
drepturilor persoanelor cu Sefer care a conchis “Klaus nr.14/2020 privind aprobarea 
handicap este constituţională în Iohannis se laudă cu 80 de Ordonanţei de urgenţă a 
raport cu criticile formulate. miliarde de euro de la Bruxelles,  Guvernului nr.9/2019 pentru 
Decizia este definitivă şi general iar Cîţu anunţă non-stop modificarea şi completarea Legii 
obligatorie şi se comunică împrumuturi pe care le vor plăti nr.61/1993 privind alocaţia de 
Preşedintelui României.copiii de azi. Lăsaţi aberaţiile şi stat pentru copii, precum şi 

“În guvernarea PNL, un angajat din cinci a ajuns 
şomer! Însă Puterea liberală şi-a pierdut uzul 
raţiunii, negând propriile evidenţe ca să acopere 
dezastrul.” e de părere deputatul Sorin Vrăjitoru, 
vicepreşedinte al PSD Călăraşi, după ce Inspecţia 
Muncii a transmis oficial că sunt 900.000 de joburi 
desfiinţate şi 100.000 suspendate, din martie 
până azi. “Dar doamna Austeritate de la 
Ministerul Muncii foloseşte aritmetica electorală 
şi astfel minus cu minus îi dă plus. Practic, PNL 
neagă milionul de români rămaşi fără loc de 
muncă.” a conchis parlamentarul social – 
democrat. 

Guvernul liberal condus de Ludovic Orban taie prin ordonanţă de urgenţă salariile 
românilor cu 12%. O recunosc importanţi consultanţi din economia privată! Asta 
înseamnă adoptarea modelului german de program flexibil, ce permite 
companiilor să reducă la jumătate norma de lucru a angajaţilor, primind o 
subvenţie de la stat. “1,3 milioane de români plătiţi cu salariul minim pe 
economie pierd o oră plătită de muncă în fiecare zi. Prin OUG, PNL tocmai a făcut 
un frumos cadou marilor corporaţii pe spinarea salariaţilor cu cele mai mici 
venituri.” apreciază deputatul PSD de Călăraşi, Sorin Vrăjitoru care a mai adăugat 
“Practic, Guvernul Orban operează o tăiere de salarii ascunsă sub masca unui 
ajutor dat marilor firme pentru a-şi flexibiliza programul de lucru. Iată esenţa 
gândirii economice liberale: totul pentru bogaţi, pe banii săracilor!”

Vasile Iliuţă: Indiferent în ce echipă politică am activat, 
întotdeauna am fost un lider care a dus partidul la câştig

S-a semnat contractul de execuţie lucrări pentru 
proiectul ”Înfiinţare creşă în municipiul Călăraşi”

Roxana Paţurcă: Guvernul PNL a scăpat total 
situaţia de sub control, atât din punct de vedere 

epidemiologic, cât şi din punct de vedere economic 

Inamici în PSD, 
prieteni în PNL?

AEP a anunţat calendarul alegerilor locale. 
Candidaturile se depun până pe 18 august

Sefer, mesaj pentru liberali: 
Lăsaţi aberaţiile şi dublaţi alocaţiile!

Sorin Vrăjitoru: În guvernarea PNL, 
un angajat din cinci a ajuns şomer!

S. Vrăjitoru: Prin OUG, PNL tocmai a făcut un 
frumos cadou marilor corporaţii pe spinarea 

salariaţilor cu cele mai mici venituri

În urma unor incidente neplăcute provocate de neatenţia bicicliştilor, care au avut loc 
în ultima perioadă în parcurile din municipiu, reamintim faptul că este interzis, în toate 
parcurile, accesul bicicliştilor!

Pentru a preîntâmpina astfel de incidente care pot afecta siguranţa dumneavoastră şi a 
copiilor dumneavoastră, în perioada următoare se vor intensifica controalele Poliţiei 
Locale pe această linie.

Actualizare: Preluăm toate ideile ce vin din partea dumneavoastră şi vă asigurăm că 
vom veni cu unele reglementări noi care să prevină incidente ce pot apărea, dar care să 
şi ofere acces la mişcare, în special copiilor.

Vă mulţumim pentru înţelegere şi colaborare!

Sursa Facebook Primăria Municipiului Călăraşi

n Primăria Călăraşi

Accesul bicicliştilor 
în parcuri, interzis!
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