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Marius Dulce, candidatul PSD pentru curentă. Trebuie să le ducem canal. E greu Titulescu.
Primăria municipiului Călăraşi punctează de explicat ce se întâmplă într-un cartier Marius Dulce: Păi dacă stă la 
o parte din concluziile “desprinse” din de municipiu reşedinţă de judeţ în secolul primărie…Pentru Griviţa, termenul este 
prima săptămână de campanie. În XXI. Oamenii ăia nu au buletine, nu au depăşit. Să ne comunice dacă e vina 
periplul său electoral, Dulce a rămas acte pe case, nu au curent, e foarte greu Primăriei sau a constructorului. Să ia 
“fără grai” după cele văzute în Oborul de explicat. Acolo trebuie făcut ceva, măsurile legale! Ei au fixat termenele, nu 
Nou, cartier despre care a spus pe pagina indiferent cum, ce soluţii există, trebuie să altcineva. Hai să vorbim de B-dul. 
sa de Facebook că e un “loc uitat de găseşti o cale să-i aduci şi pe oamenii ăştia Titulescu! La fel, termenele depăşite, iar 
administraţie!”. într-o zonă civilizată. prelungite. Să vedem de ce a fost nevoie 

î A fost nevoie de o ploaie puternică de de o altă prelungire. Totul e  un haos şi 
câteva ore ca să ne dăm seama cam cât după noi potopul. De ce trebuia să mai î Domnule Marius Dulce, s-a scurs 
“valorează” administraţia responsabilă demoleze şi Piaţa Big? Uite că a venit prima săptămână de campanie, duminică 
din Călăraşi. Multe străzi acoperite cu potopul ăsta peste oamenii ăia care stau împreună cu echipa aţi fost în Oborul 
apă… în cort, i-au obligat să stea cu fructele şi Nou. Un cartier, uitat de administraţie 

legumele la peste 40 de grade Celsius. Ce aşa cum bine aţi precizat pe pagina Marius Dulce: Omul ăsta care mai stă pe 
or să facă la iarnă că nu vor termina personală de Facebook, condamnat parcă la Primărie, că altceva nu face, tot vrea o 
lucrarea? La ritmul în care se execută să rămână într-o sărăcie cruntă. Ce aţi dezbatere din asta. Cere să ne întâlnim, să 
acum acele lucrări nu vor termina dar, văzut acolo? discutăm... Eu îl invit să facem o dezbatere 
după 27 septembrie, o să ne mutăm acolo Marius Dulce: Am văzut că administraţia pe strada Pescăruşi, de exemplu, unde s-a 
şi o să vedem ce facem. Drăgulin&PNL e nepăsătoare la tot ce se surpat tot, îl invit să facem o dezbatere pe 

întâmplă acolo. Este incredibil, nici nu poţi strada Locomotivei unde ne chinuim să î Slavă Domnului că nu s-a făcut ceva şi 
să-ţi imaginezi că oamenii ăia, în sec. XXI, facem o canalizare şi se tot surpă, sunt la Bazar.
locuiesc acolo, fără apă, fără canal, într-un probleme, le-a intrat apa în casă. Unde Marius Dulce: Ca să fie tabloul complet 
municipiu reşedinţă de judeţ. Mizerie, mai vrea? Vrea în Cărămidari unde a trebuia demolat şi Bazarul ca să-i lase şi 
munţi de gunoaie, focare de infecţie, asfaltat la pistol automat şi a intrat apa în pe oamenii ăia fără venituri, fără nimic şi 
şobolanii…Ce să vă spun, copiii ăia se casele oamenilor? Unde să facem o atunci distrugea totul. Nu ştiu ce a fost în 
jucau printre bălării, printre munţii de dezbatere? Se chinuie să ne spună nişte capul lor, nici nu mă interesează dar au 
gunoaie. E strigător la cer! Nu pot să-mi avioane, să vină cu pozele, cu făcut în aşa fel încât să distrugă totul. 
dau seama cum administraţia actuală a filmuleţele…Să mergem pe B-dul N. 

î Pe 27 septembrie este sfârşitul acestei 
lăsat să treneze situaţia asta pentru că s-a Titulescu cu fotografiile, cum trebuia să 

administraţii? 
mai pus în discuţie problema asta. De vreo arate şi ce a ieşit. Deci acolo trebuie să 

Marius Dulce: Da, pe 27 septembrie este 5 ani încoace, tot tragem semnale de facem o dezbatere publică în faţa 
sfârşitul acestei administraţii. Lumea s-a alarmă! oamenilor. Nu aşa să ne ducem într-un 
săturat, lumea vrea schimbare iar noi le studio de televiziune şi să ne povestim noi î Ce s-ar putea face acolo?
oferim alternativa. Dulce şi Iliuţă sunt cu hârtii sau să mă întrebe pe mine de ce Marius Dulce: În primul rând, ar trebui să schimbarea pentru municipiul Călăraşi. am fost în concediu medical. E adevărat, faci deratizare, să cureţi tot. După care să 
Comandat: Partidul Social Democrat – dânsul este doctor şi dacă-i arăt nişte gândeşti un plan în care să-I implicit şi pe 
Filiala Judeţeană Călăraşiradiografii… poate le citeşte. ei. Să simtă bieţii oameni că sunt băgaţi în 
Executat: SC Total Media SRLseamă, chit că sunt săraci, că nu au bani î Două proiecte foarte costisitoare tot 

să plătească. Trebuie să le ducem apă nu sunt gata: str. Griviţa şi B-dul. CUI: 21200019

proiectelor, l-au ajutat să înţeleagă 
foarte bine ce înseamnă o regiune şi 
cum se poate intra în parteneriate. 
Nu au fost puţine momentele în care l-
am surprins la diferite acţiuni discutând 
cu preşedinţi, cu primari, fiindcă nu 
este un tip care păstreze un aer de 

În cadrul emisiunilor la care a Liviu Muşat conduce de foarte superioritate faţă de primari, el venind 
participat, am văzut chiar câteva soluţii chiar din tagma acestora, l-am văzut mulţi ani Agenţia de Dezvoltare 
importante oferite de Marius Dulce. întrând în dialog, gândind şi discutând Regională Sud Muntenia. După Sper ca ele să aibă sorţi de izbândă, să despre proiecte în parteneriat, în o „pauză” de mai bine de 10 fie puse în practică. Mă refer la acel special cu judeţele limitrofe judeţului 
slogan pe care şi l-a asumat în ani, Muşat a decis să „revină” nostru. Mă refer la Ialomiţa, la Giurgiu, 
campanie, acela de a asigura siguranţa în politică, acceptând să dar şi cu judeţe care nu au o conexiune 
şi bunăstarea călărăşenilor. Într-adevăr, fizică cu judeţul nostru precum candideze, sub sigla PSD, la în vremurile în care mă mai ocupam şi Prahova, precum Argeşul. Ajunsese în localele din toamnă înscriind-se eu de activitatea politică, acestea erau regiune, în Consiliul de Dezvoltare, unul 

atât în cursa pentru Consiliul aproape, invariabil, pe lista de priorităţi dintre liderii de opinie ai acestei 
ale călărăşenilor.Judeţean cât şi pentru Consiliul regiuni!
Această candidatură, absolut firească, Local municipal Călăraşi. Recunosc că am început să ridicăm şi 
cred că va fi şi câştigătoare la noi puţin privirea din pământ fiindcă de Care sunt şansele celor doi municipiu. fiecare dată până atunci (vorbesc de candidaţi PSD pentru CJ î Ce ne spuneţi despre Vasile Iliuţă? angajaţii agenţiei) eram oarecum Călăraşi, Vasile Iliuţă, respectiv În ceea ce priveşte candidatura la judeţ stânjeniţi de faptul că avem sediul într-

Primăria Călăraşi, Marius Dulce a lui Vasile Iliuţă, vreau să vă spun că un judeţ care este oarecum izolat.
aflaţi în interviul de mai jos: după mandatul fostului preşedinte al Acum, judeţul Călăraşi nu mai este un 

Consiliului Judeţean, judeţul Călăraşi, în judeţ izolat şi eu sper ca această 
Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia î Domnule Liviu Muşat, aţi fost şi tendinţă, acest avânt să continue şi 
devenise un judeţ izolat. Poate şi din sunteţi o voce puternică în spaţiul pentru funcţia de preşedinte al un candidat pentru Primăria Călăraşi după alegerile locale din acest an. 
cauza atitudinii, oarecum superioară, a public. Numele dvs. figurează pe lista Consiliului Judeţean Călăraşi şi de decât Marius Dulce. î Ce şanse daţi parteneriatului CJ fostului preşedinte faţă de ceilalţi de candidaţi propusă de PSD pentru Marius Dulce, candidatul pentru Vreau să spun că, deşi am stat pe Călăraşi - Primăria Călăraşi dacă preşedinţi, şi celelalte judeţe. Să nu Consiliul Local municipal dar şi pentru funcţia de primar al municipiului margine în această perioadă, am alegerile vor fi castigate de Vasile uităm totuşi că regiunea noastră are Consiliul Judeţean. După cât timp, Călăraşi. urmărit cu interes, ba chiar cu sufletul Iliuţă, respectiv Marius Dulce?judeţele Prahova, Argeş, Dâmboviţa aşadar, din nou în poltică? Dacă de-a lungul timpului am avut o la gură, rezultatele din alegerile 
care sunt nişte judeţe mari. Să vii cu un Este foarte importantă o colaborare Liviu Muşat:  Sunt mai bine de 10 ani. colaborare mai strânsă cu Vasile Iliuţă, anterioare. Nu toate m–au bucurat însă 
aer de superioritate în regiune nu este între administraţia judeţeană şi De fapt, din 2009 am decis să respect din calitatea lui de preşedinte al reţin că în 2016, diferenţa dintre 
mereu cea mai bună soluţie! Şi atunci, administraţia locală. Nu sunt puţine deciziile luate la nivel central şi local de Consiliului Judeţean Călăraşi şi îi ştiu actualul primar şi Marius Dulce n-a fost 
automat, eşti izolat în regiune. exemplele în care diferenţele de opinii, organizaţie şi am făcut un pas în spate. incisivitatea, determinarea, hotărârea deloc mare, ceea ce mă face să fiu 

de convingeri, poate chiar de orgolii Dar nu am făcut niciodată un pas în Să ştiţi că regiunea, cel puţin la noi, a de a ajunge să-şi îndeplinească ţelurile încrezător că anul acesta Marius Dulce 
spate din PSD. Am fost întotdeauna început să gândească proiecte în între reprezentanţii administraţiei pe care şi le propune, recunosc că o poate şi trebuie să câştige alegerile din 
mândru cu calitatea de membru al PSD- parteneriat, proiecte mari care să locale şi administraţiei judeţene au dus surpriză plăcută pentru mine a fost municipiul Călăraşi.
ului iar acum, după mai bine de 10 ani depăşească graniţele unui judeţ. Mă la eşecul unor proiecte din plan local Marius Dulce, pe care nu am apucat să- L-am văzut, şi nu de puţine ori, a venit 
am acceptat propunerea colegilor mei refer la proiecte de infrastructură, unde iar singurii care au avut de pierdut au l văd „în acţiune”. În săptămânile scurse şi s-a interesat în calitate de consilier 
de a reveni oarecum în arena politică. deja se fac trasee de drumuri judeţene. de când am fost „reînregimentat”, a fost doar locuitorii municipiului şi de diferite oportunităţi de finanţare, 
În speţă, am acceptat propunerea să Nu mai sunt drumuri izolate, unul într-fost o surpriză plăcută pentru mine. judeţului Călăraşi. vorbesc aici de relaţia pe care am avut-
particip la alegerile locale pe lista de un judeţ, unul într-un judeţ. Acum se Marius Dulce a crescut foarte mult şi o din punct de vedere profesional cu Eu cred că este nevoie de o colaborare 
consilieri locali dar şi pe lista de fac trasee care trec de la un judeţ la este o soluţie absolut rezonabilă, de Marius Dulce. S-a interesat de diferite între administraţia judeţeană şi 
consilieri judeţeni. altul şi vorbim de trasee de până la 200 luat în seamă pentru alegerile locale oportunităţi de finanţare în calitate de administraţia reşedinţei de judeţ. de km. Ori ca să ajungi la un acord cu Este o bucurie pentru mine să mă din toamna acestui an. lider de grup al consilierilor PSD, de Practic, sunt cei mai importanţi vectori aceste judeţe trebuie să ai o relaţie întâlnesc din nou cu colegii din partid, stadiul anumitor proiecte. Ceea ce mă Fără îndoială că mandatul de ai administraţiei dintr-un judeţ, iar corectă cu ele. E, să ştiţi că acest lucru cei care încă mai sunt. Bineînţeles că duce cu gândul că dacă va ajunge viceprimar, cred că cele două de acest lucru l-am văzut din plin în relaţia s-a reîntâmplat începând cu anul 2016. nu-i cunosc pe toţi, dar după atâţia ani primar, această problematică a consilier local, precum şi calitatea de Vasile Iliuţă – Marius Dulce. Eu cred că Vasile Iliuţă a simţit că judeţul Călăraşi am din nou sentimentul că PSD va fondurilor europene va fi una dintre lider de grup al consilierilor PSD, chiar dacă ei vor câştiga alegerile, ceea ce s-a are nevoie de a colabora, de a intra în câştiga alegerile locale în judeţul priorităţile lui. Recunosc că vreau să şi mandatul de director de la Casa de întâmplat până acum n-o să se repete parteneriat cu judeţele şi n-au fost Călăraşi. văd, nu numai în Călăraşi, peste tot, Asigurări de Sănătate i-au permis să se iar colaborarea poate genera nişte deloc puţine momentele în care el a În întâlnirile pe care le-am avut cu edili care sunt preocupaţi să-şi familiarizeze cu tot ce înseamnă 

proiecte absolut necesare dar şi de fost o voce importantă între preşedinţii echipa de campanie, cu echipa de problemele din comunitate cu fonduri problematica administraţiei locale dar 
de Consilii Judeţene. Evident că nu a mare impact pentru judeţul Călăraşi consilieri de la municipiu, de la judeţ, europene, mai ales că aşa cum se şi legislaţia naţională care are implicaţii 
avut toate cunoştinţele necesare la dar şi pentru reşedinţa de judeţ.am văzut că există această dorinţă şi, întrevede perioada următoare cu în comunităţile noastre. Mai mult decât 
momentul acela deşi venea după un mai mult decât atât, există două fonduri din ce în ce mai puţine de la atât, funcţia de preşedinte al Comandat: Partidul Social Democrat – mandat de parlamentar, nu ştiu câte de locomotive foarte importate. Doi bugetul local sau naţional, fondurile organizaţiei municipale l-a făcut să aibă Filiala Judeţeană Călăraşiprimar la Vâlcelele, dar dorinţa lui de a vectori importanţi care cred că vor face europene reprezintă una din soluţiile întotdeauna pulsul organizaţiei. Eu cred 
învăţa, de a se interesa de hotărâri, de Realizat: SC Total Media SRLdiferenţa la aceste alegeri. Este vorba absolut de accesat pentru a rezolva că în momentul de faţă nu exista o 
mecanismele de funcţionare al de Vasile Iliuţă, candidatul partidului aceste probleme. CUI: 21200019soluţie mai bună pentru PSD de a avea 

uşor se resemnează. Ştiu că sunteţi pe 
primul loc şi tot acolo veţi fi şi pe 27 
septembrie seara.

Vasile Iliuţă: Da, aşa este. Călărăşenii 
vor o altfel de administraţie. S-au 
săturat până peste cap de administraţia 
nepotismelor, total neperformantă, 
servită până acum de Drăgulin&Co. 
Cetăţenii nu mai vor să-şi dea votul doar 
ca să asigure în continuare prosperitate 
unor familii. Altfel spus, daţi-ne votul să 
vă mai păcălim 4 ani de-acum încolo, să 
ne fie bine nouă şi familiilor noastre şi 
nu vouă. Nu mai merge aşa! Copiii celor 
mulţi şi necăjiţi se chinuie în străinătate, 
departe de părinţii şi bunicii lor iar ei, în 
urma votului primit să huzurească în 

evaluare a perioadei de precampanie şi continuare. Să se aşeze şi mai Vasile Iliuţă domină şi startul 
prim urmare, astăzi, putem să spunem confortabil în fotolii, sfidând pe toată campaniei electorale propriu – zise. 
că echipa de la Călăraşi va fi una lumea. Trebuie să se oprească! Aceşti Candidatul PSD pentru preşedinţia 
câştigătoare pentru Partidul Social oameni, marionetele unuia care a Consiliului Judeţean susţine că pe 
Democrat. Dl preşedinte Ciolacu şi dl democtrat atâţia ani că nu pune preţ pe 27 septembrie călărăşenii vor da un 
preşedinte interimar, Stănescu, „binele” cetăţeanului de rând, nu mai vot de blam administraţiei liberale secretarul general al partidului ne-au au ce căuta în administraţia locală şi 

care de ani a pus pe primul loc transmis să facem o campanie corectă, judeţeană.
interesele de grup în defavoarea serioasă, responsabilă, centrată exclusiv î Cum se face că „s-a mutat” PSD-ul la cetăţenilor. în jurul cetăţeanului şi a problemelor PNL?

lui.
Vasile Iliuţă: Cred că e cea mai mare În precampanie, am luat pulsul mai î Domnule preşedinte, prima 
surpriză. Acum oamenii să înţeleagă că tuturor localităţilor. După o primă săptămână de campanie a fost extrem 
dacă votează PNL-ul, votează, de fapt, săptămână de campanie, surprizele sunt de dinamică. Aţi fost vizitat de 
„neperformanţa” din PSD. Am venit la foarte mari. Dacă noi ne aşteptam să ne conducerea centrală a partidului. Dl 
PSD cu gândul să dezvoltăm acest judeţ. întâlnim cu organizaţii micuţe, am preşedinte Ciolacu a declarat că a 
Să arătăm călărăşenilor că echipa asta constatat cu bucurie că toate toate început campania pentru locale la 
condusă de dl Stănescu şi de mine, e structurile noastre locale au crescut Călăraşi, susţinându-vă pe dvs. şi 
serioasă, responsabilă, în stare să foarte mult. Dacă ieri, erau mai mulţi de echipa de candidaţi propusă de PSD 
construiască lucruri durabile.la Călăraşi decât din localităţile vizitate, Călăraşi. În ultimile zile, aţi fost alături 

astăzi sunt de 10 ori mai mulţi din Ei sunt aceeaşi şi stau la masă acum cu de echipa de campanie în 19 localităţi, 
localităţi decât la Călăraşi. E un semnal pesediştii pe care-i criticau. Şi invers. marea lor majoritate consuse de 
puternic că ne bucurăm de încrederea şi Acum s-au regăsit, sperând să-i primari liberali. Aţi dialogat cu 
susţinerea oamenilor!cetăţenii prezentându-vă propriul păcălească pe oameni cu alte 

program pentru judeţ. Care ar fi promisiuni pe care nu le vor onora Am reuşit să coagulăm o echipă 
concluziile? puternică, formată din parlamentari, niciodată.

directori, oameni de afaceri, cadre Vasile Iliuţă: Într-adevăr a fost o Mulţumesc.
didactice, în stare să asigure prin surpriză extrem de plăcută ca dl 
candidaţii propuşi pentru administraţiile preşedinte Marcel Ciolacu să fie prezent 

Comandat: Partidul Social Democrat – locale, o viitoare guvernare locală la Călăraşi, prima sa escală din acest 
Filiala Judeţeană Călăraşieficientă şi mai ales responsabilă.periplu electoral. Asta denotă că ne-a 
Realizat: SC Total Media SRLcunoscut şi deopotrivă, ne-a apreciat î Nu mai e un secret. Aţi provocat 

organizaţia. Am făcut împreună o CUI: 21200019deja frisoane liberalilor care uşor – 

Vasile Iliuţă este peste tot. ACASĂ. Candidatul PSD pentru 
preşedinţia Consiliului Judeţean Călăraşi, la alegerile locale din 
27 septembrie, a făcut un adevărat tur de forţă întâlnindu-se 
în ultimele 4 zile cu cetăţenii din nu mai puţin de 19 localităţi 
vorbindu-le acestora despre proiectul său pentru judeţ! E 
vorba de Borcea, Jegălia, Perişoru, Ştefan cel Mare, Ştefan 
Vodă, Dragalina, Dragoş Vodă, Vâlcelele, Cuza Vodă, Vlad 
Ţepeş, Independenţa, Alexandru Odobescu, Lupşanu iar 
astăzi, Mânăstirea, Dorobanţu, Ulmu, Ciocăneşti, Grădiştea şi 
Dor Mărunt. “Nu voi lăsa nicio comunitate în urmă, atâta 
timp cât vom avea aceleaşi obiective: investiţii, locuri de 
muncă, drumuri asfaltate, racordarea la reţeaua de gaz, apă 
curentă şi curate, acces la educaţie şi la actul medical, 
resuscitarea tradiţiilor strămoşeşti, prin activităţi ale 
Căminelor Culturale, zone de joacă pentru copii, perdele 
forestiere.” a scris pe Facebook Vasile Iliuţă care a continuat 
„Candidatura mea pentru funcţia de preşedinte al Consiliului 
Judeţean Călăraşi este înrădăcinată în ceea ce sunt, în ceea 
ce am învăţat, în ceea ce cred şi în ceea ce am realizat în 
ultimii 4 ani. Sunt un lider şi un constructor de echipe în 
beneficiul fiecărui călărăşean. Am deţinut funcţii publice şi 
mi-a făcut plăcere să lucrez în echipă. Am fost întotdeauna 
drept, onest, empatic şi respectuos faţă de semenii mei. Am 
curajul să mă ridic pentru ceea ce este corect, chiar şi atunci 
când trebuie să o fac singur. De-a lungul carierei mele am 
învăţat să îmbin cu experienţă cunoştinţele dobândite, 
viziunea, integritatea şi etica de lucru cu abilităţile de 
construire a echipei şi cele de comunicare. Astfel, am câştigat 
lângă mine o echipă puternică, în stare să ducă lucrurile la 
bun sfârşit şi să exceleze în realizări de proiecte pentru 
confortul oamenilor. Un vot pentru mine şi pentru candidaţii 
PSD înseamnă un vot negativ celor care nu s-au priceput 
timp de 12 ani să mişte lucrurile pentru dumneavoastră! 
Suntem cei mai pregătiţi să preluăm administrarea judeţului 
şi să facem schimbări pozitive. Vă aştept la vot!”
Comandat: Partidul Social Democrat – Filiala Judeţeană 
Călăraşi
Realizat: SC Total Media SRL
CUI: 21200019

Candidatul PSD pentru şefia Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile 
Iliuţă a declarat că atunci când a preluat, în urmă cu 4 ani, 
conducerea CJ, SC Drumuri şi Poduri SA, societate aflată în 
subordinea Consiliului Judeţean se afla într-o stare precară din 
punct de vedere economic. „După ce am obţinut mandatul de 
preşedinte al Consiliului Judeţean, am găsit SC Drumuri şi Poduri 
SA, decapitalizată, învechită, neperformantă. Am modernizat-o 
în cel mai scurt timp cu putinţă. Dacă înainte această societate 
abia realiza 4-5 km de drumuri judeţene anual, acum realizează 
peste 35 de km de drumuri judeţene pe an. Am reuşit să 
asfaltăm până acum peste 110 km de drumuri care erau de 
pământ. Pentru mandatul viitor vom realiza încă 35 de kilometri 
şi astfel nu o să mai avem drumuri de pământ sau drumuri de 
piatră. Asta este una din performanţele atinse de mine şi de 
echipa din jurul meu căreia îi mulţumesc pentru implicare: 
finalizarea proiectelor de infrastructură ale judeţului Călăraşi” a 
spus Vasile Iliuţă.

Tot în primul mandat, reabilitarea şi modernizarea Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Călăraşi a fost un alt obiectiv care a stârnit 
interesul lui Iliuţă. „În ceea ce priveşte Spitalul Judeţean de 

pentru cetăţeni, transparentă, eficientă. Dacă el consideră că 5 Urgenţă Călăraşi, modernizăm aripa nouă a acestuia. Proiectul în 
kilometri de drum, distruşi la un metru cu săpătură cu tot, pot valoare de aproape 100 de milioane de lei va fi realizat de 
aduce prosperitate şi bunăstare cetăţenilor, se înşeală amarnic. Compania Naţională de Investiţii. Un alt obiectiv aprobat spre 
El trebuia, de fapt, să repare tot Călăraşiul, cu aceşti bani cu care finanţare de către CNI este „Reabilitare, modernizare, dotare 
s-a împrumutat, aşa cum îi permite legea, respectiv cu 100 de Demisol Corp C al Spitalului Județean de Urgență Călărași – CNI”, 
mii de euro pe fiecare stradă făcea reparaţii anuale şi în 4 ani proiect în valoare de circa 1,5 milioane lei.” a mai precizat Vasile 
rezolva problemele oraşului prin asfaltare totală”Iliuţă.
Iliuţă a mai precizat că pentru mandatul viitor, proiectul de suflet „Faleza”, un obiectiv estimat la 6 milioane de euro, este o altă „ 
îl reprezintă reabilitarea sediului Prefecturii. „Acesta este cel mai provocare” a administraţiei Vasile Iliuţă doar că în acest moment 
frumos monument istoric al judeţului nostru, la care am finalizat proiectul este blocat de primarul Dan Drăgulin, la fel ca şi 
licitaţia. Urmează să încredinţăm lucrarea firmei câştigătoare şi reabilitarea drumului de acces în Călăraşi, fostul drum uzinal, de la 
să ne apucăm de treabă. Investiţiile sunt estimate la peste 50 de Siderca. „Şi proiectul privind reabilitarea şi modernizarea 
milioane de lei şi vor fi finanţate din resurse proprii” a conchis drumului de intrare în Călăraşi pe la Siderca este blocat tot de 
candidatul PSD pentru şefia Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă.Drăgulin” susţine Iliuţă care continuă „Acest primar în funcţie îşi 
Comandat: Partidul Social Democrat – Filiala Judeţului Călăraşidoreşte doar să încaseze salariul şi să fie beneficiarul acestei 
Realizat: SC Total Media SRLfuncţii. Drăgulin trebuie trimis acasă! Municipiul reşedinţă de 

judeţ are nevoie ca de aer de o administraţie nouă, deschisă CUI: 21200019

Vasile Iliuţă a dat asigurări că cei 800 de angajaţi 
ai DGASPC Călăraşi îşi vor primi drepturile 
salariale aferente lunii august, susţinând miercuri 
prin intermediul unui mesaj postat pe pagina 
personală de Facebook că “rectificarea bugetară 
se se votează în cadrul unei şedinţe de consiliu 
intrunită LEGAL.”

“Cunosc situaţia gravă a celor 800 de angajaţi de 
la DGASPC care nu îşi pot primi salariile. Vreau 
să vă spun că rectificarea bugetară se votează în 
cadrul unei şedinţe de consiliu intrunită LEGAL. 
Mă voi implica direct ca grupul de consilieri PSD 
să fie prezenţi la şedinţa ordinară, şedinţă prin 
care se va stabili noul preşedinte CJ care va 
asigura stabilitatea atât la nivelul Consiliului 
Judeţean Călăraşi, cât şi la instituţiile 
subordonate. Dacă nu se fac demersurile 
LEGALE oamenii vor fi nevoiţi să returneze banii.

Aşadar, mă voi implica direct ca angajaţii  
DGASPC Călăraşi să îşi primească drepturile 
salariale cu respectarea Legii 215, respectiv 
numirea unui nou preşedinte cu drepturi 
depline. 

Suntem în campanie electorală, însă aceasta se 
face în afara Consilului Judeţean Călăraşi. 
Indiferent cine este la conducerea acestei 
instituţii, acea persoană trebuie să respecte 
LEGEA, subordonaţii, nu directivele date de 
partid.” a scris pe Facebook, Vasile Iliuţă.

Marius Dulce: Au făcut în aşa fel încât să distrugă totul!

L. Muşat: După atâţia, ani am din nou sentimentul 
că PSD va câştiga alegerile locale în judeţul Călăraşi

V. Iliuţă: Am reuşit să coagulăm o echipă puternică 
în stare să asigure, prin candidaţii propuşi pentru 
administraţiile locale, o viitoare guvernare locală 

eficientă şi mai ales responsabilă

V. Iliuţă: Un vot pentru mine şi 
pentru candidaţii PSD înseamnă 
un vot negativ celor care nu s-au 
priceput timp de 12 ani să mişte 
lucrurile pentru dumneavoastră!

Vasile Iliuţă: Proiectul meu de suflet este Prefectura!V. Iliuţă: Mă voi implica 
direct ca angajaţii  DGASPC 

Călăraşi să îşi primească 
drepturile salariale
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Marius Dulce, candidatul PSD pentru curentă. Trebuie să le ducem canal. E greu Titulescu.
Primăria municipiului Călăraşi punctează de explicat ce se întâmplă într-un cartier Marius Dulce: Păi dacă stă la 
o parte din concluziile “desprinse” din de municipiu reşedinţă de judeţ în secolul primărie…Pentru Griviţa, termenul este 
prima săptămână de campanie. În XXI. Oamenii ăia nu au buletine, nu au depăşit. Să ne comunice dacă e vina 
periplul său electoral, Dulce a rămas acte pe case, nu au curent, e foarte greu Primăriei sau a constructorului. Să ia 
“fără grai” după cele văzute în Oborul de explicat. Acolo trebuie făcut ceva, măsurile legale! Ei au fixat termenele, nu 
Nou, cartier despre care a spus pe pagina indiferent cum, ce soluţii există, trebuie să altcineva. Hai să vorbim de B-dul. 
sa de Facebook că e un “loc uitat de găseşti o cale să-i aduci şi pe oamenii ăştia Titulescu! La fel, termenele depăşite, iar 
administraţie!”. într-o zonă civilizată. prelungite. Să vedem de ce a fost nevoie 

î A fost nevoie de o ploaie puternică de de o altă prelungire. Totul e  un haos şi 
câteva ore ca să ne dăm seama cam cât după noi potopul. De ce trebuia să mai î Domnule Marius Dulce, s-a scurs 
“valorează” administraţia responsabilă demoleze şi Piaţa Big? Uite că a venit prima săptămână de campanie, duminică 
din Călăraşi. Multe străzi acoperite cu potopul ăsta peste oamenii ăia care stau împreună cu echipa aţi fost în Oborul 
apă… în cort, i-au obligat să stea cu fructele şi Nou. Un cartier, uitat de administraţie 

legumele la peste 40 de grade Celsius. Ce aşa cum bine aţi precizat pe pagina Marius Dulce: Omul ăsta care mai stă pe 
or să facă la iarnă că nu vor termina personală de Facebook, condamnat parcă la Primărie, că altceva nu face, tot vrea o 
lucrarea? La ritmul în care se execută să rămână într-o sărăcie cruntă. Ce aţi dezbatere din asta. Cere să ne întâlnim, să 
acum acele lucrări nu vor termina dar, văzut acolo? discutăm... Eu îl invit să facem o dezbatere 
după 27 septembrie, o să ne mutăm acolo Marius Dulce: Am văzut că administraţia pe strada Pescăruşi, de exemplu, unde s-a 
şi o să vedem ce facem. Drăgulin&PNL e nepăsătoare la tot ce se surpat tot, îl invit să facem o dezbatere pe 

întâmplă acolo. Este incredibil, nici nu poţi strada Locomotivei unde ne chinuim să î Slavă Domnului că nu s-a făcut ceva şi 
să-ţi imaginezi că oamenii ăia, în sec. XXI, facem o canalizare şi se tot surpă, sunt la Bazar.
locuiesc acolo, fără apă, fără canal, într-un probleme, le-a intrat apa în casă. Unde Marius Dulce: Ca să fie tabloul complet 
municipiu reşedinţă de judeţ. Mizerie, mai vrea? Vrea în Cărămidari unde a trebuia demolat şi Bazarul ca să-i lase şi 
munţi de gunoaie, focare de infecţie, asfaltat la pistol automat şi a intrat apa în pe oamenii ăia fără venituri, fără nimic şi 
şobolanii…Ce să vă spun, copiii ăia se casele oamenilor? Unde să facem o atunci distrugea totul. Nu ştiu ce a fost în 
jucau printre bălării, printre munţii de dezbatere? Se chinuie să ne spună nişte capul lor, nici nu mă interesează dar au 
gunoaie. E strigător la cer! Nu pot să-mi avioane, să vină cu pozele, cu făcut în aşa fel încât să distrugă totul. 
dau seama cum administraţia actuală a filmuleţele…Să mergem pe B-dul N. 

î Pe 27 septembrie este sfârşitul acestei 
lăsat să treneze situaţia asta pentru că s-a Titulescu cu fotografiile, cum trebuia să 

administraţii? 
mai pus în discuţie problema asta. De vreo arate şi ce a ieşit. Deci acolo trebuie să 

Marius Dulce: Da, pe 27 septembrie este 5 ani încoace, tot tragem semnale de facem o dezbatere publică în faţa 
sfârşitul acestei administraţii. Lumea s-a alarmă! oamenilor. Nu aşa să ne ducem într-un 
săturat, lumea vrea schimbare iar noi le studio de televiziune şi să ne povestim noi î Ce s-ar putea face acolo?
oferim alternativa. Dulce şi Iliuţă sunt cu hârtii sau să mă întrebe pe mine de ce Marius Dulce: În primul rând, ar trebui să schimbarea pentru municipiul Călăraşi. am fost în concediu medical. E adevărat, faci deratizare, să cureţi tot. După care să 
Comandat: Partidul Social Democrat – dânsul este doctor şi dacă-i arăt nişte gândeşti un plan în care să-I implicit şi pe 
Filiala Judeţeană Călăraşiradiografii… poate le citeşte. ei. Să simtă bieţii oameni că sunt băgaţi în 
Executat: SC Total Media SRLseamă, chit că sunt săraci, că nu au bani î Două proiecte foarte costisitoare tot 

să plătească. Trebuie să le ducem apă nu sunt gata: str. Griviţa şi B-dul. CUI: 21200019

proiectelor, l-au ajutat să înţeleagă 
foarte bine ce înseamnă o regiune şi 
cum se poate intra în parteneriate. 
Nu au fost puţine momentele în care l-
am surprins la diferite acţiuni discutând 
cu preşedinţi, cu primari, fiindcă nu 
este un tip care păstreze un aer de 

În cadrul emisiunilor la care a Liviu Muşat conduce de foarte superioritate faţă de primari, el venind 
participat, am văzut chiar câteva soluţii chiar din tagma acestora, l-am văzut mulţi ani Agenţia de Dezvoltare 
importante oferite de Marius Dulce. întrând în dialog, gândind şi discutând Regională Sud Muntenia. După Sper ca ele să aibă sorţi de izbândă, să despre proiecte în parteneriat, în o „pauză” de mai bine de 10 fie puse în practică. Mă refer la acel special cu judeţele limitrofe judeţului 
slogan pe care şi l-a asumat în ani, Muşat a decis să „revină” nostru. Mă refer la Ialomiţa, la Giurgiu, 
campanie, acela de a asigura siguranţa în politică, acceptând să dar şi cu judeţe care nu au o conexiune 
şi bunăstarea călărăşenilor. Într-adevăr, fizică cu judeţul nostru precum candideze, sub sigla PSD, la în vremurile în care mă mai ocupam şi Prahova, precum Argeşul. Ajunsese în localele din toamnă înscriind-se eu de activitatea politică, acestea erau regiune, în Consiliul de Dezvoltare, unul 

atât în cursa pentru Consiliul aproape, invariabil, pe lista de priorităţi dintre liderii de opinie ai acestei 
ale călărăşenilor.Judeţean cât şi pentru Consiliul regiuni!
Această candidatură, absolut firească, Local municipal Călăraşi. Recunosc că am început să ridicăm şi 
cred că va fi şi câştigătoare la noi puţin privirea din pământ fiindcă de Care sunt şansele celor doi municipiu. fiecare dată până atunci (vorbesc de candidaţi PSD pentru CJ î Ce ne spuneţi despre Vasile Iliuţă? angajaţii agenţiei) eram oarecum Călăraşi, Vasile Iliuţă, respectiv În ceea ce priveşte candidatura la judeţ stânjeniţi de faptul că avem sediul într-

Primăria Călăraşi, Marius Dulce a lui Vasile Iliuţă, vreau să vă spun că un judeţ care este oarecum izolat.
aflaţi în interviul de mai jos: după mandatul fostului preşedinte al Acum, judeţul Călăraşi nu mai este un 

Consiliului Judeţean, judeţul Călăraşi, în judeţ izolat şi eu sper ca această 
Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia î Domnule Liviu Muşat, aţi fost şi tendinţă, acest avânt să continue şi 
devenise un judeţ izolat. Poate şi din sunteţi o voce puternică în spaţiul pentru funcţia de preşedinte al un candidat pentru Primăria Călăraşi după alegerile locale din acest an. 
cauza atitudinii, oarecum superioară, a public. Numele dvs. figurează pe lista Consiliului Judeţean Călăraşi şi de decât Marius Dulce. î Ce şanse daţi parteneriatului CJ fostului preşedinte faţă de ceilalţi de candidaţi propusă de PSD pentru Marius Dulce, candidatul pentru Vreau să spun că, deşi am stat pe Călăraşi - Primăria Călăraşi dacă preşedinţi, şi celelalte judeţe. Să nu Consiliul Local municipal dar şi pentru funcţia de primar al municipiului margine în această perioadă, am alegerile vor fi castigate de Vasile uităm totuşi că regiunea noastră are Consiliul Judeţean. După cât timp, Călăraşi. urmărit cu interes, ba chiar cu sufletul Iliuţă, respectiv Marius Dulce?judeţele Prahova, Argeş, Dâmboviţa aşadar, din nou în poltică? Dacă de-a lungul timpului am avut o la gură, rezultatele din alegerile 
care sunt nişte judeţe mari. Să vii cu un Este foarte importantă o colaborare Liviu Muşat:  Sunt mai bine de 10 ani. colaborare mai strânsă cu Vasile Iliuţă, anterioare. Nu toate m–au bucurat însă 
aer de superioritate în regiune nu este între administraţia judeţeană şi De fapt, din 2009 am decis să respect din calitatea lui de preşedinte al reţin că în 2016, diferenţa dintre 
mereu cea mai bună soluţie! Şi atunci, administraţia locală. Nu sunt puţine deciziile luate la nivel central şi local de Consiliului Judeţean Călăraşi şi îi ştiu actualul primar şi Marius Dulce n-a fost 
automat, eşti izolat în regiune. exemplele în care diferenţele de opinii, organizaţie şi am făcut un pas în spate. incisivitatea, determinarea, hotărârea deloc mare, ceea ce mă face să fiu 

de convingeri, poate chiar de orgolii Dar nu am făcut niciodată un pas în Să ştiţi că regiunea, cel puţin la noi, a de a ajunge să-şi îndeplinească ţelurile încrezător că anul acesta Marius Dulce 
spate din PSD. Am fost întotdeauna început să gândească proiecte în între reprezentanţii administraţiei pe care şi le propune, recunosc că o poate şi trebuie să câştige alegerile din 
mândru cu calitatea de membru al PSD- parteneriat, proiecte mari care să locale şi administraţiei judeţene au dus surpriză plăcută pentru mine a fost municipiul Călăraşi.
ului iar acum, după mai bine de 10 ani depăşească graniţele unui judeţ. Mă la eşecul unor proiecte din plan local Marius Dulce, pe care nu am apucat să- L-am văzut, şi nu de puţine ori, a venit 
am acceptat propunerea colegilor mei refer la proiecte de infrastructură, unde iar singurii care au avut de pierdut au l văd „în acţiune”. În săptămânile scurse şi s-a interesat în calitate de consilier 
de a reveni oarecum în arena politică. deja se fac trasee de drumuri judeţene. de când am fost „reînregimentat”, a fost doar locuitorii municipiului şi de diferite oportunităţi de finanţare, 
În speţă, am acceptat propunerea să Nu mai sunt drumuri izolate, unul într-fost o surpriză plăcută pentru mine. judeţului Călăraşi. vorbesc aici de relaţia pe care am avut-
particip la alegerile locale pe lista de un judeţ, unul într-un judeţ. Acum se Marius Dulce a crescut foarte mult şi o din punct de vedere profesional cu Eu cred că este nevoie de o colaborare 
consilieri locali dar şi pe lista de fac trasee care trec de la un judeţ la este o soluţie absolut rezonabilă, de Marius Dulce. S-a interesat de diferite între administraţia judeţeană şi 
consilieri judeţeni. altul şi vorbim de trasee de până la 200 luat în seamă pentru alegerile locale oportunităţi de finanţare în calitate de administraţia reşedinţei de judeţ. de km. Ori ca să ajungi la un acord cu Este o bucurie pentru mine să mă din toamna acestui an. lider de grup al consilierilor PSD, de Practic, sunt cei mai importanţi vectori aceste judeţe trebuie să ai o relaţie întâlnesc din nou cu colegii din partid, stadiul anumitor proiecte. Ceea ce mă Fără îndoială că mandatul de ai administraţiei dintr-un judeţ, iar corectă cu ele. E, să ştiţi că acest lucru cei care încă mai sunt. Bineînţeles că duce cu gândul că dacă va ajunge viceprimar, cred că cele două de acest lucru l-am văzut din plin în relaţia s-a reîntâmplat începând cu anul 2016. nu-i cunosc pe toţi, dar după atâţia ani primar, această problematică a consilier local, precum şi calitatea de Vasile Iliuţă – Marius Dulce. Eu cred că Vasile Iliuţă a simţit că judeţul Călăraşi am din nou sentimentul că PSD va fondurilor europene va fi una dintre lider de grup al consilierilor PSD, chiar dacă ei vor câştiga alegerile, ceea ce s-a are nevoie de a colabora, de a intra în câştiga alegerile locale în judeţul priorităţile lui. Recunosc că vreau să şi mandatul de director de la Casa de întâmplat până acum n-o să se repete parteneriat cu judeţele şi n-au fost Călăraşi. văd, nu numai în Călăraşi, peste tot, Asigurări de Sănătate i-au permis să se iar colaborarea poate genera nişte deloc puţine momentele în care el a În întâlnirile pe care le-am avut cu edili care sunt preocupaţi să-şi familiarizeze cu tot ce înseamnă 

proiecte absolut necesare dar şi de fost o voce importantă între preşedinţii echipa de campanie, cu echipa de problemele din comunitate cu fonduri problematica administraţiei locale dar 
de Consilii Judeţene. Evident că nu a mare impact pentru judeţul Călăraşi consilieri de la municipiu, de la judeţ, europene, mai ales că aşa cum se şi legislaţia naţională care are implicaţii 
avut toate cunoştinţele necesare la dar şi pentru reşedinţa de judeţ.am văzut că există această dorinţă şi, întrevede perioada următoare cu în comunităţile noastre. Mai mult decât 
momentul acela deşi venea după un mai mult decât atât, există două fonduri din ce în ce mai puţine de la atât, funcţia de preşedinte al Comandat: Partidul Social Democrat – mandat de parlamentar, nu ştiu câte de locomotive foarte importate. Doi bugetul local sau naţional, fondurile organizaţiei municipale l-a făcut să aibă Filiala Judeţeană Călăraşiprimar la Vâlcelele, dar dorinţa lui de a vectori importanţi care cred că vor face europene reprezintă una din soluţiile întotdeauna pulsul organizaţiei. Eu cred 
învăţa, de a se interesa de hotărâri, de Realizat: SC Total Media SRLdiferenţa la aceste alegeri. Este vorba absolut de accesat pentru a rezolva că în momentul de faţă nu exista o 
mecanismele de funcţionare al de Vasile Iliuţă, candidatul partidului aceste probleme. CUI: 21200019soluţie mai bună pentru PSD de a avea 

uşor se resemnează. Ştiu că sunteţi pe 
primul loc şi tot acolo veţi fi şi pe 27 
septembrie seara.

Vasile Iliuţă: Da, aşa este. Călărăşenii 
vor o altfel de administraţie. S-au 
săturat până peste cap de administraţia 
nepotismelor, total neperformantă, 
servită până acum de Drăgulin&Co. 
Cetăţenii nu mai vor să-şi dea votul doar 
ca să asigure în continuare prosperitate 
unor familii. Altfel spus, daţi-ne votul să 
vă mai păcălim 4 ani de-acum încolo, să 
ne fie bine nouă şi familiilor noastre şi 
nu vouă. Nu mai merge aşa! Copiii celor 
mulţi şi necăjiţi se chinuie în străinătate, 
departe de părinţii şi bunicii lor iar ei, în 
urma votului primit să huzurească în 

evaluare a perioadei de precampanie şi continuare. Să se aşeze şi mai Vasile Iliuţă domină şi startul 
prim urmare, astăzi, putem să spunem confortabil în fotolii, sfidând pe toată campaniei electorale propriu – zise. 
că echipa de la Călăraşi va fi una lumea. Trebuie să se oprească! Aceşti Candidatul PSD pentru preşedinţia 
câştigătoare pentru Partidul Social oameni, marionetele unuia care a Consiliului Judeţean susţine că pe 
Democrat. Dl preşedinte Ciolacu şi dl democtrat atâţia ani că nu pune preţ pe 27 septembrie călărăşenii vor da un 
preşedinte interimar, Stănescu, „binele” cetăţeanului de rând, nu mai vot de blam administraţiei liberale secretarul general al partidului ne-au au ce căuta în administraţia locală şi 

care de ani a pus pe primul loc transmis să facem o campanie corectă, judeţeană.
interesele de grup în defavoarea serioasă, responsabilă, centrată exclusiv î Cum se face că „s-a mutat” PSD-ul la cetăţenilor. în jurul cetăţeanului şi a problemelor PNL?

lui.
Vasile Iliuţă: Cred că e cea mai mare În precampanie, am luat pulsul mai î Domnule preşedinte, prima 
surpriză. Acum oamenii să înţeleagă că tuturor localităţilor. După o primă săptămână de campanie a fost extrem 
dacă votează PNL-ul, votează, de fapt, săptămână de campanie, surprizele sunt de dinamică. Aţi fost vizitat de 
„neperformanţa” din PSD. Am venit la foarte mari. Dacă noi ne aşteptam să ne conducerea centrală a partidului. Dl 
PSD cu gândul să dezvoltăm acest judeţ. întâlnim cu organizaţii micuţe, am preşedinte Ciolacu a declarat că a 
Să arătăm călărăşenilor că echipa asta constatat cu bucurie că toate toate început campania pentru locale la 
condusă de dl Stănescu şi de mine, e structurile noastre locale au crescut Călăraşi, susţinându-vă pe dvs. şi 
serioasă, responsabilă, în stare să foarte mult. Dacă ieri, erau mai mulţi de echipa de candidaţi propusă de PSD 
construiască lucruri durabile.la Călăraşi decât din localităţile vizitate, Călăraşi. În ultimile zile, aţi fost alături 

astăzi sunt de 10 ori mai mulţi din Ei sunt aceeaşi şi stau la masă acum cu de echipa de campanie în 19 localităţi, 
localităţi decât la Călăraşi. E un semnal pesediştii pe care-i criticau. Şi invers. marea lor majoritate consuse de 
puternic că ne bucurăm de încrederea şi Acum s-au regăsit, sperând să-i primari liberali. Aţi dialogat cu 
susţinerea oamenilor!cetăţenii prezentându-vă propriul păcălească pe oameni cu alte 

program pentru judeţ. Care ar fi promisiuni pe care nu le vor onora Am reuşit să coagulăm o echipă 
concluziile? puternică, formată din parlamentari, niciodată.

directori, oameni de afaceri, cadre Vasile Iliuţă: Într-adevăr a fost o Mulţumesc.
didactice, în stare să asigure prin surpriză extrem de plăcută ca dl 
candidaţii propuşi pentru administraţiile preşedinte Marcel Ciolacu să fie prezent 

Comandat: Partidul Social Democrat – locale, o viitoare guvernare locală la Călăraşi, prima sa escală din acest 
Filiala Judeţeană Călăraşieficientă şi mai ales responsabilă.periplu electoral. Asta denotă că ne-a 
Realizat: SC Total Media SRLcunoscut şi deopotrivă, ne-a apreciat î Nu mai e un secret. Aţi provocat 

organizaţia. Am făcut împreună o CUI: 21200019deja frisoane liberalilor care uşor – 

Vasile Iliuţă este peste tot. ACASĂ. Candidatul PSD pentru 
preşedinţia Consiliului Judeţean Călăraşi, la alegerile locale din 
27 septembrie, a făcut un adevărat tur de forţă întâlnindu-se 
în ultimele 4 zile cu cetăţenii din nu mai puţin de 19 localităţi 
vorbindu-le acestora despre proiectul său pentru judeţ! E 
vorba de Borcea, Jegălia, Perişoru, Ştefan cel Mare, Ştefan 
Vodă, Dragalina, Dragoş Vodă, Vâlcelele, Cuza Vodă, Vlad 
Ţepeş, Independenţa, Alexandru Odobescu, Lupşanu iar 
astăzi, Mânăstirea, Dorobanţu, Ulmu, Ciocăneşti, Grădiştea şi 
Dor Mărunt. “Nu voi lăsa nicio comunitate în urmă, atâta 
timp cât vom avea aceleaşi obiective: investiţii, locuri de 
muncă, drumuri asfaltate, racordarea la reţeaua de gaz, apă 
curentă şi curate, acces la educaţie şi la actul medical, 
resuscitarea tradiţiilor strămoşeşti, prin activităţi ale 
Căminelor Culturale, zone de joacă pentru copii, perdele 
forestiere.” a scris pe Facebook Vasile Iliuţă care a continuat 
„Candidatura mea pentru funcţia de preşedinte al Consiliului 
Judeţean Călăraşi este înrădăcinată în ceea ce sunt, în ceea 
ce am învăţat, în ceea ce cred şi în ceea ce am realizat în 
ultimii 4 ani. Sunt un lider şi un constructor de echipe în 
beneficiul fiecărui călărăşean. Am deţinut funcţii publice şi 
mi-a făcut plăcere să lucrez în echipă. Am fost întotdeauna 
drept, onest, empatic şi respectuos faţă de semenii mei. Am 
curajul să mă ridic pentru ceea ce este corect, chiar şi atunci 
când trebuie să o fac singur. De-a lungul carierei mele am 
învăţat să îmbin cu experienţă cunoştinţele dobândite, 
viziunea, integritatea şi etica de lucru cu abilităţile de 
construire a echipei şi cele de comunicare. Astfel, am câştigat 
lângă mine o echipă puternică, în stare să ducă lucrurile la 
bun sfârşit şi să exceleze în realizări de proiecte pentru 
confortul oamenilor. Un vot pentru mine şi pentru candidaţii 
PSD înseamnă un vot negativ celor care nu s-au priceput 
timp de 12 ani să mişte lucrurile pentru dumneavoastră! 
Suntem cei mai pregătiţi să preluăm administrarea judeţului 
şi să facem schimbări pozitive. Vă aştept la vot!”
Comandat: Partidul Social Democrat – Filiala Judeţeană 
Călăraşi
Realizat: SC Total Media SRL
CUI: 21200019

Candidatul PSD pentru şefia Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile 
Iliuţă a declarat că atunci când a preluat, în urmă cu 4 ani, 
conducerea CJ, SC Drumuri şi Poduri SA, societate aflată în 
subordinea Consiliului Judeţean se afla într-o stare precară din 
punct de vedere economic. „După ce am obţinut mandatul de 
preşedinte al Consiliului Judeţean, am găsit SC Drumuri şi Poduri 
SA, decapitalizată, învechită, neperformantă. Am modernizat-o 
în cel mai scurt timp cu putinţă. Dacă înainte această societate 
abia realiza 4-5 km de drumuri judeţene anual, acum realizează 
peste 35 de km de drumuri judeţene pe an. Am reuşit să 
asfaltăm până acum peste 110 km de drumuri care erau de 
pământ. Pentru mandatul viitor vom realiza încă 35 de kilometri 
şi astfel nu o să mai avem drumuri de pământ sau drumuri de 
piatră. Asta este una din performanţele atinse de mine şi de 
echipa din jurul meu căreia îi mulţumesc pentru implicare: 
finalizarea proiectelor de infrastructură ale judeţului Călăraşi” a 
spus Vasile Iliuţă.

Tot în primul mandat, reabilitarea şi modernizarea Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Călăraşi a fost un alt obiectiv care a stârnit 
interesul lui Iliuţă. „În ceea ce priveşte Spitalul Judeţean de 

pentru cetăţeni, transparentă, eficientă. Dacă el consideră că 5 Urgenţă Călăraşi, modernizăm aripa nouă a acestuia. Proiectul în 
kilometri de drum, distruşi la un metru cu săpătură cu tot, pot valoare de aproape 100 de milioane de lei va fi realizat de 
aduce prosperitate şi bunăstare cetăţenilor, se înşeală amarnic. Compania Naţională de Investiţii. Un alt obiectiv aprobat spre 
El trebuia, de fapt, să repare tot Călăraşiul, cu aceşti bani cu care finanţare de către CNI este „Reabilitare, modernizare, dotare 
s-a împrumutat, aşa cum îi permite legea, respectiv cu 100 de Demisol Corp C al Spitalului Județean de Urgență Călărași – CNI”, 
mii de euro pe fiecare stradă făcea reparaţii anuale şi în 4 ani proiect în valoare de circa 1,5 milioane lei.” a mai precizat Vasile 
rezolva problemele oraşului prin asfaltare totală”Iliuţă.
Iliuţă a mai precizat că pentru mandatul viitor, proiectul de suflet „Faleza”, un obiectiv estimat la 6 milioane de euro, este o altă „ 
îl reprezintă reabilitarea sediului Prefecturii. „Acesta este cel mai provocare” a administraţiei Vasile Iliuţă doar că în acest moment 
frumos monument istoric al judeţului nostru, la care am finalizat proiectul este blocat de primarul Dan Drăgulin, la fel ca şi 
licitaţia. Urmează să încredinţăm lucrarea firmei câştigătoare şi reabilitarea drumului de acces în Călăraşi, fostul drum uzinal, de la 
să ne apucăm de treabă. Investiţiile sunt estimate la peste 50 de Siderca. „Şi proiectul privind reabilitarea şi modernizarea 
milioane de lei şi vor fi finanţate din resurse proprii” a conchis drumului de intrare în Călăraşi pe la Siderca este blocat tot de 
candidatul PSD pentru şefia Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă.Drăgulin” susţine Iliuţă care continuă „Acest primar în funcţie îşi 
Comandat: Partidul Social Democrat – Filiala Judeţului Călăraşidoreşte doar să încaseze salariul şi să fie beneficiarul acestei 
Realizat: SC Total Media SRLfuncţii. Drăgulin trebuie trimis acasă! Municipiul reşedinţă de 

judeţ are nevoie ca de aer de o administraţie nouă, deschisă CUI: 21200019

Vasile Iliuţă a dat asigurări că cei 800 de angajaţi 
ai DGASPC Călăraşi îşi vor primi drepturile 
salariale aferente lunii august, susţinând miercuri 
prin intermediul unui mesaj postat pe pagina 
personală de Facebook că “rectificarea bugetară 
se se votează în cadrul unei şedinţe de consiliu 
intrunită LEGAL.”

“Cunosc situaţia gravă a celor 800 de angajaţi de 
la DGASPC care nu îşi pot primi salariile. Vreau 
să vă spun că rectificarea bugetară se votează în 
cadrul unei şedinţe de consiliu intrunită LEGAL. 
Mă voi implica direct ca grupul de consilieri PSD 
să fie prezenţi la şedinţa ordinară, şedinţă prin 
care se va stabili noul preşedinte CJ care va 
asigura stabilitatea atât la nivelul Consiliului 
Judeţean Călăraşi, cât şi la instituţiile 
subordonate. Dacă nu se fac demersurile 
LEGALE oamenii vor fi nevoiţi să returneze banii.

Aşadar, mă voi implica direct ca angajaţii  
DGASPC Călăraşi să îşi primească drepturile 
salariale cu respectarea Legii 215, respectiv 
numirea unui nou preşedinte cu drepturi 
depline. 

Suntem în campanie electorală, însă aceasta se 
face în afara Consilului Judeţean Călăraşi. 
Indiferent cine este la conducerea acestei 
instituţii, acea persoană trebuie să respecte 
LEGEA, subordonaţii, nu directivele date de 
partid.” a scris pe Facebook, Vasile Iliuţă.

Marius Dulce: Au făcut în aşa fel încât să distrugă totul!

L. Muşat: După atâţia, ani am din nou sentimentul 
că PSD va câştiga alegerile locale în judeţul Călăraşi

V. Iliuţă: Am reuşit să coagulăm o echipă puternică 
în stare să asigure, prin candidaţii propuşi pentru 
administraţiile locale, o viitoare guvernare locală 

eficientă şi mai ales responsabilă

V. Iliuţă: Un vot pentru mine şi 
pentru candidaţii PSD înseamnă 
un vot negativ celor care nu s-au 
priceput timp de 12 ani să mişte 
lucrurile pentru dumneavoastră!

Vasile Iliuţă: Proiectul meu de suflet este Prefectura!V. Iliuţă: Mă voi implica 
direct ca angajaţii  DGASPC 

Călăraşi să îşi primească 
drepturile salariale
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