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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)

M. Dulce: Suntem conştienţi de greşeala imensă a 
actualilor edili de a nu rezolva problemele cetăţenilor
Marius Dulce a bifat o nouă filă de campanie 
electorală. Marţi, candidatul PSD pentru Primăria 
Călăraşi, însoţit de echipa de campanie s-a întâlnit cu 
cetăţenii din Centrul oraşului, susţinând ulterior prin 
intermediul unui mesaj postat pe pagina personală de 
Facebook că „Semnalele pe care le primesc, zi de 
zi, sunt motivante pentru mine şi echipa mea de 
consilieri locali PSD.”
„Oraşul Călăraşi merită o administraţie  pregătită 
să lucreze pentru oameni. Semnalele pe care le 
primesc, zi de zi, sunt motivante pentru mine şi 
echipa mea de consilieri locali PSD. Suntem 
conştienţi de greşeala imensă a actualilor edili de a 
nu rezolva problemele cetăţenilor. Populaţia s-a 
săturat de mersul pe stradă la 4 ani pentru a cere 
voturi, călărăşenii vor #soluţii şi un #bun 
gospodar! #VOTĂMPSD!” a scris pe Facebook 
Marius Dulce, propunerea PSD pentru funcţia de 
primar al municipiului Călăraşi.
Comandat: Partidul Social Democrat – Filiala 
Judeţeană Călăraşi
Realizat: SC Total Media SRL
CUI: 21200019

anunţându-l că abia pe 30 septembrie se va Aflat într-o stare evidentă de 
semna contractul, deşi la acea dată expiră şi degradare, Palatul Administrativ 
oferta făcută de constructor. De noaptea care găzduieşte astăzi sediul 
minţii!

Prefecturii constituie o prioritate 
pentru Vasile Iliuţă nu şi pentru 
contracandidatul său liberalul, 
Valentin Barbu.

Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean a 
transmis încă din 31 iulie, SC Coral SRL, 
conform adresei nr. 12439, Comunicarea 
privind rezultatul procedurii de achiziţie 
„Proiectare, asistenţă tehnică şi execuţie 
lucrări pentru obiectivul de investiţie Centru 
socio – cultural (fost Palat Administrativ) 
subliniind „că în urma evalurii ofertelor 
depuse la procedura de atribuire a 
contractului de achiziţie, oferta 
dumneavoastră a fost declarată câştigătoare, 
având o valoare financiară de 46.475.200,00 
lei fără TVA, cu un procentaj toal de 98 de 
puncte (componenta tehnică – 38 de puncte 

Şi atunci, cine obstrucţionează semnarea şi Componenta financiară – 60 de puncte)”.
contractului?  Cine se opune restaurării Ba mai mult, preşedintele Iliuţă, în aceeaşi 
Palatului Administrativ? Iliuţă sau Barbu? adresă, a invitat conducerea societăţii 
Ultimul, din păcate, preocupat acum de câştigătoare pe data de 11 august, ora 12.00, 
eliminarea „oamenilor lui Iliuţă” (agenda sa la sediul Consiliului Judeţean „pentru 
cuprinde nimicuri precum convocarea şi semnarea contractului”. Scurt şi la obiect!
modificarea comisiei de disciplină în care să Deşi contractul de proiectare şi execuţie se 
fie înfierat cu mânie proletară Grama sau află acum pe biroul său, Valentin Barbu, 
predarea cheii maşinii de serviciu a candidatul susţinut de PNL pentru 
acestuia), s-a transformat conform voinţei preşedinţia Consiliului Judeţean şi care s-a 
proprii în subalternul perfect al lui Filipescu, autodeclarat liderul CJ, refuză să-şi pună 
un alt personaj celebru care s-a opus, în autograful, invocând absenţa unui aviz de la 
vremea când conducea Consiliul Judeţean, Ministerul de Finanţe care n-are nicio 
reabilitării sediului Prefecturii.legătură cu semnarea contractului. De ce? 
Indubitabil, călărăşenii vor lua cea mai bună Întrucât procedura este închisă, s-au 
decizie pe 27 septembrie!respectat prevederile legale în vigoare iar 
Comandat: Partidul Social Democrat –Filiala avizul poate fi emis şi ulterior semnării 
Judeţeană Călăraşicontractului.
Realizat: SC Total Media SRLMai mult, sursele noastre susţin că Barbu l-
CUI: 21200019ar fi notificat între timp pe câştigător, 

PSD Călăraşi a depus la Biroul Electoral de 14. Virgiliu Diaconu – inginer; 15. Cornel 
Circumscripţie Judeţean lista cu candidaţii Ţîncu – economist; 16. Jenel Şerban – jurist; 
pentru Consiliul Judeţean Călăraşi. 17. Marcel Nuţu – inginer; 18. Liviu Vîrtejanu 

– inginer; 19. Emilia Tudor – farmacist; 20. Pe primul loc se află Vasile Iliuţă, fostul 
Eugen Ilie – economist; 21. Vasile Gîdea – preşedinte al CJ Călăraşi fiind urmat de 
inginer; 22. Ilie Tîlpeanu – medic veterinar; Marius Dulce, candidatul susţinut de social – 
23. Laurenţiu Bănescu – inginer agronom; 24. democraţi pentru Primăria Călăraşi. Pe locul 
Viorel Pironea – inginer; 25. Dumitru Călin – 3 este Ion Samoilă, în prezent consilier 
jurist; 26. Darie Gruiţă – medic familie; 27. judeţean.
Gheorghe Drăgănică – medic veterinar; 28. Urmează Liviu Muşat, directorul ADR Sud 
Aurelian Voinea – tehnician; 29. Gheorghe Muntenia. În primii 10 figurează alţi 5 
Matei – subinginer construcţii; 30. Adrian consilieri judeţeni, Ion Găman, Marian 
Niţu – inginer economist; 31. Dorel Spiridon, Laura Munteanu, Sergiu Manole şi 
Dorobanţu – inginer agronom; 32. Dan Cristian Marin.
Eduard Dumitru – economist; 33. Ionel Tatu – Iată lista completă: 1. Vasile Iliuţă – 
tehnician telecomunicaţii; 34. Gheorghe economist; 2. Marius Dulce – inginer 
Stoian – profesor; 35. Melania Vulpoiu – agronom; 3. Ion Samoilă – inginer; 4. Liviu 
profesor; 36. Iuliana Raiu – inginer agronom; Muşat – inginer; 5. Mihăiţă Beştea – jurist; 6. 
37. Săndina Georgescu – inginer; 38. Marius Ion Găman – economist; 7. Marian Spiridon – 
Sbîrcea – jurist.tehnician; 8. Laura Munteanu – profesor; 9. 
Comandat: Partidul Social Democrat –Filiala Sergiu Manole – jurist; 10. Cristian Marin – 
Judeţeană Călăraşieconomist; 11. Marcel Tănasi – agent de 
Realizat: SC Total Media SRLpoliţie; 12. Marian Enciu – operator 

transport; 13. Laurenţiu State – economist; CUI: 21200019

Ce candidaţi propune PSD 
pentru Consiliul Judeţean Călăraşi

Restaurarea fostului Palat 
Administrativ, !blocată de liberali
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