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Marius Dulce: Să vedem ce promisiuni a făcut, După primele două săptămâni de „provocări” bazându-se pe un buget şi aşa 
să vedem ce bani a avut din împrumuturi, să subdimensionat?campanie, Marius Dulce, candidatul 
vedem cum i-a distribuit. Dumnevoastră aţi Marius Dulce: Vom vedea la momentul susţinut de PSD pentru Primăria Călăraşi, 
cerut această situaţie privind cheltuirea banului respectiv care e prioritizarea acestor proiecte susţine, în urma periplului său electoral că 
public dar eu, în calitate de consilier, nu am europene pe care le-a semnat pentru că va oamenii îşi doresc schimbarea. Cetăţenii reuşit să intru în posesia ei, vom vedea şi vom trebui să asigurăm cofinanţările respective. Vom sunt nemulţumiţi de „performanţele” analiza la momentul respectiv care sunt aceste analiza ce este important la momentul 

administraţiei liberale, conduse de 8 ani cauze. Îi asigur pe călărăşeni că vom identifica respectiv, ce s-a întâmplat, ce a făcut cu banii, 
de Dan Drăgulin. soluţiile respective că nu avem timp de scuze. dacă am recuperat sau nu sumele privind Poşta 

M-aş fi aşteptat ca măcar în al 12-lea ceas, Veche. Eu nu am văzut nimic, la nicio rectificare, 
primarul să prezinte o situaţie privind starea în Marius Dulce, campania electorală a cam ajuns ce s-a făcut cu banii, vorbim de 71 de miliarde 
care se află municipiul. Din punct de vedere al la final. Care a fost reacţia oamenilor? lei vechi, bani folosiţi dintr-un împrumut bancar. 
lucrărilor, al resurselor, al datoriilor, o Ei spun că au recuperat suma dar care nu se Marius Dulce: Este clar, lumea vrea schimbare, 
proiecţie... vede în practică. Drept urmare, să vedem ce lumea e nemulţumită de ceea ce s-a întâmplat! 

buget vom avea şi nu ne vom scuza. Va trebui să Marius Dulce: Nu are niciun fel de viziune. S-a S-a văzut foarte clar că actualul Executiv s-a 
găsim soluţii.ghidat de fiecare dată după principiul: “După „canalizat” numai pe zone centrale unde să se 

mine, potopul! Dacă plec, să se descurce, e mai vadă ceva. Aţi văzut foarte bine că zonele Ce mesaj le transmiteţi în continuare 
treaba lor cum cheltuie banii. Dacă nu plec voi limitrofe au fost lăsate de izbelişte. Cartierele călărăşenilor, cu unii v-aţi întâlnit deja?
vedea ce voi face, când mă întorc acolo”. Cum e mărginaşe n-au apă curentă, nu au au gaz, nu au Marius Dulce: Dacă îşi doresc schimbarea, dacă 
posibil ca la grădiniţa de pe Bucureşti să dărâmi canal, nu au asfalt, nu au trotuar, nu au nimic! îşi doresc să facem ceva împreună pentru 
un gard bun şi să pui alt gard? Adică să cheltui Lumea este foarte nemulţumită şi nu vorbim Călăraşi, să aducem normalitatea la ea acasă, în 
nişte bani aiurea! numai de cartierele mărginaşe. Haideţi să 27 septembrie să voteze PSD. Să voteze Marius 

mergem între blocuri! Pe strada Zefirului, în Am văzut că a demarat, în mediul online, o Dulce primar, să voteze Vasile Iliuţă preşedinte 
zona de blocuri, pe str. Luceafărului- zona de amplă campanie de promovare a unor proiecte la Consiliul Judeţean Călăraşi!  
blocuri, pe str. Dumbravei- zona de blocuri nu ce vor fi finanţate din fonduri europene. O idee Comandat: Partidul Social Democrat – Filiala 
sunt trotuare, nu există şosea. Toată lumea bună la prima vedere, dar dacă ne uităm cu Judeţeană Călăraşi
aşteaptă câte ceva. Nu s-a făcut nimic iar omul atenţie, ar putea deveni chiar „împovărătoare” Executat: SC Total Media SRL
de la Primărie se plimbă cu o hârtie în mână şi pentru buget. Cum va reuşi să facă faţă atâtor 

CUI 21200019 spune că o să facă. O să faci, dar în 8 ani ce ai 
făcut? În ultimii 4 ani ce ai făcut? Decât 
împrumuturi şi cheltuieli  fără rost. Nu vă spun 
cum sunt comercianţii care au stat toată vara la 
40 de grade că le-au dărâmat hala. Nu spun că 
se aşteaptă acum să-şi piardă, efectiv, locul de 
muncă pentru că dacă se anunţă o toamnă grea, 
cu ploi abundente, o iarnă grea nu au unde să-şi 
desfăşoare activitatea. Ce să facă în cortul ăla 
provizoriu? Şi toate lucrările astea, începute 
haotic, se desfăşoară foarte lent. Am spus 
întotdeauna că este bine că se face ceva dar nu 
aşa. El a distrus tot ce se putea distruge. Trebuia 
să mai înceapă şi bazarul că „terminau” tot 
Călăraşiul!
Ce intenţionează să facă Marius Dulce imediat 
după depunerea jurământului?
Marius Dulce: Imediat după depunerea 
jurământului intenţionez să merg pe toate 
aceste şantiere ca să urgentăm lucrările. Să 
vedem de ce pentru str. Griviţa a trebuit să se 
prelungească contractul şi a cui a fost vina. Să 
vedem pe B-dul N. Titulescu din vina cui s-a 
prelungit contractul, să vedem ce s-a făcut, ce 
nu s-a făcut, ce s-a recepţionat pe fiecare zonă 
în parte. Trebuie neapărat să mergem să 
urgentăm lucrările la zona Big, la piaţă, pentru 
că acolo este o problemă mare. Dacă vine iarna, 
le-am distrus familiile, îi lăsăm fără venituri şi 
atunci trebuie să ne mutăm acolo cu toate 
forţele, să vedem ce probleme sunt şi să 
terminăm într-un termen mult mai scurt decât 
cel planificat pentru că 9 luni, în opinia noastră, 
e prea mult.
Cel mai probabil prelungirea termenului de 
execuţie a fost cauzat de neplata la timp a 
facturilor. Primăria, probabil, că nu şi-a achitat 
facturile….

PSD îl susţine pe Marius Dulce pentru funcţia de primar 
al municipiului Călăraşi la alegerile locale din 27 
septembrie. Fost viceprimar în perioada 2012 – 2016 şi 
consilier local în mandatul 2016 – 2020, Marius Dulce nu 
e un novice pentru administraţia publică locală. 
Cunoaşte la perfecţie problemele Călăraşiului şi ale 
călărăşenilor având totodată la îndemână şi soluţiile 
aferente.
Pentru mandatul 2020 – 2024, Marius Dulce şi echipa de 
viitori consilieri locali au elaborat obiectivele privind 
modernizarea municipiului reşedinţă de judeţ însumate 
în cadrul programului “Aministraţie pentru oameni / Un 
viitor mai bun pentru Călăraşi şi călărăşeni!”: 
- Reabilitarea infrastructurii şcolare(construire săli de 
sport), măsuri de sprijinire financiară a elevilor cu 
rezultate bune la învăţătură cât şi a celor proveniţi din 
familii devaforizate, în scopul de a reduce abandonul 
şcolar;
- Reanalizarea modului de facturare a apei cât şi a 
gunoiului;
- Reţea de transport accesibilă şi cu mai multe rute;
- Construirea de locuinţe sociale şi ANL;
- Reabilitarea străzilor;
- Reabilitarea parcurilor existente cât şi amenajarea a cel 
puţin şapte micro parcuri cu locuri de joacă pentru copii 
şi spaţii verzi în zonele neexploatate dintre blocuri;
- Amenajarea spaţiilor pentru transportul în comun;
- Aşezarea pe primul plan a nevoilor oamenilor: de 
educaţie şi formare, de asigurare a locurilor de muncă, 
de îngrijire a sănătăţii, de protecţie socială şi de 
asigurare a drepturilor cetăţeneşti, de recreere;
- Amenajarea unui club al pensionarilor;
- Creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă a comunităţii locale;
- Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condiţiilor 
infrastructurale şi a serviciilor;
- Crearea incubatoarelor de afaceri pentru tinerii 
întreprinzători-hub-uri;
- Urgentarea lucrărilor în zona pieţelor;
- Realizarea unor piste funcţionale pentru bicilişti care să 
ofere acestora siguranţă în deplasare, atât între 
cartierele de locuit şi zonele industriale şi de agrement 
din municipiu.
- Stimularea sportului de masă în rândul elevilor din 
municipiul Călăraşi.
“Sunt Marius Grigore Dulce, candidatul PSD la funcţia de 
primar al municipiului Călăraşi şi înainte de toate sunt 
cetăţean al acestui oraş.
Sunt căsătorit, am doi copii cu care mă mândresc şi 
multe planuri pentru transformarea Călărşiului, într-un 
loc în care să ne fie drag să ne creştem copiii şi nepoţii.
Vreau ca viaţa în comunitatea noastră să se 
îmbunătăţească, de la atragerea de investitori, crearea 
de locuri de muncă, construirea de locuinţe pentru tineri, 
până la curăţenia în fiecare cartier. Pe 27 septembrie, 
dumneavoastră veţi avea de ales între politicieni de 
promisiuni şi politicieni dornici să înceapă treaba la 
Primărie. Pentru călărăşeni!”

Comandat: Partidul Social Democrat – Filiala Judeţeană 
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Pentru administraţia Drăgulin, transparenţa n-a fost un pentru contractarea unei finanţări rambursabile în 
concept de care să ţină cont în activitatea sa. Nici cuantum de 41.572.000 lei din care suma de 
Consiliul Local n-a fost o entitate la care Drăgulin&Co să 4.828.698,62 lei a fost autorizată a se utiliza în anul 
se raporteze „cu sfinţenie”, potrivit prevederilor legale în 2019.
vigoare. N-o spun doar eu ci şi inspectorii Curţii de Potrivit Contului de execuţie al creditelor interne 
Conturi care au stabilit că în cursul anului 2019, întocmit de Trezoreria Municipiului Călăraşi, la data de 
consilierii locali n-au ştiut, pur şi simplu, de modificările 31.12.2019, cuantumul veniturilor provenind din credite 
aduse bugetului creditelor interne ca urmare a interne este 17.514.159,06 lei din care 12.685.460,44 
autorizării contractării împumuturilor. Pe de altă parte, lei, suma aferentă creditului contractat la BCR SA şi 
Executivul condus de Drăgulin nu a prezentat în şedinţă 4.828.698,62 lei, suma aferentă creditului contractat la 
publică, spre analiză şi aprobare consilierilor locali CEC BANK SA.
execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, 

Se constată totodată că ordonatorul principal de credite aferentă fiecărui trimestru încheiat. La fel s-a procedat şi 
nu a prezentat în şedinţă publică, spre analiză şi cu execuţia bugetului local. O nimica toată, ca să ştiţi!
aprobare către autorităţile deliberative execuţia C-am aşa a lucrat administraţia Drăgulin. Aât s-a putut!
bugetului împrumuturilor externe şi interne, în lunile 

Iată mai jos ce „au descoperit” inspectorii Curţii de aprilie, iulie, octombrie şi decembrie pentru trimestrele 
Conturi a României, conform raportului de audit încheiate.
financiar din 13 mai 2020 care face obiectul Deciziei 7 / 

Aceeaşi situaţie a fost identificată şi în cazul execuţiei 15.07.2020, transmisă Consiliului Local municipal 
bugetului local care trebuia supusă analizei şi aprobării Călăraşi pe 19 august.
Consiliului Local. Execuţiile bugetare la data de „Referitor la nesupunerea aprobării Consiliului Local a 
31.12.2018, respectiv la data de 31.03.2019 au fost modificărilor aduse bugetului creditelor interne ca 
aprobate cu întârziere prin HCL 75, respectiv 76, în data urmare  a autorizării contractării împumuturilor
de 30.05.2019, în timp ce execuţia bugetului la data de Din analiza hotărârilor autorităţii deliberative privind 
30.06.2019, 31.09.2019 şi 31.12.2019 nu a fost supusă aprobarea bugetului local, a bugetului împrumuturilor 
aprobării autorităţii deliberative.externe şi interne a bugetului fondurilor externe 
Au fost încălcate următoarele prevederei legale: art. 1 nerambrursabile s-a constatat că în cursul anului 2019 
alin 2 lit. d, art. 4 alin 1 şi 3, art. 8, art. 19 alin 1-2, art. 20 nu s-a procedat la rectificarea bugetului creditelor 
alin 1 lit. c, art. 23 alin 1 şi alin 2 lit a, art. 49 alin 12-13 şi interne deşi entitatea a obţinut avizul Comisiei de 
art. 61 alin 6 din Legea 273 / 2006 privind finanţele Autorizare a Împrumuturilor Locale (CAÎL) prin 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.” Hotărârea nr. 5695 / 02.04.2019, modificată ulterior prin 
se arată în Decizia 7, mai sus-menţionată.hotărârile nr. 5842 / 22.08.2019 şi nr. 6012 / 22.01.2020 

Marius Dulce s-a dezlănţuit miercuri, într-o structuri ale statului, începând cu 
conferinţă de presă, la adresa tandemului Prefectura, împotriva adversarilor politici.” 

a declarat Dulce, candidatul PSD pentru Filipescu – Drăgulin, făcându-i responsabili 
Primăria Călăraşi, care a continuat „Vedeţi pe cei doi lideri PNL de zvonul lansat marţi 
copiii şi asistenţii maternali cum rămân fără în spaţiul public că între Vasile Iliuţă şi o 
bani...Aceşti „monştri” n-au scrupule. Ei vor persoană infectată SARS – CoV-2 ar fi existat 
să ne ţină în case şi să voteze numai ei şi contact direct în urmă cu o săptămână la o 
susţinătorii lor. Îi îndemn pe toţi aceşti întrunire electorală la Plătăreşti. 
oameni nevinovaţi să iasă la vot pe 27 „În calitate de candidat, astăzi, vă spun că 
septembrie ca să schimbăm acest sistem mă simt vânat, mă simt ameninţat. Vedeţi 
ticăloşit. Aşa nu se mai poate. Este ce se întâmplă... De teamă să nu-şi piardă 
incredibil să spui toate aceste structuri scaunele au ajuns să inventeze astfel de 
Prefectura, ITM-ul, CJPC, DSP pe adversarii mizerii! Acest sistem ticălos condus de 
tăi politici. Înseamnă că disperarea este Drăgulin şi Filipescu ne vânează folosind 
uriaşă! Mesajul meu pentru călărăşenii pandemia, starea de alertă ca să ne izoleze. 
oneşti este să facem împreună schimbarea! Oamenii ăştia încearcă, de fapt, să ne ţină 
Pe 27 septembrie să mergem la vot, să pe noi şi electori în case. Dar nu vor reuşi!
votăm PSD, Iliuţă – Dulce ca să scăpăm de 

Gândiţi-vă, cum e ameninţat dl preşedinte acest sistem care a produs atâta rău.”
Iliuţă, în momentul acesta... Cum e posibil? 

Printr-un comunicat transmis miercuri, Ar trebui să închidem tot oraşul, tot 
conducerea DSP Călăraşi a negat faptul că pe judeţul, toată ţara. De ce Rareş Bogdan, 
numele lui Vasile Iliuţă s-a dispus intrarea Robert Sighiartău şi alţii n-au fost ţinuţi în 
acestuia în izolare sau în carantină. case după ce s-au întâlnit în Maramureş cu 
Candidatul susţinut de PSD pentru obţinerea oameni care erau contacţi Covid? De ce nu 
celui de-al doilea mandat de preşedinte al CJ s-a închis Primăria Vlad Ţepeş după ce 
Călăraşi îşi poate relua activităţile electorale.primarul a fost depistat cu Covid? De ce se 

Comandat: Partidul Social Democrat              întâmplă toate astea numai la PSD? Frica 
– Filiala Judeţeană Călăraşinaşte monştri iar aceşti „monştrii”, la 
Executat: SC Total Media srlCălăraşi, sunt, azi, Drăgulin şi Filipescu care 

folosesc în scop politic toate aceste Cui: 21200019

Secretarul executiv al PSD Călăraşi, Ion Samoilă a criticat 
miercuri modul de alocare a unor sume din Fondul de 
rezervă bugetară pus la dispoziţia Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi 
administrative, prin intermediul HG 758 / 10.09.2020 
subliniind că aceasta reprezintă o mită electorală oferită 
de Guvernul Orban în toiul campaniei pentru localele din 
27 septembrie. “Acest Guvern Orban a înţeles că din 
bugetul statului poate să dea mită electorală în timpul 
campaniei şi înainte de data alegerilor locale. Avem 
situaţii foarte clare unde comunităţi întregi, doar pentru 
faptul că sunt conduse de PSD, nu li s-au alocat sume. În 
schimb sunt primari PSD care după ce au fost racolaţi de 
PNL au primit sume foarte mari. La nivelul judeţului 
Călăraşi, rectificarea asta care ar fi trebuit să rezolve 
multe probleme n-a făcut decât să aloce bani mulţi 
pentru localităţile PNL şi firimituri pentru cele PSD. 
Municipiul Călăraşi care avea nevoie de foarte mulţi 
bani să-şi rezolve problemele, fiind într-o cădere liberă 
după părerea noastră, a primit 50 de miliarde de lei 
vechi. Celelate primării PNL au primit sume de câte 580, 
650 şi 780 de mii de lei în vreme ce primăriile PSD câte 
200 şi 250 de mii de lei. E clar, sunt alocări politice” a 
spus Samoilă care a tras un semnal de alarmă şi în 
legătură cu alocările de la Guvern privind finanţarea 
asistenţei sociale, respective a DGASPC. “O situaţie 
deosebită la nivel national dar şi la nivelul judeţului 
Călăraşi o reprezintă finanţarea cheltuielilor cu salariile 
a DGASPC. Sumele alocate de la bugetul de stat, la 
începutul anului de către Guvernul Orban au fost 
insuficiente. Nouă ni s-a alocat în jur de 40% faţă de 
necesarul pentru întreg anul. La nivelul CJ, am făcut o 
rectificare, undeva la începutul anului, şi am luat sume 
aferente trimesdtrelor 3 şi 4 pentru ca DGASPC să 
funcţioneze la capacitate optimă. Ştiţi foarte bine că 
aceste sume trebuie să vină de la bugetul de stat.” a mai 
adăugat liderul PSD Călăraşi.

DSP Călăraşi a confirmat miercuri prin Plătăreşti. Acolo, primarul din mă simt ameninţat. Sunt o ţintă a 
intermediul unui comunicat de presă, Plătăreşti a luat 2 declaraţii care nu celor din PNL. Aici ar trebui să 
destul de scurt, că pe numele lui Vasile mi se par fireşti, să le amesteci chiarÎn înceteze toate mizeriile pe care le face 
Iliuţă nu s-a emis nicio dispoziţie de mijlocul campaniei, el fiind membru PNL împotriva PSD.” a conchis Vasile 
izolare sau carantină şi că ancheta PNL. Spera astfel ca împreună cu iliuţă.
epidemiologică, demarată în urma Filipescu să nu mai pot participa la 

Mijloacele de luptă ale liberalilor unor declaraţii mincinoase livrate de 2 această campanie electorală. Ancheta 
amintesc de perioada neagră a martori din Plătăreşti care ar trebui şi s-a finalizat în favoarea mea. Nu au 
stalinismului din anii '50 când ei să dea explicaţii organelor abilitate,  existat probe care să mă ţină izolat. 
adversarii comuniştilor aduşi cu a stabilit că nu există contact direct Nu s-a adeverit nimic. Lucrurile s-au 
tancurile de la Moscova erau eliminaţi între acesta şi o persoană infectată cu lămurit iar cetăţenii să înţeleagă că 
fabricându-li-se înscenări ori dosare pe covid. Candidatul PSD pentru PNL şi Filipescu folosesc instituţiile 
acuzaţii imaginare. Oricum în fruntea preşedinţia CJ Călăraşi a făcut joi în statului împotriva mea şi a 

cadrul unei conferinţe de presă câteva PNL Călăraşi sunt cel puţin doi foşti candidaţilor PSD. E un semnal de 
„precizări” în legătură cu aceste comunişti cu studii la Ştefan alarmă. Oamenii ăştia ar trebui să 
evenimente declanşate odată cu înţeleagă că nu pot face aceste lucruri Gheorghiu şi se pare că lecţiile 
telefonul primit luni dimineaţă din chiar în toiul campaniei. Să înceteze, învăţate atunci le prind bine acum.
partea directorului DSP, Cezar 
Rădulescu. „Eram în sediul de partid. 
La 09.30, am primit un telefon în care 
mi s-a spus că a fost în desfăşurare o 
anchetă şi trebuie să fiu izolat. I-am 
spus că o să încerc să mă apăr şi că nu 
este corect ca acum, fiind candidat 
PSD, Filipescu şi PNL să încerce să 
folosească DSP-ul împotriva mea, 
izolându-mă chiar în mijlocul 
campaniei electorale. Din momentul 
acela, am făcut demersurile legale. 
Am sunat un avocat care mi-a spus 
clar: Domnule Iliuţă, vă rog, şi acest 
telefon poate să însemne decizia dvs. 
de izolare. Vă răg să vă izolaţi şi să 
facem demersurile legale. M-am izlat 
la domiciliu şi am făcut tot ce era 
normal să fac. Am mers şi în instanţă. 
Ieri a fost procesul pe această temă 
unde mi-am retras plângerea în urma 
comunicatului dat de DSP.” a spus 
Iliuţă care a mai adăugat că totul a 
pornit de la declaraţiile date de 2 
persoane manevrate de primarul 
localităţii Plătăreşti, acolo unde s-ar fi 
produs, potrivit DSP, contactul cu 
persoană bolnavă de Covid. 
„Comunicatul de presă nu confirmă 
cele spuse de cei doi martori care au 
spus că am fost în prezenţa unui 
persoane infectate cu covid, la 

La startul ultimei săptămâni de campanie electorală, Vasile Iliuţă, candidatul 
PSD pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Călăraşi a transmis un mesaj 
călărăşenilor care sunt aşteptaţi la vot pe 27 septembrie. „Mesajul meu este ca 
toţi călărăşenii să creadă în Iliuţă şi în echipa de candidaţi propusă de Partidul 
Social Democrat. Astăzi avem cea mai bună echipă! Să creadă că proiectele 
noastre sunt viabile, perfect realizabile. Tot ce s-a întâmplat bun în judeţul 
Călăraşi se datorează Partidului Social Democrat şi mă refer la PNDL 1 şi 
PNDL2, programe care au vizat dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii 
rutiere şi stradale, a infrastructurii de apă şi canal, a infrastructurii şcolare. 
PSD a gândit cum să modernizăm acest judeţ. Acest program pe care l-am 
adus la Călăraşi ca să putem moderniza judeţul este vizibil. Indiferent de cine 
este condusă, fiecare localitate a beneficiat de cel puţin 2 proiecte” a spus 
Iliuţă care a continuat „Dacă dvs. credeţi în administraţia Iliuţă dar şi în toţi 
candidaţi propuşi de PSD, daţi-ne votul pe 27 septembrie şi vă vom 
demonstra că facem administraţie pentru oameni!”
Lista de candidaţi propusă de PSD pentru Consiliul Judeţean Călăraşi
1. Vasile Iliuţă – economist; 2. Marius Dulce – inginer agronom; 3. Ion Samoilă 
– inginer; 4. Liviu Muşat – inginer; 5. Mihăiţă Beştea – jurist; 6. Ion Găman – 
economist; 7. Marian Spiridon – tehnician; 8. Laura Munteanu – profesor; 9. 
Sergiu Manole – jurist; 10. Cristian Marin – economist; 11. Marcel Tănasi – 
agent de poliţie; 12. Marian Enciu – operator transport; 13. Laurenţiu State – 
economist; 14. Virgiliu Diaconu – inginer; 15. Cornel Ţîncu – economist; 16. 
Jenel Şerban – jurist; 17. Marcel Nuţu – inginer; 18. Liviu Vîrtejanu – inginer; 
19. Emilia Tudor – farmacist; 20. Eugen Ilie – economist; 21. Vasile Gîdea – 
inginer; 22. Ilie Tîlpeanu – medic veterinar; 23. Laurenţiu Bănescu – inginer 
agronom; 24. Viorel Pironea – inginer; 25. Dumitru Călin – jurist; 26. Darie 
Gruiţă – medic familie; 27. Gheorghe Drăgănică – medic veterinar; 28. Aurelian 
Voinea – tehnician; 29. Gheorghe Matei – subinginer construcţii; 30. Adrian 
Niţu – inginer economist; 31. Dorel Dorobanţu – inginer agronom; 32. Dan 
Eduard Dumitru – economist; 33. Ionel Tatu – tehnician telecomunicaţii; 34. 
Gheorghe Stoian – profesor; 35. Melania Vulpoiu – profesor; 36. Iuliana Raiu – 
inginer agronom; 37. Săndina Georgescu – inginer; 38. Marius Sbîrcea – jurist.

Comandat: Partidul Social Democrat – Filiala judeţeană Călăraşi
Executat; SC Total Media SRL

CUI: 21200019

Vasile Iliuţă:  Garanţia că toţi care vor fi aleşi sunt Candidatul PSD pentru şefia Consiliului 
oameni responsabili. Sunt oameni care vin în echipă cu Judeţean, Vasile Iliuţă, susţine că în această 
Iliuţă şi tot ce au promis acum în localităţile lor, trebuie 

campanie lungă şi neplăcută s-au spus foarte să respecte în viitorul mandat. Să nu uite nimeni că 
multe promisiuni însă în opinia sa, echipa de promitem nu doar să câştigăm voturi ci să şi realizăm. 

Deci acesta este unul din atuurile pe care astăzi PSD le candidaţi propusă de social – democraţi are 
are prin echipa Iliuţă. Împreună trebuie să ducem la şi puterea să finalizeze într-un mandat 
capăt promisiunile pe care le facem cetăţenilor, nu să aceste promisiuni făcute cetăţenilor. promitem ca să luăm voturi pentru scaune. Să luăm 
voturi pentru a câştiga împreună! Cetăţeanul, pentru că 

n Foarte puţine zile ne mai despart de data alegerilor. am realizat ce-am promis şi noi că am fost responsabili 
Cum a fost campania electorală? şi nu ne-am bătut joc de votul primit.
Vasile Iliuţă: A fost o campanie mai diferită decât toate. n Nu vă duceţi la „stat”, vă duceţi la muncă.
A fost foarte lungă, o campanie neplăcută, cu nişte 

Vasile Iliuţă: Mă duc la muncă, da. Nu mă duc la stat. oameni uzaţi, prăfuiţi şi depăşiţi din punct de vedere al 
Ceea ce s-a întâmplat până acum cu PNL-ul a fost înţelepciunii politice. Sunt de prea mulţi ani la 
„statul” la stat. Cred că e un moment de răscruce şi cu guvernare şi n-au spus decât vorbe goale şi minciuni. 
toţii trebuie să înţelegem asta. Trebuie să respectăm Vorba unui cetăţean pe stradă: „Ne-am cam săturat să 
funcţionarul public. Dar cel care munceşte trebuie să fie ne minţiţi la 4 ani şi să vă votăm pe scaune. Pentru ce 
respectat de 10 ori iar cel care e angajat politic trebuie să vă votăm? Să vă luaţi salariile? Să vă puneţi 
să se gândească la un lucru, şi anume că şi el are locul neamurile pe funcţii? Să vă puneţi apropiaţii pe 
lui în echipă dar trebuie să se apuce şi el de ceva. Nu să funcţii? Nu. Gândiţi-vă că voi promiteţi şi nu faceţi 
fie doar prezent la serviciu fără să aibă o nimic.” 
responsabilitate.Aceste lucruri sunt adevărate, le-am văzut şi eu de 

atâţia ani de zile. Am fost, să spunem, şi eu complice, Tot ce s-a întâmplat, şi mă refer la familiile Drăgulin, 
sunt şi eu vinovat într-o oarecare măsură pentru că a Ivanciu, Barbu, Deculescu şi mulţi alţii, ei sunt singurii 
trebuit să intru în echipa PNL-ului şi să văd aceste care vor fi sancţionaţi de către electorat şi de viitoarea 
nereguli, să mă conving că de fapt ceea ce spun conducere a Consiliului Judeţean Călăraşi şi a 
cetăţenii este adevărat. M-am dezis de ei, astăzi sunt municipiului. În cazul lor, am văzut cu toţii nepotismele 
într-o altă echipă alături de Marius Dulce şi de alţi funcţionează la grad de cinste, nu şi promisiunile 
candidaţi foarte buni propuşi de PSD. Eu voi fi unul din electorale pe care şi- le-au asumat în faţa călărăşenilor, 
cei care voi da socoteală peste 4 ani pentru că aceste evidente abandonate ulterior.
examene se câştigă pe competenţă şi pe realizările pe 

n Mulţumesc şi mult succes duminică!care cu toţii trebuie să ni le asumăm încă de pe acum în 
Comandat: Partidul Social Democrat faţa cetăţenilor. Să realizăm ceea ce am promis, nu să 

ne ducem să fim moţ pe scaune aşa cum fac cei mulţi – Filiala judeţeană Călăraşi
din PNL. 

Executat: SC Total Media SRL
n De ce Vasile Iliuţă şi toţi candidaţii ar trebui să fie 

CUI: 21200019votaţi de călărăşeni? Ce oferiţi în plan administrativ?

Samoilă: E clar, 
sunt alocări politice!

Vasile Iliuţă: PNL şi Filipescu 
folosesc instituţiile statului împotriva 

mea şi a candidaţilor PSD

V. Iliuţă:  E un moment de răscruceVasile Iliuţă: Avem 
cea mai bună echipă!

M. Dulce: De teamă să nu-şi piardă scaunele 
au ajuns să inventeze astfel de mizerii!

Transparenţa, un lux pentru 
administraţia Drăgulin!

Ce-şi propune 
Marius Dulce pentru 

mandatul 2020 - 2024
Marius Dulce: Este clar, 
lumea vrea schimbare!
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Marius Dulce: Să vedem ce promisiuni a făcut, După primele două săptămâni de „provocări” bazându-se pe un buget şi aşa 
să vedem ce bani a avut din împrumuturi, să subdimensionat?campanie, Marius Dulce, candidatul 
vedem cum i-a distribuit. Dumnevoastră aţi Marius Dulce: Vom vedea la momentul susţinut de PSD pentru Primăria Călăraşi, 
cerut această situaţie privind cheltuirea banului respectiv care e prioritizarea acestor proiecte susţine, în urma periplului său electoral că 
public dar eu, în calitate de consilier, nu am europene pe care le-a semnat pentru că va oamenii îşi doresc schimbarea. Cetăţenii reuşit să intru în posesia ei, vom vedea şi vom trebui să asigurăm cofinanţările respective. Vom sunt nemulţumiţi de „performanţele” analiza la momentul respectiv care sunt aceste analiza ce este important la momentul 

administraţiei liberale, conduse de 8 ani cauze. Îi asigur pe călărăşeni că vom identifica respectiv, ce s-a întâmplat, ce a făcut cu banii, 
de Dan Drăgulin. soluţiile respective că nu avem timp de scuze. dacă am recuperat sau nu sumele privind Poşta 

M-aş fi aşteptat ca măcar în al 12-lea ceas, Veche. Eu nu am văzut nimic, la nicio rectificare, 
primarul să prezinte o situaţie privind starea în Marius Dulce, campania electorală a cam ajuns ce s-a făcut cu banii, vorbim de 71 de miliarde 
care se află municipiul. Din punct de vedere al la final. Care a fost reacţia oamenilor? lei vechi, bani folosiţi dintr-un împrumut bancar. 
lucrărilor, al resurselor, al datoriilor, o Ei spun că au recuperat suma dar care nu se Marius Dulce: Este clar, lumea vrea schimbare, 
proiecţie... vede în practică. Drept urmare, să vedem ce lumea e nemulţumită de ceea ce s-a întâmplat! 

buget vom avea şi nu ne vom scuza. Va trebui să Marius Dulce: Nu are niciun fel de viziune. S-a S-a văzut foarte clar că actualul Executiv s-a 
găsim soluţii.ghidat de fiecare dată după principiul: “După „canalizat” numai pe zone centrale unde să se 

mine, potopul! Dacă plec, să se descurce, e mai vadă ceva. Aţi văzut foarte bine că zonele Ce mesaj le transmiteţi în continuare 
treaba lor cum cheltuie banii. Dacă nu plec voi limitrofe au fost lăsate de izbelişte. Cartierele călărăşenilor, cu unii v-aţi întâlnit deja?
vedea ce voi face, când mă întorc acolo”. Cum e mărginaşe n-au apă curentă, nu au au gaz, nu au Marius Dulce: Dacă îşi doresc schimbarea, dacă 
posibil ca la grădiniţa de pe Bucureşti să dărâmi canal, nu au asfalt, nu au trotuar, nu au nimic! îşi doresc să facem ceva împreună pentru 
un gard bun şi să pui alt gard? Adică să cheltui Lumea este foarte nemulţumită şi nu vorbim Călăraşi, să aducem normalitatea la ea acasă, în 
nişte bani aiurea! numai de cartierele mărginaşe. Haideţi să 27 septembrie să voteze PSD. Să voteze Marius 

mergem între blocuri! Pe strada Zefirului, în Am văzut că a demarat, în mediul online, o Dulce primar, să voteze Vasile Iliuţă preşedinte 
zona de blocuri, pe str. Luceafărului- zona de amplă campanie de promovare a unor proiecte la Consiliul Judeţean Călăraşi!  
blocuri, pe str. Dumbravei- zona de blocuri nu ce vor fi finanţate din fonduri europene. O idee Comandat: Partidul Social Democrat – Filiala 
sunt trotuare, nu există şosea. Toată lumea bună la prima vedere, dar dacă ne uităm cu Judeţeană Călăraşi
aşteaptă câte ceva. Nu s-a făcut nimic iar omul atenţie, ar putea deveni chiar „împovărătoare” Executat: SC Total Media SRL
de la Primărie se plimbă cu o hârtie în mână şi pentru buget. Cum va reuşi să facă faţă atâtor 

CUI 21200019 spune că o să facă. O să faci, dar în 8 ani ce ai 
făcut? În ultimii 4 ani ce ai făcut? Decât 
împrumuturi şi cheltuieli  fără rost. Nu vă spun 
cum sunt comercianţii care au stat toată vara la 
40 de grade că le-au dărâmat hala. Nu spun că 
se aşteaptă acum să-şi piardă, efectiv, locul de 
muncă pentru că dacă se anunţă o toamnă grea, 
cu ploi abundente, o iarnă grea nu au unde să-şi 
desfăşoare activitatea. Ce să facă în cortul ăla 
provizoriu? Şi toate lucrările astea, începute 
haotic, se desfăşoară foarte lent. Am spus 
întotdeauna că este bine că se face ceva dar nu 
aşa. El a distrus tot ce se putea distruge. Trebuia 
să mai înceapă şi bazarul că „terminau” tot 
Călăraşiul!
Ce intenţionează să facă Marius Dulce imediat 
după depunerea jurământului?
Marius Dulce: Imediat după depunerea 
jurământului intenţionez să merg pe toate 
aceste şantiere ca să urgentăm lucrările. Să 
vedem de ce pentru str. Griviţa a trebuit să se 
prelungească contractul şi a cui a fost vina. Să 
vedem pe B-dul N. Titulescu din vina cui s-a 
prelungit contractul, să vedem ce s-a făcut, ce 
nu s-a făcut, ce s-a recepţionat pe fiecare zonă 
în parte. Trebuie neapărat să mergem să 
urgentăm lucrările la zona Big, la piaţă, pentru 
că acolo este o problemă mare. Dacă vine iarna, 
le-am distrus familiile, îi lăsăm fără venituri şi 
atunci trebuie să ne mutăm acolo cu toate 
forţele, să vedem ce probleme sunt şi să 
terminăm într-un termen mult mai scurt decât 
cel planificat pentru că 9 luni, în opinia noastră, 
e prea mult.
Cel mai probabil prelungirea termenului de 
execuţie a fost cauzat de neplata la timp a 
facturilor. Primăria, probabil, că nu şi-a achitat 
facturile….

PSD îl susţine pe Marius Dulce pentru funcţia de primar 
al municipiului Călăraşi la alegerile locale din 27 
septembrie. Fost viceprimar în perioada 2012 – 2016 şi 
consilier local în mandatul 2016 – 2020, Marius Dulce nu 
e un novice pentru administraţia publică locală. 
Cunoaşte la perfecţie problemele Călăraşiului şi ale 
călărăşenilor având totodată la îndemână şi soluţiile 
aferente.
Pentru mandatul 2020 – 2024, Marius Dulce şi echipa de 
viitori consilieri locali au elaborat obiectivele privind 
modernizarea municipiului reşedinţă de judeţ însumate 
în cadrul programului “Aministraţie pentru oameni / Un 
viitor mai bun pentru Călăraşi şi călărăşeni!”: 
- Reabilitarea infrastructurii şcolare(construire săli de 
sport), măsuri de sprijinire financiară a elevilor cu 
rezultate bune la învăţătură cât şi a celor proveniţi din 
familii devaforizate, în scopul de a reduce abandonul 
şcolar;
- Reanalizarea modului de facturare a apei cât şi a 
gunoiului;
- Reţea de transport accesibilă şi cu mai multe rute;
- Construirea de locuinţe sociale şi ANL;
- Reabilitarea străzilor;
- Reabilitarea parcurilor existente cât şi amenajarea a cel 
puţin şapte micro parcuri cu locuri de joacă pentru copii 
şi spaţii verzi în zonele neexploatate dintre blocuri;
- Amenajarea spaţiilor pentru transportul în comun;
- Aşezarea pe primul plan a nevoilor oamenilor: de 
educaţie şi formare, de asigurare a locurilor de muncă, 
de îngrijire a sănătăţii, de protecţie socială şi de 
asigurare a drepturilor cetăţeneşti, de recreere;
- Amenajarea unui club al pensionarilor;
- Creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă a comunităţii locale;
- Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condiţiilor 
infrastructurale şi a serviciilor;
- Crearea incubatoarelor de afaceri pentru tinerii 
întreprinzători-hub-uri;
- Urgentarea lucrărilor în zona pieţelor;
- Realizarea unor piste funcţionale pentru bicilişti care să 
ofere acestora siguranţă în deplasare, atât între 
cartierele de locuit şi zonele industriale şi de agrement 
din municipiu.
- Stimularea sportului de masă în rândul elevilor din 
municipiul Călăraşi.
“Sunt Marius Grigore Dulce, candidatul PSD la funcţia de 
primar al municipiului Călăraşi şi înainte de toate sunt 
cetăţean al acestui oraş.
Sunt căsătorit, am doi copii cu care mă mândresc şi 
multe planuri pentru transformarea Călărşiului, într-un 
loc în care să ne fie drag să ne creştem copiii şi nepoţii.
Vreau ca viaţa în comunitatea noastră să se 
îmbunătăţească, de la atragerea de investitori, crearea 
de locuri de muncă, construirea de locuinţe pentru tineri, 
până la curăţenia în fiecare cartier. Pe 27 septembrie, 
dumneavoastră veţi avea de ales între politicieni de 
promisiuni şi politicieni dornici să înceapă treaba la 
Primărie. Pentru călărăşeni!”

Comandat: Partidul Social Democrat – Filiala Judeţeană 
Călăraşi

Executat: SC Total Media SRL
CUI: 21200019

Pentru administraţia Drăgulin, transparenţa n-a fost un pentru contractarea unei finanţări rambursabile în 
concept de care să ţină cont în activitatea sa. Nici cuantum de 41.572.000 lei din care suma de 
Consiliul Local n-a fost o entitate la care Drăgulin&Co să 4.828.698,62 lei a fost autorizată a se utiliza în anul 
se raporteze „cu sfinţenie”, potrivit prevederilor legale în 2019.
vigoare. N-o spun doar eu ci şi inspectorii Curţii de Potrivit Contului de execuţie al creditelor interne 
Conturi care au stabilit că în cursul anului 2019, întocmit de Trezoreria Municipiului Călăraşi, la data de 
consilierii locali n-au ştiut, pur şi simplu, de modificările 31.12.2019, cuantumul veniturilor provenind din credite 
aduse bugetului creditelor interne ca urmare a interne este 17.514.159,06 lei din care 12.685.460,44 
autorizării contractării împumuturilor. Pe de altă parte, lei, suma aferentă creditului contractat la BCR SA şi 
Executivul condus de Drăgulin nu a prezentat în şedinţă 4.828.698,62 lei, suma aferentă creditului contractat la 
publică, spre analiză şi aprobare consilierilor locali CEC BANK SA.
execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, 

Se constată totodată că ordonatorul principal de credite aferentă fiecărui trimestru încheiat. La fel s-a procedat şi 
nu a prezentat în şedinţă publică, spre analiză şi cu execuţia bugetului local. O nimica toată, ca să ştiţi!
aprobare către autorităţile deliberative execuţia C-am aşa a lucrat administraţia Drăgulin. Aât s-a putut!
bugetului împrumuturilor externe şi interne, în lunile 

Iată mai jos ce „au descoperit” inspectorii Curţii de aprilie, iulie, octombrie şi decembrie pentru trimestrele 
Conturi a României, conform raportului de audit încheiate.
financiar din 13 mai 2020 care face obiectul Deciziei 7 / 

Aceeaşi situaţie a fost identificată şi în cazul execuţiei 15.07.2020, transmisă Consiliului Local municipal 
bugetului local care trebuia supusă analizei şi aprobării Călăraşi pe 19 august.
Consiliului Local. Execuţiile bugetare la data de „Referitor la nesupunerea aprobării Consiliului Local a 
31.12.2018, respectiv la data de 31.03.2019 au fost modificărilor aduse bugetului creditelor interne ca 
aprobate cu întârziere prin HCL 75, respectiv 76, în data urmare  a autorizării contractării împumuturilor
de 30.05.2019, în timp ce execuţia bugetului la data de Din analiza hotărârilor autorităţii deliberative privind 
30.06.2019, 31.09.2019 şi 31.12.2019 nu a fost supusă aprobarea bugetului local, a bugetului împrumuturilor 
aprobării autorităţii deliberative.externe şi interne a bugetului fondurilor externe 
Au fost încălcate următoarele prevederei legale: art. 1 nerambrursabile s-a constatat că în cursul anului 2019 
alin 2 lit. d, art. 4 alin 1 şi 3, art. 8, art. 19 alin 1-2, art. 20 nu s-a procedat la rectificarea bugetului creditelor 
alin 1 lit. c, art. 23 alin 1 şi alin 2 lit a, art. 49 alin 12-13 şi interne deşi entitatea a obţinut avizul Comisiei de 
art. 61 alin 6 din Legea 273 / 2006 privind finanţele Autorizare a Împrumuturilor Locale (CAÎL) prin 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.” Hotărârea nr. 5695 / 02.04.2019, modificată ulterior prin 
se arată în Decizia 7, mai sus-menţionată.hotărârile nr. 5842 / 22.08.2019 şi nr. 6012 / 22.01.2020 

Marius Dulce s-a dezlănţuit miercuri, într-o structuri ale statului, începând cu 
conferinţă de presă, la adresa tandemului Prefectura, împotriva adversarilor politici.” 

a declarat Dulce, candidatul PSD pentru Filipescu – Drăgulin, făcându-i responsabili 
Primăria Călăraşi, care a continuat „Vedeţi pe cei doi lideri PNL de zvonul lansat marţi 
copiii şi asistenţii maternali cum rămân fără în spaţiul public că între Vasile Iliuţă şi o 
bani...Aceşti „monştri” n-au scrupule. Ei vor persoană infectată SARS – CoV-2 ar fi existat 
să ne ţină în case şi să voteze numai ei şi contact direct în urmă cu o săptămână la o 
susţinătorii lor. Îi îndemn pe toţi aceşti întrunire electorală la Plătăreşti. 
oameni nevinovaţi să iasă la vot pe 27 „În calitate de candidat, astăzi, vă spun că 
septembrie ca să schimbăm acest sistem mă simt vânat, mă simt ameninţat. Vedeţi 
ticăloşit. Aşa nu se mai poate. Este ce se întâmplă... De teamă să nu-şi piardă 
incredibil să spui toate aceste structuri scaunele au ajuns să inventeze astfel de 
Prefectura, ITM-ul, CJPC, DSP pe adversarii mizerii! Acest sistem ticălos condus de 
tăi politici. Înseamnă că disperarea este Drăgulin şi Filipescu ne vânează folosind 
uriaşă! Mesajul meu pentru călărăşenii pandemia, starea de alertă ca să ne izoleze. 
oneşti este să facem împreună schimbarea! Oamenii ăştia încearcă, de fapt, să ne ţină 
Pe 27 septembrie să mergem la vot, să pe noi şi electori în case. Dar nu vor reuşi!
votăm PSD, Iliuţă – Dulce ca să scăpăm de 

Gândiţi-vă, cum e ameninţat dl preşedinte acest sistem care a produs atâta rău.”
Iliuţă, în momentul acesta... Cum e posibil? 

Printr-un comunicat transmis miercuri, Ar trebui să închidem tot oraşul, tot 
conducerea DSP Călăraşi a negat faptul că pe judeţul, toată ţara. De ce Rareş Bogdan, 
numele lui Vasile Iliuţă s-a dispus intrarea Robert Sighiartău şi alţii n-au fost ţinuţi în 
acestuia în izolare sau în carantină. case după ce s-au întâlnit în Maramureş cu 
Candidatul susţinut de PSD pentru obţinerea oameni care erau contacţi Covid? De ce nu 
celui de-al doilea mandat de preşedinte al CJ s-a închis Primăria Vlad Ţepeş după ce 
Călăraşi îşi poate relua activităţile electorale.primarul a fost depistat cu Covid? De ce se 

Comandat: Partidul Social Democrat              întâmplă toate astea numai la PSD? Frica 
– Filiala Judeţeană Călăraşinaşte monştri iar aceşti „monştrii”, la 
Executat: SC Total Media srlCălăraşi, sunt, azi, Drăgulin şi Filipescu care 

folosesc în scop politic toate aceste Cui: 21200019

Secretarul executiv al PSD Călăraşi, Ion Samoilă a criticat 
miercuri modul de alocare a unor sume din Fondul de 
rezervă bugetară pus la dispoziţia Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi 
administrative, prin intermediul HG 758 / 10.09.2020 
subliniind că aceasta reprezintă o mită electorală oferită 
de Guvernul Orban în toiul campaniei pentru localele din 
27 septembrie. “Acest Guvern Orban a înţeles că din 
bugetul statului poate să dea mită electorală în timpul 
campaniei şi înainte de data alegerilor locale. Avem 
situaţii foarte clare unde comunităţi întregi, doar pentru 
faptul că sunt conduse de PSD, nu li s-au alocat sume. În 
schimb sunt primari PSD care după ce au fost racolaţi de 
PNL au primit sume foarte mari. La nivelul judeţului 
Călăraşi, rectificarea asta care ar fi trebuit să rezolve 
multe probleme n-a făcut decât să aloce bani mulţi 
pentru localităţile PNL şi firimituri pentru cele PSD. 
Municipiul Călăraşi care avea nevoie de foarte mulţi 
bani să-şi rezolve problemele, fiind într-o cădere liberă 
după părerea noastră, a primit 50 de miliarde de lei 
vechi. Celelate primării PNL au primit sume de câte 580, 
650 şi 780 de mii de lei în vreme ce primăriile PSD câte 
200 şi 250 de mii de lei. E clar, sunt alocări politice” a 
spus Samoilă care a tras un semnal de alarmă şi în 
legătură cu alocările de la Guvern privind finanţarea 
asistenţei sociale, respective a DGASPC. “O situaţie 
deosebită la nivel national dar şi la nivelul judeţului 
Călăraşi o reprezintă finanţarea cheltuielilor cu salariile 
a DGASPC. Sumele alocate de la bugetul de stat, la 
începutul anului de către Guvernul Orban au fost 
insuficiente. Nouă ni s-a alocat în jur de 40% faţă de 
necesarul pentru întreg anul. La nivelul CJ, am făcut o 
rectificare, undeva la începutul anului, şi am luat sume 
aferente trimesdtrelor 3 şi 4 pentru ca DGASPC să 
funcţioneze la capacitate optimă. Ştiţi foarte bine că 
aceste sume trebuie să vină de la bugetul de stat.” a mai 
adăugat liderul PSD Călăraşi.

DSP Călăraşi a confirmat miercuri prin Plătăreşti. Acolo, primarul din mă simt ameninţat. Sunt o ţintă a 
intermediul unui comunicat de presă, Plătăreşti a luat 2 declaraţii care nu celor din PNL. Aici ar trebui să 
destul de scurt, că pe numele lui Vasile mi se par fireşti, să le amesteci chiarÎn înceteze toate mizeriile pe care le face 
Iliuţă nu s-a emis nicio dispoziţie de mijlocul campaniei, el fiind membru PNL împotriva PSD.” a conchis Vasile 
izolare sau carantină şi că ancheta PNL. Spera astfel ca împreună cu iliuţă.
epidemiologică, demarată în urma Filipescu să nu mai pot participa la 

Mijloacele de luptă ale liberalilor unor declaraţii mincinoase livrate de 2 această campanie electorală. Ancheta 
amintesc de perioada neagră a martori din Plătăreşti care ar trebui şi s-a finalizat în favoarea mea. Nu au 
stalinismului din anii '50 când ei să dea explicaţii organelor abilitate,  existat probe care să mă ţină izolat. 
adversarii comuniştilor aduşi cu a stabilit că nu există contact direct Nu s-a adeverit nimic. Lucrurile s-au 
tancurile de la Moscova erau eliminaţi între acesta şi o persoană infectată cu lămurit iar cetăţenii să înţeleagă că 
fabricându-li-se înscenări ori dosare pe covid. Candidatul PSD pentru PNL şi Filipescu folosesc instituţiile 
acuzaţii imaginare. Oricum în fruntea preşedinţia CJ Călăraşi a făcut joi în statului împotriva mea şi a 

cadrul unei conferinţe de presă câteva PNL Călăraşi sunt cel puţin doi foşti candidaţilor PSD. E un semnal de 
„precizări” în legătură cu aceste comunişti cu studii la Ştefan alarmă. Oamenii ăştia ar trebui să 
evenimente declanşate odată cu înţeleagă că nu pot face aceste lucruri Gheorghiu şi se pare că lecţiile 
telefonul primit luni dimineaţă din chiar în toiul campaniei. Să înceteze, învăţate atunci le prind bine acum.
partea directorului DSP, Cezar 
Rădulescu. „Eram în sediul de partid. 
La 09.30, am primit un telefon în care 
mi s-a spus că a fost în desfăşurare o 
anchetă şi trebuie să fiu izolat. I-am 
spus că o să încerc să mă apăr şi că nu 
este corect ca acum, fiind candidat 
PSD, Filipescu şi PNL să încerce să 
folosească DSP-ul împotriva mea, 
izolându-mă chiar în mijlocul 
campaniei electorale. Din momentul 
acela, am făcut demersurile legale. 
Am sunat un avocat care mi-a spus 
clar: Domnule Iliuţă, vă rog, şi acest 
telefon poate să însemne decizia dvs. 
de izolare. Vă răg să vă izolaţi şi să 
facem demersurile legale. M-am izlat 
la domiciliu şi am făcut tot ce era 
normal să fac. Am mers şi în instanţă. 
Ieri a fost procesul pe această temă 
unde mi-am retras plângerea în urma 
comunicatului dat de DSP.” a spus 
Iliuţă care a mai adăugat că totul a 
pornit de la declaraţiile date de 2 
persoane manevrate de primarul 
localităţii Plătăreşti, acolo unde s-ar fi 
produs, potrivit DSP, contactul cu 
persoană bolnavă de Covid. 
„Comunicatul de presă nu confirmă 
cele spuse de cei doi martori care au 
spus că am fost în prezenţa unui 
persoane infectate cu covid, la 

La startul ultimei săptămâni de campanie electorală, Vasile Iliuţă, candidatul 
PSD pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Călăraşi a transmis un mesaj 
călărăşenilor care sunt aşteptaţi la vot pe 27 septembrie. „Mesajul meu este ca 
toţi călărăşenii să creadă în Iliuţă şi în echipa de candidaţi propusă de Partidul 
Social Democrat. Astăzi avem cea mai bună echipă! Să creadă că proiectele 
noastre sunt viabile, perfect realizabile. Tot ce s-a întâmplat bun în judeţul 
Călăraşi se datorează Partidului Social Democrat şi mă refer la PNDL 1 şi 
PNDL2, programe care au vizat dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii 
rutiere şi stradale, a infrastructurii de apă şi canal, a infrastructurii şcolare. 
PSD a gândit cum să modernizăm acest judeţ. Acest program pe care l-am 
adus la Călăraşi ca să putem moderniza judeţul este vizibil. Indiferent de cine 
este condusă, fiecare localitate a beneficiat de cel puţin 2 proiecte” a spus 
Iliuţă care a continuat „Dacă dvs. credeţi în administraţia Iliuţă dar şi în toţi 
candidaţi propuşi de PSD, daţi-ne votul pe 27 septembrie şi vă vom 
demonstra că facem administraţie pentru oameni!”
Lista de candidaţi propusă de PSD pentru Consiliul Judeţean Călăraşi
1. Vasile Iliuţă – economist; 2. Marius Dulce – inginer agronom; 3. Ion Samoilă 
– inginer; 4. Liviu Muşat – inginer; 5. Mihăiţă Beştea – jurist; 6. Ion Găman – 
economist; 7. Marian Spiridon – tehnician; 8. Laura Munteanu – profesor; 9. 
Sergiu Manole – jurist; 10. Cristian Marin – economist; 11. Marcel Tănasi – 
agent de poliţie; 12. Marian Enciu – operator transport; 13. Laurenţiu State – 
economist; 14. Virgiliu Diaconu – inginer; 15. Cornel Ţîncu – economist; 16. 
Jenel Şerban – jurist; 17. Marcel Nuţu – inginer; 18. Liviu Vîrtejanu – inginer; 
19. Emilia Tudor – farmacist; 20. Eugen Ilie – economist; 21. Vasile Gîdea – 
inginer; 22. Ilie Tîlpeanu – medic veterinar; 23. Laurenţiu Bănescu – inginer 
agronom; 24. Viorel Pironea – inginer; 25. Dumitru Călin – jurist; 26. Darie 
Gruiţă – medic familie; 27. Gheorghe Drăgănică – medic veterinar; 28. Aurelian 
Voinea – tehnician; 29. Gheorghe Matei – subinginer construcţii; 30. Adrian 
Niţu – inginer economist; 31. Dorel Dorobanţu – inginer agronom; 32. Dan 
Eduard Dumitru – economist; 33. Ionel Tatu – tehnician telecomunicaţii; 34. 
Gheorghe Stoian – profesor; 35. Melania Vulpoiu – profesor; 36. Iuliana Raiu – 
inginer agronom; 37. Săndina Georgescu – inginer; 38. Marius Sbîrcea – jurist.
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Vasile Iliuţă:  Garanţia că toţi care vor fi aleşi sunt Candidatul PSD pentru şefia Consiliului 
oameni responsabili. Sunt oameni care vin în echipă cu Judeţean, Vasile Iliuţă, susţine că în această 
Iliuţă şi tot ce au promis acum în localităţile lor, trebuie 

campanie lungă şi neplăcută s-au spus foarte să respecte în viitorul mandat. Să nu uite nimeni că 
multe promisiuni însă în opinia sa, echipa de promitem nu doar să câştigăm voturi ci să şi realizăm. 

Deci acesta este unul din atuurile pe care astăzi PSD le candidaţi propusă de social – democraţi are 
are prin echipa Iliuţă. Împreună trebuie să ducem la şi puterea să finalizeze într-un mandat 
capăt promisiunile pe care le facem cetăţenilor, nu să aceste promisiuni făcute cetăţenilor. promitem ca să luăm voturi pentru scaune. Să luăm 
voturi pentru a câştiga împreună! Cetăţeanul, pentru că 

n Foarte puţine zile ne mai despart de data alegerilor. am realizat ce-am promis şi noi că am fost responsabili 
Cum a fost campania electorală? şi nu ne-am bătut joc de votul primit.
Vasile Iliuţă: A fost o campanie mai diferită decât toate. n Nu vă duceţi la „stat”, vă duceţi la muncă.
A fost foarte lungă, o campanie neplăcută, cu nişte 

Vasile Iliuţă: Mă duc la muncă, da. Nu mă duc la stat. oameni uzaţi, prăfuiţi şi depăşiţi din punct de vedere al 
Ceea ce s-a întâmplat până acum cu PNL-ul a fost înţelepciunii politice. Sunt de prea mulţi ani la 
„statul” la stat. Cred că e un moment de răscruce şi cu guvernare şi n-au spus decât vorbe goale şi minciuni. 
toţii trebuie să înţelegem asta. Trebuie să respectăm Vorba unui cetăţean pe stradă: „Ne-am cam săturat să 
funcţionarul public. Dar cel care munceşte trebuie să fie ne minţiţi la 4 ani şi să vă votăm pe scaune. Pentru ce 
respectat de 10 ori iar cel care e angajat politic trebuie să vă votăm? Să vă luaţi salariile? Să vă puneţi 
să se gândească la un lucru, şi anume că şi el are locul neamurile pe funcţii? Să vă puneţi apropiaţii pe 
lui în echipă dar trebuie să se apuce şi el de ceva. Nu să funcţii? Nu. Gândiţi-vă că voi promiteţi şi nu faceţi 
fie doar prezent la serviciu fără să aibă o nimic.” 
responsabilitate.Aceste lucruri sunt adevărate, le-am văzut şi eu de 

atâţia ani de zile. Am fost, să spunem, şi eu complice, Tot ce s-a întâmplat, şi mă refer la familiile Drăgulin, 
sunt şi eu vinovat într-o oarecare măsură pentru că a Ivanciu, Barbu, Deculescu şi mulţi alţii, ei sunt singurii 
trebuit să intru în echipa PNL-ului şi să văd aceste care vor fi sancţionaţi de către electorat şi de viitoarea 
nereguli, să mă conving că de fapt ceea ce spun conducere a Consiliului Judeţean Călăraşi şi a 
cetăţenii este adevărat. M-am dezis de ei, astăzi sunt municipiului. În cazul lor, am văzut cu toţii nepotismele 
într-o altă echipă alături de Marius Dulce şi de alţi funcţionează la grad de cinste, nu şi promisiunile 
candidaţi foarte buni propuşi de PSD. Eu voi fi unul din electorale pe care şi- le-au asumat în faţa călărăşenilor, 
cei care voi da socoteală peste 4 ani pentru că aceste evidente abandonate ulterior.
examene se câştigă pe competenţă şi pe realizările pe 

n Mulţumesc şi mult succes duminică!care cu toţii trebuie să ni le asumăm încă de pe acum în 
Comandat: Partidul Social Democrat faţa cetăţenilor. Să realizăm ceea ce am promis, nu să 

ne ducem să fim moţ pe scaune aşa cum fac cei mulţi – Filiala judeţeană Călăraşi
din PNL. 
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n De ce Vasile Iliuţă şi toţi candidaţii ar trebui să fie 

CUI: 21200019votaţi de călărăşeni? Ce oferiţi în plan administrativ?

Samoilă: E clar, 
sunt alocări politice!

Vasile Iliuţă: PNL şi Filipescu 
folosesc instituţiile statului împotriva 

mea şi a candidaţilor PSD

V. Iliuţă:  E un moment de răscruceVasile Iliuţă: Avem 
cea mai bună echipă!

M. Dulce: De teamă să nu-şi piardă scaunele 
au ajuns să inventeze astfel de mizerii!

Transparenţa, un lux pentru 
administraţia Drăgulin!

Ce-şi propune 
Marius Dulce pentru 

mandatul 2020 - 2024
Marius Dulce: Este clar, 
lumea vrea schimbare!
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