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CINEMA 3D/2D PROGRAM CINEMA 3D/2D CĂLĂRAŞI - 25 septembrie - 15 octombrie 2020

25 septembrie – 01 octombrie 2020 Cu: Emily Blunt, Danny DeVito, John Krasinski, Ian Gen film: Comedie, familie; Durata: 97 minute Jack, un manager de galerie de artă de succes şi 
McKellen, Raven-Symoné ambiţios, se confruntă cu posibilitatea de a pierde Orele: 17:00 şi 20:30 Peter e încântat de faptul că urmează să locuiască 

tot ceea ce a construit, întrucât soţia sa, Ruth nu numai cu părinţii săi, ci şi cu bunicul Jack, de Gen film: Animaţie; Durata: 94 minuteLuni, filmul nu va fi proiectat
(Yolanda Kettle), intenţionează să-l părăsească, care era foarte apropiat. Asta până când trebuie să Premiera în România: 02.10.2020
luând galeria, inima şi sufletul lui cu ea. Singura Noii Mutanti  – 2D se mute in podul care îi trezea coşmaruri, pentru 

Circul şi-a pierdut, însă strălucirea de altădată: nu speranţă a lui Jack este să facă vândă rapid casa a-i lăsa camera sa noului venit. Dar Peter nu se va Regia: Josh Boone mai are animale, iar membrii trupei sunt prea  veche din Toscana a familiei lor, dar, pentru a da bătut aşa de uşor şi adunându-şi prietenii vor Cu: Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Maisie bătrâni pentru a mai face giumbuşlucuri pe reuşi, el trebuie să ia legătura cu tatăl său încerca cu toţii să îl scoată din sărite pe bunic, Williams, Henry Zaga, Blu Hunt arenă... Cu toate acestea, unchiul lui Owen are un înstrăinat, Robert - o misiune mai uşor de spus printr-o serie de farse care mai de care mai 
Gen film: Acţiune, Horror, SF; Durata: 98 minute secret care le poate rezolva toate problemele, dar decât de făcut.creative. Însă Jack nu e dispus să piardă şi cât de cu o singură condiţie. Într-o cutie misterioasă, se Cinci tineri mutanţi, care abia îşi descoperă repede îi declară război băiatului, întorcând casa găsesc crănţănei magici care pot transforma pe abilităţile în vreme ce sunt ţinuţi închişi într-o 09 - 15 octombrie 2020,cu susul în jos. Întrebare rămâne însă: se va da oricine în animalul pe care îl doresc pe scenă. Dar, instituţie secretă, încearcă să se salveze, dar şi să Peter bătut în faţa bunicului sau va reuşi acesta să Orele: 17:00 şi 20:30 mai întâi, Owen şi familia lui trebuie să-l învingă se lepede de păcatele comise în trecut.

îşi recupereze camera, câstigând razboiul? Luni, filmul nu va fi proiectatpe maleficul frate al unchiului lor, care, din păcate, 
cunoaşte secretul crănţăneilor magici şi doreşte 02 – 04 octombrie 2020 (variantă dublată) Honest Thief - 2D să-l ţină doar pentru el... 02 – 08 octombrie 2020

Vineri, ora: 13:30
Regia: Mark WilliamsOra: 20:30Sâmbătă, duminică: orele 10:00 şi 13:30
Cu: Liam Neeson, Kate Walsh, Jai Courtney, Jeffrey 02 – 08 octombrie 2020 Luni, filmul nu va fi proiectat09 – 11 octombrie 2020 Donovan

Ora: 17:00Vineri, ora: 13:30 Gen film: Acţiune, Crimă, Dramă, Thriller; Durată: Made in Italy - 2D Luni, filmul nu va fi proiectatSâmbătă, duminică: orele 10:00 şi 13:30 92 minute 
Regia: James D'Arcy

Premiera în România: 09.10.2020Salvaţi de Crănţănei – 2D Un tataie de coşmar – 2D Cu: Liam Neeson, Valeria Bilello, Micheal Neeson, Dorind să ducă în sfârşit o viaţă cinstită, un 
Souad Faress, Yolanda KettleRegia: Tim Hill(variantă dublată) notoriu spărgător de bănci se predă, însă are de-a 
Gen film: Comedie; Durata: 120 minute face cu o dureroasă trădare din partea a doi agenţi Cu: Robert De Niro, Uma Thurman, Rob Riggle, Regia: Tony Bancroft, Scott Christian Sava, Jaime 

FBI lipsiţi de scrupule.Oakes Fegley, Laura Marano, Cheech Marin Premiera în România: 02.10.2020Maestro

l Certificat de încadrare într-o grupă de Prin prezentul anunţ, vă informăm că în perioada 14. str. Cornişei (Dorobanţi-Cuza Vodă), bl.B33 = locuri (1, 11);
handicap, dovadă că este veteran de război sau 14.09.2020 – 28.09.2020 posesorii de 2 locuri (69, 77);  27. str. Stejarului (Cornişei), bl.D32, D31, D65, 

autovehicule cu masa maximă autorizată de beneficiar al Decretului-Lege nr.118/1990  (dacă 15. str. Năvodari, bl.E20, bl.E21, bl.E22_sc.C, D66, D67 = 1 loc (1);
până la 3,5 tone si cel mult 8+1 locuri, cu e cazul); bl.E25 = 1 loc (47); 28. str. Jirlău, bl.D14, bl.D15, bl.D29 D32, (Jirlău 
excepţia autovehiculele ale căror dimensiuni l Declaratie pe propria răspundere că deţine/nu 1) = 1 loc (7);
depăşesc suprafaţa unui loc de parcare, 12,5 mp deţine un alt loc de parcare de domiciliu, 29. str. Jirlău, bl.D15, bl.D16, bl.D17, (2,5x5m) pentru parcările marcate perpendicular deţine/nu deţine garaj auto pe domeniul public bl.D14_sc.2B, bl.D18_sc.2B, D10, D11, D12, şi în spic, sau 15 mp (2,5x6m) pentru parcările al Municipiului Călăraşi, este prima  / a doua (Jirlău 2) = 16 locuri (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, marcate longitudinal, pot depune la registratura /…….. /, solicitare pentru adresa menţionată în 12, 20, 23, 24, 28, 30);Primăriei Municipiului Călăraşi cerere pentru 

cerere.30. str. Năvodari, bl.ANL8, bl.ANL9, bl.E8_scA si atribuirea / licitarea unui loc de parcare de 
Documente necesare pentru persoane juridice:sc.B = 1 loc (10);domiciliu, în parcarea situată pe:
l Certificat de înregistrare al societăţii – copie;PARCĂRI  NOI1. b-dul 1 Mai, bl.A1 si bl.A2 = 1 loc (3);

31. b-dul 1 Mai, bl.A1, bl.A2, bl.A3, bl.A4, bl.A5 l Certificatul de înmatriculare şi cartea de 2. b-dul 1 Mai, bl.A3, bl.A4 si bl.A5 = 2 locuri (9, 
(parc) = 20 locuri (1-20); identitate a autovehiculului deţinut în 10);

proprietate/utilizare/folosinţă - dovadă că are 32. str. Cornişei (alveola), bl.D31, bl.D32, D65, 3. str.Dobrogei, bl.A6, bl.A7 si bl.A20 = 1 loc (7);
D66, D67 = 10 locuri (1-10); Inspecţia Tehnică Periodică valabilă – copie şi 4. str.1 Decembrie 1918, bl.A7, bl.A8, bl.A9, 

original pentru conformitate; 33. str. Zăvoiului (Prel.Bucureşti-Zefirului), bl.I38, bl.A10sc.2, bl.A18, bl.A19 si bl.A20 = 1 loc (28);
bl.I14, bl.I39_sc.1 = 30 locuri (1-30). l Certificat fiscal – fără datorii la bugetul local; 16. str. Dumbravei, bl.F1, bl.F2 = 1 loc (15);5. str. Progresul-str.Flacăra (Eroilor-Al. Sahia), 
Documente necesare pentru persoane fizice: l Contract de comodat în formă autentică bl.B1, bl.B2_sc.3 = 13 locuri (42 - 54); 17. str. Năvodari, bl.G13 = 2 locuri (1, 4);
l Documente privind domiciliul/reşedinţa: copie privind dreptul de folosinţă/utilizare al 6. str. Progresul-str.Flacăra (Eroilor-Al. Sahia), 18. str. Zefirului-Sulfinei, bl.i11, bl.i12, bl.i13 – 
BI/CI; autovehiculului (după caz);bl.B2, bl.B3 si bl.B4, bl.B5_sc.1 = 7 locuri (1, 2, (biserica Ioan Botezătorul) = 9 locuri (34, 35, 36, 

18, 21, 25, 31, 41); l Certificat de căsătorie pentru cazurile în care l Declaraţie pe propria răspundere că deţine/nu 37, 40, 42, 43, 45, 47), locurile 38 si 44 anulate; 
într-un apartament locuiesc mai multe familii si deţine un alt loc de parcare de domiciliu, 7. str. Flacăra (Al.Sahia-Gh.Lazăr), bl.B8, bl.B9 si 19. str. Zefirului, bl.i39, i14_sc.4 = 1 loc (74);
se solicită câte un loc de parcare de familie - bl.B10 = 1 loc (14); deţine/nu deţine garaj auto pe domeniul public 20. Aleea Constructorului, bl.J12, bl.J13, bl.J14, 
copie; al Municipiului Călăraşi, este prima  / a doua 8. str. Cornişei (POLIVALENTA), bl.B11, bl.B12 si bl.J15 = 16 locuri (1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
l Certificatul de înmatriculare şi cartea de /…….. /, solicitare pentru adresa menţionată în bl.B19_sc.3 = 1 loc (18); 14, 15, 16, 17, 18, 19);
identitate a autovehiculului deţinut în cerere;9. str. Cornişei (Gh.Lazăr-T.Vladimirescu) bl.B19 si 21. str. Constructorului, bl.J18, bl.J17_sc.A si 
proprietate/utilizare/folosinţă - dovadă că are bl.B20 = 2 locuri (15, 24); l împuternicirea, însoţită de BI/CI, a persoanei sc.B, bl.J12 = 21 locuri (1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 20, 
Inspecţia Tehnică Periodică valabilă – copie; desemnate să depună documentele în numele 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36);10. str. Progresul (Gh.Lazăr-T.Vladimirescu) 
l Certificat fiscal pe numele solicitantului – fără societăţii.bl.B18, bl.B19 si bl.B20 = 1 loc (2); 22. str. Cornişei, bl. C3, bl.C4, bl.C5, bl.C6, bl.C7, 
datorii la bugetul local;

bl.C8 = 8 locuri (20, 26, 30, 31, 34, 35, 37, 39), Nota: După atribuirea/licitarea a câte unui loc de 11. str. Cornişei (T.Vladimirescu-Dorobanţi) 
l Documente privind dreptul de locurile 23 si 24 anulate; bl.B25 si bl.B26 = 1 loc (36), locul 57 anulat; parcare pe apartament/familie, dacă rămân 
folosinţă/utilizare al autovehiculului: contract de locuri libere, acestea pot fi licitate în cadrul 23. str. Stejarului (fost Bancpost), D28 = 1 loc (7);  12. str. T.Vladimirescu (Progresul-Cornişei) comodat în formă autentică, adeverinţa din care aceleaşi şedinţe, de persoanele care au solicitat (IZOCON), bl.B20_sc.1 si sc.2, bl.B25_sc.2 si sc.3 24. str. Zăvoiului, bl.E12 = 1 loc (10); să rezulte că persoană juridică ce are calitatea de 

mai multe locuri de parcare şi au îndeplinit = 6 locuri (25, 26, 27, 28, 29, 30); 25. str. Cornişei, bl.C26, bl.C27, bl.C28, bl.C29, proprietar al autovehiculului, este de acord că 
condiţiile de eligibilitate. 13. str. Progresul (T.Vladimirescu-Dorobanţi), bl.C30, bl.C31 = 14 locuri (47, 51, 52, 53, 57, 58, persoană fizică angajata a societatii sau 

(BISTRO) bl.B21.sc3-4-5,  bl.B24.sc1, bl.B25 si Preşedinte comisie,59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67); administratorul acesteia are dreptul să utilizeze 
bl.B26 = 3 locuri (14, 15, 16); Iane Scarlat26. str. Iezerului (Cornişei), bl.D31, bl.D32 = 2 vehiculul, inclusiv să parcheze la domiciliu.

Primăria primeşte cereri pentru atribuirea/licitarea unui loc de parcare de domiciliu

În data de 16 septembrie 2020, a avut loc, online, state partenere.  
a doua întâlnire a Grupului Comun de Lucru O altă decizie importantă adoptată în cadrul 
a f e r e n t  Pr o g r a m u l u i  d e  C o o p e r a r e  întâlnirii vizează selecţia obiectivelor de politică 
Transfrontalieră România – Bulgaria 2021 – 2027. ce urmează a fi finanţate, respectiv OP3 - O 
În cadrul acestei întâlniri, a fost adoptată decizia Europă mai conectată şi OP5 – O Europă mai 
privind menţinerea structurilor actuale ale aproape de cetăţeni. OP 3 va avea o abordare 
Programului, ţinând seama de rezultatele strategică prin care se încearcă identificarea de 
obţinute, gradul înalt al capacităţii de cooperare soluţii pentru îmbunătăţirea conectivităţii în 
şi de experienţa acestora. Astfel, Ministerul regiune, iar prin OP5 se urmăreşte implicarea 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei activă a actorilor locali relevanţi. Decizia de 
din România, pe cel de Autoritate de selecţie a fost luată, de asemenea prin consens, în 
Management, Ministerul Dezvoltării Regionale şi baza analizei nevoilor şi potenţialului de 

acestora fiind inclusă în Analiza Teritorială a zonei Lucrărilor Publice din Bulgaria pe cel de dezvoltare al ariei, o descriere detaliată a 
de graniţă româno-bulgară.Autoritate Naţională, iar Biroul Regional pentru 

Cooperare Transfrontalieră Călăraşi îşi păstrează Pentru a afla mai multe despre Programul Interreg 
rolul de Secretariat Comun. Cele trei organizaţii V-A România-Bulgaria precum şi despre viitorul 
vor continua buna colaborare de până acum, program, vă invităm să accesaţi site-ul oficial al 
contribuind în mod pozitiv la  dezvoltarea programului: www.interregrobg.eu şi site-ul 
sustenabilă a regiunii spre beneficiul celor două noului program www.interregviarobg.eu.

www.interregrobg.eu
      Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

BRCT Călăraşi – actor cheie şi pentru viitorul Program 
de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 2021 – 2027

După ce plenul Parlamentului a adoptat, marţi, rectificarea 
bugetară pe 2020 cu amendamentul PSD referitor la creşterea cu 
40% a punctului de pensie, deputatul PSD de Călăraşi, Cristian 
Sefer a declarat că “PSD îşi respectă angajamentele, făcând din 
nou dreptate pensionarilor” 
„Am făcut astăzi două lucruri extrem de importante. Am făcut 
din nou dreptate pensionarilor şi am respectat legea. 
Amendamentul PSD cu privire la creşterea cu 40% a punctului de 
pensie a fost adoptat în Parlament asta după ce parlamentarii au 
decis, la propunerea Partidului Social Democrat, abrogarea 
articolului potrivit căruia punctul de pensie se majora cu 14%, în 
acest fel rămânând în vigoare Legea sistemului public de pensii 
care prevede creşterea acestuia cu 40%. PSD îşi respectă 
angajamentele!” a declarat deputatul PSD de Căălăraşi, Cristian 
Sefer
Un alt amendament al PSD adoptat se referă la majorarea cu 1 
miliard de lei a sumelor repartizate UAT-urilor, iar pentru 
municipiile reşedinţă de judeţ se alocă suplimentar 500 de 
milioane de lei, care urmează să fie repartizaţi în mod egal, 
indiferent de culoarea politică a administraţiei locale.
Totodată, s-au aprobat majorarea din acest an a salariilor de bază 
pentru personalul didactic de predare, aşa cum este prevăzut în 
lege, suplimentarea bugetului Ministerului Economiei cu 400 de 
milioane lei, pentru Programul Start-Up Nation, şi a bugetului 
Secretariatului de Stat pentru Culte cu 20 de milioane de lei 
pentru continuarea lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului.
Liberalii au anunţat că vor ataca la Curtea Constituţională 
proiectele privind rectificările bugetare adoptate de Parlament.

Deputatul PSD de Călăraşi, Cristian trebuie ca să scăpăm de oamenii 
Sefer, s-a arătat profund dezamăgit de ăştia. Şi aici nu mă refer strict la 
modul de alocare a banilor din Fondul Călăraşi ci la întreaga ţară. Ce s-a 
de rezervă bugetară pus la dispoziţia întâmplat în Călăraşi, se întâmplă 
Guvernului, subliniind că la bază n-au peste tot. Încă o dată, să le fie 
stat decât criterii de natură politică, ruşine!”.
Orban&Co sprijinind în mod făţiş Pe 10 septembrie, Guvernul a adoptat 
localităţile conduse de primari liberali, HG 758 privind alocarea unei sume 
deşi pandemia a provocat necazuri în din Fondul de rezervă bugetară pus la 
toată ţara. „Aş vrea să mă refer la dispoziţia Guvernului, prevăzut în 
alocarea acestor fonduri. E josnic şi, bugetul de stat pe anul 2020, pentru 
n-aş vrea să folosesc cuvinte dure, să unele unităţi administrative, 
dai aceşti bani pe criterii politice mai publicată. S-a aprobat, astfel, 
ales pe această pandemie suplimentarea sumelor defalcate din 
nenorocită. E clar că de când PNL-ul e TVA pentru echilibrarea bugetelor 
la putere, România a fost ruptă-n locale pe anul 2020 cu suma de 

oameni pentru se merge din rău în două. Vedem cu toţii cum şi 1.339.978 mii lei din Fondul de 
mai rău.” a spus miercuri într-o Călăraşiul e rupt în două. Nu poţi să rezervă bugetară şi alocarea acesteia 
cobferinţă de presă deputatul Sefer aloci bani unui primar PNL şi celui de bugetelor locale ale unităţilor 
care a continuat „Toate instituţiile, la PSD să nu-i dai la fel. Au şi ei administrativ – teritoriale pentru plata 
inclusiv cele de control care răspund probleme cu şcolile, cheltuielilor curente şi de capital.
în campania asta la comandă politică, grădiniţele...Trebuie ajutaţi oamenii. În judeţul Călăraşi, primăriile conduse 
ar trebui să se adune şi să facă ceva... PSD n-a făcut niciodată mizeriile de liberali au primit sume de 580, 650 
Aporops de pandemie, copiii au astea. Cât e el de „ciumă roşie” şi de şi 780 de mii de lei, în vreme ce 
început şcoala. Alocă bani şi fă ceva nenorocit! Peste tot a alocat bani în primăriile PSD au trebuit să spună 
cu şcolile astea. Unii au început mod corect şi echilibrat. Asta intrigă „mulţumesc!” şi pentru sume mai mici 
şcoala, alţii nu, hibrid, nehibrid... E foarte mult mai ales că noi suntem de 200 şi respectiv 250 de mii de lei. 
incredibil! Toţii banii au fost alocaţi implicaţi în fenomenul ăsta. Dar „Excepţiile” au fost municipiul 
pe criterii strict politice. Să le fie credeţi-mă că s-a ajuns la o situaţie Olteniţa şi oraşul Fundulea care au 
mare ruşine! Probabil, că pe 27 insuportabilă. Pe 27 septembrie, primit 900 de mii, respectiv 500 de mii 
septembrie, lumea va vota exact ce probabil că nu vom mai auzi de aceşti de lei.

Vicepreşedintele PSD Călăraşi, deputatul Sorin Vrăjitoru, şi-a 
exprimat indignarea în legătură cu implicarea instituţiilor de control 
în lupta electorală, folosite de liberali, în opinia sa, ca nişte arme 
politice. „Avem informaţii, toate instituţiile de control sunt 
folosite ca arme politice. Nu e normal ca în campania electorală să 
pui presiune pe directorii de instituţii să meargă şi să controleze 
anumite societăţi comerciale care au legături cu un anumit partid 
politic. Sau candidaţii noştri să fie intimidaţi, timoraţi de aceste 
controale. Dau un mesaj  extrem de clar ca toate aceste lucruri să 
înceteze” a spus Vrăjitoru care a mai adăugat că disperarea 
liberalilor survine din faptul că timp de 8 ani n-au făcut nimic în 
municipiul reşedinţă de judeş. „Oraşul arată ca un curcubeu. 
Uitaţi-vă la strada Bucureşti. În afară de „pompe funebre”, 
„florării” şi „case de pariuri”, nu mai vezi nimic. Nu ai pe unde să 
circuli în acest oraş. Strada Griviţa stă aşa de vreo 2-3 ani. Când se 
vor finaliza acolo lucrările? Peste 30 de ani?” a conchis Vrăjitoru.

Plenul Parlamentului a adoptat, marţi, rectificarea bugetară pe 2020 cu 
amendamentul PSD referitor la creşterea cu 40% a punctului de 
pensie. Parlamentarii au decis, la propunerea PSD, abrogarea 
articolului potrivit căruia punctul de pensie se majora cu 14%, în acest 
fel rămânând în vigoare Legea sistemului public de pensii care prevede 
creşterea acestuia cu 40%.

Deputatul PSD de Călăraşi, Sorin Vrăjitoru, prezent în plen a scris 
ulterior pe pagina pewrsonală de Facebook. “Am promis, ne-am ţinut 
de cuvânt. Am fost prezent în Parlament şi am votat astăzi creşterea 
pensiilor cu 40%. Au fost 242 de voturi pentru, 147 contra şi 11 
abţineri.”

Plenul Parlamentului a adoptat, cu 246 de voturi "pentru", 142 
"împotrivă" şi 16 abţineri, şi rectificarea bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe 2020, cu amendamentul PSD care asigură aplicarea Legii 
127/2019 privind sistemul de pensii de stat, de majorare cu 40% a 
punctului de pensie.

Cr. Sefer: Am făcut, din 
nou, dreptate pensionarilor

Cr. Sefer: E clar că de când PNL-ul e la putere, 
România a fost ruptă-n două. Să le fie mare ruşine!

S. Vrăjitoru: Toate instituţiile de 
control sunt folosite ca arme politice

S. Vrăjitoru: Am fost prezent în Parlament şi 
am votat astăzi creşterea pensiilor cu 40%
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CINEMA 3D/2D PROGRAM CINEMA 3D/2D CĂLĂRAŞI - 25 septembrie - 15 octombrie 2020

25 septembrie – 01 octombrie 2020 Cu: Emily Blunt, Danny DeVito, John Krasinski, Ian Gen film: Comedie, familie; Durata: 97 minute Jack, un manager de galerie de artă de succes şi 
McKellen, Raven-Symoné ambiţios, se confruntă cu posibilitatea de a pierde Orele: 17:00 şi 20:30 Peter e încântat de faptul că urmează să locuiască 

tot ceea ce a construit, întrucât soţia sa, Ruth nu numai cu părinţii săi, ci şi cu bunicul Jack, de Gen film: Animaţie; Durata: 94 minuteLuni, filmul nu va fi proiectat
(Yolanda Kettle), intenţionează să-l părăsească, care era foarte apropiat. Asta până când trebuie să Premiera în România: 02.10.2020
luând galeria, inima şi sufletul lui cu ea. Singura Noii Mutanti  – 2D se mute in podul care îi trezea coşmaruri, pentru 

Circul şi-a pierdut, însă strălucirea de altădată: nu speranţă a lui Jack este să facă vândă rapid casa a-i lăsa camera sa noului venit. Dar Peter nu se va Regia: Josh Boone mai are animale, iar membrii trupei sunt prea  veche din Toscana a familiei lor, dar, pentru a da bătut aşa de uşor şi adunându-şi prietenii vor Cu: Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Maisie bătrâni pentru a mai face giumbuşlucuri pe reuşi, el trebuie să ia legătura cu tatăl său încerca cu toţii să îl scoată din sărite pe bunic, Williams, Henry Zaga, Blu Hunt arenă... Cu toate acestea, unchiul lui Owen are un înstrăinat, Robert - o misiune mai uşor de spus printr-o serie de farse care mai de care mai 
Gen film: Acţiune, Horror, SF; Durata: 98 minute secret care le poate rezolva toate problemele, dar decât de făcut.creative. Însă Jack nu e dispus să piardă şi cât de cu o singură condiţie. Într-o cutie misterioasă, se Cinci tineri mutanţi, care abia îşi descoperă repede îi declară război băiatului, întorcând casa găsesc crănţănei magici care pot transforma pe abilităţile în vreme ce sunt ţinuţi închişi într-o 09 - 15 octombrie 2020,cu susul în jos. Întrebare rămâne însă: se va da oricine în animalul pe care îl doresc pe scenă. Dar, instituţie secretă, încearcă să se salveze, dar şi să Peter bătut în faţa bunicului sau va reuşi acesta să Orele: 17:00 şi 20:30 mai întâi, Owen şi familia lui trebuie să-l învingă se lepede de păcatele comise în trecut.

îşi recupereze camera, câstigând razboiul? Luni, filmul nu va fi proiectatpe maleficul frate al unchiului lor, care, din păcate, 
cunoaşte secretul crănţăneilor magici şi doreşte 02 – 04 octombrie 2020 (variantă dublată) Honest Thief - 2D să-l ţină doar pentru el... 02 – 08 octombrie 2020

Vineri, ora: 13:30
Regia: Mark WilliamsOra: 20:30Sâmbătă, duminică: orele 10:00 şi 13:30
Cu: Liam Neeson, Kate Walsh, Jai Courtney, Jeffrey 02 – 08 octombrie 2020 Luni, filmul nu va fi proiectat09 – 11 octombrie 2020 Donovan

Ora: 17:00Vineri, ora: 13:30 Gen film: Acţiune, Crimă, Dramă, Thriller; Durată: Made in Italy - 2D Luni, filmul nu va fi proiectatSâmbătă, duminică: orele 10:00 şi 13:30 92 minute 
Regia: James D'Arcy

Premiera în România: 09.10.2020Salvaţi de Crănţănei – 2D Un tataie de coşmar – 2D Cu: Liam Neeson, Valeria Bilello, Micheal Neeson, Dorind să ducă în sfârşit o viaţă cinstită, un 
Souad Faress, Yolanda KettleRegia: Tim Hill(variantă dublată) notoriu spărgător de bănci se predă, însă are de-a 
Gen film: Comedie; Durata: 120 minute face cu o dureroasă trădare din partea a doi agenţi Cu: Robert De Niro, Uma Thurman, Rob Riggle, Regia: Tony Bancroft, Scott Christian Sava, Jaime 

FBI lipsiţi de scrupule.Oakes Fegley, Laura Marano, Cheech Marin Premiera în România: 02.10.2020Maestro

l Certificat de încadrare într-o grupă de Prin prezentul anunţ, vă informăm că în perioada 14. str. Cornişei (Dorobanţi-Cuza Vodă), bl.B33 = locuri (1, 11);
handicap, dovadă că este veteran de război sau 14.09.2020 – 28.09.2020 posesorii de 2 locuri (69, 77);  27. str. Stejarului (Cornişei), bl.D32, D31, D65, 

autovehicule cu masa maximă autorizată de beneficiar al Decretului-Lege nr.118/1990  (dacă 15. str. Năvodari, bl.E20, bl.E21, bl.E22_sc.C, D66, D67 = 1 loc (1);
până la 3,5 tone si cel mult 8+1 locuri, cu e cazul); bl.E25 = 1 loc (47); 28. str. Jirlău, bl.D14, bl.D15, bl.D29 D32, (Jirlău 
excepţia autovehiculele ale căror dimensiuni l Declaratie pe propria răspundere că deţine/nu 1) = 1 loc (7);
depăşesc suprafaţa unui loc de parcare, 12,5 mp deţine un alt loc de parcare de domiciliu, 29. str. Jirlău, bl.D15, bl.D16, bl.D17, (2,5x5m) pentru parcările marcate perpendicular deţine/nu deţine garaj auto pe domeniul public bl.D14_sc.2B, bl.D18_sc.2B, D10, D11, D12, şi în spic, sau 15 mp (2,5x6m) pentru parcările al Municipiului Călăraşi, este prima  / a doua (Jirlău 2) = 16 locuri (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, marcate longitudinal, pot depune la registratura /…….. /, solicitare pentru adresa menţionată în 12, 20, 23, 24, 28, 30);Primăriei Municipiului Călăraşi cerere pentru 

cerere.30. str. Năvodari, bl.ANL8, bl.ANL9, bl.E8_scA si atribuirea / licitarea unui loc de parcare de 
Documente necesare pentru persoane juridice:sc.B = 1 loc (10);domiciliu, în parcarea situată pe:
l Certificat de înregistrare al societăţii – copie;PARCĂRI  NOI1. b-dul 1 Mai, bl.A1 si bl.A2 = 1 loc (3);

31. b-dul 1 Mai, bl.A1, bl.A2, bl.A3, bl.A4, bl.A5 l Certificatul de înmatriculare şi cartea de 2. b-dul 1 Mai, bl.A3, bl.A4 si bl.A5 = 2 locuri (9, 
(parc) = 20 locuri (1-20); identitate a autovehiculului deţinut în 10);

proprietate/utilizare/folosinţă - dovadă că are 32. str. Cornişei (alveola), bl.D31, bl.D32, D65, 3. str.Dobrogei, bl.A6, bl.A7 si bl.A20 = 1 loc (7);
D66, D67 = 10 locuri (1-10); Inspecţia Tehnică Periodică valabilă – copie şi 4. str.1 Decembrie 1918, bl.A7, bl.A8, bl.A9, 

original pentru conformitate; 33. str. Zăvoiului (Prel.Bucureşti-Zefirului), bl.I38, bl.A10sc.2, bl.A18, bl.A19 si bl.A20 = 1 loc (28);
bl.I14, bl.I39_sc.1 = 30 locuri (1-30). l Certificat fiscal – fără datorii la bugetul local; 16. str. Dumbravei, bl.F1, bl.F2 = 1 loc (15);5. str. Progresul-str.Flacăra (Eroilor-Al. Sahia), 
Documente necesare pentru persoane fizice: l Contract de comodat în formă autentică bl.B1, bl.B2_sc.3 = 13 locuri (42 - 54); 17. str. Năvodari, bl.G13 = 2 locuri (1, 4);
l Documente privind domiciliul/reşedinţa: copie privind dreptul de folosinţă/utilizare al 6. str. Progresul-str.Flacăra (Eroilor-Al. Sahia), 18. str. Zefirului-Sulfinei, bl.i11, bl.i12, bl.i13 – 
BI/CI; autovehiculului (după caz);bl.B2, bl.B3 si bl.B4, bl.B5_sc.1 = 7 locuri (1, 2, (biserica Ioan Botezătorul) = 9 locuri (34, 35, 36, 

18, 21, 25, 31, 41); l Certificat de căsătorie pentru cazurile în care l Declaraţie pe propria răspundere că deţine/nu 37, 40, 42, 43, 45, 47), locurile 38 si 44 anulate; 
într-un apartament locuiesc mai multe familii si deţine un alt loc de parcare de domiciliu, 7. str. Flacăra (Al.Sahia-Gh.Lazăr), bl.B8, bl.B9 si 19. str. Zefirului, bl.i39, i14_sc.4 = 1 loc (74);
se solicită câte un loc de parcare de familie - bl.B10 = 1 loc (14); deţine/nu deţine garaj auto pe domeniul public 20. Aleea Constructorului, bl.J12, bl.J13, bl.J14, 
copie; al Municipiului Călăraşi, este prima  / a doua 8. str. Cornişei (POLIVALENTA), bl.B11, bl.B12 si bl.J15 = 16 locuri (1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
l Certificatul de înmatriculare şi cartea de /…….. /, solicitare pentru adresa menţionată în bl.B19_sc.3 = 1 loc (18); 14, 15, 16, 17, 18, 19);
identitate a autovehiculului deţinut în cerere;9. str. Cornişei (Gh.Lazăr-T.Vladimirescu) bl.B19 si 21. str. Constructorului, bl.J18, bl.J17_sc.A si 
proprietate/utilizare/folosinţă - dovadă că are bl.B20 = 2 locuri (15, 24); l împuternicirea, însoţită de BI/CI, a persoanei sc.B, bl.J12 = 21 locuri (1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 20, 
Inspecţia Tehnică Periodică valabilă – copie; desemnate să depună documentele în numele 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36);10. str. Progresul (Gh.Lazăr-T.Vladimirescu) 
l Certificat fiscal pe numele solicitantului – fără societăţii.bl.B18, bl.B19 si bl.B20 = 1 loc (2); 22. str. Cornişei, bl. C3, bl.C4, bl.C5, bl.C6, bl.C7, 
datorii la bugetul local;

bl.C8 = 8 locuri (20, 26, 30, 31, 34, 35, 37, 39), Nota: După atribuirea/licitarea a câte unui loc de 11. str. Cornişei (T.Vladimirescu-Dorobanţi) 
l Documente privind dreptul de locurile 23 si 24 anulate; bl.B25 si bl.B26 = 1 loc (36), locul 57 anulat; parcare pe apartament/familie, dacă rămân 
folosinţă/utilizare al autovehiculului: contract de locuri libere, acestea pot fi licitate în cadrul 23. str. Stejarului (fost Bancpost), D28 = 1 loc (7);  12. str. T.Vladimirescu (Progresul-Cornişei) comodat în formă autentică, adeverinţa din care aceleaşi şedinţe, de persoanele care au solicitat (IZOCON), bl.B20_sc.1 si sc.2, bl.B25_sc.2 si sc.3 24. str. Zăvoiului, bl.E12 = 1 loc (10); să rezulte că persoană juridică ce are calitatea de 

mai multe locuri de parcare şi au îndeplinit = 6 locuri (25, 26, 27, 28, 29, 30); 25. str. Cornişei, bl.C26, bl.C27, bl.C28, bl.C29, proprietar al autovehiculului, este de acord că 
condiţiile de eligibilitate. 13. str. Progresul (T.Vladimirescu-Dorobanţi), bl.C30, bl.C31 = 14 locuri (47, 51, 52, 53, 57, 58, persoană fizică angajata a societatii sau 

(BISTRO) bl.B21.sc3-4-5,  bl.B24.sc1, bl.B25 si Preşedinte comisie,59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67); administratorul acesteia are dreptul să utilizeze 
bl.B26 = 3 locuri (14, 15, 16); Iane Scarlat26. str. Iezerului (Cornişei), bl.D31, bl.D32 = 2 vehiculul, inclusiv să parcheze la domiciliu.

Primăria primeşte cereri pentru atribuirea/licitarea unui loc de parcare de domiciliu

În data de 16 septembrie 2020, a avut loc, online, state partenere.  
a doua întâlnire a Grupului Comun de Lucru O altă decizie importantă adoptată în cadrul 
a f e r e n t  Pr o g r a m u l u i  d e  C o o p e r a r e  întâlnirii vizează selecţia obiectivelor de politică 
Transfrontalieră România – Bulgaria 2021 – 2027. ce urmează a fi finanţate, respectiv OP3 - O 
În cadrul acestei întâlniri, a fost adoptată decizia Europă mai conectată şi OP5 – O Europă mai 
privind menţinerea structurilor actuale ale aproape de cetăţeni. OP 3 va avea o abordare 
Programului, ţinând seama de rezultatele strategică prin care se încearcă identificarea de 
obţinute, gradul înalt al capacităţii de cooperare soluţii pentru îmbunătăţirea conectivităţii în 
şi de experienţa acestora. Astfel, Ministerul regiune, iar prin OP5 se urmăreşte implicarea 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei activă a actorilor locali relevanţi. Decizia de 
din România, pe cel de Autoritate de selecţie a fost luată, de asemenea prin consens, în 
Management, Ministerul Dezvoltării Regionale şi baza analizei nevoilor şi potenţialului de 

acestora fiind inclusă în Analiza Teritorială a zonei Lucrărilor Publice din Bulgaria pe cel de dezvoltare al ariei, o descriere detaliată a 
de graniţă româno-bulgară.Autoritate Naţională, iar Biroul Regional pentru 

Cooperare Transfrontalieră Călăraşi îşi păstrează Pentru a afla mai multe despre Programul Interreg 
rolul de Secretariat Comun. Cele trei organizaţii V-A România-Bulgaria precum şi despre viitorul 
vor continua buna colaborare de până acum, program, vă invităm să accesaţi site-ul oficial al 
contribuind în mod pozitiv la  dezvoltarea programului: www.interregrobg.eu şi site-ul 
sustenabilă a regiunii spre beneficiul celor două noului program www.interregviarobg.eu.

www.interregrobg.eu
      Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

BRCT Călăraşi – actor cheie şi pentru viitorul Program 
de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 2021 – 2027

După ce plenul Parlamentului a adoptat, marţi, rectificarea 
bugetară pe 2020 cu amendamentul PSD referitor la creşterea cu 
40% a punctului de pensie, deputatul PSD de Călăraşi, Cristian 
Sefer a declarat că “PSD îşi respectă angajamentele, făcând din 
nou dreptate pensionarilor” 
„Am făcut astăzi două lucruri extrem de importante. Am făcut 
din nou dreptate pensionarilor şi am respectat legea. 
Amendamentul PSD cu privire la creşterea cu 40% a punctului de 
pensie a fost adoptat în Parlament asta după ce parlamentarii au 
decis, la propunerea Partidului Social Democrat, abrogarea 
articolului potrivit căruia punctul de pensie se majora cu 14%, în 
acest fel rămânând în vigoare Legea sistemului public de pensii 
care prevede creşterea acestuia cu 40%. PSD îşi respectă 
angajamentele!” a declarat deputatul PSD de Căălăraşi, Cristian 
Sefer
Un alt amendament al PSD adoptat se referă la majorarea cu 1 
miliard de lei a sumelor repartizate UAT-urilor, iar pentru 
municipiile reşedinţă de judeţ se alocă suplimentar 500 de 
milioane de lei, care urmează să fie repartizaţi în mod egal, 
indiferent de culoarea politică a administraţiei locale.
Totodată, s-au aprobat majorarea din acest an a salariilor de bază 
pentru personalul didactic de predare, aşa cum este prevăzut în 
lege, suplimentarea bugetului Ministerului Economiei cu 400 de 
milioane lei, pentru Programul Start-Up Nation, şi a bugetului 
Secretariatului de Stat pentru Culte cu 20 de milioane de lei 
pentru continuarea lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului.
Liberalii au anunţat că vor ataca la Curtea Constituţională 
proiectele privind rectificările bugetare adoptate de Parlament.

Deputatul PSD de Călăraşi, Cristian trebuie ca să scăpăm de oamenii 
Sefer, s-a arătat profund dezamăgit de ăştia. Şi aici nu mă refer strict la 
modul de alocare a banilor din Fondul Călăraşi ci la întreaga ţară. Ce s-a 
de rezervă bugetară pus la dispoziţia întâmplat în Călăraşi, se întâmplă 
Guvernului, subliniind că la bază n-au peste tot. Încă o dată, să le fie 
stat decât criterii de natură politică, ruşine!”.
Orban&Co sprijinind în mod făţiş Pe 10 septembrie, Guvernul a adoptat 
localităţile conduse de primari liberali, HG 758 privind alocarea unei sume 
deşi pandemia a provocat necazuri în din Fondul de rezervă bugetară pus la 
toată ţara. „Aş vrea să mă refer la dispoziţia Guvernului, prevăzut în 
alocarea acestor fonduri. E josnic şi, bugetul de stat pe anul 2020, pentru 
n-aş vrea să folosesc cuvinte dure, să unele unităţi administrative, 
dai aceşti bani pe criterii politice mai publicată. S-a aprobat, astfel, 
ales pe această pandemie suplimentarea sumelor defalcate din 
nenorocită. E clar că de când PNL-ul e TVA pentru echilibrarea bugetelor 
la putere, România a fost ruptă-n locale pe anul 2020 cu suma de 

oameni pentru se merge din rău în două. Vedem cu toţii cum şi 1.339.978 mii lei din Fondul de 
mai rău.” a spus miercuri într-o Călăraşiul e rupt în două. Nu poţi să rezervă bugetară şi alocarea acesteia 
cobferinţă de presă deputatul Sefer aloci bani unui primar PNL şi celui de bugetelor locale ale unităţilor 
care a continuat „Toate instituţiile, la PSD să nu-i dai la fel. Au şi ei administrativ – teritoriale pentru plata 
inclusiv cele de control care răspund probleme cu şcolile, cheltuielilor curente şi de capital.
în campania asta la comandă politică, grădiniţele...Trebuie ajutaţi oamenii. În judeţul Călăraşi, primăriile conduse 
ar trebui să se adune şi să facă ceva... PSD n-a făcut niciodată mizeriile de liberali au primit sume de 580, 650 
Aporops de pandemie, copiii au astea. Cât e el de „ciumă roşie” şi de şi 780 de mii de lei, în vreme ce 
început şcoala. Alocă bani şi fă ceva nenorocit! Peste tot a alocat bani în primăriile PSD au trebuit să spună 
cu şcolile astea. Unii au început mod corect şi echilibrat. Asta intrigă „mulţumesc!” şi pentru sume mai mici 
şcoala, alţii nu, hibrid, nehibrid... E foarte mult mai ales că noi suntem de 200 şi respectiv 250 de mii de lei. 
incredibil! Toţii banii au fost alocaţi implicaţi în fenomenul ăsta. Dar „Excepţiile” au fost municipiul 
pe criterii strict politice. Să le fie credeţi-mă că s-a ajuns la o situaţie Olteniţa şi oraşul Fundulea care au 
mare ruşine! Probabil, că pe 27 insuportabilă. Pe 27 septembrie, primit 900 de mii, respectiv 500 de mii 
septembrie, lumea va vota exact ce probabil că nu vom mai auzi de aceşti de lei.

Vicepreşedintele PSD Călăraşi, deputatul Sorin Vrăjitoru, şi-a 
exprimat indignarea în legătură cu implicarea instituţiilor de control 
în lupta electorală, folosite de liberali, în opinia sa, ca nişte arme 
politice. „Avem informaţii, toate instituţiile de control sunt 
folosite ca arme politice. Nu e normal ca în campania electorală să 
pui presiune pe directorii de instituţii să meargă şi să controleze 
anumite societăţi comerciale care au legături cu un anumit partid 
politic. Sau candidaţii noştri să fie intimidaţi, timoraţi de aceste 
controale. Dau un mesaj  extrem de clar ca toate aceste lucruri să 
înceteze” a spus Vrăjitoru care a mai adăugat că disperarea 
liberalilor survine din faptul că timp de 8 ani n-au făcut nimic în 
municipiul reşedinţă de judeş. „Oraşul arată ca un curcubeu. 
Uitaţi-vă la strada Bucureşti. În afară de „pompe funebre”, 
„florării” şi „case de pariuri”, nu mai vezi nimic. Nu ai pe unde să 
circuli în acest oraş. Strada Griviţa stă aşa de vreo 2-3 ani. Când se 
vor finaliza acolo lucrările? Peste 30 de ani?” a conchis Vrăjitoru.

Plenul Parlamentului a adoptat, marţi, rectificarea bugetară pe 2020 cu 
amendamentul PSD referitor la creşterea cu 40% a punctului de 
pensie. Parlamentarii au decis, la propunerea PSD, abrogarea 
articolului potrivit căruia punctul de pensie se majora cu 14%, în acest 
fel rămânând în vigoare Legea sistemului public de pensii care prevede 
creşterea acestuia cu 40%.

Deputatul PSD de Călăraşi, Sorin Vrăjitoru, prezent în plen a scris 
ulterior pe pagina pewrsonală de Facebook. “Am promis, ne-am ţinut 
de cuvânt. Am fost prezent în Parlament şi am votat astăzi creşterea 
pensiilor cu 40%. Au fost 242 de voturi pentru, 147 contra şi 11 
abţineri.”

Plenul Parlamentului a adoptat, cu 246 de voturi "pentru", 142 
"împotrivă" şi 16 abţineri, şi rectificarea bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe 2020, cu amendamentul PSD care asigură aplicarea Legii 
127/2019 privind sistemul de pensii de stat, de majorare cu 40% a 
punctului de pensie.

Cr. Sefer: Am făcut, din 
nou, dreptate pensionarilor

Cr. Sefer: E clar că de când PNL-ul e la putere, 
România a fost ruptă-n două. Să le fie mare ruşine!

S. Vrăjitoru: Toate instituţiile de 
control sunt folosite ca arme politice

S. Vrăjitoru: Am fost prezent în Parlament şi 
am votat astăzi creşterea pensiilor cu 40%
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