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Organizaţia judeţeană PSD Călăraşi are un nou preşedinte într-un mesaj postat pe pagina oficială de Facebook PSD 
interimar. Consiliul Politic Naţional a decis numirea în această organizaţia judeţeană Călăraşi.
funcţie a lui Vasile Iliuţă care-l înlocuieşte astfel pe Paul În altă ordine de idei, prim prisma rezultatelor obţinute la 
Stănescu, secretarul general al partidului. localele din 27 septembrie, PSD Călăraşi s-a clasat pe locul 5 
“Vasile ILIUŢĂ, noul preşedinte interimar PSD CĂLĂRAŞI. într-un clasament intern al partidului realizat la nivel national, 
Având în vedere rezultatele obţinute la alegerile locale din 27 cu 45,12%. Din 125.891 de voturi valabil exprimate, social-
septembrie 2020 de către Organizatia Judeţeană PSD democraţii călărăşeni au obţinut 56.801 voturi.
Călăraşi, Consiliul Politic Naţional a hotărât, în unanimitate, Pe primul loc se situează PSD Buzău cu 57,68%. Urmează PSD 
numirea domnului Vasile Iliuţă în funcţia de preşedinte Olte cu 54,44%, PSD Brăila cu 47,97%. Pe 4 s-a situate 
interimar PSD CĂLĂRAŞI. Noul lider va coordona activitatea organizaţia PSD Mehedinţi cu 45,58%. În Top 10 mai figurează 
organizatorică şi politică a Organizaţiei Judeţene PSD PSD Argeş cu 44,78% (locul 6), PSD Hunedoara cu 43,80% 
CĂLĂRAŞI până la organizarea şi desfăşurarea Conferinţei (locul 7), PSD Dâmboviţa cu 43,66% (locul 8), PSD Gorj cu 
Judeţene pentru alegerea conducerii organizaţiei.“ se arată 42,95% (locul 9) şi PSD Bacău cu 42,25% (locul 10).

Începând de astăzi, municipiul 
Călăraşi are un nou primar, cu acte în 
regulă. În prezenţa subprefectului Ion 
Stan, a preşedintelui ales al 
Consiliului Judeţean Călăraşi şi a 
noilor aleşi locali, Marius Dulce a 
depus jurământul în cadrul unei 
ceremonii găzduite de sala de şedinţe 
a Primăriei Călăraşi. “Este timpul să 
punem capăt alegerilor locale. Din 
acest moment, este bine să facem 
aşa cum am jurat, să ne gândim la 
locuitorii Călăraşiului, să ne gândim 
la acest municipiu pentru trebuie să-
l dezvoltăm” a spus în mesajul 
adresat consilierilor locali Marius 
Dulce care a continuat “Trebuie să 
spunem că avem proiecte în 
derulare, trebuie să spunem că avem 
nevoie de proiecte în continuare. 
Vom avea grijă de ce este bine lăsat 
şi bine făcut şi le vom continua pe 
cele demarate. În acelaşi timp cu 

consilieri locali: Nicolae Dragu, Liviu al fiecărui cartier şi al fiecărui om ajutorul dvs. trebuie să dezvoltăm 
Muşat, Gheorghe Stoian, Iuliana Raiu, care va avea nevoie de serviciile oraşul. Trebuie să fim o echipă, 
Florian Dinu, Carmen Filimon (toţi 6 administraţiei locale.trebuie să faceţi şi-mi doresc să 
PSD), Viorel Ivanciu, Dragoş Coman, faceţi o opoziţie constructivă aşa Am creionat deja o strategie de 
Camelia Croitoru, Cătălin Marius cum am făcut şi noi înainte. comunicare cu dumneavoastră pe 
Călin, Mircea Buzea şi Andrei Niţă Prioritatea noastră nu mai e lupta care o voi implementa cu succes 
(toţi 6 PNL), Alexandru Chiriţă şi Vlad politică ci dezvoltarea oraşului. Vă pentru că nu vreau să ne vedem o 
Sârzea (ambii PRO România), Liviu mulţumesc şi vă asigur de tot dată la 4 ani, vreau să vă ştiu 
Coman şi Toni Buzoianu (ambii PMP) sprijinul meu. Trebuie să dezvoltăm 

problemele şi să le găsim rezolvările.ŞI Costin Mirescu (USR). acest oraş ca să fie unul cu adevărat 
Voi fi prezent în stradă, voi verifica european. Vă mulţumesc încă o dată, Încă din 14 octombrie, instanţa a 
personal lucrările care se execută în am încredere în dvs.” invalidat mandatele lui Vasile Iliuţă, 
municipiu, voi merge în şcoli pentru a Marius Dulce, Nicuşor Cionoiu (toţi 3 Fost viceprimar în perioada 2012-
afla doleanţele cadrelor didactice, voi PSD) şi Daniel Ştefan Drăgulin (PNL).2016 dar şi consilier local în două 
analiza stadiul proiectelor şi voi mandate, Marius Dulce a câştigat pe Şedinţa privind desemnarea 
identifica alte axe pentru a atrage 27 septembrie competiţia pentru viceprimarilor s-ar putea desfăşura 

Primăria Călăraşi, totalizând nu mai bani europeni către oraş. Ne apucăm spre finalul săptămânii viitoare.
puţin de 10.281 de voturi (43,43%). de treabă!”, mesaj transmis de noul “Astăzi am depus jurământul în 

primar, Marius Dulce, pe pagina Tot vineri au depus jurământul şi au calitate de primar al municipiului 
intrat în posesia mandatelor de personală de Facebook.Călăraşi. Îmi doresc să fiu un primar 

După ce vineri a a avut loc ceremonia de învestire, noul primar al 
municipiului Olteniţa i-a convocat astăzi pe cei 16 consilieri locali 
validaţi în şedinţă ordinară pentru alegerea viceprimarului. 

Cele două propuneri au fost Cristian Ivan, susţinut de Alianţa 
PNL-USR Olteniţa care a numărat astăzi 8 consilieri şi Ion Piţoi, 
candidatul sprijinit de cei 4 aleşi locali PSD. Fostul viceprimar, 
Piţoi a primit din partea colegilor săi 10 voturi, rămânând în 
continuare în 'board-ul” Primăriei, în vreme ce contracandidatul 
său, doar 6. 

(Re)alegerea lui Ion Piţoi 
confirmă că munca depusă 
de fostul şi actualul 
viceprimar, în cei 4 ani de 
mandat, 2016-2020, a fost 
până la urmă apreciată şi 
de rivalii săi politici. În mod 
sigur, noului edil, Costinel 
Milescu va avea alături un 
colaborator de nădejde 
care ştie foarte bine care 
sunt punctele nevralgice al 
Olteniţei.

În acest nou Consiliu Local, 
rezultat în urma alegerilor 
din 27 septembrie. Alianţa 
PNL-USR deţine 9 mandate, 
PSD, 6, PRO România şi PMP, fiecare câte 2.

În altă ordine de idei, în perioada imediat următoare vor depune 
jurământul şi ceilalţi 3 aleşi locali  care urmează să fie validaţi de 
instanţă. E vorba de Marian Ursu (PNL), Lenuţa Coman şi Marius 
Buzoianu (ambii PSD).

Structura Consiliului Local municipal Olteniţa: 
19 mandate
Alianţa PNL-USR: Claudiu Cocoşilă, Cristian Ivan, Cristiana 
Drăgan, Gheorghe Constantin, George Ciorică, Dorel Tomoiagă, 
Gabriel Cotea, Niculae Scăieţeanu. Urmează să fie validat: Marian 
Ursu

PSD: Ion Piţoi, Alina Munteanu, Viorel Pironea, Cristina Popa. 
Urmează să fie validaţi: Lenuţa Coman şi Marius Buzoianu.

PRO România: Florin Leonard Petre, Marius Eduard Oprican

PMP: Dumitru Pană, Niculae Enciu

Marius Dulce, noul primar al municipiului 
reşedinţă de judeţ a declarat pentru 
www.arenamedia.ro că în prima şedinţă 
de lucru a noului Consiliul Local va iniţia 
o Hotărâre de Consiliu în care va 
propune acordarea titlului de Cetăţean 
de onoare post-mortem lui Dan Drăgulin, 
primar al Călăraşiului în perioada 2012-
2020, care s-a stins din viaţă din cauza 
infectării cu coronavirus. “Niciodată nu 
m-am gândit că-mi voi începe mandatul 
într-o astfel de conjunctură nefericită. 
N-am crezut că Dan Drăgulin, primar al 
municipiului Călăraşi, va pleca atât de 

Bazinul didactic de înot construit în repede la cele sfinte. Am sperat până în 
incinta Complexului Sportiv Dunărea să-i ultima clipă că se va face bine. Mai avea 
poarte numele. “Ba mai mult, voi multe de spus în politica locală. Dar 
propune consilierilor locali ca Bazinul de dacă Dumnezeu aşa a decis...Am fost 
înot să-i poarte numele. E vorba de un marcat de cele întâmplate. Am lucrat 
proiect care s-a născut în timpul împreună, am colaborat atât în cadrul 
mandatelor sale şi la care şi-a adus Primăriei cât şi în Consiliul Local. În 
contribuţia. Dincolo de bătăliile politice două rânduri am fost adversari, poate 
derulate cu precădere în timpul că au existat şi anumite disensiuni între 
campaniilor electorale, să nu uităm să noi însă lucrurile astea nu mă împiedică 
fim oameni.” a conchis Marius Dulce.să propun în prima şedinţă de lucru a 

noului Consiliu Local spre aprobare Daniel Şefan Drăgulin, primar al oraşului 
Proiectul de hotărâre privind acordarea Călăraşi între 2012 şi 2020, a murit pe 12 
titlului de cetăţean de onoare post octombrie, după ce s-a infectat cu 
mortem lui Dan Drăgulin.” a declarat coronavirus. El avea 59 de ani şi se afla 
Dulce care a mai adăugat că în semn de internat la Institutul Matei Balş din 
preţuire pentru munca depusă de fostul Bucureşti, având mai multe 
edil va mai propune consilierilor ca comorbidităţi.

Primăria Municipiului Călăraşi a finalizat 
implementarea proiectului cu titlul “Înfiinţare staţii 
de reîncărcare a vehiculelor electrice în Municipiul 
Călăraşi” finanţat din Fondul de Mediu.
Valoarea totală a proiectului este de 794.539,20 lei 
inclusiv TVA lei, la care bugetul local, conform 
cerinţelor de finanţare, contribuie cu 10%. 
Astfel, Primăria Municipiului Călăraşi rezolvă încă 
una dintre solicitările cetăţenilor posesori de 
autovehicule electrice atât din municipiu cât şi a 
celor care sunt în tranzit, şi care contribuie astfel, la 
îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră.  De asemenea, 
proiectul satisface nevoile deţinătorilor inclusiv a 
celor care locuiesc la bloc, permiţând astfel, 
alimentarea din spaţii publice a acestor 
autovehicule. 

combinat Combo 2, conform descrierii din În municipiu sunt deja instalate cele 4 staţii de 
Standardul EN62196-3, pentru încărcarea în curent reîncărcare în următoarele locaţii : 
continu. - Str. 1848 – parcare 

- B-dul 1 Mai parcare spital judeţean De asemenea, ele prezintă acces deschis de 
management şi operare care permite identificarea - Str. Flacăra – parcare sediu Primărie 2 
locatiei, monitorizarea în timp real a functionalitătii, - Str . Stejarului -parcare fostul sediu BancPost
disponibilitătii, cantitătii de energie transferate. S-au efectuat probe ale softurilor şi teste ale 
Accesul permite interconectarea şi comunicarea cu echipamentelor, imediat urmând ca staţiile să 
alte instalaţii similare în timp real; asigură 3 locuri devină funcţionale, cu o lună de gratuitate pentru 
de parcare, egal cu numărul punctelor de toţi utilizatorii. 
reincărcare aferente staţiilor, destinate exclusiv Staţiile respectă Standardul IEC 61851 (Sistem de 
incărcării vehiculelor electrice; asigură accesul incărcare conductivă pentru vehicule electrice), 
permanent şi nediscriminatoriu al publicului; echipate cu 3 prize şi conectori de tip 2 pentru 
echiparea staţiilor de reincărcare este realizată cu vehicule, conform descrierii din Standardul 
meniu în limbă romană şi în limbă engleză, care EN62196-2, 1 priză pentru încărcarea în curent 
comunică prin protocol de tip OCPP-Open Charge alternativ şi 2 prize pentru încărcare în curent 
Point Protocol-minim 1.5.continuu, cu conectori ai sistemului de reincărcare 
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Anul acesta, de-a lungul şi de-a latul Europei, întreaga „Row Adventure” implementat de Asociaţia AISSER şi 
comunitate Interreg sărbătoreşte 30 de ani de cooperare Asociaţia Club Sportiv ACTIS din Călăraşi împreună cu 
teritorială. Prin diferitele acţiuni organizate, avem Asociaţia Sport pentru mine şi pentru tine din Vidin, 
ocazia să vedem cum cooperarea a creat legături din ce ROBG-274, „Standarde unitare, coordonare sporită – 
în ce mai strânse între diferite regiuni de graniţă, pentru securitate comună” implementat de Municipalitatea 
a ne demonstra că suntem vecini şi nu străini şi că Svishtov împreună cu UAT Zimnicea şi ROBG-452, „Bine 
graniţele nu sunt bariere. În acest context, BRCT aţi venit în evul mediu” implementat de Municipalitatea 
Călăraşi a organizat on-line în data de 7 octombrie, Mezdra împreună cu Primăria Dobrosloveni (jud. Olt). 
Conferinţa Anuală a Programului Interreg V-A România – Astfel, am aflat povestea emoţionantă a lui Costinel 
Bulgaria, aducând mai aproape de public rezultate ale MUGEA, un tânăr foarte ambiţios şi hotărât din Comuna 
cooperării dintre România şi Bulgaria, poveşti despre Ştefan Vodă, jud. Călăraşi, care în ciuda faptului că are 
oameni, despre schimbările pozitive pe care cooperarea ambele picioare amputate, participând la acţiunile din 
le aduce şi de ce este crucial ca aceasta să fie sprijinită proiectul RoBg272, şi-a descoperit pasiunea pentru 
la nivel European. Cooperarea Teritorială Europeană canotaj şi ciclism şi a devenit sportiv de performanţă la 

de la Tokyo. Îi dorim succes!ajută oamenii să îşi transforme regiunile în care trăiesc canotaj, câştigând în februarie anul acesta, medalia de 
La momentul actual, stadiul implementării Programului pentru a îşi îndeplini obiectivele comune de egalitate, aur la Campionatul Naţional de Canotaj Ergometru. În 
în cifre, este după cum urmează:acces la sănătate, libera circulaţie şi pentru o viaţă într- continuare se pregăteşte intens pentru a se califica la 
l 171 de proiecte contractate în valoare de aprox. 274 un mediu mai curat. lotul care va participa la Jocurile Paralimpice din 2021 
milioane euro;Au fost furnizate detalii cu privire la stadiul 
l 68 proiecte în implementare în valoare de aprox. 191 implementării Programului precum şi rezultatele majore 
milioane euro;obţinute de către parte din proiectele finanţate în 
Pentru a afla mai multe informaţii despre Programul cadrul Programului iar participanţii au avut 
Interreg V-A România-Bulgaria, despre evenimentele oportunitatea de a simţi îndeaproape atmosfera 
viitoare, dar şi despre proiectele finanţate, vă invităm cooperării transfrontaliere prin vizionarea unor 
să accesaţi pagina de internet www.interregrobg.eu.interviuri cu membrii echipelor proiectelor: ROBG-272, 

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

Poveşti despre oameni - INTERREG V-A România – Bulgaria

Conducerea Consiliului Judeţean Călăraşi a anunţat 
recent pe pagina de Facebook că ISU Călăraşi a fost 
dotat cu un sistem mobil de pompare a apei în caz de 
inundaţii.

“Sistemul este format din 3 pompe cu o capacitate de 
pompare de 50.000 l/minut, prevăzut cu rampe uşoare 
şi dispozitive plutitoare. Construcţia este compactă, 
realizată dintr-o carcasă de tip container şi dispune de 
acces la orice apă deschisă la o distanţă de minim 50 m 
pe orizontală şi/sau minim 10 m pe verticală. Întregul 
echipament este achiziţionat în cadrul proiectului 
transfrontalier "Managementul de risc şi protecţia la 
inundaţii în regiunile Călăraşi-Polski Trambesh, 
România-Bulgaria, implementat de Consiliul Judeţean 
Călăraşi. Valoarea sistemului de pompare este de 
550.000 de euro.” se mai arată în mesajul postat pe 
Facebook.

Deşi a avut un rol activ la nivelul organizaţiei judeţene, 
coordonanând practic campania electorală la nivelul 
judeţului (mai puţin municipiul reşedinţă de judeţ), 
Răducu Filipescu n-a mai fost agreat de conducerea 
centrală a partidului care nu l-a maio desemnat candidat 
pentru Parlamentul României la alegerile din 6 
decembrie. Căruia fapt se datorează această 'decădere” 
de neimaginat în urmă cu câteva luni? Un răspuns l-a 
oferit miercuri fostul său rival, Vasile Iliuţă cel care a 
simţit pe propria-i piele ce înseamnă ostilitatea servită în 
cantităţi industriale din 2017 încoace de către fostul 
mare şef al PNL Călăraşi. “Cred că e rezultatul alegerilor 
foarte proaste făcute de PNL, la Călăraşi i se datorează 
fără îndoială. Pentru că angajamentele asumate odată 
cu coordonarea campaniei vizau câştigarea alegerilor 
locale cu un procent de 70% şi dispariţia PSD-ului la 
Călăraşi.” a spus miercuri Iliuţă.

Neacceptarea pe listele PNL, nici la Călăraşi dar nici în 
ţară, înseamnă de fapt retragerea sa din viaţa politică, 
poate chiar şi publică şi totodată finalizarea unei epoci 
cu bunele dar mai ales cu relele sale. Aşa se face că după 
16 de domnie asigurată uneori despotic de Filipescu, 
PNL se prezintă la parlamentare cu o serie de tineri care 
nici unul n-a crescut în preajma sa. Şi poate că e mult 
mai bine aşa!

Consiliul Judeţean şi toate promisiunile 
făcute în campania electorală vor 
deveni realitate. Salut competitorii care 
au pierdut, trebuie împreună să 
înţelegem că am depus un jurământ ca 
împreună să facem ce este mai bine 
pentru binele locuitorilor judeţului 
Călăraşi.”

Iliuţă speră ca PSD să câştige pe 6 
decembrie şi alegerile parlamentare. 
“Avem o responsabilitate, cred că 
luptele politice după 6 decembrie 
trebuie să înceteze. Avem fiecare câte o 
echipă de parlamentari propusă 
cetăţenilor care vor dori să o voteze pe 
6 decembrie, avem speranţa că vom 
avea o majoritate în Parlamentul 
României iar PSD va reuşi să guverneze 
în mandatul 2020-2024. Pentru toate 

De vineri, Vasile Iliuţă a intrat în posesia însemnat mandatul 2016-2020. A 
astea vă mulţumesc tuturor. Mulţumesc 

mandatului de preşedinte al Consiliului însemnat 28 de proiecte care se află în 
cetăţenilor judeţului Călăraşi că au avut 

Judeţean Călăraşi. În cadrul ceremoniei diferite faze. Ele depăşesc, ca valoare, 
încredere în echipa PSD şi în echipa 

de învestitură, Iliuţă a subliniat că peste 100 de milioane de euro. Vom 
Iliuţă. Vă mulţumesc şi la treabă!” a 

prioritatea sa va fi continuarea continua dezvoltarea judeţului Călăraşi 
conchis noul preşedinte al Consiliului procesului de dezvoltare a judeţului cu mai multe proiecte decât am avut în 
Judeţean Călăraşi.Călăraşi. “Astăzi e un moment special mandatul 2016-2020.'' a spus Iliuţă care 
Pe 27 septembrie, Vasile Iliuţă a fost pentru judeţul Călăraşi. Încetează acele şi-a exprimat satisfacţia că în calitate de 
'creditat” pentru şefia CJ de 57.100 de Ordine care au fost emise cu privire la preşedinte se va putea baza pe o 
călărăşeni (44,58%), depăşindu-l pe suspendarea mea. Astăzi intrăm în majoritate în cadrul CJ pentru 

drepturi, putem să spunem că vom promovarea cu succes a promisiunilor Valentin Barbu, candidatul susţinut de 
continua proiectele judeţului Călăraşi şi iniţiate în timpul campaniei electorale Alianţa PNL-USR Călăraşi care a strâns 
aş face o menţiune în legătură cu ce a “Am astăzi suportul majorităţii în 51.127 de voturi (39,92%).

n Olteniţa

Ion Piţoi (PSD), ales viceprimar 
de noul Consiliu Local

Marius Dulce: Din acest moment 
este bine să facem aşa cum am jurat!

M. Dulce: În prima şedinţă de Consiliu Local 
voi propune acordarea titlului de Cetăţean 

de onoare post-mortem fostului primar

Primăria a finalizat implementarea proiectului 
cu titlul “Înfiinţare staţii de reîncărcare a 

vehiculelor electrice în Municipiul Călăraşi”

PSD Călăraşi are un nou preşedinte interimar

Vasile Iliuţă: Am astăzi suportul majorităţii în 
Consiliul Judeţean şi toate promisiunile făcute 

în campania electorală vor deveni realitate

V. Iliuţă, despre Filipescu:  
Rezultatul alegerilor foarte 

proaste i se datorează!

ISU Călăraşi, dotat cu un 
sistem mobil de pompare 
a apei în caz de inundaţii
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Organizaţia judeţeană PSD Călăraşi are un nou preşedinte într-un mesaj postat pe pagina oficială de Facebook PSD 
interimar. Consiliul Politic Naţional a decis numirea în această organizaţia judeţeană Călăraşi.
funcţie a lui Vasile Iliuţă care-l înlocuieşte astfel pe Paul În altă ordine de idei, prim prisma rezultatelor obţinute la 
Stănescu, secretarul general al partidului. localele din 27 septembrie, PSD Călăraşi s-a clasat pe locul 5 
“Vasile ILIUŢĂ, noul preşedinte interimar PSD CĂLĂRAŞI. într-un clasament intern al partidului realizat la nivel national, 
Având în vedere rezultatele obţinute la alegerile locale din 27 cu 45,12%. Din 125.891 de voturi valabil exprimate, social-
septembrie 2020 de către Organizatia Judeţeană PSD democraţii călărăşeni au obţinut 56.801 voturi.
Călăraşi, Consiliul Politic Naţional a hotărât, în unanimitate, Pe primul loc se situează PSD Buzău cu 57,68%. Urmează PSD 
numirea domnului Vasile Iliuţă în funcţia de preşedinte Olte cu 54,44%, PSD Brăila cu 47,97%. Pe 4 s-a situate 
interimar PSD CĂLĂRAŞI. Noul lider va coordona activitatea organizaţia PSD Mehedinţi cu 45,58%. În Top 10 mai figurează 
organizatorică şi politică a Organizaţiei Judeţene PSD PSD Argeş cu 44,78% (locul 6), PSD Hunedoara cu 43,80% 
CĂLĂRAŞI până la organizarea şi desfăşurarea Conferinţei (locul 7), PSD Dâmboviţa cu 43,66% (locul 8), PSD Gorj cu 
Judeţene pentru alegerea conducerii organizaţiei.“ se arată 42,95% (locul 9) şi PSD Bacău cu 42,25% (locul 10).

Începând de astăzi, municipiul 
Călăraşi are un nou primar, cu acte în 
regulă. În prezenţa subprefectului Ion 
Stan, a preşedintelui ales al 
Consiliului Judeţean Călăraşi şi a 
noilor aleşi locali, Marius Dulce a 
depus jurământul în cadrul unei 
ceremonii găzduite de sala de şedinţe 
a Primăriei Călăraşi. “Este timpul să 
punem capăt alegerilor locale. Din 
acest moment, este bine să facem 
aşa cum am jurat, să ne gândim la 
locuitorii Călăraşiului, să ne gândim 
la acest municipiu pentru trebuie să-
l dezvoltăm” a spus în mesajul 
adresat consilierilor locali Marius 
Dulce care a continuat “Trebuie să 
spunem că avem proiecte în 
derulare, trebuie să spunem că avem 
nevoie de proiecte în continuare. 
Vom avea grijă de ce este bine lăsat 
şi bine făcut şi le vom continua pe 
cele demarate. În acelaşi timp cu 

consilieri locali: Nicolae Dragu, Liviu al fiecărui cartier şi al fiecărui om ajutorul dvs. trebuie să dezvoltăm 
Muşat, Gheorghe Stoian, Iuliana Raiu, care va avea nevoie de serviciile oraşul. Trebuie să fim o echipă, 
Florian Dinu, Carmen Filimon (toţi 6 administraţiei locale.trebuie să faceţi şi-mi doresc să 
PSD), Viorel Ivanciu, Dragoş Coman, faceţi o opoziţie constructivă aşa Am creionat deja o strategie de 
Camelia Croitoru, Cătălin Marius cum am făcut şi noi înainte. comunicare cu dumneavoastră pe 
Călin, Mircea Buzea şi Andrei Niţă Prioritatea noastră nu mai e lupta care o voi implementa cu succes 
(toţi 6 PNL), Alexandru Chiriţă şi Vlad politică ci dezvoltarea oraşului. Vă pentru că nu vreau să ne vedem o 
Sârzea (ambii PRO România), Liviu mulţumesc şi vă asigur de tot dată la 4 ani, vreau să vă ştiu 
Coman şi Toni Buzoianu (ambii PMP) sprijinul meu. Trebuie să dezvoltăm 

problemele şi să le găsim rezolvările.ŞI Costin Mirescu (USR). acest oraş ca să fie unul cu adevărat 
Voi fi prezent în stradă, voi verifica european. Vă mulţumesc încă o dată, Încă din 14 octombrie, instanţa a 
personal lucrările care se execută în am încredere în dvs.” invalidat mandatele lui Vasile Iliuţă, 
municipiu, voi merge în şcoli pentru a Marius Dulce, Nicuşor Cionoiu (toţi 3 Fost viceprimar în perioada 2012-
afla doleanţele cadrelor didactice, voi PSD) şi Daniel Ştefan Drăgulin (PNL).2016 dar şi consilier local în două 
analiza stadiul proiectelor şi voi mandate, Marius Dulce a câştigat pe Şedinţa privind desemnarea 
identifica alte axe pentru a atrage 27 septembrie competiţia pentru viceprimarilor s-ar putea desfăşura 

Primăria Călăraşi, totalizând nu mai bani europeni către oraş. Ne apucăm spre finalul săptămânii viitoare.
puţin de 10.281 de voturi (43,43%). de treabă!”, mesaj transmis de noul “Astăzi am depus jurământul în 

primar, Marius Dulce, pe pagina Tot vineri au depus jurământul şi au calitate de primar al municipiului 
intrat în posesia mandatelor de personală de Facebook.Călăraşi. Îmi doresc să fiu un primar 

După ce vineri a a avut loc ceremonia de învestire, noul primar al 
municipiului Olteniţa i-a convocat astăzi pe cei 16 consilieri locali 
validaţi în şedinţă ordinară pentru alegerea viceprimarului. 

Cele două propuneri au fost Cristian Ivan, susţinut de Alianţa 
PNL-USR Olteniţa care a numărat astăzi 8 consilieri şi Ion Piţoi, 
candidatul sprijinit de cei 4 aleşi locali PSD. Fostul viceprimar, 
Piţoi a primit din partea colegilor săi 10 voturi, rămânând în 
continuare în 'board-ul” Primăriei, în vreme ce contracandidatul 
său, doar 6. 

(Re)alegerea lui Ion Piţoi 
confirmă că munca depusă 
de fostul şi actualul 
viceprimar, în cei 4 ani de 
mandat, 2016-2020, a fost 
până la urmă apreciată şi 
de rivalii săi politici. În mod 
sigur, noului edil, Costinel 
Milescu va avea alături un 
colaborator de nădejde 
care ştie foarte bine care 
sunt punctele nevralgice al 
Olteniţei.

În acest nou Consiliu Local, 
rezultat în urma alegerilor 
din 27 septembrie. Alianţa 
PNL-USR deţine 9 mandate, 
PSD, 6, PRO România şi PMP, fiecare câte 2.

În altă ordine de idei, în perioada imediat următoare vor depune 
jurământul şi ceilalţi 3 aleşi locali  care urmează să fie validaţi de 
instanţă. E vorba de Marian Ursu (PNL), Lenuţa Coman şi Marius 
Buzoianu (ambii PSD).

Structura Consiliului Local municipal Olteniţa: 
19 mandate
Alianţa PNL-USR: Claudiu Cocoşilă, Cristian Ivan, Cristiana 
Drăgan, Gheorghe Constantin, George Ciorică, Dorel Tomoiagă, 
Gabriel Cotea, Niculae Scăieţeanu. Urmează să fie validat: Marian 
Ursu

PSD: Ion Piţoi, Alina Munteanu, Viorel Pironea, Cristina Popa. 
Urmează să fie validaţi: Lenuţa Coman şi Marius Buzoianu.

PRO România: Florin Leonard Petre, Marius Eduard Oprican

PMP: Dumitru Pană, Niculae Enciu

Marius Dulce, noul primar al municipiului 
reşedinţă de judeţ a declarat pentru 
www.arenamedia.ro că în prima şedinţă 
de lucru a noului Consiliul Local va iniţia 
o Hotărâre de Consiliu în care va 
propune acordarea titlului de Cetăţean 
de onoare post-mortem lui Dan Drăgulin, 
primar al Călăraşiului în perioada 2012-
2020, care s-a stins din viaţă din cauza 
infectării cu coronavirus. “Niciodată nu 
m-am gândit că-mi voi începe mandatul 
într-o astfel de conjunctură nefericită. 
N-am crezut că Dan Drăgulin, primar al 
municipiului Călăraşi, va pleca atât de 

Bazinul didactic de înot construit în repede la cele sfinte. Am sperat până în 
incinta Complexului Sportiv Dunărea să-i ultima clipă că se va face bine. Mai avea 
poarte numele. “Ba mai mult, voi multe de spus în politica locală. Dar 
propune consilierilor locali ca Bazinul de dacă Dumnezeu aşa a decis...Am fost 
înot să-i poarte numele. E vorba de un marcat de cele întâmplate. Am lucrat 
proiect care s-a născut în timpul împreună, am colaborat atât în cadrul 
mandatelor sale şi la care şi-a adus Primăriei cât şi în Consiliul Local. În 
contribuţia. Dincolo de bătăliile politice două rânduri am fost adversari, poate 
derulate cu precădere în timpul că au existat şi anumite disensiuni între 
campaniilor electorale, să nu uităm să noi însă lucrurile astea nu mă împiedică 
fim oameni.” a conchis Marius Dulce.să propun în prima şedinţă de lucru a 

noului Consiliu Local spre aprobare Daniel Şefan Drăgulin, primar al oraşului 
Proiectul de hotărâre privind acordarea Călăraşi între 2012 şi 2020, a murit pe 12 
titlului de cetăţean de onoare post octombrie, după ce s-a infectat cu 
mortem lui Dan Drăgulin.” a declarat coronavirus. El avea 59 de ani şi se afla 
Dulce care a mai adăugat că în semn de internat la Institutul Matei Balş din 
preţuire pentru munca depusă de fostul Bucureşti, având mai multe 
edil va mai propune consilierilor ca comorbidităţi.

Primăria Municipiului Călăraşi a finalizat 
implementarea proiectului cu titlul “Înfiinţare staţii 
de reîncărcare a vehiculelor electrice în Municipiul 
Călăraşi” finanţat din Fondul de Mediu.
Valoarea totală a proiectului este de 794.539,20 lei 
inclusiv TVA lei, la care bugetul local, conform 
cerinţelor de finanţare, contribuie cu 10%. 
Astfel, Primăria Municipiului Călăraşi rezolvă încă 
una dintre solicitările cetăţenilor posesori de 
autovehicule electrice atât din municipiu cât şi a 
celor care sunt în tranzit, şi care contribuie astfel, la 
îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră.  De asemenea, 
proiectul satisface nevoile deţinătorilor inclusiv a 
celor care locuiesc la bloc, permiţând astfel, 
alimentarea din spaţii publice a acestor 
autovehicule. 

combinat Combo 2, conform descrierii din În municipiu sunt deja instalate cele 4 staţii de 
Standardul EN62196-3, pentru încărcarea în curent reîncărcare în următoarele locaţii : 
continu. - Str. 1848 – parcare 

- B-dul 1 Mai parcare spital judeţean De asemenea, ele prezintă acces deschis de 
management şi operare care permite identificarea - Str. Flacăra – parcare sediu Primărie 2 
locatiei, monitorizarea în timp real a functionalitătii, - Str . Stejarului -parcare fostul sediu BancPost
disponibilitătii, cantitătii de energie transferate. S-au efectuat probe ale softurilor şi teste ale 
Accesul permite interconectarea şi comunicarea cu echipamentelor, imediat urmând ca staţiile să 
alte instalaţii similare în timp real; asigură 3 locuri devină funcţionale, cu o lună de gratuitate pentru 
de parcare, egal cu numărul punctelor de toţi utilizatorii. 
reincărcare aferente staţiilor, destinate exclusiv Staţiile respectă Standardul IEC 61851 (Sistem de 
incărcării vehiculelor electrice; asigură accesul incărcare conductivă pentru vehicule electrice), 
permanent şi nediscriminatoriu al publicului; echipate cu 3 prize şi conectori de tip 2 pentru 
echiparea staţiilor de reincărcare este realizată cu vehicule, conform descrierii din Standardul 
meniu în limbă romană şi în limbă engleză, care EN62196-2, 1 priză pentru încărcarea în curent 
comunică prin protocol de tip OCPP-Open Charge alternativ şi 2 prize pentru încărcare în curent 
Point Protocol-minim 1.5.continuu, cu conectori ai sistemului de reincărcare 
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Anul acesta, de-a lungul şi de-a latul Europei, întreaga „Row Adventure” implementat de Asociaţia AISSER şi 
comunitate Interreg sărbătoreşte 30 de ani de cooperare Asociaţia Club Sportiv ACTIS din Călăraşi împreună cu 
teritorială. Prin diferitele acţiuni organizate, avem Asociaţia Sport pentru mine şi pentru tine din Vidin, 
ocazia să vedem cum cooperarea a creat legături din ce ROBG-274, „Standarde unitare, coordonare sporită – 
în ce mai strânse între diferite regiuni de graniţă, pentru securitate comună” implementat de Municipalitatea 
a ne demonstra că suntem vecini şi nu străini şi că Svishtov împreună cu UAT Zimnicea şi ROBG-452, „Bine 
graniţele nu sunt bariere. În acest context, BRCT aţi venit în evul mediu” implementat de Municipalitatea 
Călăraşi a organizat on-line în data de 7 octombrie, Mezdra împreună cu Primăria Dobrosloveni (jud. Olt). 
Conferinţa Anuală a Programului Interreg V-A România – Astfel, am aflat povestea emoţionantă a lui Costinel 
Bulgaria, aducând mai aproape de public rezultate ale MUGEA, un tânăr foarte ambiţios şi hotărât din Comuna 
cooperării dintre România şi Bulgaria, poveşti despre Ştefan Vodă, jud. Călăraşi, care în ciuda faptului că are 
oameni, despre schimbările pozitive pe care cooperarea ambele picioare amputate, participând la acţiunile din 
le aduce şi de ce este crucial ca aceasta să fie sprijinită proiectul RoBg272, şi-a descoperit pasiunea pentru 
la nivel European. Cooperarea Teritorială Europeană canotaj şi ciclism şi a devenit sportiv de performanţă la 

de la Tokyo. Îi dorim succes!ajută oamenii să îşi transforme regiunile în care trăiesc canotaj, câştigând în februarie anul acesta, medalia de 
La momentul actual, stadiul implementării Programului pentru a îşi îndeplini obiectivele comune de egalitate, aur la Campionatul Naţional de Canotaj Ergometru. În 
în cifre, este după cum urmează:acces la sănătate, libera circulaţie şi pentru o viaţă într- continuare se pregăteşte intens pentru a se califica la 
l 171 de proiecte contractate în valoare de aprox. 274 un mediu mai curat. lotul care va participa la Jocurile Paralimpice din 2021 
milioane euro;Au fost furnizate detalii cu privire la stadiul 
l 68 proiecte în implementare în valoare de aprox. 191 implementării Programului precum şi rezultatele majore 
milioane euro;obţinute de către parte din proiectele finanţate în 
Pentru a afla mai multe informaţii despre Programul cadrul Programului iar participanţii au avut 
Interreg V-A România-Bulgaria, despre evenimentele oportunitatea de a simţi îndeaproape atmosfera 
viitoare, dar şi despre proiectele finanţate, vă invităm cooperării transfrontaliere prin vizionarea unor 
să accesaţi pagina de internet www.interregrobg.eu.interviuri cu membrii echipelor proiectelor: ROBG-272, 

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

Poveşti despre oameni - INTERREG V-A România – Bulgaria

Conducerea Consiliului Judeţean Călăraşi a anunţat 
recent pe pagina de Facebook că ISU Călăraşi a fost 
dotat cu un sistem mobil de pompare a apei în caz de 
inundaţii.

“Sistemul este format din 3 pompe cu o capacitate de 
pompare de 50.000 l/minut, prevăzut cu rampe uşoare 
şi dispozitive plutitoare. Construcţia este compactă, 
realizată dintr-o carcasă de tip container şi dispune de 
acces la orice apă deschisă la o distanţă de minim 50 m 
pe orizontală şi/sau minim 10 m pe verticală. Întregul 
echipament este achiziţionat în cadrul proiectului 
transfrontalier "Managementul de risc şi protecţia la 
inundaţii în regiunile Călăraşi-Polski Trambesh, 
România-Bulgaria, implementat de Consiliul Judeţean 
Călăraşi. Valoarea sistemului de pompare este de 
550.000 de euro.” se mai arată în mesajul postat pe 
Facebook.

Deşi a avut un rol activ la nivelul organizaţiei judeţene, 
coordonanând practic campania electorală la nivelul 
judeţului (mai puţin municipiul reşedinţă de judeţ), 
Răducu Filipescu n-a mai fost agreat de conducerea 
centrală a partidului care nu l-a maio desemnat candidat 
pentru Parlamentul României la alegerile din 6 
decembrie. Căruia fapt se datorează această 'decădere” 
de neimaginat în urmă cu câteva luni? Un răspuns l-a 
oferit miercuri fostul său rival, Vasile Iliuţă cel care a 
simţit pe propria-i piele ce înseamnă ostilitatea servită în 
cantităţi industriale din 2017 încoace de către fostul 
mare şef al PNL Călăraşi. “Cred că e rezultatul alegerilor 
foarte proaste făcute de PNL, la Călăraşi i se datorează 
fără îndoială. Pentru că angajamentele asumate odată 
cu coordonarea campaniei vizau câştigarea alegerilor 
locale cu un procent de 70% şi dispariţia PSD-ului la 
Călăraşi.” a spus miercuri Iliuţă.

Neacceptarea pe listele PNL, nici la Călăraşi dar nici în 
ţară, înseamnă de fapt retragerea sa din viaţa politică, 
poate chiar şi publică şi totodată finalizarea unei epoci 
cu bunele dar mai ales cu relele sale. Aşa se face că după 
16 de domnie asigurată uneori despotic de Filipescu, 
PNL se prezintă la parlamentare cu o serie de tineri care 
nici unul n-a crescut în preajma sa. Şi poate că e mult 
mai bine aşa!

Consiliul Judeţean şi toate promisiunile 
făcute în campania electorală vor 
deveni realitate. Salut competitorii care 
au pierdut, trebuie împreună să 
înţelegem că am depus un jurământ ca 
împreună să facem ce este mai bine 
pentru binele locuitorilor judeţului 
Călăraşi.”

Iliuţă speră ca PSD să câştige pe 6 
decembrie şi alegerile parlamentare. 
“Avem o responsabilitate, cred că 
luptele politice după 6 decembrie 
trebuie să înceteze. Avem fiecare câte o 
echipă de parlamentari propusă 
cetăţenilor care vor dori să o voteze pe 
6 decembrie, avem speranţa că vom 
avea o majoritate în Parlamentul 
României iar PSD va reuşi să guverneze 
în mandatul 2020-2024. Pentru toate 

De vineri, Vasile Iliuţă a intrat în posesia însemnat mandatul 2016-2020. A 
astea vă mulţumesc tuturor. Mulţumesc 

mandatului de preşedinte al Consiliului însemnat 28 de proiecte care se află în 
cetăţenilor judeţului Călăraşi că au avut 

Judeţean Călăraşi. În cadrul ceremoniei diferite faze. Ele depăşesc, ca valoare, 
încredere în echipa PSD şi în echipa 

de învestitură, Iliuţă a subliniat că peste 100 de milioane de euro. Vom 
Iliuţă. Vă mulţumesc şi la treabă!” a 

prioritatea sa va fi continuarea continua dezvoltarea judeţului Călăraşi 
conchis noul preşedinte al Consiliului procesului de dezvoltare a judeţului cu mai multe proiecte decât am avut în 
Judeţean Călăraşi.Călăraşi. “Astăzi e un moment special mandatul 2016-2020.'' a spus Iliuţă care 
Pe 27 septembrie, Vasile Iliuţă a fost pentru judeţul Călăraşi. Încetează acele şi-a exprimat satisfacţia că în calitate de 
'creditat” pentru şefia CJ de 57.100 de Ordine care au fost emise cu privire la preşedinte se va putea baza pe o 
călărăşeni (44,58%), depăşindu-l pe suspendarea mea. Astăzi intrăm în majoritate în cadrul CJ pentru 

drepturi, putem să spunem că vom promovarea cu succes a promisiunilor Valentin Barbu, candidatul susţinut de 
continua proiectele judeţului Călăraşi şi iniţiate în timpul campaniei electorale Alianţa PNL-USR Călăraşi care a strâns 
aş face o menţiune în legătură cu ce a “Am astăzi suportul majorităţii în 51.127 de voturi (39,92%).

n Olteniţa

Ion Piţoi (PSD), ales viceprimar 
de noul Consiliu Local

Marius Dulce: Din acest moment 
este bine să facem aşa cum am jurat!

M. Dulce: În prima şedinţă de Consiliu Local 
voi propune acordarea titlului de Cetăţean 

de onoare post-mortem fostului primar

Primăria a finalizat implementarea proiectului 
cu titlul “Înfiinţare staţii de reîncărcare a 

vehiculelor electrice în Municipiul Călăraşi”

PSD Călăraşi are un nou preşedinte interimar

Vasile Iliuţă: Am astăzi suportul majorităţii în 
Consiliul Judeţean şi toate promisiunile făcute 

în campania electorală vor deveni realitate

V. Iliuţă, despre Filipescu:  
Rezultatul alegerilor foarte 

proaste i se datorează!

ISU Călăraşi, dotat cu un 
sistem mobil de pompare 
a apei în caz de inundaţii
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