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o piesă de teatru de-a lui Caragiale, numai în faţă, dar şi în spate. repet, voi mai candida. Ca să reţină! Consiliu Judeţean de la PSD. Bunul Social-democratul, Nicolae 
cu ciomege, cu bătăi, cu scandaluri, Dumnezeu a vrut acest lucru şi s-a Aţi simţit permanent această Îi anunţaţi încă de pe acum.Rîjnoveanu, a câştigat pe 27 
cu Poliţia alături de ei... N-am înţeles, dovedit că cetăţenii acestui judeţ căldură... Nicolae Rîjnoveanu: Sigur că da. septembrie cel de-al 6-lea 
niciodată ce fel de campanie poate să ştiu, într-adevăr, să aprecieze faptele. Nicolae Rîjnoveanu: Exact. Au fost Sunteţi în continuare primarul mandat de primar al localităţii 
fie asta! Întotdeauna am admirat oamenii care însă şi oameni care au cedat. Dar ei localităţii Roseţi. Am credinţa că veţi Roseţi. A obţinut un procent vor să facă treabă iar acest om chiar Şi ce fel de alegeri... trebuie să înţeleagă un singur lucru, fi primarul tuturor locuitorilor chiar “elocvent” de 61,68%, primind şi în mandatul trecut a făcut treabă la Nicolae Rîjnoveanu: Corect! Au că toate acele mici „atenţii” pe care şi al celor care n-au ieşit la vot sau 

'încrederea” unui număr de nivel de judeţ. Cu ajutorul dumnealui deranjat până şi activitatea din secţii. le-au folosit în această campanie n-au care au votat pentru alţi candidaţi. 
1615 cetăţeni cu drept de vot. am reuşit să avem o linie de transport Personal, nu ştiam cum să reacţionez ţinut. Pur şi simplu manipulează Dar împreună puteţi face alţi paşi 

persoane până la Roseţi deşi am avut Şi în Consiliul Local, PSD deţine în astfel de momente întrucât eram 
un contracandidat, fost consilier responsabil de derularea în bune majoritatea obţinând nu mai 
judeţean care n-a făcut nimic pentru condiţii a alegerilor locale. Dar aceşti puţin de 9 mandate (1454 de 

oameni nu ştiu nici de ruşine, nici de realizarea acestui obiectiv, important voturi – 56,73%). Despre 
lege. Nu ştiu de nimic. Îmi pare rău că pentru locuitorii comunei noastre.

evenimentele din ziua trebuie s-o spun. Oricând intrai într-o Încă o dată se dovedeşte că nu 
alegerilor dar şi despre secţie de votare, erau peste 15 partidul este cel care câştigă. E şi 
campania “mizerabilă” iniţiată oameni acolo. Sunt convins că cel omul. Omul Vasile Iliuţă, omul 

puţin 2 din preşedinţii secţiilor erau de contracandidaţii săi de la Râjnoveanu, omul Marius Dulce şi 
oamenii lor. A fost azi cum n-am avut mulţi alţii. Ca faci parte dintr-un PNL (deh, susţinătorii 
parte vreodată! Pot să vă spun că nici partid sau altul e doar un detaliu.programului prezidenţial 
atunci când am fost în competiţie cu La următoarele alegeri, cele România Educată!), în interviul Bancu (n.r. 2012), nu a fost aşa în ziua parlamentare, acolo într-adevăr îşi de mai jos: votării. Oamenii ăştia n-au nici un fel spun cuvântul nu doar partidele ci şi 
de măsură. Părerea mea! oamenii care şi-au făcut datoria faţă 

Domnule primar Rîjnoveanu, Şi să ştiţi că oamenii din comuna de alegători. Eu cam aşa văd 
înainte de toate, felicitări! După Roseţi au remarcat acest lucru. Nu se problema.
părerea mea a fost o victorie poate ca o persoană  candidată la o Ce le transmiteţi oamenilor?firească, previzibilă. O victorie pe funcţie de consilier să stea toată ziua 

Nicolae Rîjnoveanu: Să aibă care şi dvs. aţi anticipat-o ca urmare cu fundul pe biroul preşedintei de 
încredere în mine. Ceea ce am promis a reacţiilor oamenilor cu care v-aţi votare! Acolo a stat toată ziua! Ba 
în campanie, voi realiza. Voi fi lângă ei întâlnit în campanie şi nu numai. A chiar le dădea şi indicaţii. Nu vă daţi 

importanţi în direcţia implementării sărăcia acestor oameni. Îmi pare rău trup şi suflet, aşa cum mă cunosc. Le fost o altă provocare pe care aţi seama prin ce am trecut! 
proiectelor pe care le-aţi anunţat în pentru ei! Au decăzut total. Dacă au mulţumesc pentru faptul că mi-au depăşit-o cu fruntea sus, în faţa unui Dar, cu toate astea, am avut mare această campanie. ajuns să recurgă la astfel de practici... fost alături. Le mulţumesc şi celor adversar la care nu v-aţi fi gândit în încredere în oameni, chiar zâmbeam Asta-i valoarea lor. care nu m-au votat. Sunt primarul urmă cu câteva luni. Aţi promis c-o Nicolae Rîjnoveanu: Nu ştiu dacă le în sinea mea, că ştiam că va primi o tuturor în aceşti 4 ani de zile şi sper Oricum nu mă mai deranjează să-l învingeţi, aşa s-a şi întâmplat. voi realiza pe toate. De fapt, am lecţie pe care n-o s-o uite toată viaţa. ca începând din acest moment absolut nimic. Faptul că s-au Povestiţi-ne cum au decurs specificat la momentul respectiv că 

Chiar vă pot spune că nu va fi şi cetăţenii comunei Roseţi să lupte prezentat în felul ăsta, că au dus în evenimentele în ziua alegerilor. dacă avem toate posibilităţile 
ultima. Adică, Râjnoveanu, e convins pentru localitatea lor. Aşa cum îmi maniera asta campania murdară, în financiare, vom implementa aceste Nicolae Rîjnoveanu: Aşa cum s-a 
că va mai duce unul, două mandate doresc eu să realizez tot ce mi-am care mi-au implicat familia, denotă că proiecte. Astea sunt proiectele de derulat întreaga campanie. Mizerabil. 
în continuare. Ca să le treacă! Să le propus, aşa să-şi dorească. Să-mi fie astfel de practici n-au nicio legătură căpătâi, care trebuie executate în A fost, într-adevăr, o campanie la care 
piară pofta! alături la fiecare pas pe care vreau să-cu democraţia. Aceste metode sunt nu mă aşteptam mai ales din partea această localitate. Sunt proiecte pe 

l fac. Îmi doresc ca şi cei din Consiliu Cu cât a fost ziua mai grea, cu atât de neconceput în vremurile noastre.contracandidatului meu de la care care cetăţenii şi le doresc a se realiza 
să mă înţeleagă ca să rezolvăm a fost seara mai frumoasă. După Şi vreau să vă mai spun ceva. Fiecare aveam cu totul şi cu totul alte în localitatea lor. O să fac tot ce e 
problemele comunei. Nu-s doar ale numărarea voturilor, aţi ieşit pe face campanie după cum le aşteptări. Am crezut c-o să-l văd cu posibil să le rezolv! În funcţie, repet, 
mele sau ale lor ci ale întregii primul loc. caracterul. Caracter mic, campanie un altfel de mesaj pentru locuitorii de disponibilităţile financiare! Dar o 
comunităţi şi pentru asta ne-au ales murdară. N-au putut să facă altfel. Ca Nicolae Rîjnoveanu: Aşa este! Poate comunei Roseţi, mizând, dacă vreţi, să le rezolvăm.
oamenii.să-i corupă pe bieţii oameni... ba cu nu mă credeţi... Luni, a doua zi, am poate şi pe ceea ce credeam că PSD, partidul pe care-l 

un braţ de gâteje din pădure, ba cu... Le mulţumesc şi celor care au avut aşa, un moment de relaxare cu învăţase de la mine de atâta amar de reprezentaţi de foarte mulţi ani, a fel de fel de presiuni. Nu aşa se contribuit la promovarea şi câţiva oameni din comună. Le sunt vreme. În 2012, deci cu 2 mandate obţinut chiar şi o majoritate în câştigă nişte alegeri. executarea tuturor proiectelor tuturor recunoscător, pentru că aşa înainte, PNL-ul a mai primit o lecţie 
Consiliul Judeţean. Se prefigurează o accesate. Fie că vorbim de colegii mei de frumos m-au mobilizat încât de din partea cetăţenilor din comuna Eu am căutat, cel puţin, să nu-i învăţ perspectivă favorabilă comunei din Primărie, de echipa de fiecare dată când ieşeam în Roseţi. Având în vedere că aceşti pe oameni în felul ăsta. Niciodată, dar 
Roseţi. Aţi spus-o şi în timpul mangement, de proiectanţi, diriginţi campanie, vă spun cu mâna pe inimă oameni ştiu într-adevăr să niciodată, eu n-am folosit astfel de 
campaniei electorale că vă doreaţi de şantier. Eforturile n-au fost în că n-am mai întâlnit, aproape în nici o cântărească faptele m-aşteptam din metode. Asta e măsura culturii 
un parteneriat cu Vasile Iliuţă pentru zadar.campanie, o astfel de apropiere din partea lui la un altfel de mesaj. Ce să acestor politicieni cum se cred ei. S-a 
promovarea proiectelor care vizează partea lor. Asta m-a făcut să cred că vă spun... în ultima zi erau „călare” pe văzut prin campania făcută cât de Tuturor le mulţumesc încă o dată, am 
localitatea pe care o conduceţi.faptele pe care le-am realizat toate secţiile de votare şi nu mă educaţi sunt! mare încredere în dumnealor şi le 
Nicolae Rîjnoveanu: Sunt convins de împreună, în aceşti 4 ani de zile, au feresc să vă spun că inclusiv Poliţia doresc tot binele de pe faţa Şi cu asta, basta! Chiar nu mai vreau 

generat această stare de spirit. acest lucru. Am spus-o şi în timpul era de partea lor. Pur şi simplu am pământului. Îmi doresc ca şi peste 4 să vorbesc de acest lucru. Încă o dată 
crezut că nu mai sunt în România, că campaniei electorale că-mi doresc N-aveai cum să nu te laşi plăcut ani, comuna Roseţi să fie acolo sus în afirm că opoziţia a primit o lecţie din 
nu mai există democraţie! încă un mandat de primar în surprins de modul în care oamenii top, adică pe locul 1, la nivcel de partea cetăţenilor din comuna Roseţi 

“tandem” cu un preşedinte de vorbeau la superlativ de tine. Şi nu judeţ!Mă găseam ca într-un vis urât. Trăiam pe care n-o s-o uite niciodată! Mă 

î î 

î 

î 

î 

î 

î 

î 

Social – democratul, Nicolae Râjnoveanu a depus joi pentru a 6-a respectul meu pentru întreaga clasă politică şi/mi manifest n Comuna Roseţi / Rezultate alegeri locale 27 septembrie
oară consecutiv jurământul în calitate de primar al localităţii dorinţa că împreună vom conlucra pentru binele roseţenilor, l Primar
Roseţi, funcţie pe care a câştigat-o în urma alegerilor locale din pentru ducerea la îndeplinire a proiectelor demarate.

Total alegători înscrişi în liste: 5.034; Total alegători prezenţi la 27 septembrie. În prezenţa subprefectului Ion Stan şi a Voi fi un primar pentru toţi locuitorii, cu dorinţa de a face 
urne: 2.750; Prezenţa: 54,62%; Total voturi valabil exprimate: preşedintelui CJ Călăraşi, Ion Samoilă s-a desfăşurat şedinţa lucruri bune. Avem în faţă o muncă destul de grea pe care cu 
2.618; Total voturi nule: 132privind ceremonia de învestire a primarului Râjnoveanu precum siguranţă o vom duce la bun sfârşit. Cu bună înţelegere şi 

şi a noului Consiliu Local rezultat în urma localelor. “Cred că sunt 1. Nicolar Râjnoveanu (PSD): 1.615 voturi / 61,68%; 2. George respect reciproc ce ne caracterizează pentru a continua strategia 
în asentimentul dvs. mulţumindu-le tuturor celor care s-au Chiriţă (PNL): 921 de voturi / 35,17%; 3. Titi Carp (PRO România): de dezvoltare a localităţii bazându-ne pe programul prezentat în 
prezentat la vot pe 27 septembrie şi au votat aşa cum au simţit. 82 voturi / 3,13%campania electorală. Tot ce vom face în următorii ani are ca 
Suntem puşi în funcţii pentru a sluji interesele cetăţenilor” şi-a scop creşterea calităţii vieţii locuitorilor comunei Roseţi. Avem l Consiliul Local: 15 mandate
început discursul primarul Râjnoveanu care a continuat “În cee mult de lucru, avem multe de făcut. Nu avem timp de pierdut. 

Total alegători înscrişi în liste: 5.034; Total alegători prezenţi la ce mă priveşte, sunt hotărât să respect votul şi cred că şi dvs. la Vom reuşi numai şi numai împreună. Aşa să ne ajute 
urne: 2.750; Prezenţa: 54,62%; Total voturi valabil exprimate: fel, din moment ce aţi depus jurământul, să faceţi totul pentru a Dumnezeu!”
2.563; Total voturi nule: 155lăsa deoparte orgolii sau lupte partinice astfel încât împreună, Pe 27 septembrie, Nicolae Râjnoveanu a obţinut nu mai puţin de 
PSD: 1.454 voturi / 56,73% / 9 mandate; PNL: 885 de voturi / ca o echipă, să ducem la îndeplinire toate proiectele pe care le 1.615 voturi (61,68%) devansându-l pe candidatul susţinut de 
34,52% / 6 mandate; Radu Ion: 123 de voturi / 4,79% / 0 mandat; avem pentru comuna Roseţi. PNL, George Chiriţă (921 de voturi / 35,17%)
PRO România: 101 voturi / 3,94% / 0 mandatAzi am depus jurământul pentru învestirea mea în funcţia de 

De asemenea au depus jurământul intrând în posesia mandatelor primar al comunei Roseţi. Doresc să vă mulţumesc pentru n Nicolae Râjnoveanu / Rezultate obţinute din 2000 încoace
de consilier local: Marian Milea, Vasile Şişman, Niţă Răileanu, încrederea acordată prin votul dvs. şi promit că nu vă voi 2000: N. Râjnoveanu: 1.030 voturi / 45,09%Niculai Ene, Ionuţ Banu, Daniel Barbu, Costică Rîjnoveanu, dezamăgi. Mulţumesc domnului Vasile Iliuţă pentru suport, 
Nicolae Banu – toţi PSD, Adriana Decu, Ionuţ Moroianu, Silvia 2004: N. Râjnoveanu: 1.556 voturi / 58,54%pentru sprijinul acordat, pentru toate eforturile depuse pentru 
Chiriţă, Victor Pană, Dobre Tulpan – toţi PNL.construirea unei administraţii funcţionale şi performante alături 2008: N. Râjnoveanu: 1.644 voturi / 69,27%
Fost pretendent la scaunul de primar, liberalul George Chiriţă s-a de care voi putea duce mai departe proiectele care ne-au făcut 2012: N. RÂjnoveanu: 1.598 voturi / 53,89%
retras din Consiliul Local pentru a-şi desfăşura activitatea de să ieşim în evidenţă. Mulţumesc echipei mele care a fost 

2016: N. Râjnoveanu: 1.903 voturi / 74,65%consilier judeţean. În proxima şedinţă de CL va fi stabilit şi noul implicată şi alături de care vom continua să muncim zi de zi şi în 
viceprimar. 2020: N. Râjnoveanu: 1.615 voturi / 61,68%următorii ani pentru localitatea noastră. Doresc să transmit 

n Roseţi

Nicolae Rîjnoveanu: Pur şi simplu, am crezut că nu 
mai sunt în România, că nu mai există democraţie! 

N. Râjnoveanu: Doresc să vă mulţumesc pentru încrederea 
acordată prin votul dvs. şi promit că nu vă voi dezamăgi

Pe 27 septembrie, Borcea i-a mai dat un lângă dl. Primar. Este unul dintre cei mai 
mandat de încredere lui Aniel Theodor tineri şi mai apreciaţi primari pe care-i avem 
Nedelcu Paţurcă. Primarul susţinut de PNL a noi.Îl cunos pe dl primar încă de la primul 
câştigat într-o manieră entuziasmantă pentru mandat. Şi-a propus să facă multe lucruri 
a 3-a oară consecutiv competiţia pentru bune şi a reuşit. Astîzi, comuna Borcea este 
Primărie depăşindu-l la mare distanţă pe cea mai asfaltată localitate din judeţ iar 
social democratul George Burlacu. această realizare i se datorează domnului 

primar. Vreau să-i urez mult succes. Observ Miercuri, în prezenţa prefectului Marian 
că are alături o echipă de consilieri Stoica, a senatoarei Roxana Paţurcă, a 
pricepuţi, harnici, bine pregătiţi, din toate vicepreşedintelui PNL, Ciprian Pandea, 
categoriile socio-profesionale. Dacă a reuşit candidat pentru Senatul României şi a 
asta, e clar că în următorii 4 ani, comuna inspectoarei şcolare, Elena Mihăilescu, 
Borcea va prospera. Şi vă promit că în acest primarul şi consilierii locali validaţi de 
mandat, cu siguranţă, veţi aduce gaze în instanţă au depus jurământul în cadrul 
comunea Borcea.” a spus candidatul susţinut ceremoniei de învestitură.
de PNL pentru Senat, Ciprian Pandea.“În primul rând, vreau să vă mulţumesc 
Miercuri au depus jurământul şi aleşii locali tuturor celor care aţi fost alături de mine în 
validaţi de instanţă după cum urmează: această campanie care n-a fost una deloc 
Asimacopol Gherghina (PNL), Bîra Mihai uşoară. Eu zic că împreună cu dvs., cu 
Vasile (PNL), Burlacu George Alexandru (PSD), consilierii locali am fost o echipă puternică, 
Ciotură Traian ( PNL), Dumitru Marian ( PNL), o forţă. Am făcut o campanie frumoasă. Nu 
Dobre Maria Doina ( PNL), Gheorghe Valentin am răspuns, am ales să facem o campanie 
( PNL), Ghiţă Nicu ( PSD), Iacob Gheorghe ( onestă, curată. Le voi răspunde adversarilor asumate. N-am nicio îndoială că echipa de jurământului.
PNL), Leuştean Margareta Larisa ( PSD), noştri în următorii 4 ani de mandat prin consilieri PNL e bine pregătită profesional. Senatoarea Roxana Paţurcă l-a felicitat pe 
Nedelcu Lilică ( PNL), Nicolae Ionel ( PNL) şi fapte, nu prin dezinformări, minciuni aşa Vreau să felicit şi aparatul de specialitate al primar pentru victoria obţinută la locale, 
Panait Rodica ( PNL).cum au procedat ei. primarului, pe toţi angajaţii Primăriei. Mă susţinând printr-un mesaj postat pe contul 
Din păcate, cei prezenţi la şedinţă au primit şi În altă ordine de idei, vreau să ştiţi că sunt ştiţi bine, vreau să le facem pe toate în litera personal de Facebook că “Astăzi am trăit un 
o veste tristă. Marţi seară s-a stins din viaţă un om ferm, corect şi hotărât. Vreau să duc legii. Sper ca cetăţeanul din comună care moment emoţionant - Theo, soţul meu, a 
fostul primar, Marcel Zăgărin, cel care la îndeplinire toate proiectele pe care le-am vine zi de zi la Primărie să găsească o echipă depus jurământul pentru un nou mandat ca 
obţinuse mandatul de consilier local.început şi pentru asta am nevoie, în primul capabilă să-i rezolve în timp util problemele primar al comunei Borcea. Realegerea sa ca 

rând, să fim o echipă puternică. cu care se confruntă. Să nu stea la rând, aşa edil în această frumoasă comună 
cum se întâmplă cu ani în urmă când am călărăşeană nu face altceva decât să Am în vedere proiecte frumoase pentru 
preluat primul mandat, şi să fie trimis de la confirme faptul că borcenii îşi doresc în comună şi mă gândesc cu precădere la Total alegători înscrişi în liste: 6.815
un birou la altul. Vreau să fim prompţi. Mi- fruntea lor un primar destoinic, capabil să aducerea de gaze, la asfaltarea restului de 

Total alegători prezenţi la urne: 3.137am dorit întotdeauna ca echipa de la conducă destinele comunei şi să o facă să drumuri, de străzi. Noi avem deja un 
Prezenţa: 46,03%Primărie să fie bine înrădăcinată, bine prospere, un om de cuvânt şi de onoare care procent de 99% de străzi asfaltate. Dar 

pregătită pe domeniile respective. Încă o a ştiut mereu să ducă la capăt proiectele pe pentru asta, am nevoie de o echipă Total voturi valabil exprimate: 3.028
dată vă mulţumesc şi să ne ajute Bunul care le vedem cu toţii dezvoltate în Borcea.pregătită, o echipă de consilieri inimoşi iar 

Total voturi nule: 109Dumnezeu în tot ceea ce vom face!” a fost împreună cu colegii din opoziţie să formăm Alături de invitaţii care au onorat această 
Aniel Nedelcu Paţurcă (PNL): 2.179 voturi / mesajul transmis de primarul Aniel Nedelcu cu adevărat o echipă puternică, unită astfel ceremonie cu prezenţa lor, i-am urat, la 
71,96%Paţurcă, imediat după depunerea încât să ne îndeplinim toate proiectele rândul meu, succes în noul mandat şi, cel 

mai important, să reuşească să atragă George Burlacu (PSD): 653 voturi / 21,56%
finanţările de care are nevoie pentru Marcel (PRO România): 150 voturi / 4,95%
implementarea a tot ceea ce şi-a propus 

Dumitriţa Gerea (PRM): 46 voturi / 1,51%pentru locuitorii comunei. Succes, Theo, 
sunt mândră de tine şi de ceea ce faci Borcea / Consiliul Local / Rezultate
pentru oamenii din Borcea! Să fii sănătos şi Total alegători înscrişi în liste: 6.815
să-ţi dea Dumnezeu puterea de a-ţi duce şi 

Total alegători prezenţi la urne: 3.137acest mandat cu succes până la final, în 
Prezenţa: 46,03%beneficiul comunităţii pe care o slujeşti cu 

atâta dăruire!” Total voturi valabil exprimate: 3.006
Vicepreşedintele PNL Călăraşi, Ciprian Total voturi nule: 131
Pandea, a salutat votul covârşitor dat de 

PNL: 2.099 voturi / 68,92%locuitorii comunei lui Aniel Nedelcu Paţurcă, 
asigurându-l pe primarul reales de toată PSD: 665 voturi / 22,12%
susţinerea sa în cazul în care pe 6 decembrie PRO România: 165 voturi / 5,48%
va obţine mandatul de senator. “Felicitări, 

PRM: 77 voturi / 2,56%domnule primar! Sunt onorat să fiu astăzi 

 Borcea / Primar / Rezultate

Pe 27 septembrie s-a produs "minunea" la Ştefan Vodă. După 
30 de ani de domnie, George Avram a pierdut alegerile în faţa 
lui Ionel Zardova. Candidatul susţinut de PSD a primit 668 de 
voturi (57,93%) în vreme ce rivalul său, susţinut de PNL, doar 
485 de voturi (42,06%). 
Marţi s-a pus capăt unei epoci care a lăsat urme adânci pe 
chipul schimonosit  al comunei, odată cu desfăşurarea 
ceremoniei de învestire în funcţie atât a noului primar ales cât 

pentru că îmi pare rău să o spun, am fost şi mă deplasez des şi a consilierilor locali, validaţi de instanţă. "Vă garantez că 
în toate localităţile judeţului dar, nu vreau să se supere îngropăm toată securea războiului şi că de acum înainte se 
nimeni, sunteţi puţin sub ceea ce este nivelul anului 2020. va conduce cu totul altfel această comună faţă de cum a fost 
Dacă o să faceţi echipă şi vreţi să dezvoltaţi localitatea, o să până acum" a spus imediat după depunerea jurământului 
fie posibil. Încă o dată aveţi un sprijin în Consiliul Judeţean, primarul Ionel Zardova care a avut şi un mesaj pentru rivalul 
proiectele dumneavoastră vor fi şi proiectele noastre şi o să său de la locale "Îi urăm pensie liniştită domnului Avram şi îi 
vă ajutăm să ajungeţi acolo unde este normal să ajungeţi cu dăm tot concursul să-l ajutăm cu tot ceea ce-şi doreşte. E înţelegeţi ca începând de astăzi, dacă este posibil, toţi să 
toate localităţile din judeţul Călăraşi. Eu vă mulţumesc şi vă bine venit în comuna Ştefan Vodă, oricând va dori dânsul. Vă uitaţi de bătăliile politice. Să faceţi echipă, pentru că numai 
doresc succes în noul mandat!"mulţumesc pentru susţinere iar contracandidaţilor le în echipă puteţi dezvolta localitatea. Din păcate, domnul 

multumesc anticipat pentru colaborare în Consiliul Local". primar Avram a avut multe mandate dar spun eu şi se vede În noul Consiliu Local, PSD deţine 6 mandate (628 de voturi / 
şi cu ochiul liber, nu şi cu mari realizări în localitatea 54,94%) iar PNL, 5 (447 voturi / 39,10%). Au depus jurământul Prezent la ceremonia de învestitură, consilierul judeţean, Ion 
dumneavoastră. Sperăm ca noul Consiliu împreună cu următorii aleşi locali validaţi de instanţă: Bucşea Nicolae Samoilă, secretar executiv al PSD Călăraşi a declarat "În 
domnul primar Zardova, începând de mâine să trece'I la calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean, în numele (PSD), Dobre Cosmin Nicolae (PSD), Filip Adrian (PSD), Năstase 
elaborarea strategiei pentru dezvoltarea localităţii, să faceţi domnului preşedinte, Vasile Iliuţă, vreau să felicit consilierii, Constantin (PSD), Virgil Valentin (PSD), Radu Marian Adrian 
proiecte. Aveţi un partener de nădejde în Consiliul Judeţean Consiliul nou ales şi bineînţeles primarul care astăzi a depus (PSD), Avram George (PNL), Dincă Florenţa Vasilica (PNL), 
dar ştiţi că vă poate ajuta doar dacă dumneavoastră scrieţi şi jurământul. Vreau să-i mulţumesc domnului Avram pentru Dumitrache Alina (PNL), Mihai Gheorghe (PNL), Velicu 
depuneţi proiecte. Cofinanţări putem să facem să vă ajutăm lunga activitate pe care a avut-o în comună. Vreau să Alexandru (PNL). 

n Borcea

Aniel Nedelcu Paţurcă: Le voi “răspunde” adversarilor 
noştri, în următorii 4 ani de mandat, prin fapte

n Ştefan Vodă

I. Zardova: Vă garantez că de acum înainte 
se va conduce cu totul altfel această comună
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o piesă de teatru de-a lui Caragiale, numai în faţă, dar şi în spate. repet, voi mai candida. Ca să reţină! Consiliu Judeţean de la PSD. Bunul Social-democratul, Nicolae 
cu ciomege, cu bătăi, cu scandaluri, Dumnezeu a vrut acest lucru şi s-a Aţi simţit permanent această Îi anunţaţi încă de pe acum.Rîjnoveanu, a câştigat pe 27 
cu Poliţia alături de ei... N-am înţeles, dovedit că cetăţenii acestui judeţ căldură... Nicolae Rîjnoveanu: Sigur că da. septembrie cel de-al 6-lea 
niciodată ce fel de campanie poate să ştiu, într-adevăr, să aprecieze faptele. Nicolae Rîjnoveanu: Exact. Au fost Sunteţi în continuare primarul mandat de primar al localităţii 
fie asta! Întotdeauna am admirat oamenii care însă şi oameni care au cedat. Dar ei localităţii Roseţi. Am credinţa că veţi Roseţi. A obţinut un procent vor să facă treabă iar acest om chiar Şi ce fel de alegeri... trebuie să înţeleagă un singur lucru, fi primarul tuturor locuitorilor chiar “elocvent” de 61,68%, primind şi în mandatul trecut a făcut treabă la Nicolae Rîjnoveanu: Corect! Au că toate acele mici „atenţii” pe care şi al celor care n-au ieşit la vot sau 

'încrederea” unui număr de nivel de judeţ. Cu ajutorul dumnealui deranjat până şi activitatea din secţii. le-au folosit în această campanie n-au care au votat pentru alţi candidaţi. 
1615 cetăţeni cu drept de vot. am reuşit să avem o linie de transport Personal, nu ştiam cum să reacţionez ţinut. Pur şi simplu manipulează Dar împreună puteţi face alţi paşi 

persoane până la Roseţi deşi am avut Şi în Consiliul Local, PSD deţine în astfel de momente întrucât eram 
un contracandidat, fost consilier responsabil de derularea în bune majoritatea obţinând nu mai 
judeţean care n-a făcut nimic pentru condiţii a alegerilor locale. Dar aceşti puţin de 9 mandate (1454 de 

oameni nu ştiu nici de ruşine, nici de realizarea acestui obiectiv, important voturi – 56,73%). Despre 
lege. Nu ştiu de nimic. Îmi pare rău că pentru locuitorii comunei noastre.

evenimentele din ziua trebuie s-o spun. Oricând intrai într-o Încă o dată se dovedeşte că nu 
alegerilor dar şi despre secţie de votare, erau peste 15 partidul este cel care câştigă. E şi 
campania “mizerabilă” iniţiată oameni acolo. Sunt convins că cel omul. Omul Vasile Iliuţă, omul 

puţin 2 din preşedinţii secţiilor erau de contracandidaţii săi de la Râjnoveanu, omul Marius Dulce şi 
oamenii lor. A fost azi cum n-am avut mulţi alţii. Ca faci parte dintr-un PNL (deh, susţinătorii 
parte vreodată! Pot să vă spun că nici partid sau altul e doar un detaliu.programului prezidenţial 
atunci când am fost în competiţie cu La următoarele alegeri, cele România Educată!), în interviul Bancu (n.r. 2012), nu a fost aşa în ziua parlamentare, acolo într-adevăr îşi de mai jos: votării. Oamenii ăştia n-au nici un fel spun cuvântul nu doar partidele ci şi 
de măsură. Părerea mea! oamenii care şi-au făcut datoria faţă 

Domnule primar Rîjnoveanu, Şi să ştiţi că oamenii din comuna de alegători. Eu cam aşa văd 
înainte de toate, felicitări! După Roseţi au remarcat acest lucru. Nu se problema.
părerea mea a fost o victorie poate ca o persoană  candidată la o Ce le transmiteţi oamenilor?firească, previzibilă. O victorie pe funcţie de consilier să stea toată ziua 

Nicolae Rîjnoveanu: Să aibă care şi dvs. aţi anticipat-o ca urmare cu fundul pe biroul preşedintei de 
încredere în mine. Ceea ce am promis a reacţiilor oamenilor cu care v-aţi votare! Acolo a stat toată ziua! Ba 
în campanie, voi realiza. Voi fi lângă ei întâlnit în campanie şi nu numai. A chiar le dădea şi indicaţii. Nu vă daţi 

importanţi în direcţia implementării sărăcia acestor oameni. Îmi pare rău trup şi suflet, aşa cum mă cunosc. Le fost o altă provocare pe care aţi seama prin ce am trecut! 
proiectelor pe care le-aţi anunţat în pentru ei! Au decăzut total. Dacă au mulţumesc pentru faptul că mi-au depăşit-o cu fruntea sus, în faţa unui Dar, cu toate astea, am avut mare această campanie. ajuns să recurgă la astfel de practici... fost alături. Le mulţumesc şi celor adversar la care nu v-aţi fi gândit în încredere în oameni, chiar zâmbeam Asta-i valoarea lor. care nu m-au votat. Sunt primarul urmă cu câteva luni. Aţi promis c-o Nicolae Rîjnoveanu: Nu ştiu dacă le în sinea mea, că ştiam că va primi o tuturor în aceşti 4 ani de zile şi sper Oricum nu mă mai deranjează să-l învingeţi, aşa s-a şi întâmplat. voi realiza pe toate. De fapt, am lecţie pe care n-o s-o uite toată viaţa. ca începând din acest moment absolut nimic. Faptul că s-au Povestiţi-ne cum au decurs specificat la momentul respectiv că 

Chiar vă pot spune că nu va fi şi cetăţenii comunei Roseţi să lupte prezentat în felul ăsta, că au dus în evenimentele în ziua alegerilor. dacă avem toate posibilităţile 
ultima. Adică, Râjnoveanu, e convins pentru localitatea lor. Aşa cum îmi maniera asta campania murdară, în financiare, vom implementa aceste Nicolae Rîjnoveanu: Aşa cum s-a 
că va mai duce unul, două mandate doresc eu să realizez tot ce mi-am care mi-au implicat familia, denotă că proiecte. Astea sunt proiectele de derulat întreaga campanie. Mizerabil. 
în continuare. Ca să le treacă! Să le propus, aşa să-şi dorească. Să-mi fie astfel de practici n-au nicio legătură căpătâi, care trebuie executate în A fost, într-adevăr, o campanie la care 
piară pofta! alături la fiecare pas pe care vreau să-cu democraţia. Aceste metode sunt nu mă aşteptam mai ales din partea această localitate. Sunt proiecte pe 

l fac. Îmi doresc ca şi cei din Consiliu Cu cât a fost ziua mai grea, cu atât de neconceput în vremurile noastre.contracandidatului meu de la care care cetăţenii şi le doresc a se realiza 
să mă înţeleagă ca să rezolvăm a fost seara mai frumoasă. După Şi vreau să vă mai spun ceva. Fiecare aveam cu totul şi cu totul alte în localitatea lor. O să fac tot ce e 
problemele comunei. Nu-s doar ale numărarea voturilor, aţi ieşit pe face campanie după cum le aşteptări. Am crezut c-o să-l văd cu posibil să le rezolv! În funcţie, repet, 
mele sau ale lor ci ale întregii primul loc. caracterul. Caracter mic, campanie un altfel de mesaj pentru locuitorii de disponibilităţile financiare! Dar o 
comunităţi şi pentru asta ne-au ales murdară. N-au putut să facă altfel. Ca Nicolae Rîjnoveanu: Aşa este! Poate comunei Roseţi, mizând, dacă vreţi, să le rezolvăm.
oamenii.să-i corupă pe bieţii oameni... ba cu nu mă credeţi... Luni, a doua zi, am poate şi pe ceea ce credeam că PSD, partidul pe care-l 

un braţ de gâteje din pădure, ba cu... Le mulţumesc şi celor care au avut aşa, un moment de relaxare cu învăţase de la mine de atâta amar de reprezentaţi de foarte mulţi ani, a fel de fel de presiuni. Nu aşa se contribuit la promovarea şi câţiva oameni din comună. Le sunt vreme. În 2012, deci cu 2 mandate obţinut chiar şi o majoritate în câştigă nişte alegeri. executarea tuturor proiectelor tuturor recunoscător, pentru că aşa înainte, PNL-ul a mai primit o lecţie 
Consiliul Judeţean. Se prefigurează o accesate. Fie că vorbim de colegii mei de frumos m-au mobilizat încât de din partea cetăţenilor din comuna Eu am căutat, cel puţin, să nu-i învăţ perspectivă favorabilă comunei din Primărie, de echipa de fiecare dată când ieşeam în Roseţi. Având în vedere că aceşti pe oameni în felul ăsta. Niciodată, dar 
Roseţi. Aţi spus-o şi în timpul mangement, de proiectanţi, diriginţi campanie, vă spun cu mâna pe inimă oameni ştiu într-adevăr să niciodată, eu n-am folosit astfel de 
campaniei electorale că vă doreaţi de şantier. Eforturile n-au fost în că n-am mai întâlnit, aproape în nici o cântărească faptele m-aşteptam din metode. Asta e măsura culturii 
un parteneriat cu Vasile Iliuţă pentru zadar.campanie, o astfel de apropiere din partea lui la un altfel de mesaj. Ce să acestor politicieni cum se cred ei. S-a 
promovarea proiectelor care vizează partea lor. Asta m-a făcut să cred că vă spun... în ultima zi erau „călare” pe văzut prin campania făcută cât de Tuturor le mulţumesc încă o dată, am 
localitatea pe care o conduceţi.faptele pe care le-am realizat toate secţiile de votare şi nu mă educaţi sunt! mare încredere în dumnealor şi le 
Nicolae Rîjnoveanu: Sunt convins de împreună, în aceşti 4 ani de zile, au feresc să vă spun că inclusiv Poliţia doresc tot binele de pe faţa Şi cu asta, basta! Chiar nu mai vreau 

generat această stare de spirit. acest lucru. Am spus-o şi în timpul era de partea lor. Pur şi simplu am pământului. Îmi doresc ca şi peste 4 să vorbesc de acest lucru. Încă o dată 
crezut că nu mai sunt în România, că campaniei electorale că-mi doresc N-aveai cum să nu te laşi plăcut ani, comuna Roseţi să fie acolo sus în afirm că opoziţia a primit o lecţie din 
nu mai există democraţie! încă un mandat de primar în surprins de modul în care oamenii top, adică pe locul 1, la nivcel de partea cetăţenilor din comuna Roseţi 

“tandem” cu un preşedinte de vorbeau la superlativ de tine. Şi nu judeţ!Mă găseam ca într-un vis urât. Trăiam pe care n-o s-o uite niciodată! Mă 
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Social – democratul, Nicolae Râjnoveanu a depus joi pentru a 6-a respectul meu pentru întreaga clasă politică şi/mi manifest n Comuna Roseţi / Rezultate alegeri locale 27 septembrie
oară consecutiv jurământul în calitate de primar al localităţii dorinţa că împreună vom conlucra pentru binele roseţenilor, l Primar
Roseţi, funcţie pe care a câştigat-o în urma alegerilor locale din pentru ducerea la îndeplinire a proiectelor demarate.

Total alegători înscrişi în liste: 5.034; Total alegători prezenţi la 27 septembrie. În prezenţa subprefectului Ion Stan şi a Voi fi un primar pentru toţi locuitorii, cu dorinţa de a face 
urne: 2.750; Prezenţa: 54,62%; Total voturi valabil exprimate: preşedintelui CJ Călăraşi, Ion Samoilă s-a desfăşurat şedinţa lucruri bune. Avem în faţă o muncă destul de grea pe care cu 
2.618; Total voturi nule: 132privind ceremonia de învestire a primarului Râjnoveanu precum siguranţă o vom duce la bun sfârşit. Cu bună înţelegere şi 

şi a noului Consiliu Local rezultat în urma localelor. “Cred că sunt 1. Nicolar Râjnoveanu (PSD): 1.615 voturi / 61,68%; 2. George respect reciproc ce ne caracterizează pentru a continua strategia 
în asentimentul dvs. mulţumindu-le tuturor celor care s-au Chiriţă (PNL): 921 de voturi / 35,17%; 3. Titi Carp (PRO România): de dezvoltare a localităţii bazându-ne pe programul prezentat în 
prezentat la vot pe 27 septembrie şi au votat aşa cum au simţit. 82 voturi / 3,13%campania electorală. Tot ce vom face în următorii ani are ca 
Suntem puşi în funcţii pentru a sluji interesele cetăţenilor” şi-a scop creşterea calităţii vieţii locuitorilor comunei Roseţi. Avem l Consiliul Local: 15 mandate
început discursul primarul Râjnoveanu care a continuat “În cee mult de lucru, avem multe de făcut. Nu avem timp de pierdut. 

Total alegători înscrişi în liste: 5.034; Total alegători prezenţi la ce mă priveşte, sunt hotărât să respect votul şi cred că şi dvs. la Vom reuşi numai şi numai împreună. Aşa să ne ajute 
urne: 2.750; Prezenţa: 54,62%; Total voturi valabil exprimate: fel, din moment ce aţi depus jurământul, să faceţi totul pentru a Dumnezeu!”
2.563; Total voturi nule: 155lăsa deoparte orgolii sau lupte partinice astfel încât împreună, Pe 27 septembrie, Nicolae Râjnoveanu a obţinut nu mai puţin de 
PSD: 1.454 voturi / 56,73% / 9 mandate; PNL: 885 de voturi / ca o echipă, să ducem la îndeplinire toate proiectele pe care le 1.615 voturi (61,68%) devansându-l pe candidatul susţinut de 
34,52% / 6 mandate; Radu Ion: 123 de voturi / 4,79% / 0 mandat; avem pentru comuna Roseţi. PNL, George Chiriţă (921 de voturi / 35,17%)
PRO România: 101 voturi / 3,94% / 0 mandatAzi am depus jurământul pentru învestirea mea în funcţia de 

De asemenea au depus jurământul intrând în posesia mandatelor primar al comunei Roseţi. Doresc să vă mulţumesc pentru n Nicolae Râjnoveanu / Rezultate obţinute din 2000 încoace
de consilier local: Marian Milea, Vasile Şişman, Niţă Răileanu, încrederea acordată prin votul dvs. şi promit că nu vă voi 2000: N. Râjnoveanu: 1.030 voturi / 45,09%Niculai Ene, Ionuţ Banu, Daniel Barbu, Costică Rîjnoveanu, dezamăgi. Mulţumesc domnului Vasile Iliuţă pentru suport, 
Nicolae Banu – toţi PSD, Adriana Decu, Ionuţ Moroianu, Silvia 2004: N. Râjnoveanu: 1.556 voturi / 58,54%pentru sprijinul acordat, pentru toate eforturile depuse pentru 
Chiriţă, Victor Pană, Dobre Tulpan – toţi PNL.construirea unei administraţii funcţionale şi performante alături 2008: N. Râjnoveanu: 1.644 voturi / 69,27%
Fost pretendent la scaunul de primar, liberalul George Chiriţă s-a de care voi putea duce mai departe proiectele care ne-au făcut 2012: N. RÂjnoveanu: 1.598 voturi / 53,89%
retras din Consiliul Local pentru a-şi desfăşura activitatea de să ieşim în evidenţă. Mulţumesc echipei mele care a fost 

2016: N. Râjnoveanu: 1.903 voturi / 74,65%consilier judeţean. În proxima şedinţă de CL va fi stabilit şi noul implicată şi alături de care vom continua să muncim zi de zi şi în 
viceprimar. 2020: N. Râjnoveanu: 1.615 voturi / 61,68%următorii ani pentru localitatea noastră. Doresc să transmit 

n Roseţi

Nicolae Rîjnoveanu: Pur şi simplu, am crezut că nu 
mai sunt în România, că nu mai există democraţie! 

N. Râjnoveanu: Doresc să vă mulţumesc pentru încrederea 
acordată prin votul dvs. şi promit că nu vă voi dezamăgi

Pe 27 septembrie, Borcea i-a mai dat un lângă dl. Primar. Este unul dintre cei mai 
mandat de încredere lui Aniel Theodor tineri şi mai apreciaţi primari pe care-i avem 
Nedelcu Paţurcă. Primarul susţinut de PNL a noi.Îl cunos pe dl primar încă de la primul 
câştigat într-o manieră entuziasmantă pentru mandat. Şi-a propus să facă multe lucruri 
a 3-a oară consecutiv competiţia pentru bune şi a reuşit. Astîzi, comuna Borcea este 
Primărie depăşindu-l la mare distanţă pe cea mai asfaltată localitate din judeţ iar 
social democratul George Burlacu. această realizare i se datorează domnului 

primar. Vreau să-i urez mult succes. Observ Miercuri, în prezenţa prefectului Marian 
că are alături o echipă de consilieri Stoica, a senatoarei Roxana Paţurcă, a 
pricepuţi, harnici, bine pregătiţi, din toate vicepreşedintelui PNL, Ciprian Pandea, 
categoriile socio-profesionale. Dacă a reuşit candidat pentru Senatul României şi a 
asta, e clar că în următorii 4 ani, comuna inspectoarei şcolare, Elena Mihăilescu, 
Borcea va prospera. Şi vă promit că în acest primarul şi consilierii locali validaţi de 
mandat, cu siguranţă, veţi aduce gaze în instanţă au depus jurământul în cadrul 
comunea Borcea.” a spus candidatul susţinut ceremoniei de învestitură.
de PNL pentru Senat, Ciprian Pandea.“În primul rând, vreau să vă mulţumesc 
Miercuri au depus jurământul şi aleşii locali tuturor celor care aţi fost alături de mine în 
validaţi de instanţă după cum urmează: această campanie care n-a fost una deloc 
Asimacopol Gherghina (PNL), Bîra Mihai uşoară. Eu zic că împreună cu dvs., cu 
Vasile (PNL), Burlacu George Alexandru (PSD), consilierii locali am fost o echipă puternică, 
Ciotură Traian ( PNL), Dumitru Marian ( PNL), o forţă. Am făcut o campanie frumoasă. Nu 
Dobre Maria Doina ( PNL), Gheorghe Valentin am răspuns, am ales să facem o campanie 
( PNL), Ghiţă Nicu ( PSD), Iacob Gheorghe ( onestă, curată. Le voi răspunde adversarilor asumate. N-am nicio îndoială că echipa de jurământului.
PNL), Leuştean Margareta Larisa ( PSD), noştri în următorii 4 ani de mandat prin consilieri PNL e bine pregătită profesional. Senatoarea Roxana Paţurcă l-a felicitat pe 
Nedelcu Lilică ( PNL), Nicolae Ionel ( PNL) şi fapte, nu prin dezinformări, minciuni aşa Vreau să felicit şi aparatul de specialitate al primar pentru victoria obţinută la locale, 
Panait Rodica ( PNL).cum au procedat ei. primarului, pe toţi angajaţii Primăriei. Mă susţinând printr-un mesaj postat pe contul 
Din păcate, cei prezenţi la şedinţă au primit şi În altă ordine de idei, vreau să ştiţi că sunt ştiţi bine, vreau să le facem pe toate în litera personal de Facebook că “Astăzi am trăit un 
o veste tristă. Marţi seară s-a stins din viaţă un om ferm, corect şi hotărât. Vreau să duc legii. Sper ca cetăţeanul din comună care moment emoţionant - Theo, soţul meu, a 
fostul primar, Marcel Zăgărin, cel care la îndeplinire toate proiectele pe care le-am vine zi de zi la Primărie să găsească o echipă depus jurământul pentru un nou mandat ca 
obţinuse mandatul de consilier local.început şi pentru asta am nevoie, în primul capabilă să-i rezolve în timp util problemele primar al comunei Borcea. Realegerea sa ca 

rând, să fim o echipă puternică. cu care se confruntă. Să nu stea la rând, aşa edil în această frumoasă comună 
cum se întâmplă cu ani în urmă când am călărăşeană nu face altceva decât să Am în vedere proiecte frumoase pentru 
preluat primul mandat, şi să fie trimis de la confirme faptul că borcenii îşi doresc în comună şi mă gândesc cu precădere la Total alegători înscrişi în liste: 6.815
un birou la altul. Vreau să fim prompţi. Mi- fruntea lor un primar destoinic, capabil să aducerea de gaze, la asfaltarea restului de 

Total alegători prezenţi la urne: 3.137am dorit întotdeauna ca echipa de la conducă destinele comunei şi să o facă să drumuri, de străzi. Noi avem deja un 
Prezenţa: 46,03%Primărie să fie bine înrădăcinată, bine prospere, un om de cuvânt şi de onoare care procent de 99% de străzi asfaltate. Dar 

pregătită pe domeniile respective. Încă o a ştiut mereu să ducă la capăt proiectele pe pentru asta, am nevoie de o echipă Total voturi valabil exprimate: 3.028
dată vă mulţumesc şi să ne ajute Bunul care le vedem cu toţii dezvoltate în Borcea.pregătită, o echipă de consilieri inimoşi iar 

Total voturi nule: 109Dumnezeu în tot ceea ce vom face!” a fost împreună cu colegii din opoziţie să formăm Alături de invitaţii care au onorat această 
Aniel Nedelcu Paţurcă (PNL): 2.179 voturi / mesajul transmis de primarul Aniel Nedelcu cu adevărat o echipă puternică, unită astfel ceremonie cu prezenţa lor, i-am urat, la 
71,96%Paţurcă, imediat după depunerea încât să ne îndeplinim toate proiectele rândul meu, succes în noul mandat şi, cel 

mai important, să reuşească să atragă George Burlacu (PSD): 653 voturi / 21,56%
finanţările de care are nevoie pentru Marcel (PRO România): 150 voturi / 4,95%
implementarea a tot ceea ce şi-a propus 

Dumitriţa Gerea (PRM): 46 voturi / 1,51%pentru locuitorii comunei. Succes, Theo, 
sunt mândră de tine şi de ceea ce faci Borcea / Consiliul Local / Rezultate
pentru oamenii din Borcea! Să fii sănătos şi Total alegători înscrişi în liste: 6.815
să-ţi dea Dumnezeu puterea de a-ţi duce şi 

Total alegători prezenţi la urne: 3.137acest mandat cu succes până la final, în 
Prezenţa: 46,03%beneficiul comunităţii pe care o slujeşti cu 

atâta dăruire!” Total voturi valabil exprimate: 3.006
Vicepreşedintele PNL Călăraşi, Ciprian Total voturi nule: 131
Pandea, a salutat votul covârşitor dat de 

PNL: 2.099 voturi / 68,92%locuitorii comunei lui Aniel Nedelcu Paţurcă, 
asigurându-l pe primarul reales de toată PSD: 665 voturi / 22,12%
susţinerea sa în cazul în care pe 6 decembrie PRO România: 165 voturi / 5,48%
va obţine mandatul de senator. “Felicitări, 

PRM: 77 voturi / 2,56%domnule primar! Sunt onorat să fiu astăzi 

 Borcea / Primar / Rezultate

Pe 27 septembrie s-a produs "minunea" la Ştefan Vodă. După 
30 de ani de domnie, George Avram a pierdut alegerile în faţa 
lui Ionel Zardova. Candidatul susţinut de PSD a primit 668 de 
voturi (57,93%) în vreme ce rivalul său, susţinut de PNL, doar 
485 de voturi (42,06%). 
Marţi s-a pus capăt unei epoci care a lăsat urme adânci pe 
chipul schimonosit  al comunei, odată cu desfăşurarea 
ceremoniei de învestire în funcţie atât a noului primar ales cât 

pentru că îmi pare rău să o spun, am fost şi mă deplasez des şi a consilierilor locali, validaţi de instanţă. "Vă garantez că 
în toate localităţile judeţului dar, nu vreau să se supere îngropăm toată securea războiului şi că de acum înainte se 
nimeni, sunteţi puţin sub ceea ce este nivelul anului 2020. va conduce cu totul altfel această comună faţă de cum a fost 
Dacă o să faceţi echipă şi vreţi să dezvoltaţi localitatea, o să până acum" a spus imediat după depunerea jurământului 
fie posibil. Încă o dată aveţi un sprijin în Consiliul Judeţean, primarul Ionel Zardova care a avut şi un mesaj pentru rivalul 
proiectele dumneavoastră vor fi şi proiectele noastre şi o să său de la locale "Îi urăm pensie liniştită domnului Avram şi îi 
vă ajutăm să ajungeţi acolo unde este normal să ajungeţi cu dăm tot concursul să-l ajutăm cu tot ceea ce-şi doreşte. E înţelegeţi ca începând de astăzi, dacă este posibil, toţi să 
toate localităţile din judeţul Călăraşi. Eu vă mulţumesc şi vă bine venit în comuna Ştefan Vodă, oricând va dori dânsul. Vă uitaţi de bătăliile politice. Să faceţi echipă, pentru că numai 
doresc succes în noul mandat!"mulţumesc pentru susţinere iar contracandidaţilor le în echipă puteţi dezvolta localitatea. Din păcate, domnul 

multumesc anticipat pentru colaborare în Consiliul Local". primar Avram a avut multe mandate dar spun eu şi se vede În noul Consiliu Local, PSD deţine 6 mandate (628 de voturi / 
şi cu ochiul liber, nu şi cu mari realizări în localitatea 54,94%) iar PNL, 5 (447 voturi / 39,10%). Au depus jurământul Prezent la ceremonia de învestitură, consilierul judeţean, Ion 
dumneavoastră. Sperăm ca noul Consiliu împreună cu următorii aleşi locali validaţi de instanţă: Bucşea Nicolae Samoilă, secretar executiv al PSD Călăraşi a declarat "În 
domnul primar Zardova, începând de mâine să trece'I la calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean, în numele (PSD), Dobre Cosmin Nicolae (PSD), Filip Adrian (PSD), Năstase 
elaborarea strategiei pentru dezvoltarea localităţii, să faceţi domnului preşedinte, Vasile Iliuţă, vreau să felicit consilierii, Constantin (PSD), Virgil Valentin (PSD), Radu Marian Adrian 
proiecte. Aveţi un partener de nădejde în Consiliul Judeţean Consiliul nou ales şi bineînţeles primarul care astăzi a depus (PSD), Avram George (PNL), Dincă Florenţa Vasilica (PNL), 
dar ştiţi că vă poate ajuta doar dacă dumneavoastră scrieţi şi jurământul. Vreau să-i mulţumesc domnului Avram pentru Dumitrache Alina (PNL), Mihai Gheorghe (PNL), Velicu 
depuneţi proiecte. Cofinanţări putem să facem să vă ajutăm lunga activitate pe care a avut-o în comună. Vreau să Alexandru (PNL). 

n Borcea

Aniel Nedelcu Paţurcă: Le voi “răspunde” adversarilor 
noştri, în următorii 4 ani de mandat, prin fapte

n Ştefan Vodă

I. Zardova: Vă garantez că de acum înainte 
se va conduce cu totul altfel această comună


	Page 1
	Page 2

