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Primăvara aceasta să fie ca zâmbetul, bunăta-
tea și optimismul tău! O primăvară fericită!

DULCE MARIUS GRIGORE-VICEPRIMAR

Inițiativa locală
sau programul
After School se

întrerupe la Scoala
Nicolae Titulescu
din mun. Călărași

Angajări prin fals și
uz de fals?

Scrisoare deschisă
Instituțiilor

Statului. Peste 100
salariați care își

caută dreptatea…pagina 2 pagina 3

În numele reabili-
tării unei rețele de
apă canal care era
funcțională, se con-
tinuă distrugerea
unor străzi.

În imagini este
vorba de o lucrare
condusă de celebra
Zaharia Mariana,
femeie fără vreo
expertiză în reali-
zarea de lucrări de
canalizare.
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Distrugerea mun. Călărași continuă

Între promisiuni
și realitate

Călărășenii am fost mințiți că pâ-
nă la 31 dec. 2015 se va termina
reabilitarea rețelei de apă canal din
municipiu, aceasta însemnând și
refacerea la starea inițială a străzilor.
Noua păcăleală indică alt termen,
mai micinos și mai nerealizabil,
anume 30 aprilie.
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Un mărţișor plin

de speranţa cu o

primăvara verde

si cu mult soare!
RADUCU GEORGE

FILIPESCU PRES.

C.J Calarasi

Un mic mărţișor și un ghiocel îţi

dăruiesc, ca să știi că a venit

primăvara. E timpul să
zâmbești!

DUMBRAVA VIRGIL-VICEPRIMAR

O primăvară plină de energie, entuziasm și bucurii!
Vasile Iliuta –deputat PNL
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În epoca postdecembristă, elec-
toratul a fost solicitat chiar de către
sute de partide mai mari şi mai mici.
Unele au avut o priză/audiență mai
mare, altele mai mică, dar nu putem
spune că oamenii cu probitate

morală, competenți, capabili să lupte pentru interesul
cetățeanului s-au regăsit în vreun monopol de partid.

Istoria postcomunistă este cunoscută, liderii politici aleși
- de asemenea, dar, în cele ce urmează, am să vă prezint
un aspect/o situație prin care am trecut chiar eu. 

In urmă cu cca. cinci ani (tot cinci, deh!), am fost solicitat
de către un coleg de breaslă să depun o adeziune la par-
tidul domniei sale. Cum împărtășeam aceleaşi convingeri
de dreapta, am acceptat, am completat formularul, l-am
semnat şi, gata!, m-am şi văzut înscris în acel partid.

La vreo doi ani de la acel eveniment, am fost sunat de
către o doamnă, pot să îi spun onestă, care mi-a spus că la
organizația de partid au fost găsite niște adeziuni ale unor
persoane, documente uitate intr-un sertar şi nesupuse
discuției de principiu privind acceptul sau nu în partid al
solicitantului. Între acestea... şi adeziunea mea!

Cum persoana care mă solicitase cu adeziunea este
mare în acel partid, m-am întrebat cum de e posibil să uite
aşa de mine. Fireşte, uitarea e legea memoriei, dar aici nu
cred că este vorba de uitare. 

Dacă privim atent, în vârful ierarhiei locale/naționale a
unor partide, şi-au facut apariția persoane la care
competența managerială/profesionala este cel puțin
discutabilă. Indivizi dornici să ocupe poziții publice care să
le ofere accesul facil la banul public, la satisfacerea intere-
selor personale sau de grup in dauna intereselor
cetățeanului, dau din coate şi, fără scrupule, trag pentru a
se perpetua pe funcții, mai ales de decizie. Pentru a rezista
acolo, aceste personaje caută să atragă personalități care
să susțină, la vedere, ideile generoase ale partidului, dar
aceste personalitati trebuie, totuşi, controlate! Cine ştie
cum le vine ideea să dorească poziții sau functii şi să creeze
probleme parvenitilor care nu vor să coboare de acolo?! 

Şi atunci... adeziunea ascunsă în sertar e o strategie! Se
creeaza unor persoane agreate, cu o imagine pozitivă
recunoscută în societate, impresia de satisfacție, de
apreciere a activității lor, acestea transmit mesajul de
sustinere pentru partid, parvenitul cocoțat in față culege
avantajele acestei susțineri, dar are grijă ca, la o adică, o
candidatură "neoportună" să fie eliminată.

Îi transmit individului, beneficiar şi el şi jumătatea lui de
pozitii cheie in breaslă grație partidelor in care s-au
cocoțat de ani buni, că sunt obişnuit cu sabotajele altora şi
că, dacă vreau să o fac, îi pot demonstra că pot ieși in față
in pofida tuturor sabotajelor lui.

Prof. ing. Aurel Peicu
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Un tânăr poet francez, îi trimite lui Paul Valery un manuscris cu versuri. Valery îi răspunde:
„Domnule, nu ai talent. Poate ai geniu, dar la așa ceva nu te pricepi.”

Vând casă cu teren (2000 mp), situată în satul Rasa, com. Grădiștea. Amprenta 120 mp. trei dormitoare, sufragerie, baie, bucătărie,

aer condiționat + încălzire centrală, garaj, 50 pomi fructiferi, magazie. Persoană de contact: Alexandru STAUBLE, telefon: 0744841950

Exigență, seriozitate și dăruire
pentru dansul popular românesc

Exact despre asta este
vorba! Despre puterea de a
fi tranșant atunci când vine
vorba de  pasiune și talent!
Tocmai la așa ceva ar trebui
să se priceapă măcar câțiva
dintre noi, atunci când vine
vorba despre promovarea
unei culturi naționale. Căci
dacă există  seriozitate și dă
ruire pentru folclor, atunci
transpunerea dansului popu
lar în scenă poate să mute
chiar și bolnavii din loc. 

Pentru dansatorii ansam
blului folcloric „Bărăganul”,
care vin cu mare drag la Cen 
trul Cultural Județean Călă 
rași, weekendul trecut, a
fost momentul unei mari
surprize! Acestia au început
colaborarea, din punct de
vedere artistic, cu însuși „nea
Mărin de la televizor”, maes
trul coregraf pe care artiștii
populari din întreaga tarã îl
cunosc dupã numele sãu
real, Marin Barbu și după
funcția sa în cadrul Asociației
Române de Coregrafie Fol
clorică, dar și în calitate de
președinte al Consiliului In
ternational de Organizare a
Festivalurilor Folclorice (CIOFF),
consiliu din care și ansamblul
„Bărăganul” face parte, înce
pând cu anul 2016. 

Scopul acestei colaborări,
este acela de a pregăti ma
terial nou pentru ansamblu,

dar mai ales prezentarea lui
în cadrul Festivalului Interna 
țional de Folclor „Hora Mare”
ce are loc în fiecare an la
Călărași. 

Un om cu o personalitate
puternică, un mare iubitor de
folclor și mai ales un profe
sionist cesi recunoaște ma
rele defect, acela de a fi
perfecționist, Marin Barbu nu
a început repetițiile înainte
de a le spune dansatorilor

cât de important este dansul
popular pentru cultura ro
mânească și care este secre
tul prin care se pot transmite
emoțiile și plăcerea de a
dansa, publicului larg. Prie
ten bun cu coregraful ansam 
blului, Aurel Mailat, aces ta a
explicat dansatorilor că indi
ferent de domeniu, indife
rent de nivel, exigența a fost
și va fi una dintre cele mai
eficiente modalități de a
scoate calitatea din oameni.

Așadar, se petrec lucruri
frumoase în ansamblul „Bă
răganul”, iar dansatorii sunt
mai mult decât încântați de
faptul că Marin Barbu îm
preună cu Aurel Mailat, core
graful ansamblului, fac o e 
chipă extraordinară și sunt
mai mult decât încântați șă
predea dansul popular ro
mânesc, noii generații de ti
neri. Cristina BOBOC

Inițiativa locală sau programul After School se întrerupe la Scoala Nicolae Titulescu din mun. Călărași
Părinții a 3 grupe de copii din

clasa pregătitoare au Contrac
tat prin Scoala Nicolae Titules
cu servicii After School. Suma
plătită este de 200 ron/lună.
Aceasta presupunea ca prin
Contract să li se asigure copii
lor după program o masă cal
dă la Agneza, și să stea la ore
după cursuri cu învățătoarele
pâna la orele 16.30  – timp în
care să își pregătească temele.
Învățătoarelor lear fi revenit

cca 72 lei/ lună de la fiecare
elev.

Curtea de Conturi Călărași a
efectuat un control și a consta
tat nereguli fapt pentru care
programul școlar destinat ele
vilor sa întrerupt fără motiv
începând cu 1 Martie. Sunt
suspiciuni privind modul în ca
re erau banii încasați prin PFA
uri sau alte probleme pentru
care copiii și părinții suferă.

În urma verificărilor am aflat

că suma plătită pentru un elev
de către părinți este de 450
ron/lună. Din aceasta 250 ron
sunt pentru învățătoare/lună,
iar restul reprezentau contra
valoarea mesei zilnice și a
transportului.

Așteptăm din partea In
spectoratului Școlar Județean
o modalitate de rezolvare, și
totodată de informare a pă rin 
ților.

Realitatea din Călărași



Domnilor redactori!
Vă scriu în numele a peste

100 de angajați ai firmei Bro
nic Security SRL.

În ce constau faptele? Noi
toți am fost angajati ai acestei
Societăți de pază în perioada
1.06.201531.01.2016, în
aceasta perioadă această so
cietate a avut contractată pa
za obiectivelor ANIF Călărași,
noi efectuând servicii de
agent de securitate la stațiile
de desecare unde am fost
repartizați din tot județul
Călărași.

Menționez că de la data
semnării contractului, nouă
nu nea parvenit nici un e 
xemplar până la încetarea
activității respective. Și nu e
doar atât! Pe parcurs am fost
informați de șefii de obiective
că suntem angajați pe 2
Societăți de pază. Pe o Socie
tate SC.BRONIC SECURITY
SRL program normal de lu
cru, iar pe a doua societate
SC.BRONIC GUARD SRL pro
gram de 2 ore reprezentând

orele suplimentare. Din cea
de a doua lună de serviciu s
a vazut adevarata față a lu
crurilor necurate.

Cei care lucrau 240 ore pe
lună au primit lunar pe card
730 lei, sub minimul net pe
economie la salariul de înca
drare, iar cei care lucrau 290
300 de ore pe lună 810 lei.
Banii primiți pe card erau
primiți de la numita SC.BRO
NIC SECURITY SRL.

În acelasi timp, lunar toa
tă perioada lucrată, la câte
va zile după primirea sumei
pe card venea șeful de
obiectiv cu state de plată de
la SC.BRONIC GUARD SRL,
state de plată care variau în
sume nete între 350380 de
lei de persoană. Niciodată
nu am primit respectivele
sume, fiind obligați să sem
năm sub imperiul șantajului
emoțional că vom fi dați afa
ră, că așa iau pus pe șefii
de obiectiv să facă patronii
de la BRONIC.

Odată ajunși în fața faptu

lui de a depune dosarele pen
tru ajutoarele de șomaj, în
urma disponibilizării colecti
ve, ANIF Călărași a păstrat
paza decât la sediile principa
le, și am aflat că eram în 
cadrați pe normă întreagă pe
SC.BRONIC SECURITY SRL,
iar la cea de a doua Societate
cea cu orele suplimentare
SC.BRONIC GUARD SRL, ba
za de calcul fiind 0 (zero), în
anexele primite toți figurând
fie absenți nemotivat, fie în
concediu fără plată, deși noi
toți, peste 100 de persoane
am fost la lucru, nici unul ne
făcând cerere de concediu fă
ră plată. Acestea fiind faptele
vă rugăm să faceți public
acest caz strigător la cer și să
faceți demersurile care le
considerați necesare pe lângă
Institutiile Statului!

Cu aleasă considerație V.C.!
Colectivului redacțional

Realitatea din Călărași!
p.s. Redacția noastră nu

este abilitată să facă cerce
tări, dar va pune la dispoziția

Instituțiilor abilitate datele de
contact ale persoanelor în
cauză.

Menționăm că Societatea
în cauză are dreptul la repli
că.
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Angajări prin fals și uz de fals? Scrisoare deschisă Instituțiilor Statului.
Peste 100 salariați care își caută dreptatea…

Inspectia Muncii a aplicat amenzi de peste
311.000 de euro într-o săptămână

Inspecția Muncii a desfășurat, în perioa
da 15.02 – 19.02.2016, acțiuni de control
în urma cărora sau aplicat amenzi în va
loare totală de 311.795 de euro, adică
1.371.900 de lei. Au fost depistate 150 de
persoane care lucrau la negru. Dintre
acestea 66 erau din judetul Arad.

În domeniul relațiilor de muncă, la nivel
national sau aplicat amenzi în valoare de
898.900 de lei din care 620.000 de lei pen
tru muncă la negru. Pentru primirea la
muncă a mai mult de cinci persoane fără
contracte individuale de muncă, inspectorii
de muncă au făcut 4 propuneri de cerce
tare penală. Au fost sanctionati 394 de an
gajatori.

În aceeași perioadă, în domeniul securi
tății și sănătății în muncă sau aplicat
amenzi în valoare de 473.000 de lei. An
gajatorii au comunicat către inspectoratele
teritoriale de muncă 34 de evenimente ca
re, în urma cercetărilor efectuate de in
spectorii de muncă, vor fi încadrate sau nu
ca fiind accidente de muncă. Dintre aces
tea 15 au fost în Bucuresti. Sau dispus
două sistări de activitate si 7 opriri de echi
pamente pentru evitarea unor eventuale
accidentări. Au fost sanctionati 963 de an
gajatori în domeniu.

”Se apropie primăvara, activitatea din
domeniul constructiilor va creste, putem
spune ca va înflori dea dreptul. Prin urma
re, atentionăm angajatorii din domeniu să
intre în legalitate, să evalueze riscurile de
la locurile de muncă, în special pe noile
santiere. Legea securitătii si sănătătii în
muncă nu este optiune ci obligatie, eveni
mentele care se produc din ignorantă sau
neglijentă au uneori consecinte ireparabile.
Ne dorim un început de sezon sigur si să
nătos pentru lucrători.” – Dantes Nicolae
BRATU, inspector general de stat.

Serviciul Comunicare

Distrugerea mun. Călărași continuă
În numele reabilitării unei

rețele de apă canal care era
funcțională, se continuă dis-
trugerea unor străzi.

În imagini este vorba de o
lucrare condusă de celebra Za-
haria Mariana, femeie fără vreo
expertiză în realizarea de lu-
crări de canalizare.

Ei i s-au încredințat lucrările
de canalizare pe strada Grivița,
stradă pe care nu a reparat-o
corespunzător și pe care astăzi
ne rupem autovehiculele. Dl.
Primar a indicat că trebuie să
urmăm modelul celor din
Râmnicu Vâlcea sau Urziceni,
care au așteptat vreo 2 ani ca
să li se repare străzile distruse
prin astfel de lucrări.

Acum doamnei Zaharia
Mariana i s-a încredințat strada
București. O puteți găsi zilnic
îndrumând circulația rutieră în
fața unei mari gropi pe care lu-
crători fără experiență aduși de
ea, au săpat o mare groapă.
Intersecția str Dobrogei cu
Strada București trebuie ocoli-
tă.

La fel și circulația pe străzile
București și Grivița, unde caro-
sabilul surpat cu gropi mari, de
neevitat acoperite sau nu cu
pământ sau piatră cubică –
distrug mașinile și nervii la
călărășeni.

Și alte străzi sunt lăsate la
voia întâmplării după marea
lucrare de canalizare. Este vor-
ba de strada Viitor, stradă unde
constructorii nu s-au sincgisit
să acopere șanțurile și să tase-
ze.

În fața vilei proprietate a

dlui Răducu Filipescu de pe
strada Viitor, colegul de partid
dl Drăgulin nu a ținut cont că
acesta este ditamai președin -
tele de Consiliu Județean.

Aici șoseaua s-a surpat și
peste groapă au aruncat ceva
piatră cu moloz. Vecinii dlui Fi-
lipescu s-au strâns în fața case-
lor și spun că în viața lor nu mai
votează cum au făcut în urmă
cu 4 ani. Nu mai vor să audă de
PNL și de Daniel Drăgulin.

„Ne-au distrus mamă toate
străzile, sunt pline străzile de
gropi. Uitați trotuarele de pe
strada noastră Viitor, din fața vi-
lei dlui Filipescu. Au uitat să le
repare, să le asfalteze. Au uitat
să pună bordurile. Ce fel de
model oferă PNL și echipa dlui
Filipescu ca să-i mai votăm’’…
spuneau astăzi vecinii acestuia.

După strada Viitor alți oa-
meni sunt revoltați. Strada In-
trare Măgura situată în spatele
Cazărmii Pompieri nu are de-
loc vreo canalizare pentru apa
pluvială. Apa băltește pe șo -
sea, iar când trec autovehicu-
lele la cetățeni li se stropesc
gardurile sau pereții caselor.

„Este o aventură să plecăm
de acasă pe trotuare. Ele nu
există. Trebuie să avem mereu
cizme la noi. Apa și noroiul ne
intră în curți iar pe primar îl in-
teresează să repare Scuarul de
pe strada București ori să asfal-
teze Parcul’’…spun cetățenii
revoltați.

Aceeași situație pe străzile
care se intersectează cu bdul
Nicolae Titulescu. Aici munci-
tori aduși fără echipament de

protecție, așteaptă trecerea
timpului. Locatarii ne spun să-
i fotografiem că…stau degea-
ba ziua întreagă…

Mulțumim dlui viceprimar
Dulce și ziarului dvs. că ați pos-
tat și ni s-a spus adevărul…
spun locatarii. Am văzut
Ședinta la Consiliul local și a
fost singurul care a zis adevă-
rul.

Adică pentru a se repara
străzile, trebuie ca Hidrocon -

strucția să predea amplasa-
mentul lor după lucrări. Am
fost mințiți cu termenul de 31
decembrie și acum ne mint cu
termenul de 30 aprilie.

Nu mai văd ei votul nostru
vreodată cei care și-au bătut
joc de noi…spun cetățenii de
pe strada Măgura.

Iar noi confirmăm cu foto-
grafii realizate la fața locului.
Pentru că aceasta este

Realitatea din Călărași



De Dragobete , sărbătoa
rea iubirii , echipa TSD a
simțit românește alaturi de
călărășeni. De la orele dimi
netii, tinerii au „imbracat” in
straie traditionale o casuta
de lemn din zona Orizont si
au adus portul popular in
mijlocul orasului.

Organizarea evenimentu
lui SIMTE ROMANESTE a
avut ca principale obiective
promovarea si conservarea
traditiilor si valorilor nationa
le, incurajarea tinerilor de a
se implica in viata politica,
indiferent de structura poli
tica la care vor adera, inte
ractiunea directa a TSD cu
tinerii din municipiul Calarasi
in vederea identificarii unor
proiecte dedicate acestora
pe care PSD le poate sustine
la nivel local”, a declarat Ale
xandru Chirita, presedintele
TSD municipiul Calarasi.

„Ne bucurăm nespus ca

acțiunea noastră a avut un
feedback foarte bun! Mul 
țumim tuturor colegilor care
în ciuda vremii urate de afa
ra au ajutat la realizarea u 
nei frumoase acțiuni! Mulțu 
mim tuturor persoanelor ca

re au avut plăcerea sa se fo
tografieze întrun decor tra 
dițional”, au anuntat pe un
site de socializare tinerii so
cial democrati din Calarasi.

Nu au lipsit de la actiune
seniorii partidului: Dan Eu

gen Cristodor, Marius Dulce,
Ion Samoila, George Chirita,
Bica Simion, Marian Ichim,
Denisa Jilaveanu Ciulinaru,
Roxana Paturca, Verginia
Gaita, Ilinca Enescu, Sorin
Vrajitoru care au felicitat or

ganizatorii si iau asigurat de
tot sprijinul lor in viitoarele
proiecte.

Premiile oferite indragosti
tilor au fost: o cina romanti
ca la un restaurant din oras,
un tort si bilete la cinema.
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Tinerii sociali democrați din PSD simt românește

Primăria Călărași invită
pe călărășeni la

Sărbătoarea primăverii
Primăria Călărași în parteneriat cu

Inspectoratul Școlar județean Călărași,
Casa Corpului Didactic Călărași și Cen
trul Cultural Județean Călărași vă invită
la Sărbătoarea primăverii – Festival
școlar de muzică și dans, Ediția a V a,
2 martie 2016 ora 16 la Sala Barbu
Știrbei.

Centrul Cultural Județean Călărași debutează Stagiunea
teatrală 2016 la Sala Barbu Știrbei, cu o producție proprie

Vineri, 26 februarie, ora 18,
actorii trupei TREPTE au ieșit la
rampă cu piesa „…dincolo?”,
adaptare de Ștefan Nițu dupa
Matei Vișniec. Aceasta este o
producție proprie a Centrului Cul
tural Județean Călărași cu care
debutează Stagiunea Teatrală
2016 din Călărași.

…dincolo?
Piesa vorbește despre viață,

alegeri și tipologii umane. Dacă
Personajul 1, interpretat de Clau
diu Ștefan, este cel mai echilibrat,
tipul omului lucid și calm, pregătit
pentru viitorul alegerilor sale, în
balanță, Personajul nr. 2, inter
pretat de Maria Radu este „an
goasată”, tipul des întalnit în dra
maturgia lui Vișniec. Aceasta
pretuiește timpul, încearcă săl
valorifice la maximum, plănuin
duși viața după un program fix.
Dă, in scenă, de flexibilul domn,
iar rezultatul este schimbarea:
Personajul 1 se decide să facă o
alegere, Personajul 2 iși calmează
avântul și îți dedică timpul,  ră
mas în „sala de așteptare”,
cunoașterii.

Această noua Personaj 2, este
pusă în relație cu un „actor ratat”,

un om, aparent superficial, care
șia trăit viața ca un joc. Perso
najul 3, excelent interpretat de
Bogdan Gheorghe, încearcă, prin
tot spectacolul dat in sala de
așteptare să o atragă pe Perso
najul 2 și să o convingă să iși pă
căleasca ideile, să plece împreu
nă de acolo. Personajul 2 nu își
uită esența fixistă și respinge
avansurile lui Bruno. Dacă toate
personajele din piesă sunt dezu
manizate prin lipsa numelui, Per
sonajul 3 se prezintă drept „Bru
no”, dânduși astfel, așa cum face
la fiecare replică, o identitate.

Dacă Personajul 2, prin rigoare
îl enervează pe Bruno, Personajul

4, interpretat de Ilinca Neacșu, îl
aduce la disperare. Aceasta este
tipul care ascunde teama venirii
în sala de așteptare sub masca
drăgălășeniei, a inocenței. De
fapt, ea simte fiecare mișcare a
celor de Dincolo, dar preferă sa
aibă o conversație jovială cu Bru
no. Toate personajele sunt trans
formate și de repetatele apariții
ale tomberonului în șcenă. Astfel,
cea care manuiește obiectul, La
vinia Bucșă, este reprezentanta
lumii de Dincolo. Ea nu face al
tceva decât să strângă urma
existenței în sala de așteptare a
personajelor, fapt ce îl
nemulțumește pe Bruno care
dorește o continuitate. Și o
găsește, prin căsătorie.

Finalul piesei îi găsește pe Per
sonajul 3 și Personajul 4 sub ar
cada matrimonială, gata să în
ceapă o altă viață, iluminați de
ideea că, dincolo poate exista ori
ce vrem noi să existe, iar ideea
preconcepută a Personajului 2 nu
reprezintă altceva decât alimen
tarea fricii.

„Frica este o rușine! Da!
Rușinea umană se numește fri
că!”

Cătălin Cojocaru

Un altfel de fotbal
În data de 28 februarie,

în mun. Călărași pe terenul
de fotbal din apropierea ba
rierei CFR zona 10 Nivele,
călărășenii au putut vedea
un meci de fotbal, dinamic,
atractiv jucat de copii, res
pectiv de echipele Viitorul
Hagi și Oțelul Galați. Meciul
a atras trecătorii, copiii au

avut o evoluție spectaculoa
să. Un fotbal adevărat spu
nea un spectator în vârstă.
Ne aduce aminte de vremea
când fotbalul era o pasiune
și nu o afacere. Și pe raza
mun. Călărași evoluează
echipe de juniori la fotbal,
se fac pregătiri ale acestora
pentru cariera sportivă.
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Primiţi primăvara în suflete.
Acest frumos anotimp să

văaducă în viaţă fericire, noroc,
împlinire și iubire. Cele mai
sincere  urări de bine și un

călduros La Mulţi Ani ! tuturor
doamnelor și domnișoarelor, din

comuna Modelu.
Gheorghe Dobre –primar

comuna Modelu

Un gând curat și senin
ca primăvara pentru

veșnicia ei! Fie ca
bucuria și spiritul
acestei zile să vă

însoţească
pretutindeni! La mulţi

ani!
Aurel Vasile – primar

comuna Jegalia

Ghioceii timpurii, mangaierile
calde ale soarelui, albastrul

senin al cerului, mirosul tare de
verde crud, toate ne readuc

speranta optimismul, credinta
in mai bine si spor in toate. E

timpul sa lasam grijile
deoparte si sa însufleţim noi

planuri, vise si idealuri!
Anghel Olteanu –Primar

comuna Unirea

Cu drag, de 8 martie, primiţi primăvara în sufletul vostru,
și fie ca acest anotimp să vă aducă în viaţa voastră

împlinire și noroc, fericire, și, nu în ultimul rând, căldura
sufletească alături de la cei dragi!

Iulian Radu –primar comuna Dichiseni

Fie ca toate împlinirile
frumoase, sănătatea și

spiritul acestei zile să vă
însoţească pretutindeni.

Primavara ce tocmai a sosit
pe aripi de ghiocei  să vă

lumineze  sufletul. Tuturor
doamnelor și domnișoarelor
din comuna Ștefan-Vodă, le

urez un călduros La mulţi ani!
George Avram 

–primar comuna
Stefan Voda

Lumina caldă a
primăverii să vă

pătrundă în inimă, iar
luna lui Mărţișor să vă
aducă multă sănătate,

aleasă preţuire și
liniște sufletească. La

mulţi ani!
Gabriel Stanciu –

primar comuna
Dragalina

Fie ca toate împinirile
frumoase, sănătatea și spiritul

acestei zile să vă însoţească
pretutindeni. Primăvara iubirii
să vă inunde sufletul cu bucurie

și cu parfumul tuturor florilor
sale. Vă doresc un 8 Martie cât

mai frumos!
Ion Radu Aurel –primar

comuna Dragos Voda

Ziua aceasta să fie un
prilej de bucurie pentru

toate doamnele și
domnișoarele din comuna
Independenţa. Să simţiţi

mai puţin apăsarea
grijilor și să vă umpleţi
gândurile și sufletul de

căldura primăverii!
Ion Iacomi primar

comuna Dor Marunt

Primăvara cea

frumoasă să vă aducă

în suflet puritatea și

gingășia ghioceilor

abia răsăriţi din

zăpadă. La mulţi ani

fericiţi!
Corneliu Alexandru

–primar comuna
Ileana

Pentru tot ceea ce
reprezentaţi în viaţa
noastră, pentru voi

timpul se oprește puţin
în loc, la fiecare început

de primăvară, să vă
aducă un omagiu. Un
sincer „La mulţi ani!”,
tuturor doamnelor și

domnișoarelor!
Mihai Gurlui –primar

comuna  Belciugatele

Luna martie să vă lumineze inimile , să vă aducă
renașterea speranţei , a bucuriei și a căldurii în suflet

iar ziua de 8 martie să fie plină de împliniri pentru
toate doamnele și domnișoarele. 

Dorel Dorobantu –primar orasul Fundulea

Mii de flori și tot atâtea
gânduri bune pentru

doamnele și
domnișoarele din comuna
Independența. Vă doresc
să aveţi o zi specială, la fel

ca sufletele
dumneavoastră.

La mulţi ani!
Lica Voicu –primar

comuna  Independenta 
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Vă doresc tot binele din
lume, să aveţi parte numai

de fericire și realizări în
viaţă! Să vă fie viaţa

frumoasă ca un fir de ghiocel
și plină de căldura și

speranţă asemeni mugurilor
copacilor, aflaţi în

așteptarea primăverii!
Nicolae Eremia –primar

comuna  Alexandru
Odobescu

O primăvară luminată
numai de bucurii, multă

fericire și prosperitate
tuturor doamnelor și

domnișoarelor din
comuna Unirea, alături de
un călduros La Mulţi Ani ! 
Constantin Mihalache
–primar comunaVlad

Tepes

O primăvară cât mai frumoasă
tuturor doamnelor și

domnișoarelor din comuna
Grădiștea. Fie ca toate
împlinirile frumoase și

spiritul acestei zile să vă
însoţească pretutindeni și să

vă aducă în suflete multă
bucurie!

Boboc Alecsandru-
candidat PSD la primaria

Gradistea

De 8 Martie, ziua
feminităţii, primiţi

puritatea primăverii în
sufletul dumneavoastră,
alături de cele mai calde

urări fericire și multă
sănătate! Tuturor

doamnelor și
domnișoarelor din

comuna Independenţa le
doresc o primăvară

frumoasă!
Victor Manea –primar

comuna LUPSANU

Martie sa-ti aducă soare, zâmbete, copilarie
si multe impliniri profesionale!

Gabriel Oroianu
–primar comuna Vilcelele

Ghiocei sa-ti rasara in suflet si sa-ti umple inima de
bucurie si fericire!

Constantin Corbu –primar comuna Gradistea

O primăvara superba, bucuria și speranţa sa
danuiasca in sufletul vostru!

Adrian Arvinte-director Hera Imobiliare

Primăvara să-ţi aducă
un mărţișor norocos,
raze de iubire și calde

adieri de fericire!
PAVEL PETRE-primar
comuna CIOCANESTI

Sa-ti intre primăvara in
suflet/ Si sa-ti dea aripi sa
zbori/ Si in inima lumina si

credinţa-n viitor!
VASILE STOICA –primar

comuna DOROBANTU

Primăvara este
anotimpul

renașterii, al
învierii la viaţă.

Vă doresc să aveţi
o primăvară

minunată, plină
de dragoste și

realizări!
ION NEGOITA-

primar comuna
ULMU

Flori de primăvara să-ti
mângaie sufletul si sa-ti
aduca clipe de fericire!

CONSTANTIN BOITAN-primar
comuna  VALEA ARGOVEI

Primăvara să îţi aducă
un mărţișor de

sănatate, un ghiocel de
noroc, o adiere caldă
de fericire, un nor de

iubire și un soare
strălucitor asemeni

sufletului tău.
SANDU MANEA-primar

comuna GURBANESTI
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Anotimpurile vin și
trec, dar fiecare om

păstrează în
sufletul său un

anotimp. Încearcă
să păstrezi
primăvara!

PETRE ALEXANDRU
CALIN-primar

comuna SARULESTI

Sufletul sa-ti vibreze in acordurile
bucuriei si dragostei de viata! O primavara fericita si

împlinita!
MARIAN MUGUREL IANCU –primar comuna

MANASTIREA

Firul alb e sănătate iar cel roșu, prosperitate.
Amândouă, împreună, formează o cunună de

succes și voie bună. La mulți ani!
MIHAI PENU –primar comuna CHISELET

Miracolul renașterii sa se implineasca si in sufletul
tau, iar dragostea de viata sa-ti bucure sufletul!

SILVIU NIKI GEORGESCU-primar comuna SPANTOV

Puritatea si candoarea acestei primăveri sa-ti
inspire simfonia bucuriei si fericirii!
GHEORGHE VLEIA-primar comuna ULMENI

Natura a împletit din flori și din raze de
soare mărţișorul fericirii, pentru ca eu să
vi-l pot oferi azi împreună cu toată dra-

gostea mea.
IRINEL ROMAN-primar comuna CHIRNOGI

Fie ca acest mărţisor să ne
aducă liniștea și fericirea de

care avem nevoie toţi și
iubirea să ne îmbrăţișeze

sufletul!
NICOLAE STRASESCHI-primar

comuna CASCIOARELE

Bucuraţi-vă de soare, bucuraţi-vă de ghiocei,
bucuraţi-vă de frumoasele zile ale primăverii și
primiţi cu drag mărţișorul în sufletele voastre!
TUDORICA MINCIUNA –primar comuna MITRENI Cu ocazia sosirii primaverii va urez o primavara

plina de fericire, dragoste si binecuvântari!
AURICA GAZU-primar comuna CURCANI

In aceasta zi de primăvara, cand toate florile
zambesc pentru tine, primeste-n dar acest

martisor alaturi de urarile mele de bine!
ION ROBU –primar comuna CRIVAT

Fie ca aceasta primăvara sa-ti aduca sanatate si
noroc, soarele sa-ti lumineze sufletul si calea, sa
ai parte numai de bucurii, întelegere, armonie

si pace.
LUCIA LEFTER-primar orasul  BUDESTI

Fie ca puritatea si
candoarea acestei

primaveri sa va
inspire simfonia

bucuriei si fericirii, a
speranţei si

optimismului, a
credintei in mai bine

si in toate!
PAUL RADU-primar
comuna GALBINASI
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Primiţi primăvara în suflete.
Acest frumos anotimp să

văaducă în viaţă fericire, noroc,
împlinire și iubire. Cele mai
sincere  urări de bine și un

călduros La Mulţi Ani ! tuturor
doamnelor și domnișoarelor, din

comuna Modelu.
VASILE MANEA-director

SP.PIETE OBOARE CALARASI

Un gând curat și senin ca
primăvara pentru

veșnicia ei! Fie ca bucuria
și spiritul acestei zile să

vă însoţească
pretutindeni! La mulţi

ani!
GHEORGHE CIOCIR-

LAN- director SPCTAFL
CALARASI

Ghioceii timpurii, mangaierile
calde ale soarelui, albastrul

senin al cerului, mirosul tare de
verde crud, toate ne readuc

speranta optimismul, credinta
in mai bine si spor in toate. E

timpul sa lasam grijile
deoparte si sa însufleţim noi

planuri, vise si idealuri!
CSS- CALARASI

Cu drag, de 8 martie, primiţi primăvara în sufletul vostru,
și fie ca acest anotimp să vă aducă în viaţa voastră

împlinire și noroc, fericire, și, nu în ultimul rând, căldura
sufletească alături de la cei dragi!

DORINEL DINCA- PRES.AJF.CALARASI

Fie ca toate împlinirile
frumoase, sănătatea și

spiritul acestei zile să vă
însoţească pretutindeni.

Primavara ce tocmai a sosit
pe aripi de ghiocei  să vă

lumineze  sufletul. Tuturor
doamnelor și domnișoarelor
din comuna Ștefan-Vodă, le

urez un călduros La mulţi ani!
C.S.M. –CALARASI-
penultima pagina

Lumina caldă a
primăverii să vă

pătrundă în inimă, iar
luna lui Mărţișor să vă
aducă multă sănătate,

aleasă preţuire și
liniște sufletească. La

mulţi ani!
A.H.C.-CALARASI-
penultima pagina

Fie ca toate împinirile frumoase, sănătatea și spiritul
acestei zile să vă însoţească pretutindeni. Primăvara iubirii

să vă inunde sufletul cu bucurie și cu parfumul tuturor
florilor sale. Vă doresc o primăvară cât mai frumoasă!
RAZVAN MESESEANU-Director  I.T.M.CALARASI

Ziua aceasta să fie un prilej
de bucurie pentru toate

doamnele și domnișoarele
din comuna Independenţa.

Să simţiţi mai puţin
apăsarea grijilor și să vă

umpleţi gândurile și sufletul
de căldura primăverii!

Vlase George –
vicepresedinte

org.jud.UNPR Calarasi

Primăvara cea

frumoasă să vă aducă

în suflet puritatea și

gingășia ghioceilor

abia răsăriţi din

zăpadă. La mulţi ani

fericiţi!
Cezar Neagu,

director ECOAQUA

Pentru tot ceea ce
reprezentaţi în viaţa
noastră, pentru voi

timpul se oprește puţin
în loc, la fiecare început

de primăvară, să vă
aducă un omagiu. Un
sincer „La mulţi ani!”,
tuturor doamnelor și

domnișoarelor!
Alina JIPA - Manager

CJC Călărași



Călărășenii am fost min 
țiți că până la 31 dec. 2015
se va termina reabilitarea
rețelei de apă canal din mu
nicipiu, aceasta însemnând
și refacerea la starea inițială
a străzilor. Noua păcăleală
indică alt termen, mai mici
nos și mai nerealizabil, anu
me 30 aprilie.

Până atunci mai trebuie
realizate 200 cămine de ac
ces și refăcute străzile. Așa
scrie în Contract. Deși fir
mele contractante au

obligația să refacă trotuare
le și străzile distruse pe
cheltuiala lor aflăm că
aceasta se va realiza pe
bani de la Buget. Unde sunt
cei 10% bani garanție pt
refacerea drumurilor și cum
a fost calculat acest procen
taj? De ce trebuie să supor
te Comunitatea plata
reparației drumurilor din ta
xe și impozite din moment
ce aceeași Comunitate be
neficiază de distrugerea au
toturismelor, disconfort pt

serviciile de transport, etc.?
Cum rămâne cu distrugerea
autovehiculelor și plata im
pozitelor auto/ este normal
ca cetățenii să suporte plata
impozitului auto în condițiile
în care își distrug fără
voința lor autovehiculele?

Ecoaqua și beneficiarul
lucrărilor, respectiv Primăria
Călărași refuză să comente
ze despre situația reală,
concretă pentru respecta
rea termenelor. Fără
Conferințe de presă fără in

terviuri, făra a răspunde so
licitărilor presei transmise
pe mail.

Revenim la termenul in
dicat… 30 aprilie. Să facem
un calcul simplu… luna
martie si aprilie inseamna
40 zile lucrătoare. Pentru că
nu se lucrează sâmbăta și
duminica. 40 zile împărțit la
200 cămine înseamnă că în
fiecare zi trebuie realizate 5
cămine de acces la rețeaua
de apă canal. Plus realiza
rea rețelei, montarea echi

pamentelor, vanelor, etc.
Mai adăugăm și refacerea
infrastructurii. Ceva nerea
lizabil spun mulți. Sau de
magogie?

Până când?
p.s. Data viitoare vom

publica interviuri luate
cetățenilor în traficul auto,
taximetriștilor, conducători
lor de autobuze.

Pentru că pe noi nu ne
deranjează

Realitatea din
Călărași

4 martie 2016Evenimente

9

Magazinul care nu vrea controale de la Jandarmerie pentru produse
expirate are încadrați la negru? Aloooooooo… ITM are competențe?

Sau intervin jandarmii de presă de la Soridapress?
Scrisoarea unui salariat

la negru către patroni
Timp de 4 zile am lucrat la

S.C. ANTOP S.R.L ( La Doi
Pași) vizavi de primăria
Călărași, ca lucrător comer
cial, program de lucru 1516
ore, efort fizic ridicat, după 12
ore de muncă intensă trebuia
să suportăm jigniri, înjosiri și
umiliri, dorința de ami atinge
obiectivele mă obligau să
strâng din dinți și să suport,
să trec peste toate astea, în
să fără contract de muncă nu
aș fi vrut să continui, aseară
la final de tură, lam întrebat
pe șef dacă îmi face contract,
iar răspunsul lui nu a întârziat
și a sunat cam așa: „Te mai
țin 2 zile și dacă numi de
monstrezi că poți mai mult de
atât, poți pleca.” Pot mai mult
dar nu pus sub presiune, așa
că astăzi am decis să merg să
le înmânez hanoracul de
muncă, să le comunic că eu
nu mai vin și bineînțeles să
mi iau banii, că dasta am
muncit. Miau dat banii ime
diat, 125 de lei, iam numă

rat și am întrebato pe distin
sa doamnă: „pentru ce sunt
ăștia?”

– Pentru alea 4 zile de
muncă

– Doamnă, miați spus că
voi lucra 2 zile întruna, asta
înseamnă 8 zile de muncă,
apoi dacă la 30 de zile lucrate
trebuia să iau 1000 lei, la 8
zile trebuia să iau 270 de lei
cu aproximație.

Sa prefăcut că nu înțelege
ce vreau să spun și ma che
mat în birou ( toată discuția s
a purtat în magazin). Am mers
în birou, acolo era și șeful, și în
că vreo 23 agenți de vânzări.

Odată ajuns în birou,
am fost luat tare de șef:

– Zi tinere ce dorești, tu știi
ce vrei?

– Da, îmi vreau banii pe zi
lele muncite, pe timpul petre
cut aici. Fără contract de
muncă nu vreau să continui.

A sărit și madame.
– Mirel nu țiam zis în pri

ma zi dacă vrei să te anga
jăm și tu ai zis că nu.

– Doamnă, numi amin

tesc, eu am spus asta, astă
seară.

– Bă băiatule cât tupeu ai,
ești un mincinos ordinar.

– Doamnă în prima zi ma
întrebat soțul dumneavostră
cum mi se pare, cum îmi pla
ce?!? Vam spus și atunci,
programul mi se pare incre
dibil…

Și povestea este foarte
lungă și probabil pentru unii
plictisitoare.

În concluzie, 12 ani de zile
părinții mei, familia mea, sau
chinuit sămi poată oferi tot
confortul pentru a termina o
școală, pentru a promova ba
calaureatul și mai ales să pot
debuta cu dreptul în viață. Iar
după toate astea, să își bată
joc de munca lor, de munca
mea, să mă umilească, să
mă injosească. Nu pentru as
ta am vrut sămi termin
școala, nu pentru asta mam
luptat să promovez bacalau
reatul. Nu voi înghiți și nu voi
tolera nedreptățile, cu riscul
de ami amâna obiectivele.
Nu vă lăsați păcăliți și bat jo 

coriți, suntem tineri, frumoși
și inteligenți, dacă nu ni se
oferă salarii mari, măcar res
pect… Suntem oameni în de
venire, nu slugile unor „pa
troni” îmbrăcați în haine de
domni. Seară faină!

p.s. Dacă ITM dorește da
tele salariaților care lucrează
la negru la magazinul în cau
ză să apeleze la Redacția
Realitatea din Călărași.

Domnul nemulțumit că a
muncit fără carte de muncă și

fără ași primi banii se nu meș 
te Mirel Gabriel și este născut
la…

Există suspiciunea că la
Magazinul La 2 pași au mai
lucrat persoane la negru. Ne
referim la un salahor și o ca
sieră.

Am pus la dispoziție datele
personale decât Instituțiilor
abilitate. Care au constatat că
cele de mai sus corespund cu
realitatea și au luat măsurile
legale…

În numele reabilitării unei rețele de apă canal care era funcțională,
se continuă distrugerea unor străzi. În tot municipiul

În imagini este vorba de o
lucrare condusă de celebra
Zaharia Mariana, femeie fără
vreo expertiză în realizarea
de lucrări de canalizare.

Ei i sau încredințat lucră
rile de canalizare pe strada
Grivița, stradă pe care nu a
reparato corespunzător și pe
care astăzi ne rupem autove
hiculele. Dl. Primar a indicat
că trebuie să urmăm modelul
celor din Râmnicu Vâlcea sau
Urziceni, care au așteptat
vreo 2 ani ca să li se repare
străzile distruse prin lucrări.

Acum doamnei Zaharia
Mariana i sa încredințat stra
da București. O puteți găsi
zilnic îndrumând circulația ru

tieră în fața unei mari gropi
pe care lucrători fără
experiență aduși de ea, au
săpato. Intersecția str Do

brogei cu Strada București
trebuie ocolită.

La fel și circulația pe stră
zile București și Grivița, unde

carosabilul surpat cu gropi
mari, de neevitat acoperite
sau nu cu pământ sau piatră
cubică – distrug mașinile și
nervii la călărășeni. Și alte
străzi sunt lăsate la voia în
tâmplării după marea lucrare
de canalizare.   Este vorba de
strada Viitor, stradă unde
constructorii nu sau sinchisit
să acopere șanțurile și să ta
seze.

În fața vilei proprietate a
dlui Răducu Filipescu de pe
strada Viitor, colegul de partid
dl 

Drăgulin nu a ținut cont că
acesta este ditamai preșe 
dintele de Consiliu Județean 
spun vecinii.

Aici șoseaua sa surpat și
peste groapă au aruncat ceva
piatră cu moloz. Vecinii dlui
Filipescu sau strâns în fața
caselor și spun că în viața lor
nu mai votează cum au făcut
în urmă cu 4 ani. Nu vor să
mai audă de numele prima
rului.

„Neau distrus mamă toate
străzile, sunt pline străzile de
gropi. Uitați trotuarele de pe
strada noastră Viitor, din fața
vilei dlui Filipescu. Au uitat să
le repare, să le asfalteze. Au
uitat să pună bordurile. Ce fel
de model oferă PNL și echipa
dlui Filipescu ca săi mai vo
tăm?’’… spuneau astăzi veci
nii acestuia.

Între promisiuni și realitate
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VANZARI GARSONIERE
H 815. Str. Musetelului, et. 4, 24 mp, cf si intab.
PRET: 39.000 lei neg
H 829  Musetelului, et.4, gaze, termopan, 3 0mp, modificata,
inst. eletrica noua, cf si intab., PRET : 10.000 euro.
H 1398 Policlinica 2, et 2, convector, boiler, Pret 50 000 lei
H 1495 Zona Farfuria, et 4, 27 mp, PRET 36. 000 lei
H 1528 Policlinica 2, parter, 24mp, convector, termopan , boi-
ler, mocheta, g, f, balcon inchis termopan, izolatie ext., inst.
electrica/ sanitara / ventilatia refacute, cf si intab.
PRET: 15.500 euro neg.
H 1573 Prel. Bucuresti, parter, D, 47 mp, bloc  bca 2003, ter-
mopan, g, f, centrala blocului, fara balcon,
PRET: 26.000 euro
H 1578 Str. Progresul, et 4, vedere pe str Flacara, gaze cu 3 fo-
curi ( aragaz, convector, instant), termopan, cf si intab
PRET 80 000 lei fix.
H 1819 Str. Progresul, et.4, 27mp, convector, instant, parchet,
termopan, g, f, cf si intab. PRET: 15.000 euro
H 1835  Str. Progresul, et.4, 27mp, centrala, parchet, termo-
pan, centrala noua, g, f, buc. Marita cu balconul, aer cond, re-
novata recent, cf si intab, cert. Energetic, PRET: 75.000 lei
H 1864 Florilor, et. 4, acoperis, aprox. 30 mp, centrala, g, f,

parchet, tamplarie lemn stratificat, g, f, aer cond, inst sanitare
si electrice noi, cf si intab, PRET: 80.000 lei neg.
H 1881 Dunarea, et 1, 27 mp, centrala, termopan, cf si intab.
PRET : 70.000 lei neg.
H 1890 Policlinica 2, et.3, 23mp, centrala, parchet, g, f, ter-
mopan, balcon inchis pvc, mobilata, utilata, instalatii electrice
sanitare noi, cf si intab, cert energetic,
PRET: 20.000 euro
H 1892   N.Titulescu, parter, vedre fata, centrala, termopan,
g, f, parchet, 25 mp, PRET: 80.000 lei
H 1911 Progresul, et 4, izolatie- acoperis, centrala noua, balcon
inchis termopan, parchet,vedere Sud – str Progresul cf si intab
PRET 60.000 lei neg
H 1913 Policlinica 2, et 3, termopan, parchet, usa metalica,
cf si intab Pret 10 000 euro
H 1937. Policlinica 2, et. 4, acoperis si sapa, convector, termo-
pan, Aer cond, CF si Intab. PRET : 47000 lei neg.
H 1938. Policlinica 2, et. 1, termopan, usa metalica. CF si Intab.
PRET : 10000 euro

VANZARI AP. CU 2 CAMERE
H 959 Zona Posta 4, SD, et.4, 45mp, termopan, parchet, izolat
ext.,acoperis, cf si intab., PRET: 24.000 euro neg.   
H 987 Musetelului, et 1, SD, centrala, termopan, g, f, balcon
inchis PVC, cf, intab, PRET 85 000 lei neg
H 1142 Str. Macului, Zona Mircea Voda, et.4, D, 60 mp., cen-
trala, termopan, parchet, g, f, acoperis scandura tabla, aer
cond., izolatie int., balcon inchis cornier, instalatie sanitara no-
ua, cf si intab. PRET 135.000 lei .
H 1216 Str. Flacara, parter, SD, termopan, centrala, balcon 6m,
cf si intab. PRET: 28.000 euro neg.
H 1259 B-dul N. Titulescu, parter, D, termopan, g,f,
parchet,centrala, 52 mp, cf si intab. PRET 30 000 euro
H 1365 Aleea 5 Calarasi, ND, et 4, termopan, g,f, convector,40
mp, PRET 75 000 lei
H 1394 Blv Cuza Voda, et 4, izolat, ND, centrala, termopan,
parchet, cf si intab, PRET 88 000 lei  
H 1456 Cornisei, et.4, D, 50mp, izolatie acoperis,exterior, cen-
trala, termopan, parchet, g, f, balcon inchis termopan, bloc
bca, PRET: 25.000 euro
H 1474 Str. 1 Decembrie 1918, et.2, SD, 51 mp, bloc caramida,
recent renovat, centrala, termopan, g, f, parchet, izolatie, aer
cond.  PRET: 38.000 euro neg 
H 1603 Zona Pol. 2, et 1, SD, complet renovat, instalatie elec-
trica si sanitara noua, g,f, parchet, centrala, izolat ext,
PRET 28 000 euro 
H 1645 Progresul, et.4, SD, 49 mp, gaze, cf si intab.
PRET: 20.000 euro
H 1646 Prel. Bucuresti, et.3, SD,  50 mp, centrala, g, f, parchet,

termopan, aer cond., izolatie int., cf si intab. PRET: 29.000 E
H 1654 Str Musetelului -Blocurile noi  2012, et 1, D, 45 mp,
termopan, centrala, g,f,parchet, totul nou + mobila noua, cf
si intab PRET 25 000 euro neg.
H 1655 Blv Cuza Voda, et4, SD, bloc din caramida, convector,
Ac, termopan, parchet, 45 mp, cf si intab PRET 80 000 lei
H 1683 Str Jirlau, parter, D,54 mp, centrala, termopan, parchet,
usi noi, ac, izolat exterior + subsol, mobilat + electrocasnice,
cf si intab PRET 35 000 euro neg
H 1694 Str Borcea, et 4, ND, 40 mp, acoperit cu izolatie, cen-
trala, termopan, parchet, izolat ext, PRET 89 000 lei
H 1742  Lalelelor, zona Orizont, et. 4, SD, 46mp, centrala, g, f,
parchet, termopan, 1 balcon, izolatie interioara, cf si
intab.PRET : 24.000 euro / schimb cu ap. 3 cam + dif
H 1749 Str. Navodari, bloc 2008, et.5, mansarda, centrala, ter-
mopan, parchet, g, f, aer cond., iz. ext., 1 balcon 2m/1m , aco-
perit, cf si intab., PRET: 45.000 euro
H 1768 Zona 10 Nivele, et 4/10, D, 52 mp, centrala, 1 balcon,
cf si intab PRET 22 000 euro
H 1796 Prel. Bucuresti, zona Vulturul, vedere pe spate,  et.4,
acoperis, SD, centrala, aer cond, parchet, 49 mp, 1 balcon in-
chis  cf si intab. PRET: 85.000 lei
H 1828 Modelu, parter, SD, apa, curent, pretabil spatiu co-
mercial, aprox 43 mp, PRET: 45.000 lei neg.
H 1852 Str. Lalelelor, zona Orizont, et.4, SD, termopan, g, f,
parchet, centrala, acoperis tabla, , aer cond, 49 mp,
PRET: 100.000 lei 
H 1858  Panduri, et.4, D, 62 mp, centrala, aer cond., termopan,
parchet, g, f, 2 balcoane inchise termopan, izolatie ext, aco-
peris partial, cf si intab., PRET: 32.000  euro
H 1859 Aleea Centralei, zona 5 Calarasi, et. 2, ND, centrala,
termopan, izolatie ext, 40 mp, cf si intab, PRET:73.000 lei neg.
H 1860 Baraganului, et 5/10, D, 53 mp, convector, termopan
partial, vedere calea ferata, cf si intab, PRET: 70.000 lei
H 1862 Luceafarului, et. 2, centrala, g, f, parchet, termopan,44
mp, PRET : 145.000 lei
H 1873 B-dul Republicii, parter, 42 mp, posibilitate balcon,
SD, renovat, g, f, parchet, termopan, bloc caramida, cf si intab.,
PRET: 22.500 euro usor neg
H 1875 Prel. Bucuresti, zona Vulturul, SD, aprox 49 mp, cen-
trala, parchet, izolatie ext, vedere pe spate, cf si intab, posibi-
litate garaj cu concesiune (1000- 1200 euro ),
PRET : 21.800 euro neg
H 1879 Str. Dumbravei, et.4, centrala, acoperis, termopan,
parchet, mobilat, electrocasnice, cf si intab. PRET: 26.000 eu-
ro
H 1882 B-dul Cuza Voda, et.4, ND, 40mp, termopan, parchet,
centrala, balcon termopan, vedere spate, PRET: 80.000 lei
H 1898 Belsugului, et.4, D, acoperis tot blocul, centrala, ter-
mopan, g, f, 51 mp, 1 balcon imbracat in termopan, renovat,
aer cond, izolat, PRET: 23.000 euro
H 1900 Musetelului, constructie  2010, 69 mp, D, centrala,
parchet, termopan, g, f, aer cond, sistem alarma, usa antifurt,
cf si intab, PRET : 40.000 euro neg.
H 1905 Belsugului, zona Orizont, et.3, D, centrala, g, f, parchet,
termopan, izolatie int/ ext, aer cond, rulouri, PRET : 35.000 E
H 1910 Centru Vechi - Primarie, et 3, bloc din caramida, SD,
52 mp, centrala blocului, 2 balcoane inchise PVC, g,f,parchet,
izolatie exterioara 2014 - 10 cm, cf si intab PRET 30 000 euro
H 1918. Aleea Constructorului, et.4, acoperis, parchet, 2 bal-
coane cu PVC, usa metalica, gaze, CF si Intab.
PRET : 100000 lei 
H 1922. B-dul Republicii – Sc. 5, et. 2, 40 mp, SD, centrala,
gresie, termopan, mobilat & utilat. PRET : 27 000 euro neg.
H 1923. str. Borcea, et. 4, ND, centrala, termopan, parchet, re-
novat 2012, CF si Intab. PRET : 90 000 lei
H 1924. str. Cornisei – Orizont, et. 1, D, centrala, termopan,
parchet, G si F, CF si Intab. PRET : 30 000 euro
H 1926. str. Navodari, et. 4, D, termopan, incalzire electrica
prin pardoseala, boiler, CF si Intab. PRET : 23 000 euro
H 1929. Str. Belsugului – Penny 2, et. 4, D, usa metalica.
PRET : 28 000 euro neg.

H 1930. Str. Jirlau – Bazar, et. 1, D, cetrala, termopan, aer cond,
vedere spate. PRET : 28 000 euro neg.
H 1931. Str. Navodari – Bloc Poha 2007, et. 2, D, 65 mp, vedere
Parc, centrala, termopan, izolatie exterioara, CF si Intab. PRET
: 43 000 euro
H 1932. Al. Gradinitei – zona Confort, et. 2, ND, 42 mp, ter-
mopan, centrala, aer conditionat, usa met. Izolatie exteroara,
CF si Intab. PRET : 99000 lei.
H 1933. Bld. 1 Mai – Navrom, et. 4, SD, 50 mp, bloc caramida,
centrala, ae cond. Usa met. CF si Intab. PRET : 110000 lei
H 1940. Str. Flacara – 5 Calarasi, et. 4, acoperis, SD, renovat in
totalitate, mobilat si utilat, Aer cond, CF si Intab.
PRET : 27000 euro

VANZARI AP. CU 3 CAMERE
H 1106 Str. Luceafarului, et.4, D, 70mp, acoperis,  centrala,
aer cond., parchet, g,f, termopan, cf in lucru, PRET: 32 000
euro
H 1120 Centrul Vechi, et 4, SD, acoperis, termopan, par-
chet, g,f, centrala noua, AC; renovat, balcon termopan,
boxa 9 mp, acces curte int, 70 mp. PRET 43 000 euro  neg,
/ schimb casa
H 1130 Str. Florilor, Zona Sc. 11, parter, D, 80mp, centrala,
g, f, parchet partial, balcon cu beci. PRET: 45.000 euro
neg.
H 1242 Str. Flacara, et.4, D, 80 mp., centrala, parchet, ter-
mopan, usi lemn noi, g.,f., izol ext., 2 balcoane inchise
termopan cu gresie si faianta, PRET: 42.000 euro
H 1317 Zona Orizont Str Zavoiului, D, et 4, acoperis, ter-
mopan, parchet, gresie, centrala, usa metal, izolatie int,
cf si intab PRET 36 000 euro
H 1330 Zona Service Branza, D, termopan, parchet, et 3,
g,f, centrala, 1 balcon inchis in termopan, renovat, 70
mpPRET 150 000 lei neg
H  1353  Str Lalelelor, parter, SD, centrala, parchet, g,f, 59
mp, izolat int.ext, cf si intab PRET 40 000 euro (schimb 2
cam)
H 1380 Str Panduri, et 4, D,acoperis tabla, izolat int., g,f,
centrala, 80 mp, cf si intab. PRET 160 000 LEI
H 1385 Str Macului, D, et 4, termopan, gresie, faianta,
centrala, 80 mp, izolatie int, 2 bai, 2 balcoane PRET 160
000 lei
H 1397 Str Sulfinei,et 1, D, termopan maro, parchet, g, f,
centrala, 70  mp, balcon inchis termp maro, instalatie
electrica noua, izolat int & ext, cf si intab, Pret 170 000 lei
H 1409 Str Musetelului, langa caminul de copii cu intrare
din Str Belsugului, SD, et 4, acoperis, termopan, parchet,
g,f, centrala, 70 mp, PRET 28 000 euro neg
H 1444 Str Navodari, Zona Mircea Voda, parter, D, 76 mp,
centrala, termopan si parchet partial,balcon, cf si intab-
PRET 150 000 lei
H 1457  Str. Navodari, bloc  POHA 2008, D, et.4 / 5, aco-
peris, centrala, termopan, g, f, parchet, 82 mp, balcon in-
chis, 2 buc. Aer cond., boxa 18m, cf si intab. PRET : 48.000
euro
H 1470 Str. Borcea, et 4., D, izolatie, centrala, g, f, parchet,
75mp, mobilat si utilat, PRET: 35.000 euro neg.
H 1529 Prel. Bucuresti, bloc ANL, et.4, D, 77mp, centrala,
g, f, parchet, termopan, bloc BCA, 2 balcoane,
PRET: 23.000 euro ( cu preluare de contract )
H 1531 Str. Navodari, bloc Poha 2008, et.2, 110mp, cen-
trala, g, f, parchet, aer cond., 2 balcoane, cf si intab, cert.
Energetic, PRET: 60.000 euro neg.
H 1629 Str. Stirbei Voda, Zona 2 Moldoveni, et.1, SD, ter-
mopan, centrala, g, f, 2 balcoane inchise, boxa la parter,
PRET: 25.000 euro
H 1671 Str Sulfinei, et 4, D, 69 mp, ac, centrala noua,
PRET 39 000 euro
H 1673 Navodari, et 4, D, 84 mp, hidroizolatie, termopan,
parchet, g.f, centrala, 2 balcoane inchise termopan, 2
grup.sanitare, ac, izolat ext, cf si intab PRET: 38 000 euro
H 1714 Str. Borcea, et.2, SD, 65mp, convector, boiler, 1
balcon, tamplarie pvc, cf si intab. PRET : 150.000 lei neg.
H 1730 Musetelului, parter, D, centrala, parchet, termo-
pan, 60 mp, cf si intab., certificat energetic, PRET: 19.000
euro
H 1731 Zefirului, et. 2, D, 85 mp, centrala, termopan, par-
chet, g, f, 2 bai amenajate, functionale, 2 balcoane inchise
cu termopan, aer cond., CF, PRET : 40.000 euro
H 1735 Cornisei, et.4, D, 70mp,  g, f, termopan, parchet,
acoperis structura metalica cu tabla zincata, 1 balcon 6
m, aer cond., cf si intab., cert. energetic, PRET: 36.000 eu-
ro
H 1743 Belsugului, zona Orizont, D, constructie 1994, etaj
3, suprf. 100 mp, centrala, g, f, parchet, termopan, 2 bai,
1 balcon pe toata suprf. ap inchis cu termopan,  izolatie,
cf si intab.PRET: 58.000 euro
H 1820 Str. Cornisei, et.4, D, bloc bca, 57 mp, termopan,
parchet,gaze,  izolatie, pod acoperit cu tabla, g, f, 2 bal-
coane inchise termopan, cf si intab PRET: 35.000 euro
H 1821 Borcea , parter, vedere fata,  D, 75mp, centrala, g,
f, izolat, 2 bai, cf si intab. PRET: 33.000 euro
H 1853 1 Decembrie 1918, zona Centrul Vechi, et.2, D,
68,55 mp, centrala, g, f, parchet, termopan, boxa, cf si in-
tab,PRET: 47.000 euro
H 1861 Baraganului, parter, D, 65mp, termopan, centrala,
g, f, termopan, modificat in spatiu comercial, sistem alar-
ma, instalatie incalzire noua, cf si intab, certificat ener-

getic, PRET: 37.000 euro
H  1878 Borcea, et.3, ND, centrala, termopan, parchet, g,
f, 50mp, 1 balcon inchis termopan, cf si intab. PRET:
25.000 euro
H 1885 Dunarea, et.1, D, termopan, bloc caramida,  par-
chet, centrala, izolatie interioara, 3 balcoane, 2 bai func-
tionale, aprox 92 mp, cf si intab, PRET: 40.000 euro neg.
H 1893 Str. Florilor, zona sc. 11, et.1, D, 78 mp, centrala
noua, termopan, parchet, g, f, usi noi lemn, 2 balcoane
inchise termopan, izolatie ext, cf si intab, PRET: 200.000
lei neg
H 1895 B-dul Cuza Voda, et.2, SD, 67 mp, convector, ve-
dere fata, situat mijloc, cf si intab, PRET : 120.000 lei
H 1919. str. Cornisei – Orizont, et. 3, D, 58 mp, centrala,
termopan, izolatie interioara si casa scarii, AC, mobilat si
utilat. CF si Intab. PRET : 38 000 euro neg.
H 1920. B-dul N. Titulescu – Lic. Agricol, et. 3, ND, vedere
fata, convector, usa metalica. PRET : 25 000 euro neg.
H 1925. str. 1 Decembrie 1918, et. 2, 60 mp, SD, centrala,
termopan, AC, reabilitat exterior/izolatie, vedere Lic. Eco-
nomic. PRET : 43 000 euro
H 1928. Str. Progresul, et. 1, SD, renovat in totalitate in
2012, 60 mp, termopan, centrala, CF si Intab. PRET :
170000 lei neg
H 1935. Str. Flacara, et. 1, D, vedere fata, renovat de 5 ani,
placat interior, centrala, AC 2 buc, termopan, CF si
Intab.PRET : 45000 euro
H 1936. Mircea Voda – str. Macului, parter, D, 80 mp, cen-
trala, termopan, izolat ext, rulouri geam, usa metalica.
CF si Intab. PRET 32000 euro neg.
H 1938. Parcul Florilor – bloc ANL, preluare Contract, et.
4, vedere str. Bucuresti, recompartimentat, centrala, bal-
con inchis aprox. 15 mp. PRET : 28000 euro.

VÂNZĂRI AP. CU 4 CAMERE
H 980 Zona 10 Nivele, SD, et 9, 90 mp, lift nefunctional.  
PRET 60 000 lei
H 1112  Prel. Bucuresti, et. 3, D, constructie 2002, 100mp, cen-
trala, parchet, g, f, AC, 3 balcoane, 2 inchise termopan, mo-
bilier buc. inclus, jakuzzi, boxa. PRET: 60.000 Euro
H 1325 Str. Stirbei Voda, Zona 2 Moldoveni, et.2, D, 85mp,
centrala, g, f, parchet, termopan, izolatie int., 2 balcoane, in-
stalatie electrica si sanitara noi, PRET: 130.000 lei
H 1368 Str Prel Bucuresti, et 4, D, bloc BCA din 1989, parchet,
g, f, centrala, izolat ext., Ac, 90 mp, mobilat, 2 balcoane,
CF si intab PRET  55 000 euro neg
H 1579 Str Panduri, Zona Scolii nr 8, Parter, g,f, termopan, par-
chet, centrala, 90 mp ( fara balcon), 2 bai,  vedere fata/ spate,
subsol curat, izolat. PRET 55 000 euro
H 1596  Str Plevna, et 1 /1, D, caramida, termopan, centrala,
parchet, 1 balcon, 2 gr. sanitare, 73 mp, gradina, garaj dublu
si beci 12 mp PRET 49 000 euro
H 1648 Str Cornisei, et 4, acoperis, parchet, centrala, termo-
pan, amenajat recent, cf si intab PRET 42 000 euro
H 1767  Str Rahova, zona Casa din Vis (ICIL) et 1/1, D, 100 mp,
acoperis, centrala, termopan, 1 balcon , bloc din caramida,
PRET: 42 000 euro
H 1832  Zona Mircea Voda, parter, D, 90,51 mp, izolatie ext.,
izolatie subsol, centrala, g, f, parchet, termopan, usi lemn noi,
pretabil birouri, sp. com, cf si intab. PRET: 43.000 euro neg
H 1836 Str. Cornisei, et.4, D, 90mp, izolatie, parchet, centrala,
g, f, termopan, 2 balcoane cornier, aer cond, izolatie int, garaj,
cf si intab. PRET: 45.000 euro neg
H 1884 Panduri, et.4, D, acoperis, centrala, termopan, parchet,
g, f, 103 mp, 2 balcoane inchise termopan, renovat 2015,
PRET: 50.000 euro

DUPLEX ( AP. 5 CAMERE)
H 1277. Zona Penny – str. Trandafirilor, et. 4-5, D, centrala,
parchet, termopan, terasa. PRET : 50.000 euro neg
H 1939. Zona Parcul central – Hotel, et. 1, renovat in totalitate,
finisaje de calitate, 171 mp, centrala, termopan, G+F, parchet,
usa metalica, Aer Cond, CF si Intab. PRET : 120000 euro

VÂNZĂRI CASE / VILE – ORAS
H 743 Calarasi, zona M. Voda, casa BCA, D, 4 camere, acope-
ritacu tabla, P+1, apa, canalizare, termopan, teren 200mp,
deschidere 10m,cf si intab PRET: 46.000 euro
H 858 Calarasi, zona Garii, casa caramida acoperita cu tabla,
centrala gaze, termopan partial, parchet, dusumea, g, f, 115

mp utili casa, 300mp teren, cf si intab. PRET: 78.000 euro neg.   
H 926  I.L Caragiale, casa chirpica tencuita acoperita cu azbo-
ciment, 100 mp amprenta, 4 camere SD, teren 200 mp cu 10
ml deschidere, sobe,baie, buc – anexe, dusumea, canalizare,
cf si intab PRET 110 000 lei ( sau schimb cu ap )
H 973 Calarasi, Zona Gara, casa caramida, 5 camere cu man-
sarda, apa, canalizare, gaze, termopan, parchet, g, f, centrala,
garaj, teren 403 mp, constructie 210 mp, deschidere 14 ml,
cf, intab., sau schimb cu ap. 2-3 camere, zona buna.
PRET: 75 000 euro neg
H1151 Calarasi, Zona Pompieri, 560 mp teren, deschidere 9
m, constructie 2007 - BCA si chirpica, 4 camere, bucatarie,
baie, fosa, centrala gaze, termopan, g, f, parchet, anexe, gra-
dina, cf in lucru, PRET : 180.000 lei neg.
H 1181 Calarasi, str. Tudor Vladimirescu, teren 310 mp, 97 m
constructie, deschidere 2m, constructie caramida 1976, tabla
noua, 4 camere D, baie, bucatarie, sobe, dusumea, parchet,
termopan partial, g, f, apa, canalizare, beci, cf si intab.
PRET: 44.000 euro neg.
H 1272 Calarasi, Str Bucuresti - Petrache, 570 mp, 8 ml des-
chidere, casa caramida lipita - perete independent, tabla, baie,
bucatarie,  4 camere SD, parchet partial, dusumea, soba, ter-
mopan partial  PRET 55 000 euro neg
H 1280 Calarasi, Zona Petrache, teren 600mp, casa chirpica,
D, deschidere 20 m, centrala,canalizare, 5 dormitoare, living,
bucatarie, baie, cf si intab. PRET: 65.000 euro
H 1299 Calarasi, B-dul Republicii, 2 cam / 1 dormitor, canali-
zare, termopan, parchet, g,f, centrala, baie, bucatarie, AC, li-
ving 40 mp, constructia din caramida, 115 mp, teren 250 mp,
deschidere 12 ml, cf si intab PRET 70 000 euro
H 1418 Str Viitor, casa BCA P+1, constructie 1999, 6cam, D,
parchet,g,f, centrala, izolatie int &ext, amprenta 232 mp, teren
387, deschidere 10 ml, cf si intab PRET 130 000 euro
H 1489 Calarasi, Cartier Magureni, casa chirpica tencuita, aco-
perita cu tigla, fosa, sobe, teren 800mp, deschidere 32m,
PRET : 25.000 euro neg.
H 1498  Zona 10 Nivele – linie, 920 mp / 23 ml deschidere,
casa caramida + BCA, tabla, 5 cam, 2 bai, 1 bucatarie, fosa,
termopan, parchet, gresie, centrala pe gaze, garaj, anexe,
pomi fructiferi, cf si intab. PRET 52 000 euro neg
H 1505 Str Locomotivei, Zona 10 Nivele, teren 122 mp – 10
ml/ 12 ml, casa din chirpica + BCA, 50 mp, 2 cam D, baie si
bucatarie, casa tencuita, acoperita cu tabla, gaze, convector,
parchet, termopan,  PRET 110 000 lei    
H  1535 B – dul Republicii, zona Electrica, casa BCA, 260 mp
utili, P+ 1, centrala gaze, canalizare, g, f, parchet, termopan,
600mp teren, cf si intab. PRET: 155.000 euro neg.
H 1598 Calarasi, Mircea Voda, aproape de blocuri, teren 700
mp cu deschidere dubla 14 / 50 ml , constructie BCA, am-
prenta 110 mp S+P+1+M – SUPRAFATA UTILA 450 MP, aco-
perita cu Lindab, izolata, piatra decorativa la baza + toata
vurtea, termopan,g,f, parchet, centrala, canalizare,Compar-
timentare : Subsol – garaj, dresing, birou, camera centralei,
P- living, bucatarie, dormitor +baie, Etaj 1 – 3 dorm, 2 bai,
balcon, M – sala de jocuri + balcon, curtea este amenajata,
piscina acoperita+ incalzire, terasa acoperita, cf si intab
PRET 250 000 euro neg.
H 1608 Zona Gara, teren 225 mp cu 8 ml deschidere, casa  din
caramida ( lipita) constr. 125 mp, acoperita cu tabla, centrala
pe gaze, termopan partial, 4 cam, baie, buc, canalizare, cf si
intab PRET 45 000 euro  neg.
H 1624 Calarasi, zona P-ta Mare, casa caramida lipita, 2 ca-
mere, 260 mp  teren, deschidere 6,3 m, casa necesita renovare
PRET: 30.000 euro
H 1634 Calarasi, Zona Volna, casa caramida, amprenta
200mp, deschidere 13 ml, 4 camere, baie, bucatarie, magazii,
beci, 500mp teren, PRET: 100.000 euro
H 1635 Zona Volna, casa BCA , P+1, amprenta 200mp, suprf.
construita 400mp, teren 400 mp, parter finisat, etajul la gri,
centrala gaze, canalizare, g, f, termopan, cf si intab.
PRET: 125.000 euro
H 1695 Caramidari, teren 335 mp cu 13 ml  deschidere, casa
77 mp, chirpica+ BCA, 4 cam SD, partial renovata, termopan,
parchet, sobe, gaze la poarta, cf si intab. PRET 20 000 euro
neg
H 1717 Calarasi, zona Electrica – bulevard, casa bca + cara-
mida + chirpica, tabla lindab, termopan maro, parchet, cen-
trala, g, f, 2 corpuri, canalizare, gaze, 100 mp utili, 275 mp,
deschidere 6,3m, cf si intab. PRET: 50.000 euro

Mica Publicitate
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Bună ziua. Mă numesc Roșca
Gheorghiță și în urma publicării
materialului din 17.02.2016 pe
rețeaua de socializare facebook,
vreau să vă lămuresc. 

S-a precizat de către cei din Pri-
măria Călărași că am fost invitat să
vizionez un apartament cu 2 ca-
mere și un altul cu 3 camere. Așa
cum reiese din acel document pu-
blicat eu am vizionat un aparta-
ment de la N8 cu 2 camere și un
apartament de la J6 cu 5 camere.

În conformitate cu un articol apă-
rut în presa locală (Actualitatea de
Călărași) rezultă că doar acele 2 apar-
tamente ar fi fost libere. Vreau să vă
arăt înscrisuri care demonstrează că
în august 2013 erau disponibile mai
multe locuințe, dar din diferite mo-
tive sau interese, acestea au fost păs-
trate pentru alți solicitanți.

Dl. Roșca Gheorghiță anexează
o adresă din care rezultă că apt. 7

de la J 53 era liber și se solicita re-
partizarea acestuia. Mai anexează
o altă adresă din care rezultă că
apt. 35 era liber și se solicita repar-
tizarea acestuia, menționând că
cele 2 adrese erau înregistrate cu
cca 3-4 luni înainte de cererea sa.
În materialul primit dl Roșca se în-
treabă de ce nu a fost invitat să vi-
zioneze și acele apartamente.

Mai mult arată cămai era și un
alt apartament liber ce i s-a repar-
tizat lui Tunaru Adrian, pentru că
Comisia a constatat că: „ 6 familii cu
4 persoane datorită punctajului
obținut conform criteriilor de ierar-
hizare au primit o cameră, deoare-
ce locaíile cu 2 sau 3 camere au
fost repartizate solicitanților cu
punctaj superior’’.

Dl Roșca apreciază căVarga Că-
tălin a obținut pt locul 53 – 42
puncte, Stăncescu Cezar Andrei
pentru locul 59 a obținut 41 punc-

te, Tunaru Adrian pentru locul 66 a
obținut 41 puncte și nu au putut fi
superiori acestuia care a fost pe lo-
cul 48 cu 42 puncte.

În continuare Roșca Gheorghiță
șochează: în înscrsuri depuse la
Curtea de Apel București pe care le
indică, cei acuzați recunosc că el,
Roșca Gheorghiță avea dreptul
prioritar obținut datorită puncta-
jului la repartiția uneia dintre cele
două locuințe – indicând un apar-
tament cu 4 camere de la L41 și
unul cu 3 camere de la J9. Precizea-
ză că nu sunt adevărate afirmațiile
că el le-ar fi vizionat și refuzat, soli-
citând cu înscrisurică ar fi vizionat
apartamente de la J9, J53 și L41.

Totodată dl. Roșca se gândește
dacă ar fi cazul să acționeze și în
Instanță persoane ori Instituția
pentru daune morale.

În finalul lungii scrisori ce ni se
adresează dl Roșca anexează aces-

te înscrisuri solicitând: Dragi
cetățeni, citiți și trageți concluzia
cine spune adevărul.

Din considerente care țin de
faptul că pe rolul Instanțelor de ju-
decată există mai multe cauze pri-
vind acordarea acestor aparta-
mente, Hotărârea Comisiei fiind
contestată și la Instituția Prefectu-

lui – pentru a nu influența decizia
acestora nu putem posta public
documentele în cauză.

După pronunțarea acestora
promitem să informăm corect pe
cetățeni publicând punctele de
vedere ale Instituțiilor abilitate că-
tre respectarea legii.

Realitatea din Călărași
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Adevăraţii vestitori ai speranţei și
bucuriei sunteţi voi, stimate doamne și

domnișoare. 
Voi aduceţi iubire și fericire în sufletul

comunităţilor, voi meritaţi toate
gândurile bune și urări de împliniri cu
sănătate. Vă mulţumim pentru că ne
încălziţi inimile și vă dorim noroc și

bucurii! La mulţi ani!
Bebe Cristodor-presedinte org. Jud.

PSD Calarasi

Lumina caldă a
primăverii să vă

pătrundă în inimă, iar
luna lui Mărţișor să vă

aducă multă
sănătate, aleasă
preţuire și liniște

sufletească.
La Mulţi Ani!

Aniel Nedelcu –primar
comuna Borcea

Cele mai calde urări cu prilejul sosirii
primăverii tuturor doamnelor și

domnișoarelor din Colegiul 5,
judeţul Călărași! Să purtaţi mereu

primăvara în suflet!
Nicolae Rasnoveanu 

–primar comuna Roseti

Să aveți parte de o primăvară frumoasă, verde și
luminoasă, cu muguri sănătoși de acțiune pe fiecare dintre

ramurile vieții dumneavoastră: sănătate, relații
personale, carieră, resurse și comunitate. 

Iulian Iacomi –primar orasul Lehliu Gara

Pentru că bucuria noastră sunteţi dumneavoastră, doamnelor și
domnișoarelor, vă urez să aveţi parte numai de dragoste, bucurie și viaţa să

vă fie așa cum o doriţi. Un sincer „La mulţi ani!
DANIEL FLOREA- DEPUTAT PSD

Vă doresc ca răsăritul
soarelui să vă aducă peste

zi împlinirea viselor
alături de tot ceea ce
poate fi mai pur, mai

sincer, mai curat.
O primăvară însorită și

plină de bucurii!
LIVIU MUSAT-director ADR

SUD MUNTENIA

Viaţa, lumina și căldura sunt esenţa primăverii,
iar mărţișorul simbolul ei. Candoarea acestei

primăveri să vă mângâie sufletele, iar roua
ghioceilor să vă inunde inimile.

TONE PETRE-primar orasul OLTENITA

Cu ocazia primăverii, urez
tuturor doamnelor și
domnișoarelor, din
judeţul Călărași, o

primăvară frumoasă cu
multe împliniri, sănătate

și bucurii! La mulţi ani!
AUREL NICOLAE- DEPUTAT

U.N.P.R

Pe aripi de mărţișor, primăvara să vă aducă în
suflet puritatea și gingășia ghioceilor abia

răsăriţi din zăpadă!
La mulţi ani și numai bucurii!

VALERIU STERIU- DEPUTAT U.N.P.R

Parfumul florilor de primăvară,
roua dimineţilor calde, adierea

vântului blând al celui mai
frumos anotimp, toate acestea
să-și găsească locul în sufletul

dumneavoastră!!
Elena Nicolache-candidat
UNPR la Primaria Calarasi

Am deosebita plăcere să adresez

tuturor doamnelor și

domnișoarelor cele mai calde

urări cu prilejul deosebitei zile de

8 Martie. Să purtaţi, mereu,

primăvara în suflet! 
STEFAN ION- director SC

Medir SRL

Începutul primăverii, trezirea
naturii, bucuria continuităţii să

vă sfinţească sufletul cu
dragostea de viaţă. La mulţi ani,

tuturor doamnelor și
domnișoarelor din județul

Călărași. 
GHEORGHITA CARTUSANU-

primar comuna FUNDENI


