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Sărbătorile de iarnă,
ţesute din farmec şi

mister, intră cu
belşug în casele

dumneavoastră.  Fie
ca ele să vă aducă
multă dragoste, ar-

monie şi bucuria
fiecărei zile! Crăciun
fericit şi un An Nou

plin de realizări!

Organizația Județeană PSD Călărași

Vă dorim ca Minunatul
Spirit al Crăciunului să

vă protejeze şi să vă
aducă multă lumină şi
căldură sufletească. Să
aveţi parte în Noul An
numai de bucurii, îm-
plinirea dorinţelor şi

belşug.
La Mulţi Ani!

Organizația Județeană ALDE Călărași

Acum, când colindele se
nasc din sentimente cu-
rate, deschide fereastra
sufletului, să pătrundă

urările şi să se aşeze
cuminţi, sub brad. 

Să fiţi sănătoşi, fericiţi şi
iubiţi, iar zilele ce vor

urma să fie cu adevărat
MAGICE!

La mulţi ani!

Organizația Județeană PMP Călărași

Fie ca Magia
Sărbătorilor să se re-

verse în inimile şi
casele voastre şi să

aveţi parte în Noul An
de sănătate şi succese,

multe bucurii şi îm-
pliniri alături de cei

dragi.
Crăciun Fericit!

George Vlase, 
Președinte Interimar UNPR Călărași

Fie ca Sfintele Sărbători ale
Crăciunului să vă aducă
pace în suflet şi să vă lu-

mineze chipul de fericire.  Să
aveţi parte numai de îm-

pliniri, de cadouri
neaşteptat de frumoase de

care să vă bucuraţi
împreună cu cei dragi! Să vă
fie casa casă şi masa masă!!!

„Sărbători Fericite!”

Vasile Iliuță,
Președinte Consiliul Județean Călărași

Fie ca Sfintele
Sărbători de iarnă să-şi
reverse harul asupra ta

şi a celor dragi, să-ţi
aducă liniştea inimii şi

a minţii şi să-ţi
sporească sănătatea şi

belşugul, să-ţi
împlinească gândurile şi

speranţele.
La mulţi ani!

Dragoș Coman, 
viceprimarul municipiului Călărași
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Liceul Tehnologic
”Dan Mateescu”

Călărași, cu sediul în
Strada Prelungirea

București, numărul 8-
12, municipiul Călărași,
județul Călărași organi-
zează concurs pentru

ocuparea funcțiilor
contractuale vacante:

- îngrijitor I - 1 (unu)
post, compartiment

Administrativ;
- administrator de pa-
trimoniu IS - 1 (unu)
post, compartiment

Administrativ.
Probele se vor susține

la sediul Liceului Tehnolo-

gic ”Dan Mateescu” după
cum urmează:
- pentru posturile de în-

grijitor: proba scrisă, pro-
ba practică și interviu;
- pentru postul de admi-

nistrator de patrimoniu I
S: proba scrisă, proba
practică și interviu.

Proba scrisă și proba
practică se vor susține în
aceeași zi, în data de 09
ianuarie 2017:
- ora 10.00 pentru proba

scisa; 
- ora 13.00 pentru proba

practică.
Interviul va avea loc în

data de 10 ianuarie 2017,

începând cu ora 10.00.
Probele sunt eliminato-

rii. Pentru rămânerea în
concurs, punctajul obţinut
va fi de minim 50 de
puncte.
Pentru participarea la

concurs candidații trebuie
să îndeplinească cumula-
tiv următoarele condiții:
1. să fie cetăţean român

şi domiciliat în România;
2. să cunoască limba ro-

mână, scris şi vorbit;
3. să aibă vârsta minimă

de 18 ani;
4. să aibă capacitatea

deplină de exerciţiu;
5. să aibă o stare de să-

nătate corespunzătoare
postului pentru care can-
didează;

6. să indeplinească con-
diţiile de studii:  
– generale sau medii

pentru postul de îngrijitor;
- superioare (inginer sau

economist) pentru postul
de administrator de patri-
moniu;
7. să îndeplinească ur-

mătoarele condiții de ve-
chime:
- pentru postul de îngriji-

tor: nu este cazul 
- pentru postul de admi-

nistrator de patrimoniu:
vechime în studii supe-
rioare (inginer, econo-
mist) – cel putin 5 ani;
8. să nu aibă condam-

nări definitive cu excepţia
situaţiei în care a interve-
nit reabilitare. 

Candidații vor depune
dosarele de participare la
concurs până la data de
29 decembrie 2016 inclu-
siv, la secretariatul Liceu-
lui Tehnologic ”Dan Mate-
escu”, Strada Prelungirea
București, numărul 8-12,
municipiul Călărași,
județul Călărași, secretar
– Vanina Stoicescu.

Relații despre bibliogra-
fia, tematica, documente-
le necesare întocmirii do-
sarului de concurs pre-
cum și alte relații supli-
mentare se obțin de la
secretariatul liceului.

DIRECTOR,
Prof. Nicoleta RADU
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A N U N Ț

1. CHIOSEAUA ALEXANDRU -canotaj   CSM Calarasi
AILINCAI ADRIANA   - canotaj  CSM Calarasi

2. ROMAN LIDIA  - canotaj  CSM Calarasi
3. VASILE GEORGIANA - canotaj   CSM Calarasi

CASU MADALINA - canotaj   CSM Calarasi
4. SCHIOPU FLORIN - box   CSM Calarasi

MIHAI ALEXANDRA   - atletism  CSS Calarasi
5. SANDU CRISTIAN STEFAN - canotaj  CSM Calarasi
6. CRACIUN ALIN  - canotaj  CSM Calarasi

BACIU ALEXANDRU  - atletism  CSM Calarasi
7.  COSTEA DANIEL   - box  CSM Calarasi

CEPARU  GEORGE   - box  CSM Calarasi
8 TUDORAN EDUARD   - box   CSM Calarasi

TIMOC IULIANA   - canotaj  CSM Calarasi
9. VASILE IULIA      - canotaj  CSM Calarasi

DRUGA CRISTINA  - canotaj  CSM Calarasi
SOLZARU CIPRIAN - culturism FORTUS Calarasi

10. SERBAN IULIAN  - baseball
BIRO FLORIN     - atletism  CSM Calarasi   
PALAGHIA FLORIN  - lupte   CSM Calarasi

ANTRENORI
• BANATEANU DANIEL     - canotaj
• SUCIU EUGEN  - canotaj
• ANGHEL VALENTIN, ANGHEL GEORGIAN - box
• MARIUS TATARU     -  atletism
• BALAN ION - baseball
• COSTACHE VIRGIL    - atletism
• HOGEA DRAGOS      -  lupte

ECHIPE
1. Echipa de baseball  J3 CSS Calarasi
2. AHC Dunarea Calarasi
3. AFC Dunarea Calarasi
4. AFC  Dunarea Calarasi - futsal
5. Echipa de lupte a CSM Calarasi

CLUBURI
1. CSM CALARASI
2. CSS  CALARASI
3. FORTUS CALARASI
4. LEADERS CALARASI

CLASAMENT DJST
CALARASI 2016

Muzeul Municipal Călărași,
din subordinea Primăriei Mu-
nicipiului Călărași, încheie
anul 2016 în aceeași notă
dedicată comunității cu aju-
torul căreia a luat ființă, exis-
tă și se dezvoltă.

În cadrul programului deja
creionat – De la comunitate
înapoi la comunitate prin in-
termediul Muzeului, de Sfân-
tul Nicolae au fost oferite un
număr de 100 de titluri bene-
ficiarilor serviciilor oferite de
DIAVERUM România.
Cărțile provin din dublurile
cărților oferite de călărășeni
pentru biblioteca Muzeului.

Sâmbătă, 10 decembrie
2016, au fost vernisate două
expoziții eveniment. La nu-
mai 3 ani micuța Andreea
Sara Zamfir a descoperit și
folosește cu plăcere culorile.
Rezultatele pasiunii sale pot
fi privite până la sfârșitul anu-

lui. Al doilea eveniment îl
constituie prima ediție a Sa-
loanelor Bărăganului care
este dedicată Citadinului.
Participă pictori amatori și
profesioniști călărășeni dar și
pictori din țară. Ambele
expoziții sunt curatoriate de
Ana Amelia Dincă. Dublul
eveniment a fost ambientat
cu colinde de corul de copii
conduși de doamna Daniela
Mariniță.

Ca și până acum Muzeul a
fost ales ca loc de desfă șu -
rare a serbărilor, astfel mai
multe clase au hotărât să se
simtă bine alături de părinți și
profesori în spațiile noastre .

Colectivul Muzeului Munici-
pal Călărași, adică Florin și
Cosmin, vă mulțumesc și vă
urează Sărbători Fericite! și
un tradițional La Mulți Ani!

În săptămâna 05 -09 de-
cembrie 2016, ITM Călărași
a efectuat controale în urma-
toarele domenii de activitate:
comerț, agricultură, transpor-
turi, construcții, alte domenii
de activitate.
Rezultatul controalelor:
– relații de muncă –  a veri-

ficat un număr de 22 angaja-
tori, au fost aplicate 2 sanc-
ţiuni contravenţionale, în va-
loare de 6000 lei pentru mun-
că  făra forme legale. Au fost
dispuse 20 de măsuri cu ter-
mene precise de rezolvare.
– securitate și sănătate în

muncă – s-au efectuat 17

controale, 15 angajatori au
fost sancționați și s-au apli-
cat 28 de avertismente, iar
pentru remedierea deficien-
telor s-au aplicat 30 de mă-
suri cu termene precise de
rezolvare. 

Dumitru Nicolae, Inspector
Sef.

Programul Muzeului Municipal
Călărași în luna decembrie

În săptămâna 05 -09 decembrie 2016,
ITM Călărași a efectuat controle în mai

multe domenii de activitate
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Vă dorim cu ocazia

sărbătorilor multă

sănătate, dorinţe îm-

plinite, iar cei dragi

să vă fie alături.

Mult succes şi noroc

în 2016!

La mulţi ani!

Dorel Dorobanțu, primarul orașului Fundulea

În această sfântă zi,
vă doresc să fiţi

fericiţi alături de cei
dragi, să petreceţi
cum se cuvine, cu

mici şi mari, să aveţi
parte de noroc şi-un

sincer 
“La Mulţi Ani!”

Director Alina Jipa, 
Centrul Cultural Județean Călărași

Să primim odată cu
colindătorii și lumina,

căldura, liniștea,
dragostea și

împăcarea celui nou,
veselia și viața. Ca

iarba sub zăpadă, ca
fulgul în zbor să

primim speranța unui
An Nou. La mulți și

fericiți ani!

R&S Guard, Director Mihai Stroe

Frumusețea iernii cu
albul fulgilor de nea
presărați peste gân-
durile noastre, cu

dulcele ecoul al col-
indelor, cu imaginea

în suflet a celor
dragi, ne va petrece

într-un Nou An,
împliniți, iubiți,

fericiți. 
Sa avem un 2017 așa

cum ni-l dorim!
Petre Țone, Primar orașul Oltenița

Sărbătoarea Sfântă a
Naşterii

Domnului să reverse
asupra voastră

sănătate, belşug şi bu-
curii, iar Lumina din
Noaptea Sfântă să vă

ridice sufletele spre
noi trepte spirituale şi
să vă însoţească paşii

în Noul An.
Nicolae Dumitru, inspector-şef al ITM Călăraşi

În fiecare picătură a
şampaniei pe care o

beți, la cumpăna din-
tre ani, în cinstea lui
2017 se află urările

mele de bine, pline de
cele mai frumoase şi
călduroase gânduri!
Un an minunat și la
mulți ani, tuturor!

Cristian Sefer, deputat PMP Călărași

Sufletul dvs. să vi-
breze în armonie şi
pace, iubirea să vă

primească în braţele-i
pline de căldură şi

duioşie, iar norocul să
te urmeze oriunde.
Anul ce vine să vă
ajute să descoperiţi
minunea unei vieţi

împlinite.
La mulţi ani!

SC Medir SRL Administrator Ștefan Ion

Sărbătoarea
Crăciunului și a
Noului An 2016

îmi oferă plăcutul
prilej de a vă ura
dumneavoastră și

familiei numai
bucurii, fericire,

sănătate și
prosperitate. 

La Mulți Ani !

Dorel Dorobanțu, primarul orașului Fundulea

În prag de sărbători, cu
pacea, lumina şi

căldura în suflet, vă
doresc să aveţi parte de
zile minunate , de un
Moş Crăciun darnic şi
bun, să vă bucuraţi şi
să aşteptaţi anul ce

vine. Un an mai bogat
în împliniri, mai înalt
în aspiraţii şi plin de

succese!
La mulţi ani!

Iulian Radu, Primar Comuna Dichiseni
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În prag de sărbători, cu
pacea, lumina şi

căldura în suflet, vă
doresc să aveţi parte de
zile minunate , de un
Moş Crăciun darnic şi
bun, să vă bucuraţi şi
să aşteptaţi anul ce

vine. Un an mai bogat
în împliniri, mai înalt
în aspiraţii şi plin de

succese!
La mulţi ani!
Marius Gabriel Dumitrescu, Director

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret

Fie ca sărbătoarea

Crăciunului să vă

umple sufletul de bu-

curie, să vă aducă pace

şi linişte în suflet, iar

lumina lui minunată să

vă lumineze în conti -

nuare paşii în viaţă!

La Mulţi Ani!

Ion Radu Aurel, Primar Comuna Dragoș Vodă

E vremea colindelor,
vremea bucuriei, când

minunea naşterii Mân-
tuitorului IISUS

cuprinde sufletele şi le
înnobilează. În această

zi Sfântă de
CRĂCIUN, să păstrăm

gândurile bune şi
frumuseţea sufletului ce

străluceşte în fiecare
dintre noi.

CRĂCIUN FERICIT!!!
Bogdan Leu, 

Președinte Clubul Sportiv Dunărea

Sărbătorile de iarnă să
vă aducă multe bu-
curii, surprize şi în-
deplinirea tuturor

dorinţelor. 
Fie ca anul care vine

să fie pentru
dumneavoastră o

punte spre ceva mai
bun, mai luminos.
Sărbători Fericite!

Petre Bancu, SC Urban SA

Vă dorim ca Min-
unatul Spirit al

Crăciunului să vă pro-
tejeze şi să vă aducă

multă lumină şi
căldură sufletească.

Să aveţi parte în Noul
An numai de bucurii,
împlinirea dorinţelor

şi belşug.
La Mulţi Ani!

Cezar Neagu, Director SC Ecoaqua SRL

Sărbătoarea Sfântă a
Naşterii

Domnului să reverse
asupra voastră

sănătate, belşug şi bu-
curii, iar Lumina din
Noaptea Sfântă să vă

ridice sufletele spre
noi trepte spirituale şi
să vă însoţească paşii

în Noul An.

La mulţi Ani!
Alin Drăgulin, Director  Ecoaqua

Fie ca toate visele pe
care le făuriţi în aceste

zile magice de
sărbătoare să se

îndeplinească şi drumul
străbătut pentru re-

alizarea lor să vă aducă
bucurie în inimi, iar în
case, fericire şi belşug.

În anul ce vine, să păşiţi
cu încredere, cu pace în
suflet şi prosperitate. 

Nicolae Eremia, 
Primar Comuna Alexandru Odobescu

Crăciunul şi Noul
An, 2016,

îmi oferă plăcutul
prilej de a vă ura
dumneavoastră şi
familiei numai bu-

curii, fericire,
sănătate şi prosperi-

tate.
La Mulţi Ani !

Mihai Gurlui, Primar Comuna Belciugatele 

Colindele, toate născute
sub zăpezi, aduc cu ele

mireasma de Iisus
născut în iesle.

Deschideţi inimile şi
lăsaţi Bucuria şi Îm-
plinirea să vă intre în
suflet! Sănătate, Bu-

curii şi numai împliniri
în Noul An. 

La Mulţi Ani!

Nicolae Strașeschi,
Primar Comuna Căscioarele

Sfintele Sărbători ale
Crăciunului şi ale An-

ului Nou îmi oferă
prilejul deosebit de

plăcut de a vă adresa
sincere felicitări pen-
tru toate împlinirile,

precum şi urări de suc-
ces în tot ce v-aţi pro-

pus  să realizaţi în
viitor!

La Mulţi Ani!

Roman Irinel, Primar Comuna Chirnogi

Naşterea Mântu-
itorului să vă aducă
lumină şi bucurie în
suflet, să fiţi călău -
ziţi de gânduri bune
şi să fiţi înconjuraţi
întotdeauna de cei

dragi.
La mulţi ani!

Penu Mihail, Primar Comuna Chiselet

Fie ca Lumina
Sfântă a Naşterii

Mântuitorului să vă
călăuzească paşii,

să vă aducă sănătate
şi fericire care să
dăinuie veşnic în
preajma voastră!
Crăciun Fericit

alături de cei dragi!

Petre Pavel, Primar Comuna Ciocănești
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Fie ca divinitatea să
vă aşeze sub brad

daruri minunate, din
care să nu lipsească
iubirea fără limite,

înţelegerea a tot ceea
ce există, liniştea

sufletească,
satisfacţia reuşitelor!

Sărbători Fericite!

Gazu Aurică, Primar Comuna Curcani

Sfintele Sărbători ale
Crăciunului şi ale Anu-
lui Nou îmi oferă prile-
jul deosebit de plăcut
de a vă adresa sincere
felicitări pentru toate
împlinirile, precum şi

urări de succes în tot ce
v-aţi propus  să

realizaţi în viitor!
La Mulţi Ani!

Marius Cojocaru, Primar Comuna Cuza Vodă

Fie ca Anul Nou ce
va veni să reverse în

casele şi inimile
voastre multă

sănătate, bucurii,
multe realizări şi
împlinirea tuturor

dorinţelor.
Crăciun fericit 
şi un  An Nou
Binecuvântat!

Ion Iacomi, Primar Comuna Dor Mărunt

În ajunul sărbătorilor de
iarnă vă

doresc să aveţi
înţelepciunea pentru a
aprecia ce există bun ,

liniştea pentru a vă bu-
cura de frumuseţea unui
cămin şi puterea pentru
a depăşi momentele de
încercare ale vieţii. Să

aveţi un
Crăciun Fericit şi un An
Nou în care reuşitele şi

împlinirile să vă caute şi
să vă găsească!
La mulţi ani!

Vasile Stoica, Primar Comuna Dorobanțu

Cea mai mare
sărbătoare creş tină,
Naşterea Domnului

Iisus Hristos, ne oferă
plăcutul prilej de a

adresa pe această cale
tuturor locuitorilor co-
munei cele mai sincere
urări de sănătate, bu-
curii şi împliniri, viaţă
îndelungată şi linişte

sufletească.
Sărbători fericite!

Gabriel Stanciu, Primar Comuna Dragalina

Fie ca steaua care a
însoţit magii în

căutarea pruncului
sfânt să fie pentru

voi un far de lumină,
care să vă

încălzească sufletul
şi să vă lumineze
chipul. Vă urez

sănătate, fericire şi
numai bucurii în
Noul An 2016!
La Mulţi Ani!
Sandu Mihăiță, Primar Comuna Frăsinet

Deschideţi cât mai
larg uşa casei şi

lăsaţi să pătrundă
spiritul tradiţional al
Crăciunului! Fie ca
lumina cea Sfântă a
Naşterii Domnului

Nostru Iisus Hristos
să vă aducă numai

bucurii!
La mulţi ani tuturor!

Duță Paul, Primar Comuna Frumușani

Frumusețea iernii cu
albul fulgilor de nea
presărați peste gân-
durile noastre, cu

dulcele ecoul al col-
indelor, cu imaginea

în suflet a celor
dragi, ne va petrece

într-un Nou An,
împliniți, iubiți,

fericiți. 
Sa avem un 2017 așa

cum ni-l dorim!
Paul Radu, Primar Comuna Gălbinași

Să primim odată cu
colindătorii și lumina,

căldura, liniștea,
dragostea și

împăcarea celui nou,
veselia și viața. Ca

iarba sub zăpadă, ca
fulgul în zbor să

primim speranța unui
An Nou. La mulți și

fericiți ani!

Sandu Manea, Primar Comuna Gurbănești

Spiritul sărbătorilor
de iarnă să pătrundă
în casa şi în sufletul
tuturor în aceste zile
magice. Iubirea, bu-

curia, înţelepciunea şi
generozitatea să vă fie

călăuză în 2017. În
speranţa unui an mai
bun, vă trimit o boare
de sănătate, un strop
de încredere şi feri-
cire. La mulţi ani!

Primar Comuna Ileana, Alexandru Corneliu

Nou este anul ce
vine, noi sunt visele

noastre, noi sunt
dorinţele nostre, noi
sunt spiritele noas-

tre, dar călduroasele
mele urări sunt pen-
tru totdeauna! Un
An Nou cum ați

visat!

Lică Voicu, Primar Comuna Independența

Anul nou bate la
uşă, răul facă-se
cenuşă, bucurii şi
sănătate, Domnul
să vă dea de toate,
şi când nici nu vă
gândiţi, să fiţi şi
mai fericiţi! La

mulţi ani și tot ce
vă doriți!

Dobrin Ion, Primar Comuna Luica
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Lăsaţi o parte din
lumina artificiilor
aprinse în noaptea

anului Nou să vă lu-
mineze casa. 2017

să fie pentru noi toți
o punte spre ceva

mai bun, mai lumi-
nos. La Multi Ani!

Manea Victor, Primar Comuna Lupșanu 

Gânduri bune fug spre voi, sănătate şi
noroc! Sărbători fericite şi un An Nou de

poveste! La mulţi ani !”

Marian Iancu, Primar Comuna Mânăstirea 

Anul Nou să vă
dăruiască

sănătate, pace în
suflet şi prosperi-
tate pentru toată
familia. La mulți

și fericiți ani!

Tudorel Minciună, Primar Comuna Mitreni

Pentru vremurile
bune, recunoştinţă,

pentru cele rele,
multă speranţă. Pen-

tru fiecare zi, o
dorinţă. Şi mereu,

mereu, fericire.
Aceasta este urarea
mea pentru noul an.
La mulţi ani 2017!

Gheorghe Dobre, Primar Comuna Modelu

Sufletul tuturor să
vibreze în armonie şi
pace, iubirea să vă

primească în
bratele-i pline de

căldură şi duioşie,
iar norocul să vă

urmeze oriunde vă
vor purta pașii în

2017. La mulți ani!

Dobre Gheorghe, Primar Comuna Nana

Noul An este o carte
deschisă cu reţetele

succesului, vă doresc
să alegeți ce vi se

potriveşte şi să
porniți la drum cu
încredere. La mulţi

ani cu multe bucurii!

Giurea Constantin, 
Primar Comuna Nicolae Bălcescu

În fiecare picătură a
şampaniei pe care o

beți în cinstea
Noului An sunt

urările mele de bine,
pline de cele mai

frumoase şi
călduroase gânduri!
Un 2017 minunat!

Bucur Ionel Cătălin, Primar Comuna Perișoru

Vă doresc atâtea
clipe fericite câţi
fulgi de nea într-o
iarnă ca-n basme.

Un an nou mai bun,
cu pace şi linişte în
suflet şi cu multă

dragoste în inimă.
La mulţi ani 2017!

Dumitru Florian, Primar Comuna Plătărești

În sacul lui Moș
Crăciun, să gasiți tot

ce-i mai bun, o
ghirlandă de iubire,
globuri mari de feri-

cire, o steluță cu
noroc și pe cei dragi
la un loc. La multi

ani, saărbători
fericite!

Dobrescu Vasilica, Primar Comuna Radovanu

Să aveți parte de
multă căldură în su-
flet, bucurie în inimă

și multă sănătate.
Un an mai bogat în
împliniri, mai înalt

în aspirații și plin de
succese cu mari și
frumoase realizări.

La mulți ani!

Râjnoveanu Nicolae, Primar Comuna Roseți 

Sărbătorile de iarnă
să vă aducă pace în
suflet, mult noroc,

planuri grandioase și
multă iubire în inimă!

Un An Nou bun
alături de cei dragi și
apropiați sufletește.

La mulţi ani!

Călin Petre Alexandru, 
Primar Comuna Sărulești

Magia sărbătorilor de
iarnă să pătrundă în

casa şi în sufletul
dumneavoastră şi al
tuturor celor dragi.

Iubirea, bucuria,
înţelepciunea şi gen-
erozitatea să vă fie
călăuză în 2017. În

speranţa unui an mai
bun, vă trimit o boare
de sănătate, un strop
de încredere şi ceva

fericire! La mulţi ani!
Dumitru Grigore, Primar Comuna Sohatu
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Să dea Dumnezeu ca
toate visele pe care le
făuriţi în aceste zile
de sărbătoare să se

împlinescă şi drumul
străbătut pentru re-
alizarea lor să vă
aducă bucurie în

inimi, iar în case feri-
cire şi belşug. La

mulţi ani!

Gheorghescu Silviu Niki, 
Primar Comuna Spanțov

În fiecare picătură a
şampaniei pe care o

beți, la cumpăna din-
tre ani, în cinstea lui
2017 se află urările

mele de bine, pline de
cele mai frumoase şi
călduroase gânduri!
Un an minunat și la
mulți ani, tuturor!

Iulian Geambașu, Primar Comuna Șoldanu

2017 - un An Nou,
un nou început…
Să uitaţi ce a fost

rău, bucuraţi-vă de
ce a fost bine! Vă
urez din inimă să
aveţi un an bun,

norocos şi fericit.
La Mulţi Ani!

Pandea Nicolae,
Primar Comuna Ștefan cel Mare

Un an nou mai fericit, cu de toate garnisit,
sanatate şi iubire și cu multă fericire! La

mulţi ani 2017!

Avram George, Primar Comuna Ștefan Vodă

La mulţi ani cu
veselie, sănătate pe
vecie, casa plină de
bucate, dragoste pe

săturate, bani la
greu, noroc cu carul,
tot ce vă doriți și...
sus paharul! Un An

Nou fericit!

Chirică Constantin
Primar Comuna Tămădău Mare

Sărbători fericite
alături de cei dragi!

Noul an să fie
presărat cu realizari

remarcabile, îm-
pliniri, sănătate,

fericire şi baftă! La
mulți ani!

Uleia Gheorghe, Primar Comuna Ulmeni

Anul ce-a trecut este
deja istorie. 2017
bate la ușă și ne

aduce speranțe de
mai bine cu daruri

multe pe care le vom
împărţit cu toți cei
dragi. Sărbători

fericite!

Ion Negoiță, Primar Comuna Ulmu

Lăsaţi magia colindu-
lui străbun să vă pi-
cure în suflet fiori de
sfinţenie şi primiţi cu
drag gândurile mele
de preţuire, realizari
depline, sănătate şi

prosperitate! Aripi de
îngeri să vă atingă su-

fletul şi spiritul
Crăciunului să vă bu-

cure, alături de cei
dragi. Sărbători cu
bine şi La mulţi ani! 

Daniel Nica, Primar Comuna Unirea

A mai trecut un an…
Să vă amintiţi cu

plăcere de toate îm-
plinirile, cu melan-

colie de toate clipele
frumoase şi cu în-

credere de tot ceea ce
nu aţi reuşit până

acum. Speranţa să vă
deschidă poarta spre
un An Nou plin de bu-
curii şi împliniri. La
mulţi ani cu gânduri

bune!
Boitan Costel, Primar Comuna Valea Argovei

Toate visele pe care le
făuriţi în aceste zile

magice să se
împlinescă şi drumul
străbătut pentru re-
alizarea lor să vă
aducă bucurie în

inimi, iar în case feri-
cire şi belşug. La
mulţi ani 2017!

Lucian Vasile, Primar Comuna Vasilați

Gândiţi-vă la trecerea
dintre ani ca la o
poartă. Puteţi să

treceţi prin această
poartă în noul an şi
să luaţi cu voi doar

lucrurile şi gândurile
bune. Sărbători

fericite și La mulți
ani!

Constantin Mihalache,
Primar Comuna Vlad Țepeș

Anul Nou e o carte
deschisă cu reţetele

succesului, alege ce ţi
se potriveşte şi

porneste la drum cu
încredere! Vă doresc

ca sărbătorile de
iarnă să vă aducă

sănătate și fericire,
împlinirea tuturor

dorințelor și sănătate
celor dragi. La mulți

ani! 
Iorga Dumitru, Primar Comuna Budești
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Cand magii ne aduc
Clipa cea de Taina, în
noaptea de Craciun,
după datina străbuna
să pornim colindele la

lumina caldă a
lumânărilor aprinse
în brăduț. Vă doresc
un An Nou fericit, cu
pace în suflet și multă

sănătate. La mulți
ani, cu bucurii!

Gheorghiță Cărtușanu, 
Primar Comuna Fundeni

Învăţaţi să vă
bucuraţi de

sărbătorile de iarnă şi
nu le lăsaţi să treacă

nevăzute pe lângă voi.
Anul ce vine să vă

aducă multe bucurii şi
împliniri pe toate pla-
nurile. La mulţi ani!

Theodor Aniel Nedelcu,
Primar Comuna Borcea

Sărbători fericite
alături de cei dragi,

să aveţi parte de
multă căldură în su-

flet şi în casă, bucurie
în inimă, sănătate şi

multă putere de
muncă. Fie ca bucu-
ria şi liniştea aduse
de sfintele sărbători
să vă însoţească pe

tot parcursului anului
ce va urma.

Alex Drăgulin, Director Serviciul Public pentru
Gestionarea Câinilor făra Stăpân

Sărbătorile de iarnă
să vă aducă pace în
suflet, mult noroc,

planuri grandioase și
multă iubire în inimă!

Un An Nou bun
alături de cei dragi și
apropiați sufletește.

La mulţi ani!

Vasile Aurel, Primar Comuna Jegălia

Noul An este o
carte deschisă cu

reţetele succesului,
vă doresc să alegeți
ce vi se potriveşte

şi să porniți la
drum cu încredere.

La mulţi ani cu
multe bucurii!

Nelu Tatu, Primar Comuna Vâlcelele

Să aveți parte de
multă căldură în su-
flet, bucurie în inimă
și multă sănătate. Un
an mai bogat în îm-
pliniri, mai înalt în
aspirații și plin de
succese cu mari și
frumoase realizări. 

La mulți ani!
Roxana Natalia Pațurcă, Senator PSD

Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia vă

dorește multă sănătate, fericire şi
împliniri pe măsura viselor!

Alături de urările tradiţionale de sărbători, trans-
mitem mulţumiri tuturor colaboratorilor, partenerilor

şi prietenilor regiunii noastre pentru încrederea
acordată şi sprijinul oferit de-a lungul timpului! 

Vă dorim, dumneavoastră şi celor dragi, Crăciun
fericit și un An Nou plin de realizări atât în plan per-

sonal, cât şi în plan profesional!
Sărbători fericite 

şi un sincer LA MULŢI ANI!
Cu preţuire,

Liviu MUŞAT, Director

Un an nou mai fericit, cu de toate garnisit,
sanatate şi iubire și cu multă fericire! 

La mulţi ani 2017!

Nicolae Doinița, Director DGASPC Călărași

Să dea Dumnezeu ca
toate visele pe care le
făuriţi în aceste zile
de sărbătoare să se

împlinescă şi drumul
străbătut pentru re-
alizarea lor să vă
aducă bucurie în

inimi, iar în case feri-
cire şi belşug. 
La mulţi ani!

Titi Feldioreanu, 
Administrator Ali Trans Com Calarasi

Lăsaţi magia colindului
străbun să vă picure în
suflet fiori de sfinţenie
şi primiţi cu drag gân-
durile mele de preţuire,

realizari depline,
sănătate şi prosperi-

tate! Aripi de îngeri să
vă atingă sufletul şi

spiritul Crăciunului să
vă bucure, alături de

cei dragi. Sărbători cu
bine şi La mulţi ani! 

Camelia Croitoru, 
Director Casa Corpului Didactic Călărași

Spiritul sărbătorilor de
iarnă să pătrundă în
casa şi în sufletul tu-
turor în aceste zile

magice. Iubirea, bucu-
ria, înţelepciunea şi

generozitatea să vă fie
călăuză în 2017. În

speranţa unui an mai
bun, vă trimit o boare

de sănătate, un strop de
încredere şi fericire.

La mulţi ani!

Lucian Carapidis, Administrator Tudan

Sfintele Sărbători ale
Crăciunului şi ale An-

ului Nou îmi oferă
prilejul deosebit de

plăcut de a vă adresa
sincere felicitări pen-
tru toate împlinirile,

precum şi urări de suc-
ces în tot ce v-aţi pro-

pus  să realizaţi în
viitor!

La Mulţi Ani!

Chirilă Dumitru, Director CSM Călărași


