Drăgălășenii
la
Primăria
Călărași: Consilierul lui
Drăgulin se crede Nicolae
Gârceag / Video
E plătit cu 80 de milioane de lei, lunar, din bani
călărășenilor, pentru a administra conturile de pe rețelele
sociale ale primarului Daniel Ștefan Drăgulin. Este vorba de
Andrei Klein, consilierul edilului de la Călărași, un individ
călcat de mascații Direcției Naționale Anticorupție, care l-au
vizat într-o cauză de luare de mită, într-un contract al
Primăriei Călărași cu firma cântărețului Alin Oprea,
reprezentantul firmei Talisman. Sinecura politică acordată
acestui individ, de către primarul Daniel Ștefan Drăgulin, e
cel puțin dubioasă, câtă vreme activitatea lui Andrei Klein,
la Primăria Călărași, e una extrem de vagă și cu conotații cel
puțin pidosnice.
În numele primarului
În numele primarului Daniel Ștefan
Drăgulin, langurosul consilier al
acestuia recunoaște că a avut o
postare publică, pe o rețea de
socializare. „Este a doua promovare a
unei echipe din Călărași în primul
eșalon al unei întreceri sportive, de
când sunt eu primar. Nu am decât
motive de mândrie. Eforturile
financiare
ale
Primăriei
și
Consiliului Local Călărași din
ultimii ani nu au fost în zadar. Văd
asta la fiecare meci de handbal din
Liga Națională, când se scandează, într-o sală polivalentă

arhiplină, numele Călărașiului. Sau când sportivii noștri se
întorc cu medalii acasă. Am văzut cu toții ieri, 5 mai, când
echipa de tradiție AFC Dunărea Călărași a reușit promovarea
istorică în Liga națională de fotbal. Am înțeles, sper, în
toți acești ani de performanță sportivă la nivel național, de
formare a unor suporteri adevărați, de formare a unor modele,
printre sportivi, pentru copiii din Călărași, că sportul e
unul dintre cei mai buni ambasadori ai unui oraș. Fie că e
vorba de sport de masă sau sport individual. Să ne mândrim cu
sportul călărășean și să-l susținem în continuare!”, a scris
Andrei Klein, în numele primarului Daniel Ștefan Drăgulin.
Edilul din Călărași nici măcar nu a fost la meci, fiind
plecat, de mai bine de o săptămână, într-un concediu
prelungit, în Italia.
Reacția primarului
Ne-am permis să avem alt punct de vedere decât cel exprimat de
galeșul consilier al primarului Daniel Ștefan Drăgulin, iar
efectul imediat este că acesta ne-a cenzurat respectiva luare
de poziție, deși era una exprimată în termeni decenți și
extrem de bine argumentată. Andrei Klein, fără să aibă o
consultare prealabilă cu șeful lui direct, în speță cu Daniel
Ștefan Drăgulin, și-a permis, de câteva ori, să ne cenzureze
punctul de vedere. „Mi se pare o prostie ce-a făcut”, a fost
reacția primarului. În schimb, Andrei Klein, individul călcat
de mascații din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, crede
că deține adevărul absolut și că numai poziția exprimată de
el, în numele primarului Daniel Ștefan Drăgulin, este cea
corectă: „Ai încercat să deturnezi atenția de la o chestie
pozitivă cu niște detalii despre care tu crezi că sunt
potrivite pentru o astfel de postare și nu mi se pare corect.
Comentariul tău distrăgea atenția de la un lucru pozitiv”.
Andrei Klein nu a știut să ne răspundă atunci când l-am
întrebat cine anume l-a mandatat pe el să scrie, în numele
primarului Daniel Ștefan Drăgulin, că e un lucru pozitiv ceea
ce spune acesta și un lucru negativ ceea ce spunem noi.

800 de spectatori plătitori. Maxim!
„Sunt unii care trăiesc pentru sport”, spune Andrei Klein, în
numele primarului Daniel Ștefan Drăgulin. Nu a știut, însă, să
ne spună câți spectatori plătitori au fost la meciul AFC
Dunărea Călărași 2005, în ziua de sâmbătă, 5 mai, pe stadionul
călărășean. Nici cei de la AFC Dunărea Călărași 2005, în speță
Florin Brișan, președintele clubului, sau Cătălin Nițu,
ofițerul de presă, nu au dorit să ne comunice o astfel de
cifră. Din datele obținute de noi, de la reluarea returului
Ligii a II-a, la Călărași s-au vândut în jur de 7.000 de
bilete, cu o medie de 800 de spectatori plătitori, la fiecare
meci jucat acasă. Numărul spectatorilor plătitori, la handbal,
este aproape dublu decât cel înregistrat la echipa de fotbal,
unde joacă o serie de fotbaliști veniți inclusiv din Burkina
Faso. Pentru astfel de fotbaliști mercenari, care nu au nimic
în comun cu călărășenii, bugetul public cheltuie mai bine de 1
milion de euro, anual. În vremea aceasta, la tribuna oficială
se înghesuie inclusiv persoane dubioase, condamnate
pușcărie sau cu grave probleme de ordin penal.

la

10 puncte pertinente
Acesta este textul pe care consilierul Andrei Klein, care
primește 80 de milioane de lei, lunar, din bani publici,
pentru a se ocupa de astfel de lucruri, și-a permis să-l
cenzureze, fără să-i ceară acordul primarului Daniel Ștefan
Drăgulin:
1. Nu e o echipă de tradiție, e înființată în 2005, în
condiții extrem de dubioase;
2. Nu e o echipă călărășeană, e una formată din mercenari;
3. Numărul biletelor vândute spune totul despre interesul
călărășenilor acordat acestei echipe de alogeni;
4. nu există nici o justificare sau o consultare publică
pentru cheltuirea unor sume uriașe, din bugetul local, pentru
susținerea acestor mercenari;
5. Când ai 2.000 de cereri de locuințe (sociale, pentru tineri

căsătoriți etc.), nu e normal să spargi, pentru bășinile din
capul unora, 4 milioane de euro, într-un mandat, pentru a
promova cu niște indivizi aduși din Africa sau de pe aiurea;
6. 4.000.000 de euro echivalează cu construirea a 160 de
apartamente, deci un adevărat cartier;
7. Nu e normal să plătești mercenari, că n-au niște bețivi
unde să se refuleze, după care să faci împrumuturi bancare, ca
să asfaltezi străzile din Mircea Vodă;
8. banii publici nu se duc pentru sprijinirea sportului de
masă, ci pentru orgoliile unor vremelnici politicieni, lipsiți
de viziune, care se visează Gigi Becali, pe bani publici,
9. Au mai fost „echipe de tradiție” finanțate în acest mod și
care s-au făcut praf în momentul în care implicarea banului
public nu a mai fost posibilă, vezi Piatra Neamț – Pinalti,
Bacău – Sechelariu etc., în fapt niște mafioți;
10. Echipa călărășeană e echivalentul aceleia în care jucau
Dincă, Farin, Catană, Bogatu, Toma etc. etc, nu papuașii și
filipinezii Anei Maria Prodan;
11. Mai vrei?
Fără consultare publică
În patru ani de mandat, suma de 4.000.000 de euro pleacă din
buzunarele călărășenilor pentru susținerea ambițiilor
fotbalistice ale potentaților politici actuali, cu sportivi
aduși de oriunde din altă parte, numai din Călărași nu. 4
milioane de euro înseamnă 184 de miliarde de lei vechi. Cu
banii aceștia, s-ar fi refăcut infrastructura stradală, de la
pământ, pentru o lungime de 25 de kilometri de drum.
Municipiul Călărași are 151 de kilometri de rețea stradală,
iar cu banii dați pentru salariile unor fotbaliști veniți de
pe aiurea, spre exemplu, s-ar fi refăcut, de la 0, aproape 20
la sută din rețeaua stradală a municipiului Călărași, în
condițiile în care aceasta se prezintă într-un mod
catastrofal. În schimb, administrația locală înțelege să-i
îndatoreze pe călărășeni, timp de 15 ani, contractând un
împrumut, în valoare de 42 milioane lei, tocmai pentru

refacerea infrastructurii rutiere. 42 de milioane de lei
înseamnă circa 9 milioane de euro, dar călărășenii își permit
să dea, la fiecare mandat, suma de 4 milioane de euro, pentru
o pretinsă echipă de fotbal care nu are nici un fel de
legătură cu municipiul Călărași. Niciodată pe mandatul
primarului Daniel Ștefan Drăgulin nu au fost consultați
cetățenii cu privire la prioritățile acestora și la modul în
care se cheltuie banul public. În fond, nici nu e cine știe ce
necesar, câtă vreme primarul nici măcar nu locuiește în oraș…

