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i-am fãcut expertizã tehnicã s-a ºi prima instituþie a statului aºa cum altele sunt în curs de contestaþie sau verbale ale Curþii de Conturi unele Pentru acest an, Primãria 
constatat cã sediul este în grad trebuie în comunã. în curs de rezolvare. Vom vedea ce va aspecte nedorind  sã þinã cont de comunei Grãdiºtea a elaborat 

documentele pe care le-am adus seismic 3, ceea ce nu este acceptat decide contestaþia la decizia Curþii de Restul sunt problemele determinate un plan destul de bogat în 
ulterior. La aceastã datã avem de programele europene. Conturi. ªi, bineînþeles, vom merge de mãrirea preþului la apã, pentru cã investiþii publice locale. documente care atestã multe dintre mai departe pe elementele pe care le 

Primarul Constantin Corbu neînþelegerile auditorilor Curþii de considerãm ca nefiind de acord cu 
anunþã cã suma ce va fi alocatã Conturi referitoare la unele investiþii Curtea de Conturi în instanþã sau ne 

din comuna Grãdiºtea.pentru investiþii se cifreazã la vom îndrepta împotriva celor care au 
creat un posibil prejudiciu. Este bun controlul Curþii de Conturi 2.127.678,08 lei. Excedentul 

pentru cã aratã modul de desfãºurare Gurile rele doresc ca aceastã comunã bugetar rezultat la finalul 
al activitãþilor financiar contabile sã cadã pentru cã se considerã cã s-anului trecut este de 
într-o instituþie a statului. Instituþie au fãcut nereguli. 2.358.323,72 lei. care, din pãcate, de abia de acum Vreau sã pun în evidenþã un lucru 
încolo poate avea pretenþia la aparat contestat de consilierii PSD cã am 

Iatã ce spune primarul Constantin de specialitate, la personal din fãcut expertize sã demonstrãm Curþii 
Corbu despre lista de investiþii ce se aparatul de specialitate motivat de de Conturi cã asfaltul este fãcut în 
preconizeazã a se realiza în acest an, un salariu. Dar aceastã motivare nu proporþie de 100% corect. 
2018. "Lista de investiþii propusã este suficientã. Ea va fi suficientã Existã aprobare de Consiliul Local, s-
pentru 2018 cuprinde singurul când va apãrea ºi desfãºurarea au fãcut expertizele ºi spre 
proiect din fonduri naþionale, cu specializãrii ºi pregãtirii mult mai surprinderea multora structura 
contract de finanþare semnat, încã 8 laborioase în domeniul pe care asfaltului respectã elementele din 
km de drumuri asfaltate, are douã acþioneazã fiecare.proiect. Suprafaþa este mai mare cu 
proiecte în achiziþie publicã chiar în 225 mp ºi nu mai micã cu 1640 mp Deci noi pânã acum am avut în 
derulare la aceastã orã, ªcoala cu aºa cum a scris Curtea de Conturi în aparat de specialitate oameni cu 600 
clasele V – VII Rasa, extindere, raport ºi pe care l-a pus pe site. -700 de lei care nu erau interesaþi în 
reabilitare, modernizare ºi Grãdiniþa mod deosebit. Acum având ºi Discuþiile au fost ample pe acest suntem obligaþi prin structura Legii Nu sunt eu legiuitorul, dar cred cã pe 
cu douã sãli de clasã din Cuneºti. rãspunderea asupra lor începând cu site ar trebui pusã decizia Curþii de subiect în sensul dacã o modernizãm apelor ca de fiecare datã când se 
Faþã de aceste investiþii avem în 2018 cred cã vor începe sã se Conturi dupã contestaþie astfel încât din bani proprii, dacã... Am ajuns la ridicã costurile sã facem calculul 
aºteptare, dupã cum ºtie toatã sã se vadã elementele care au rãmas profesionalizeze pe domeniul concluzia cã nu avem ce sã preþului, sã mergem la ANRSCE sã 
lumea, proiectele pe PNDL care toate în dezbatere. respectiv.modernizãm atâta timp cât ea are un luãm preþul. Anul ãsta preþul a ajuns 
3, drumuri cu înveliº asfaltic, drum grad seismic ridicat ºi atunci am la 2,97 lei/mc cu TVA cu tot. O Dacã tu pui Procesul Verbal al Curþii Ar mai fi o problemã care ne arde. 
agricol ºi canalizare ºi potabilizarea iniþiat un obiectiv de investiþii, creºtere semnificativã de la preþul de de Conturi pe site ºi spui cã lipsesc Dupã ce-i profesionalizãm la 
apei în satul Grãdiºtea au fost primãrie nouã în comuna Grãdiºtea. 1,79 sau 2 lei cât a fost pânã la 1604 mp, nu te mai spalã nimeni pe Grãdiºtea ni-i „furã" instituþiile 
declarate eligibile ºi conforme dar urmã cã nu lipseºte chiar dacã te duci diminuarea TVA-ului. statului de la Cãlãraºi care au salarii O începem alãturi, nu afectãm 
fãrã finanþare. cu expertize. mai mari ºi prin transfer este foarte activitatea ºi poate în timp o sã Totodatã, controlul Curþii de Conturi 
Ceea ce aratã cã sumele de bani Expertizele au costat 12 mii lei ºi au uºor sã ni-i ia ºi sã ne lase din nou reuºim sã facem o primãrie cu o care a scos în evidenþã câteva 
luate de la Bruxelles au fost fost fãcute de profesioniºti. Totodatã fãrã, sã o luãm de la capãt ceea ce ne suprafaþã utilã mult mai accesibilã probleme pe derularea a 3 ani în 
insuficiente ºi ne afecteazã pe noi au fost interpretate în procese afecteazã în mod deosebit."astfel încât comuna Grãdiºtea sã aibã urmã, unele din ele s-au rezolvat, 
nerealizând aceste investiþii. 
În rest, faþã de fondul de dezvoltare 
pe care l-am avut anul trecut de 1,4 
milioane lei din care ne-au luat din 
cotele defalcate de TVA 1/2 în anul 
2018, avem acum 2,3 milioane lei, un 
fond foarte mare în evoluþia 
primãriei Grãdiºtea. De când sunt eu 
primar am început în 2012 cu un 
fond de dezvoltare de 300 de mii ºi 
am ajuns în 2018 la 2,3 milioane lei. 
Vor fi investiþii fãcute din bani 
proprii, pe proiecte proprii, astfel 
încât sã fim siguri cã ceea ce facem 
vom implementa pentru cetãþeni.
Aºteptãm aprobarea bugetului, cu 
lista de investiþii inclusã în ea ºi 
demararea tuturor proiectelor pe 
care le avem de implementat. 
Proiecte fãcute în anii trecuþi sau o 
grãmadã de proiecte demarate în 
acest an care înseamnã 2 km de 
trotuar (un km în Grãdiºtea, unul în 
Rasa), drumuri modernizate cu 
piatrã, altele decât cele propuse 
pentru asfaltare în valoare de 250 mii 
lei, adãpost pentru câini, 
definitivarea bazei sportive cu gard, 
tribune, tabelã electronicã ºi acea 
emblemã cu numele stadionului 
dupã numele fostului viceprimar ºi 
fotbalist Nelu Baraitaru, potabilizarea 
apei în satul Grãdiºtea, foarte 
importantã ºi multe alte investiþii pe 
care aº dori sã le încep ºi chiar sã le 
termin în acest an sau cel mai târziu 
în anul urmãtor. 
Un lucru important este aceastã 
muncã teribilã cu Cãminul Cultural 
începutã cu doi ani ºi opt luni în 
urmã, vineri (n.r. 9 martie 2018), va 
avea loc evaluarea proiectului tehnic. 
Deci noi am fãcut toatã 
documentaþia, am fãcut proiectul 
tehnic pentru cãmin, l-am predat 
Companiei Naþionale de Investiþii 
(CNI) ºi aºteptãm ca vineri sã fie 
evaluat, admis proiectul tehnic la 
evaluare ºi atunci CNI-ul sã facã 
achiziþia publicã ºi sã înceapã 
reabilitarea ºi modernizarea 
Cãminului Cultural din Grãdiºtea care 
înseamnã o participare a Statului 
român de 500 de mii de euro ºi o 
participare a primãriei Grãdiºtea de 
700 de mii de lei pe o perioadã de 1 
an ºi 8 luni.
Totodatã am vrut sã reabilitãm sediul 
Primãriei printr-un proiect pe 
Programul Operaþional Regional ADR 
3 Sud Muntenia. În momentul în care 

contribuþia.
Aici, cu toate cã am auzit foarte multe lucruri 
urâte la adresa mea spuse de fostul manager 
Cocoºilã, eu vã spun cã a fost un manager 
bun ºi este un medic extraordinar de bun. 
Dânsul a fãcut parte ºi a condus acest colectiv 
timp de 3 ani ºi jumãtate. Pe mine mã 
surprinde cã nu s-a înscris la concurs pentru 
cã aceasta este legea. Eu nu am ce sã-mi 
reproºez cã s-a terminat mandatul ºi a trebuit 
sã organizãm un alt concurs. Dar vã spun cã 
este un medic foarte bun, a salvat vieþi ºi eu 
sper ca de acum încolo sã rãmânã un medic 
la fel de bun, sã se integreze colectivului.
î Deci, ca sã concluzionãm, vizita a fost de 
bun augur.
Mai mult decât de bun augur. În opinia mea 
este cel mai fericit eveniment care s-a 
întâmplat în aceºti 5 ani ºi jumãtate de 
mandat de când sunt primar.

„Suntem în grafic cu investiþiile 
foarte multe gãrzi. Lipsa medicilor este propuse în acest an!“Aflat în vizitã de lucru la Cãlãraºi, la 
resimþitã acut la nivelul întregii þãri.invitaþia senatorului Roxana Paþurcã ºi a 
De exemplu, noi la Olteniþa ne zbatem chiar preºedintelui PSD Cãlãraºi, Ciprian î Ca sã schimbãm un pic registrul, când veþi 
foarte tare pentru un ATI-st. Avem un ATI-st demara investiþiile? Când estimaþi sã porniþi Pandea, ministrul Sãnãtãþii, Sorina 
foarte bun dar un spital nu poate sta într-un treaba?Pintea  s-a deplasat ºi la Olteniþa unde a singur medic pe aceastã specializare. Avem Vãd cã vorbiþi la viitor însã noi suntem în vizitat ºi Spitalul municipal. Acolo a probleme la pediatrie dar avem acolo o grafic. Am început deja pentru cã trebuie sã purtat discuþii cu managerul spitalului doamnã medic, e vorba de fosta directoare începem cu hârþogãraia. Nu ne iartã nimeni 

dar ºi cu primarul, Petre Þone doamna Petculescu, care a stat ºi 16 zile dacã nu suntem la punct ºi virgulã cu hârtiile. 
consecutiv în spital. Acum am reuºit ºi am încercându-se identificarea unor soluþii Noi am demarat toate investiþiile pe care le 
mai adus încã douã doamne doctor pediatre pentru remedierea unor probleme avem în sensul de Studiu de Fezabilitate ºi 
pe contract de colaborare. Noi ne luptãm sã Proiectul Tehnic pentru parc, pentru cã nu se legate de funcþionarea 
aducem cât mai mulþi medici. Luni, 5 martie, pot face decât în momentul în care ai Compartimentului de Primiri Urgenþe, am adus un medic ortoped care a lucrat timp bugetul. La statuie aveam deja banii încã de de numãrul redus de medici sau de de 25 de ani la Spitalul de Urgenþã la anul trecut prinºi în buget, acum sculptorul 

susþinerea unor investiþii în domeniul Bucureºti. E o luptã contra cronometru. Din care a câºtigat a venit de la Ministerul Culturii 
pãcate pentru noi, nu am reuºit sã aducem aparaturii medicale. cu hârtii cã este îndreptãþit el sã execute 
medici de urgenþã. statuia ºi pe mine nu mã deranjeazã absolut 
Doamna ministru ne-a dat un sfat pe care eu î Domnule primar, sâmbãtã, ministrul deloc. Deci suntem în grafic. Mai mult, am 
l-am luat ca atare, ºi vom face toate Sãnãtãþii, Sorina Pintea a vizat ºi Spitalul redepus la Ministerul Dezvoltãrii proiectele 
demersurile ca acest Compartiment de municipal din Olteniþa. La  final a spus cã care anul trecut nu ni s-au aprobat. Am 
Primiri Urgenþe de la Olteniþa sã-ºi spitalul din Olteniþa poate fi considerat un revenit asupra lor ºi sperãm din tot sufletul sã 
desfãºoare activitatea sub directa conducere spital de bune practice iar medicii de aici avem câºtig de cauzã anul acesta.     
a UPU de la Cãlãraºi. Cumva sã le comasãm sunt niºte eroi. Mi-aº permite sã completez î La început de primãvarã, un mesaj pentru 
sub conducerea UPU de la Cãlãraºi. Noi nu susþinând cã un rol important îl au în olteniþeni?
avem mândrie din asta prost înþeleasã!aceastã ecuaþie, sã-I zicem, ºi autoritãþile Cum am spus ºi altãdatã, olteniþenii sã aibã 
î Oricum e în beneficiul cetãþeanului.locale. Dumneavoastrã, Consiliul Local aþi încredere! Sã deceleze binele de rãu, sã fie 

susþinut de fiecare datã finanþarea acestei Exact. Aºa cum i-am spus ºi doamnei ministru atenþi la dezinformãri. Pentru cã este foarte 
unitãþi spitaliceºti. ºi cum ºtiþi ºi dumneavoastrã, Olteniþa bunã critica, te mobilizeazã, dar atunci când 

deserveºte mai mult de 30% din acest judeþ. Într-adevã, m-am bucurat enorm de aceastã încerci sã faci din alb, negru sau invers pur ºi 
Chiar ieri, 6 martie, am fost la Budeºti, frazã spusã de doamna ministru la plecare simplu îþi lasã un gust atât de amar… Doar cã 
încercãm sã luãm aparatura care la ora pentru cã în opinia mea e chintesenþa întregii m-am tãbãcit ºi nu mai am de gând sã 
actualã e stocatã acolo. S-au fãcut deja 8 ani vizite. Eu afirm de 2-3 ani cã noi la Olteniþa rãspund la niciun atac.
de când acel spital este închis. Doamna avem cu ce sã ne lãudãm în legãturã cu Eu trebuie sã demonstrez prin ce va rãmâne 
ministru ne-a promis tot ajutorul, va face Spitalul municipal. în urma mea! Decât aia e valabilã. Deci 
dumneaei o adresã cãtre Spitalul Budeºti, noi Spitalul Olteniþa, faþã de acum 6 ani de când olteniþenii sã aibã încredere. ªi un prim 
avem mai multe adrese în care le solicitãm am ajuns eu primar, nu se mai poate semnal le-am dat prin aceastã deszãpezire. 
acea aparaturã. Sã vedem ce se va întâmpla compara. Pe scurt, am investit din partea Nu vreau sã atac pe nimeni, dar Olteniþa 
dar noi suntem încrezãtori. Pentru cã mai Primãriei ºi bani atraºi peste 100 de miliarde vineri (n.r. 2 martie 2018) arãta cu totul ºi cu 
avem foarte, foarte multe lucruri de fãcut iar lei vechi. Într-adevãr, avem medici totul altfel decât arãta Cãlãraºiul. Iar 
medici de la acest spital într-adevãr au fost extraordinari. Extraordinari în sensul cã au dumneavoastrã care sunteþi cãlãrãºean aþi 
foarte, foarte buni ºi fiecare în parte ºi-a adus acceptat sã facã, atunci când a fost nevoie, vãzut cu proprii ochi. 

n Olteniþa

Consilierii locali ai oraºului Budeºti 
au aprobat recent bugetul de 
venituri ºi cheltuieli, pe 2018, 
estimat la 5.634.000 lei, atât la 
partea de venituri cât ºi de cheltuieli.

Veniturile proprii sunt cifrate la 3.746.000 
lei. Cotele defalcate din impozitul pe 
venit sunt de 876.000 lei. Sumele 
defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor sunt de 511.000 
lei.

Pentru acest an, sumele defalcate din 
TVA sunt de 1.533.000 lei. Sumele 
defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale reprezintã 788.000 lei. În 
fine, sumele defalcate din TVA pentru 
drumuri comunale ºi judeþene sunt de 
35.000 lei.

În ceea ce priveºte cheltuielile pentru 
cap. Autoritãþi publice (inclusiv plata 
salariilor) a fost prevãzutã suma de 
3.290.000 lei. Cap Asistenþã Socialã, suma 
ce va fi utilizatã în 2018 este de 1.302.000 
lei.

Executivul Primãriei Budeºti este format 
în acest moment din fostul viceprimar, 
Sinel Nae (ALDE) ocupã interimar funcþia 
de primar dupã ce Iorgu Dumitru (UNPR) 
a demisionat. Din noiembrie 2017, 
viceprimar a devenit Florinel Nae (PSD).

Consiliul Local este format din 15 
consilieri. Câte 4 provin de la ALDE, PSD ºi 
UNPR. PNL are 3 consilieri printre aceºtia 
figurând ºi fosta primãriþã, Lucia Lefter.

Surse politice nu exclud posibilitatea 
organizãrii în acest an a alegerilor parþiale 
pentru ocuparea funcþiei de primar.

Lista de investiþii pe 2018

1. Canalizare în sat Gruiu – 396.951,72 lei

2. Canalizare în sat Aprozi – 667.068,88 
lei

3. Canalizare în sat Buciumeni – 
421.716,07 lei

4. Proiect ºcoalã – 35.000 lei

5. SC Ecoaqua SA (lucrãri în continuare) – 
240.000 lei

6. Rata Samtid – 80.000 lei

La finele anului trecut, Primãria Budeºti a 
reuºit sã obþinã finanþare din partea 
Ministerului Dezvoltãrii pentru 3 proiecte 
în cadrul PNDL 2, în valoare totalã de 
29.668.503,33 lei reprezentând lucrãri de 
canalizare în satele Aprozi, Buciumeni ºi 

Joi, 15 martie 2018, ora 13.00, contribuabilii vor primi clarificãri ºi 
îndrumãri oferite de inspectorii biroului de Asistenþã pentru 
contribuabili referitoare la: contravenþii care intrã sub incidenþa Legii 
prevenirii, avantajele utilizãrii Spaþiului Privat Virtual,calendarul 
fiscal al lunii martie ºi alte noutãþi legislative. Întâlnirea va avea loc 
la sediul AJFP Cãlãraºi din str. Eroilor, nr. 6-8, et.VI, sala de ºedinþe.

Contribuabilii interesaþi sã participe la întâlnire pot confirma 
prezenþa prin intermediul „Formularului de contact" de pe site-ul 
Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã, accesând urmãtorul link: 
<<https://www.anaf.ro/asistpublic />> selectând Categoria 
„Asistenþã în domeniul fiscal", Subcategoria „Întâlniri cu 
contribuabilii" iar prin accesarea link-ului HYPERLINK 
"https:static.anaf.ro/static/10/Anaf/" 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf / Informatii R/intalniri.htm., pot 
afla ºi alte informaþii cu privire la întâlnirile organizate periodic de 
cãtre instutuþia noastrã, precum ºi subiectele puse în dezbatere.

ªEF ADMINISTRAÞIE,

Nicolae ÞIFREA

alegerile locale din vara anului Romilor (1), Partidului Verde (1). 
2016 iar cea de-a doua s-a referit ªtefan Ion ºi Irinel Roman au fost 
la alegerea noului viceprimar, în adversari direcþi la localele din 
persoana consilierului PSD, ªtefan urmã cu un an ºi 8 luni, liberalul 
Ion (10 voturi pentru – 1 câºtigând competiþia pentru 
împotrivã). Domnia sa revine funcþia de primar.
astfel în funcþia pe care a deþinut- Surse apropiate de PSD susþin cã 
o în mandatul trecut într-un fostul viceprimar, Adrian Chiricã, 
Executiv condus ºi atunci ca ºi nu va rãmâne „pe drumuri" De vineri, 16 februarie, comuna 
acum de primarul liberal, Irinel urmând sã ocupe funcþia de Chirnogi are un nou viceprimar. În 
Roman. administrator public al comunei cadrul ºedinþei extraordinare, la 

Chirnogi.Altfel spus, PNL a pierdut controlul care au fost prezenþi 11 din cei 15 
în Consiliul Local, deºi la localele consilieri locali, pe ordinea de zi Structura politicã a CL Chirnogi: 
din iunie 2016 n-a obþinut decât 4 au figurat douã Hotãrâri. Prima a PSD – 5 consilieri; PNL – 4; UNPR – 
mandate de consilier, beneficiind 2; ALDE – 1; Asociaþia Partida vizat schimbarea din funcþia de 
însã de o majoritate formatã cu Romilor Pro Europa – 1; Partidul viceprimar, prin revocare, a lui 

Verde – 1; Candidat     sprijinul consilierilor locali UNPR Adrian Dorin Chiricã, membru 
independent – 1.(2, la numãr), Asociaþiei Partida PNL, ales în Executiv imediat dupã 

n Grãdiþtea

C. Corbu: Fondul de dezvoltare în 2018 este de 2,3 milioane lei Petre Þone: Vizita ministrului Sãnãtãþii a fost 
cel mai fericit eveniment de când sunt primar!

n Budeºti

Bugetul 
a fost adoptat!

Reabilitare ºi modernizare ºcoala cu clasele V- Modernizare reþea drumuri de interes local în Grup sanitar ºi depozit de alimente la sala de 
VIII, sat Rasa / Program finanþare PNDL comuna Grãdiºtea / Program finanþare PNDR festivitãþi Grãdiºtea / Program finanþare BUGET 

LOCALValoare totalã 2.024.171; Valoare buget local Valoare totalã 5.420.454; Valoare buget local ; 
69.396; Alocare 2018 BUGET LOCAL 69.396 Alocare 2018 BUGET LOCAL 5.000 Alocare 2018 BUGET LOCAL 50.000 lei

Reabilitare ºi modernizare grãdiniþã cu program Înfiinþare drum agricol D.E. nr. 1 in comuna Pod peste Gârla Mare
normal Cuneºti / Program finanþare PNDL Grãdiºtea / Program finanþare PNDR

Alocare 2018 BUGET LOCAL 20.000 lei
Valoare totalã 924.511 lei; Valoare buget local Valoare totalã 5.388.446; Valoare buget local; 
35.012 lei; Alocare 2018 BUGET LOCAL 35.012 Alocare 2018 BUGET LOCAL 5.000
lei Modernizare trotuar între parcul tematic din 

satul Grãdiºtea ºi locul de joacã din satul Modernizare strãzi în comuna Grãdiºtea / 
Cuneºti / Program finanþare BUGET LOCALModernizare gospodãrii de apã în satele Program finanþare BUGET LOCAL

Cuneºti, Rasa ºi Bogata si înfiinþare staþie de Alocare 2018 BUGET LOCAL 120.000 leiAlocare 2018 BUGET LOCAL 250.000
pompare în Rasa / Program finanþare PNDL
Valoare totalã 5.611.204 lei; Valoare buget local; Modernizare baza sportivã în comuna Înfiinþare trotuar pe porþiunea intrare sat Rasa - 
Alocare 2018 BUGET LOCAL 5.000 lei Grãdiºtea - Împrejmuire stadion + tribune etapa ºcoala cu clasele V-VIII Rasa, comuna Grãdiºtea 

II / Program finanþare BUGET LOCAL / Program finanþare BUGET LOCAL
Modernizare strãzi în comuna Grãdiºtea cu Valoare totalã 206.942; Valoare buget local Alocare 2018 BUGET LOCAL 165.000 lei
înveliº asfaltic / Program finanþare PNDL II 206.942; Alocare 2018 BUGET LOCAL 106.942; 
Valoare totalã 8.230.683 lei; Valoare buget local Alocare 2018 CONSILIUL JUDEÞEAN 100.000

Instalaþii de tratare a apei cu substanþe 332.814 lei; Alocare 2018 BUGET LOCAL 332.814 
chimice, de filtrare a acesteia ºi lei Înfiinþare adãpost pentru câini / Program 
retehnologizarea tehnicã a staþiei de stocare ºi finanþare BUGET LOCAL
pompare apã din satul Grãdiºtea / Program Lucrãri de reabilitare reþea de iluminat public în Alocare 2018 BUGET LOCAL 50.000 finanþare BUGET LOCALcomuna Grãdiºtea / Program finanþare PNDL 
Alocare 2018 BUGET LOCAL 250.000 leiValoare totalã 564.512,17 lei; Valoare buget Puncte de supraveghere video în zona 

local ; Alocare 2018 BUGET LOCAL 39.514,08 instituþiilor publice pentru creºterea siguranþei 
Elaborare Plan Urbanistic General / Program ºi prevenirea criminalitãþii în comuna Grãdiºtea 
finanþare BUGET LOCALReabilitare , modernizare, extindere ºi dotare / Program finanþare BUGET LOCAL

cãmin cultural, din satul Grãdiºtea / Program Alocare 2018 BUGET LOCAL 50.000 lei Alocare 2018 BUGET LOCAL 150.000 lei
finanþare CNI
Valoare totalã 3.819.768; Valoare buget local Înfiinþare mini-piaþã agro-alimentarã în comuna Achiziþionare arbori ºi arbuºti ornamentali / 727.153; Alocare 2018 BUGET LOCAL 150.000 Grãdiºtea / Program finanþare BUGET LOCAL Program finanþare BUGET LOCAL

Alocare 2018 BUGET LOCAL 50.000 lei Alocare 2018 BUGET LOCAL 15.000 leiConstruire teren de minifotbal cu gazon 
sintetic, vestiare, împrejmuire ºi iluminat, sat Miniparc de joacã pentru copii-Bogata / 
Grãdiºtea ºi Extindere pistã de cicliºti, sat Construire sediu primãrie / Program finanþare Program finanþare BUGET LOCAL
Grãdiºtea / Program finanþare GAL BUGET LOCALAlocare 2018 BUGET LOCAL 3.000 lei
Valoare totalã 493.924; Valoare buget local ; Alocare 2018 BUGET LOCAL 100.000 lei
Alocare 2018 BUGET LOCAL 2.000

Amenajare Parc Verde, sat Rasa / Program 
finanþare BUGET LOCAL Amenajare refugii bus elevi ºi amplasare 

Reabilitare magazin Rasa - etapa I - realizare 
copertine de protecþie în satele Grãdiºtea ºi Alocare 2018 BUGET LOCAL 3.000 leiacoperiº în ºarpantã / Program finanþare BUGET 
Cuneºti / Program finanþare BUGET LOCAL

LOCAL
Împrejmuiri la locul de joacã din sat Cunesti / Alocare 2018 BUGET LOCAL 50.000 leiAlocare 2018 BUGET LOCAL 40.000
Program finanþare BUGET LOCAL TOTAL 2.127.678,08 / Alocare 2018 CONSILIUL 
Alocare 2018 BUGET LOCAL 3.000 lei JUDEÞEAN 100.000 leiModernizare gospodãrie de apã ºi înfiinþare 

staþie de tratare apã în satul Grãdiºtea ºi 
Achiziþie de echipamente pentru platforma de Înfiinþare reþea canalizare cu staþie de epurare EXCEDENT: 2.358.323,72 lei
depozitare respectiv staþia de compostare în comuna Grãdiºtea  / Program finanþare PNDR

LISTÃ DE INVESTIÞII: 2.127.678,08 leiexistentã / Program finanþare BUGET LOCALValoare totalã 8.041.847,5; Valoare buget local; 
REZERVÃ: 230.645,64 leiAlocare 2018 BUGET LOCAL 3.000 leiAlocare 2018 BUGET LOCAL 5.000

Listã de investiþii pe anul 2018 

n AJFP Cãlãraºi

Contribuabilii vor primi clarificãri 
la noutãþile legislative fiscale

ªtefan Ion (PSD) este noul 
viceprimar al comunei Chirnogi
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i-am fãcut expertizã tehnicã s-a ºi prima instituþie a statului aºa cum altele sunt în curs de contestaþie sau verbale ale Curþii de Conturi unele Pentru acest an, Primãria 
constatat cã sediul este în grad trebuie în comunã. în curs de rezolvare. Vom vedea ce va aspecte nedorind  sã þinã cont de comunei Grãdiºtea a elaborat 

documentele pe care le-am adus seismic 3, ceea ce nu este acceptat decide contestaþia la decizia Curþii de Restul sunt problemele determinate un plan destul de bogat în 
ulterior. La aceastã datã avem de programele europene. Conturi. ªi, bineînþeles, vom merge de mãrirea preþului la apã, pentru cã investiþii publice locale. documente care atestã multe dintre mai departe pe elementele pe care le 

Primarul Constantin Corbu neînþelegerile auditorilor Curþii de considerãm ca nefiind de acord cu 
anunþã cã suma ce va fi alocatã Conturi referitoare la unele investiþii Curtea de Conturi în instanþã sau ne 

din comuna Grãdiºtea.pentru investiþii se cifreazã la vom îndrepta împotriva celor care au 
creat un posibil prejudiciu. Este bun controlul Curþii de Conturi 2.127.678,08 lei. Excedentul 

pentru cã aratã modul de desfãºurare Gurile rele doresc ca aceastã comunã bugetar rezultat la finalul 
al activitãþilor financiar contabile sã cadã pentru cã se considerã cã s-anului trecut este de 
într-o instituþie a statului. Instituþie au fãcut nereguli. 2.358.323,72 lei. care, din pãcate, de abia de acum Vreau sã pun în evidenþã un lucru 
încolo poate avea pretenþia la aparat contestat de consilierii PSD cã am 

Iatã ce spune primarul Constantin de specialitate, la personal din fãcut expertize sã demonstrãm Curþii 
Corbu despre lista de investiþii ce se aparatul de specialitate motivat de de Conturi cã asfaltul este fãcut în 
preconizeazã a se realiza în acest an, un salariu. Dar aceastã motivare nu proporþie de 100% corect. 
2018. "Lista de investiþii propusã este suficientã. Ea va fi suficientã Existã aprobare de Consiliul Local, s-
pentru 2018 cuprinde singurul când va apãrea ºi desfãºurarea au fãcut expertizele ºi spre 
proiect din fonduri naþionale, cu specializãrii ºi pregãtirii mult mai surprinderea multora structura 
contract de finanþare semnat, încã 8 laborioase în domeniul pe care asfaltului respectã elementele din 
km de drumuri asfaltate, are douã acþioneazã fiecare.proiect. Suprafaþa este mai mare cu 
proiecte în achiziþie publicã chiar în 225 mp ºi nu mai micã cu 1640 mp Deci noi pânã acum am avut în 
derulare la aceastã orã, ªcoala cu aºa cum a scris Curtea de Conturi în aparat de specialitate oameni cu 600 
clasele V – VII Rasa, extindere, raport ºi pe care l-a pus pe site. -700 de lei care nu erau interesaþi în 
reabilitare, modernizare ºi Grãdiniþa mod deosebit. Acum având ºi Discuþiile au fost ample pe acest suntem obligaþi prin structura Legii Nu sunt eu legiuitorul, dar cred cã pe 
cu douã sãli de clasã din Cuneºti. rãspunderea asupra lor începând cu site ar trebui pusã decizia Curþii de subiect în sensul dacã o modernizãm apelor ca de fiecare datã când se 
Faþã de aceste investiþii avem în 2018 cred cã vor începe sã se Conturi dupã contestaþie astfel încât din bani proprii, dacã... Am ajuns la ridicã costurile sã facem calculul 
aºteptare, dupã cum ºtie toatã sã se vadã elementele care au rãmas profesionalizeze pe domeniul concluzia cã nu avem ce sã preþului, sã mergem la ANRSCE sã 
lumea, proiectele pe PNDL care toate în dezbatere. respectiv.modernizãm atâta timp cât ea are un luãm preþul. Anul ãsta preþul a ajuns 
3, drumuri cu înveliº asfaltic, drum grad seismic ridicat ºi atunci am la 2,97 lei/mc cu TVA cu tot. O Dacã tu pui Procesul Verbal al Curþii Ar mai fi o problemã care ne arde. 
agricol ºi canalizare ºi potabilizarea iniþiat un obiectiv de investiþii, creºtere semnificativã de la preþul de de Conturi pe site ºi spui cã lipsesc Dupã ce-i profesionalizãm la 
apei în satul Grãdiºtea au fost primãrie nouã în comuna Grãdiºtea. 1,79 sau 2 lei cât a fost pânã la 1604 mp, nu te mai spalã nimeni pe Grãdiºtea ni-i „furã" instituþiile 
declarate eligibile ºi conforme dar urmã cã nu lipseºte chiar dacã te duci diminuarea TVA-ului. statului de la Cãlãraºi care au salarii O începem alãturi, nu afectãm 
fãrã finanþare. cu expertize. mai mari ºi prin transfer este foarte activitatea ºi poate în timp o sã Totodatã, controlul Curþii de Conturi 
Ceea ce aratã cã sumele de bani Expertizele au costat 12 mii lei ºi au uºor sã ni-i ia ºi sã ne lase din nou reuºim sã facem o primãrie cu o care a scos în evidenþã câteva 
luate de la Bruxelles au fost fost fãcute de profesioniºti. Totodatã fãrã, sã o luãm de la capãt ceea ce ne suprafaþã utilã mult mai accesibilã probleme pe derularea a 3 ani în 
insuficiente ºi ne afecteazã pe noi au fost interpretate în procese afecteazã în mod deosebit."astfel încât comuna Grãdiºtea sã aibã urmã, unele din ele s-au rezolvat, 
nerealizând aceste investiþii. 
În rest, faþã de fondul de dezvoltare 
pe care l-am avut anul trecut de 1,4 
milioane lei din care ne-au luat din 
cotele defalcate de TVA 1/2 în anul 
2018, avem acum 2,3 milioane lei, un 
fond foarte mare în evoluþia 
primãriei Grãdiºtea. De când sunt eu 
primar am început în 2012 cu un 
fond de dezvoltare de 300 de mii ºi 
am ajuns în 2018 la 2,3 milioane lei. 
Vor fi investiþii fãcute din bani 
proprii, pe proiecte proprii, astfel 
încât sã fim siguri cã ceea ce facem 
vom implementa pentru cetãþeni.
Aºteptãm aprobarea bugetului, cu 
lista de investiþii inclusã în ea ºi 
demararea tuturor proiectelor pe 
care le avem de implementat. 
Proiecte fãcute în anii trecuþi sau o 
grãmadã de proiecte demarate în 
acest an care înseamnã 2 km de 
trotuar (un km în Grãdiºtea, unul în 
Rasa), drumuri modernizate cu 
piatrã, altele decât cele propuse 
pentru asfaltare în valoare de 250 mii 
lei, adãpost pentru câini, 
definitivarea bazei sportive cu gard, 
tribune, tabelã electronicã ºi acea 
emblemã cu numele stadionului 
dupã numele fostului viceprimar ºi 
fotbalist Nelu Baraitaru, potabilizarea 
apei în satul Grãdiºtea, foarte 
importantã ºi multe alte investiþii pe 
care aº dori sã le încep ºi chiar sã le 
termin în acest an sau cel mai târziu 
în anul urmãtor. 
Un lucru important este aceastã 
muncã teribilã cu Cãminul Cultural 
începutã cu doi ani ºi opt luni în 
urmã, vineri (n.r. 9 martie 2018), va 
avea loc evaluarea proiectului tehnic. 
Deci noi am fãcut toatã 
documentaþia, am fãcut proiectul 
tehnic pentru cãmin, l-am predat 
Companiei Naþionale de Investiþii 
(CNI) ºi aºteptãm ca vineri sã fie 
evaluat, admis proiectul tehnic la 
evaluare ºi atunci CNI-ul sã facã 
achiziþia publicã ºi sã înceapã 
reabilitarea ºi modernizarea 
Cãminului Cultural din Grãdiºtea care 
înseamnã o participare a Statului 
român de 500 de mii de euro ºi o 
participare a primãriei Grãdiºtea de 
700 de mii de lei pe o perioadã de 1 
an ºi 8 luni.
Totodatã am vrut sã reabilitãm sediul 
Primãriei printr-un proiect pe 
Programul Operaþional Regional ADR 
3 Sud Muntenia. În momentul în care 

contribuþia.
Aici, cu toate cã am auzit foarte multe lucruri 
urâte la adresa mea spuse de fostul manager 
Cocoºilã, eu vã spun cã a fost un manager 
bun ºi este un medic extraordinar de bun. 
Dânsul a fãcut parte ºi a condus acest colectiv 
timp de 3 ani ºi jumãtate. Pe mine mã 
surprinde cã nu s-a înscris la concurs pentru 
cã aceasta este legea. Eu nu am ce sã-mi 
reproºez cã s-a terminat mandatul ºi a trebuit 
sã organizãm un alt concurs. Dar vã spun cã 
este un medic foarte bun, a salvat vieþi ºi eu 
sper ca de acum încolo sã rãmânã un medic 
la fel de bun, sã se integreze colectivului.
î Deci, ca sã concluzionãm, vizita a fost de 
bun augur.
Mai mult decât de bun augur. În opinia mea 
este cel mai fericit eveniment care s-a 
întâmplat în aceºti 5 ani ºi jumãtate de 
mandat de când sunt primar.

„Suntem în grafic cu investiþiile 
foarte multe gãrzi. Lipsa medicilor este propuse în acest an!“Aflat în vizitã de lucru la Cãlãraºi, la 
resimþitã acut la nivelul întregii þãri.invitaþia senatorului Roxana Paþurcã ºi a 
De exemplu, noi la Olteniþa ne zbatem chiar preºedintelui PSD Cãlãraºi, Ciprian î Ca sã schimbãm un pic registrul, când veþi 
foarte tare pentru un ATI-st. Avem un ATI-st demara investiþiile? Când estimaþi sã porniþi Pandea, ministrul Sãnãtãþii, Sorina 
foarte bun dar un spital nu poate sta într-un treaba?Pintea  s-a deplasat ºi la Olteniþa unde a singur medic pe aceastã specializare. Avem Vãd cã vorbiþi la viitor însã noi suntem în vizitat ºi Spitalul municipal. Acolo a probleme la pediatrie dar avem acolo o grafic. Am început deja pentru cã trebuie sã purtat discuþii cu managerul spitalului doamnã medic, e vorba de fosta directoare începem cu hârþogãraia. Nu ne iartã nimeni 

dar ºi cu primarul, Petre Þone doamna Petculescu, care a stat ºi 16 zile dacã nu suntem la punct ºi virgulã cu hârtiile. 
consecutiv în spital. Acum am reuºit ºi am încercându-se identificarea unor soluþii Noi am demarat toate investiþiile pe care le 
mai adus încã douã doamne doctor pediatre pentru remedierea unor probleme avem în sensul de Studiu de Fezabilitate ºi 
pe contract de colaborare. Noi ne luptãm sã Proiectul Tehnic pentru parc, pentru cã nu se legate de funcþionarea 
aducem cât mai mulþi medici. Luni, 5 martie, pot face decât în momentul în care ai Compartimentului de Primiri Urgenþe, am adus un medic ortoped care a lucrat timp bugetul. La statuie aveam deja banii încã de de numãrul redus de medici sau de de 25 de ani la Spitalul de Urgenþã la anul trecut prinºi în buget, acum sculptorul 

susþinerea unor investiþii în domeniul Bucureºti. E o luptã contra cronometru. Din care a câºtigat a venit de la Ministerul Culturii 
pãcate pentru noi, nu am reuºit sã aducem aparaturii medicale. cu hârtii cã este îndreptãþit el sã execute 
medici de urgenþã. statuia ºi pe mine nu mã deranjeazã absolut 
Doamna ministru ne-a dat un sfat pe care eu î Domnule primar, sâmbãtã, ministrul deloc. Deci suntem în grafic. Mai mult, am 
l-am luat ca atare, ºi vom face toate Sãnãtãþii, Sorina Pintea a vizat ºi Spitalul redepus la Ministerul Dezvoltãrii proiectele 
demersurile ca acest Compartiment de municipal din Olteniþa. La  final a spus cã care anul trecut nu ni s-au aprobat. Am 
Primiri Urgenþe de la Olteniþa sã-ºi spitalul din Olteniþa poate fi considerat un revenit asupra lor ºi sperãm din tot sufletul sã 
desfãºoare activitatea sub directa conducere spital de bune practice iar medicii de aici avem câºtig de cauzã anul acesta.     
a UPU de la Cãlãraºi. Cumva sã le comasãm sunt niºte eroi. Mi-aº permite sã completez î La început de primãvarã, un mesaj pentru 
sub conducerea UPU de la Cãlãraºi. Noi nu susþinând cã un rol important îl au în olteniþeni?
avem mândrie din asta prost înþeleasã!aceastã ecuaþie, sã-I zicem, ºi autoritãþile Cum am spus ºi altãdatã, olteniþenii sã aibã 
î Oricum e în beneficiul cetãþeanului.locale. Dumneavoastrã, Consiliul Local aþi încredere! Sã deceleze binele de rãu, sã fie 

susþinut de fiecare datã finanþarea acestei Exact. Aºa cum i-am spus ºi doamnei ministru atenþi la dezinformãri. Pentru cã este foarte 
unitãþi spitaliceºti. ºi cum ºtiþi ºi dumneavoastrã, Olteniþa bunã critica, te mobilizeazã, dar atunci când 

deserveºte mai mult de 30% din acest judeþ. Într-adevã, m-am bucurat enorm de aceastã încerci sã faci din alb, negru sau invers pur ºi 
Chiar ieri, 6 martie, am fost la Budeºti, frazã spusã de doamna ministru la plecare simplu îþi lasã un gust atât de amar… Doar cã 
încercãm sã luãm aparatura care la ora pentru cã în opinia mea e chintesenþa întregii m-am tãbãcit ºi nu mai am de gând sã 
actualã e stocatã acolo. S-au fãcut deja 8 ani vizite. Eu afirm de 2-3 ani cã noi la Olteniþa rãspund la niciun atac.
de când acel spital este închis. Doamna avem cu ce sã ne lãudãm în legãturã cu Eu trebuie sã demonstrez prin ce va rãmâne 
ministru ne-a promis tot ajutorul, va face Spitalul municipal. în urma mea! Decât aia e valabilã. Deci 
dumneaei o adresã cãtre Spitalul Budeºti, noi Spitalul Olteniþa, faþã de acum 6 ani de când olteniþenii sã aibã încredere. ªi un prim 
avem mai multe adrese în care le solicitãm am ajuns eu primar, nu se mai poate semnal le-am dat prin aceastã deszãpezire. 
acea aparaturã. Sã vedem ce se va întâmpla compara. Pe scurt, am investit din partea Nu vreau sã atac pe nimeni, dar Olteniþa 
dar noi suntem încrezãtori. Pentru cã mai Primãriei ºi bani atraºi peste 100 de miliarde vineri (n.r. 2 martie 2018) arãta cu totul ºi cu 
avem foarte, foarte multe lucruri de fãcut iar lei vechi. Într-adevãr, avem medici totul altfel decât arãta Cãlãraºiul. Iar 
medici de la acest spital într-adevãr au fost extraordinari. Extraordinari în sensul cã au dumneavoastrã care sunteþi cãlãrãºean aþi 
foarte, foarte buni ºi fiecare în parte ºi-a adus acceptat sã facã, atunci când a fost nevoie, vãzut cu proprii ochi. 

n Olteniþa

Consilierii locali ai oraºului Budeºti 
au aprobat recent bugetul de 
venituri ºi cheltuieli, pe 2018, 
estimat la 5.634.000 lei, atât la 
partea de venituri cât ºi de cheltuieli.

Veniturile proprii sunt cifrate la 3.746.000 
lei. Cotele defalcate din impozitul pe 
venit sunt de 876.000 lei. Sumele 
defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor sunt de 511.000 
lei.

Pentru acest an, sumele defalcate din 
TVA sunt de 1.533.000 lei. Sumele 
defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale reprezintã 788.000 lei. În 
fine, sumele defalcate din TVA pentru 
drumuri comunale ºi judeþene sunt de 
35.000 lei.

În ceea ce priveºte cheltuielile pentru 
cap. Autoritãþi publice (inclusiv plata 
salariilor) a fost prevãzutã suma de 
3.290.000 lei. Cap Asistenþã Socialã, suma 
ce va fi utilizatã în 2018 este de 1.302.000 
lei.

Executivul Primãriei Budeºti este format 
în acest moment din fostul viceprimar, 
Sinel Nae (ALDE) ocupã interimar funcþia 
de primar dupã ce Iorgu Dumitru (UNPR) 
a demisionat. Din noiembrie 2017, 
viceprimar a devenit Florinel Nae (PSD).

Consiliul Local este format din 15 
consilieri. Câte 4 provin de la ALDE, PSD ºi 
UNPR. PNL are 3 consilieri printre aceºtia 
figurând ºi fosta primãriþã, Lucia Lefter.

Surse politice nu exclud posibilitatea 
organizãrii în acest an a alegerilor parþiale 
pentru ocuparea funcþiei de primar.

Lista de investiþii pe 2018

1. Canalizare în sat Gruiu – 396.951,72 lei

2. Canalizare în sat Aprozi – 667.068,88 
lei

3. Canalizare în sat Buciumeni – 
421.716,07 lei

4. Proiect ºcoalã – 35.000 lei

5. SC Ecoaqua SA (lucrãri în continuare) – 
240.000 lei

6. Rata Samtid – 80.000 lei

La finele anului trecut, Primãria Budeºti a 
reuºit sã obþinã finanþare din partea 
Ministerului Dezvoltãrii pentru 3 proiecte 
în cadrul PNDL 2, în valoare totalã de 
29.668.503,33 lei reprezentând lucrãri de 
canalizare în satele Aprozi, Buciumeni ºi 

Joi, 15 martie 2018, ora 13.00, contribuabilii vor primi clarificãri ºi 
îndrumãri oferite de inspectorii biroului de Asistenþã pentru 
contribuabili referitoare la: contravenþii care intrã sub incidenþa Legii 
prevenirii, avantajele utilizãrii Spaþiului Privat Virtual,calendarul 
fiscal al lunii martie ºi alte noutãþi legislative. Întâlnirea va avea loc 
la sediul AJFP Cãlãraºi din str. Eroilor, nr. 6-8, et.VI, sala de ºedinþe.

Contribuabilii interesaþi sã participe la întâlnire pot confirma 
prezenþa prin intermediul „Formularului de contact" de pe site-ul 
Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã, accesând urmãtorul link: 
<<https://www.anaf.ro/asistpublic />> selectând Categoria 
„Asistenþã în domeniul fiscal", Subcategoria „Întâlniri cu 
contribuabilii" iar prin accesarea link-ului HYPERLINK 
"https:static.anaf.ro/static/10/Anaf/" 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf / Informatii R/intalniri.htm., pot 
afla ºi alte informaþii cu privire la întâlnirile organizate periodic de 
cãtre instutuþia noastrã, precum ºi subiectele puse în dezbatere.

ªEF ADMINISTRAÞIE,

Nicolae ÞIFREA

alegerile locale din vara anului Romilor (1), Partidului Verde (1). 
2016 iar cea de-a doua s-a referit ªtefan Ion ºi Irinel Roman au fost 
la alegerea noului viceprimar, în adversari direcþi la localele din 
persoana consilierului PSD, ªtefan urmã cu un an ºi 8 luni, liberalul 
Ion (10 voturi pentru – 1 câºtigând competiþia pentru 
împotrivã). Domnia sa revine funcþia de primar.
astfel în funcþia pe care a deþinut- Surse apropiate de PSD susþin cã 
o în mandatul trecut într-un fostul viceprimar, Adrian Chiricã, 
Executiv condus ºi atunci ca ºi nu va rãmâne „pe drumuri" De vineri, 16 februarie, comuna 
acum de primarul liberal, Irinel urmând sã ocupe funcþia de Chirnogi are un nou viceprimar. În 
Roman. administrator public al comunei cadrul ºedinþei extraordinare, la 

Chirnogi.Altfel spus, PNL a pierdut controlul care au fost prezenþi 11 din cei 15 
în Consiliul Local, deºi la localele consilieri locali, pe ordinea de zi Structura politicã a CL Chirnogi: 
din iunie 2016 n-a obþinut decât 4 au figurat douã Hotãrâri. Prima a PSD – 5 consilieri; PNL – 4; UNPR – 
mandate de consilier, beneficiind 2; ALDE – 1; Asociaþia Partida vizat schimbarea din funcþia de 
însã de o majoritate formatã cu Romilor Pro Europa – 1; Partidul viceprimar, prin revocare, a lui 

Verde – 1; Candidat     sprijinul consilierilor locali UNPR Adrian Dorin Chiricã, membru 
independent – 1.(2, la numãr), Asociaþiei Partida PNL, ales în Executiv imediat dupã 

n Grãdiþtea

C. Corbu: Fondul de dezvoltare în 2018 este de 2,3 milioane lei Petre Þone: Vizita ministrului Sãnãtãþii a fost 
cel mai fericit eveniment de când sunt primar!

n Budeºti

Bugetul 
a fost adoptat!

Reabilitare ºi modernizare ºcoala cu clasele V- Modernizare reþea drumuri de interes local în Grup sanitar ºi depozit de alimente la sala de 
VIII, sat Rasa / Program finanþare PNDL comuna Grãdiºtea / Program finanþare PNDR festivitãþi Grãdiºtea / Program finanþare BUGET 

LOCALValoare totalã 2.024.171; Valoare buget local Valoare totalã 5.420.454; Valoare buget local ; 
69.396; Alocare 2018 BUGET LOCAL 69.396 Alocare 2018 BUGET LOCAL 5.000 Alocare 2018 BUGET LOCAL 50.000 lei

Reabilitare ºi modernizare grãdiniþã cu program Înfiinþare drum agricol D.E. nr. 1 in comuna Pod peste Gârla Mare
normal Cuneºti / Program finanþare PNDL Grãdiºtea / Program finanþare PNDR

Alocare 2018 BUGET LOCAL 20.000 lei
Valoare totalã 924.511 lei; Valoare buget local Valoare totalã 5.388.446; Valoare buget local; 
35.012 lei; Alocare 2018 BUGET LOCAL 35.012 Alocare 2018 BUGET LOCAL 5.000
lei Modernizare trotuar între parcul tematic din 

satul Grãdiºtea ºi locul de joacã din satul Modernizare strãzi în comuna Grãdiºtea / 
Cuneºti / Program finanþare BUGET LOCALModernizare gospodãrii de apã în satele Program finanþare BUGET LOCAL

Cuneºti, Rasa ºi Bogata si înfiinþare staþie de Alocare 2018 BUGET LOCAL 120.000 leiAlocare 2018 BUGET LOCAL 250.000
pompare în Rasa / Program finanþare PNDL
Valoare totalã 5.611.204 lei; Valoare buget local; Modernizare baza sportivã în comuna Înfiinþare trotuar pe porþiunea intrare sat Rasa - 
Alocare 2018 BUGET LOCAL 5.000 lei Grãdiºtea - Împrejmuire stadion + tribune etapa ºcoala cu clasele V-VIII Rasa, comuna Grãdiºtea 

II / Program finanþare BUGET LOCAL / Program finanþare BUGET LOCAL
Modernizare strãzi în comuna Grãdiºtea cu Valoare totalã 206.942; Valoare buget local Alocare 2018 BUGET LOCAL 165.000 lei
înveliº asfaltic / Program finanþare PNDL II 206.942; Alocare 2018 BUGET LOCAL 106.942; 
Valoare totalã 8.230.683 lei; Valoare buget local Alocare 2018 CONSILIUL JUDEÞEAN 100.000

Instalaþii de tratare a apei cu substanþe 332.814 lei; Alocare 2018 BUGET LOCAL 332.814 
chimice, de filtrare a acesteia ºi lei Înfiinþare adãpost pentru câini / Program 
retehnologizarea tehnicã a staþiei de stocare ºi finanþare BUGET LOCAL
pompare apã din satul Grãdiºtea / Program Lucrãri de reabilitare reþea de iluminat public în Alocare 2018 BUGET LOCAL 50.000 finanþare BUGET LOCALcomuna Grãdiºtea / Program finanþare PNDL 
Alocare 2018 BUGET LOCAL 250.000 leiValoare totalã 564.512,17 lei; Valoare buget Puncte de supraveghere video în zona 

local ; Alocare 2018 BUGET LOCAL 39.514,08 instituþiilor publice pentru creºterea siguranþei 
Elaborare Plan Urbanistic General / Program ºi prevenirea criminalitãþii în comuna Grãdiºtea 
finanþare BUGET LOCALReabilitare , modernizare, extindere ºi dotare / Program finanþare BUGET LOCAL

cãmin cultural, din satul Grãdiºtea / Program Alocare 2018 BUGET LOCAL 50.000 lei Alocare 2018 BUGET LOCAL 150.000 lei
finanþare CNI
Valoare totalã 3.819.768; Valoare buget local Înfiinþare mini-piaþã agro-alimentarã în comuna Achiziþionare arbori ºi arbuºti ornamentali / 727.153; Alocare 2018 BUGET LOCAL 150.000 Grãdiºtea / Program finanþare BUGET LOCAL Program finanþare BUGET LOCAL

Alocare 2018 BUGET LOCAL 50.000 lei Alocare 2018 BUGET LOCAL 15.000 leiConstruire teren de minifotbal cu gazon 
sintetic, vestiare, împrejmuire ºi iluminat, sat Miniparc de joacã pentru copii-Bogata / 
Grãdiºtea ºi Extindere pistã de cicliºti, sat Construire sediu primãrie / Program finanþare Program finanþare BUGET LOCAL
Grãdiºtea / Program finanþare GAL BUGET LOCALAlocare 2018 BUGET LOCAL 3.000 lei
Valoare totalã 493.924; Valoare buget local ; Alocare 2018 BUGET LOCAL 100.000 lei
Alocare 2018 BUGET LOCAL 2.000

Amenajare Parc Verde, sat Rasa / Program 
finanþare BUGET LOCAL Amenajare refugii bus elevi ºi amplasare 

Reabilitare magazin Rasa - etapa I - realizare 
copertine de protecþie în satele Grãdiºtea ºi Alocare 2018 BUGET LOCAL 3.000 leiacoperiº în ºarpantã / Program finanþare BUGET 
Cuneºti / Program finanþare BUGET LOCAL

LOCAL
Împrejmuiri la locul de joacã din sat Cunesti / Alocare 2018 BUGET LOCAL 50.000 leiAlocare 2018 BUGET LOCAL 40.000
Program finanþare BUGET LOCAL TOTAL 2.127.678,08 / Alocare 2018 CONSILIUL 
Alocare 2018 BUGET LOCAL 3.000 lei JUDEÞEAN 100.000 leiModernizare gospodãrie de apã ºi înfiinþare 

staþie de tratare apã în satul Grãdiºtea ºi 
Achiziþie de echipamente pentru platforma de Înfiinþare reþea canalizare cu staþie de epurare EXCEDENT: 2.358.323,72 lei
depozitare respectiv staþia de compostare în comuna Grãdiºtea  / Program finanþare PNDR

LISTÃ DE INVESTIÞII: 2.127.678,08 leiexistentã / Program finanþare BUGET LOCALValoare totalã 8.041.847,5; Valoare buget local; 
REZERVÃ: 230.645,64 leiAlocare 2018 BUGET LOCAL 3.000 leiAlocare 2018 BUGET LOCAL 5.000

Listã de investiþii pe anul 2018 

n AJFP Cãlãraºi

Contribuabilii vor primi clarificãri 
la noutãþile legislative fiscale

ªtefan Ion (PSD) este noul 
viceprimar al comunei Chirnogi
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