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tot în curtea actualei primării care va fi de La jumătatea anului 2018, pe 
la peretele dinspre partea de Vest până la agenda de lucru a primarului 
intrarea în curte, desfiinţându-se biroul Constantin Corbu se află o serie de 
primarului care ar încurca desfăşurarea 

proiecte, o parte dintre ele fiind acestei investiţii pe suprafaţa respectivă. 
deja demarate. Pentru aceste 
investiţii, estimate la zeci de Totodată am depus şi investim foarte mult 
miliarde de lei vechi, partea de în platformele de gunoi de grajd unde 

trebuie să le repunem la stadiul la care cofinanţare asigurată de Primărie, 
ele au fost executate. Avem acum un este în acest an de 23 de miliarde 
proiect de reparaţii capitale: grătare, lei vechi, cea mai mare sumă din 
eliminarea gunoiului, împrejmuire, 

2012 şi până în momentul de faţă.      repunerea în funcţiune a puţurilor 
piezometrice şi prin acest proiect ne 

Domnule primar Corbu, am trecut de trebuie Autorizaţie de funcţionare de la 
jumătatea anului. Aş dori să trecem în Agenţia de Protecţie a Mediului. Vom 
revistă principalele obiective demarate obţine echipamente noi pentru 
în comuna Grădiştea precizând şi în ce platformele de gunoi de grajd: tractor, 
stadiu se află aceste investiţii. vidanjă, maşină de împrăştiat gunoi, 
Am demarat două investiţii în această burghiu, pompe, grupuri, vola, deci tot ce 
perioadă. E vorba de Grădiniţa cu două este necesar pentru a administra gunoiul 
săli de clasă de la Cuneşti, o investiţie de de grajd, o mare problemă a zonelor 
700 mii lei unde se vor realiza: subzidire, rurale. Bineînţeles, o problemă la fel de 
cămăşuire, schimbarea geamurilor, uşilor, mare ca şi cea a gunoiului menajer care 
acoperiş aşezat pe placă de beton, fosă pentru zona 4 încă nu s-a stabilit din Grădiştea, va intra, de asemenea, şi administraţie. 
septică, centrală termică, depozit de operatorul şi noi încă ne chinuim cu adăpostul pentru câini, obligatoriu din Am trecut, am făcut toate demersurile, s-
lemne, uzina de apă, astfel încât şi mijloacele auto pentru gunoi pe care le punctul meu de vedere de a-l face. a ales consiliul, acum este la nivelul de 
condiţiile preşcolarilor de la Cuneşti să are S.C. Salubris Gălăţui, societate care a înregistrare la Oficiul Registrului Suntem la nivelul obţinerii, prin Fondul de vină în standardele moderne de astăzi. fost înfiinţată într-o Asociaţie de Comerţului. Garantare, a avansului pentru canalizare. La o săptămână după ce s-a emis Ordinul Dezvoltare Intercomunitară pe cele 7 Important este ca acest Consiliu de Deci după ce luăm avansul demarăm de începere la Grădiniţa Cuneşti s-a dat comune: Vîlcelele, Odobescu, Administraţie să ţină cont şi de procedurile canalizării în satul Grădiştea.Ordin de începere şi la Şcoala cu cls. V – Independenţa, Grădiştea, Ciocăneşti, Cuza profitabilitatea acestei societăţi dar şi de Am ridicat pe SICAP achiziţia publică VIII Rasa, în valoare de 2,3 milioane lei, Vodă şi Vlad Ţepeş. interesele pe care societatea trebuie să le pentru proiectare şi execuţie pentru cei 8 care presupune de asemenea: subzidire, 

rezolve în comună astfel încât să nu km de asfalt, în cadrul unui proiect cămăşuire, acoperiş, centrală termică, 
creăm dezechilibre şi să putem funcţiona Cam acestea sunt în mare proiectele, care accesat prin PNDL.uzină de apă, grupuri sociale la nivelul 
mai departe. Am depus acum pentru anul acesta sunt susţinute ca parte de 

zilelor de astăzi şi o sală de sport de 100 Toate aceste lucruri se vor materializa prima dată pe POR (Programul cofinanţare de către comuna Grădiştea cu 
mp cu caracter didactic. către sfârşitul anului din cauza Operaţional Regional) şi va începe analiza o sumă destul de mare, de fapt cea mai 

documentaţiei stufoase şi a problemelor Aici lucrările de abia sunt în faza de proiectelor în august pentru Grădiniţă în mare de când sunt eu primar, de 2,3 
existente şi se vor duce către finalizare… clarificare cu proiectantul a unor date satul Grădiştea, o grădiniţă nouă care nu milioane lei (23 de miliarde lei vechi) 
unele au termen de finalizare 36 de luni. referitoare la expertiza tehnică. La Cuneşti se va mai face pe amplasamentul fostei comparativ cu o sumă pe care am găsit-o, 
De exemplu canalizarea şi potabilizarea, însă deja s-a demarat fizic: se toarnă grădiniţe ci în curtea şcolii, în spate. O în iunie 2012, de 300 de mii (3 miliarde lei 
Grădiniţa de la Cuneşti şi Şcoala de la subzidirile, se lucrează la turnarea fosei clădire nouă, astfel încât fosta grădiniţă să vechi). 
Rasa au termen de finalizare 12 luni.septice şi la cojirea pereţilor. rămână cu o altă utilitate pe care i-o va da Bineînţeles că aceste sume au fost strânse 

Banii provin de la Ministerul Dezvoltării Stadionul este în regie proprie deci nu Consiliul Local ulterior. din an în an mai mult pentru că aşa e 
prin Programul Naţional de Dezvoltare avem condiţii de execuţie. Deci avem multe investiţii, inclusiv se viaţa, s-a cerut cetăţenilor să respecte 
Locală 1. Aşteptăm pentru că am fost informaţi că lucrează la primărie nouă. Există în acest legea, să-şi plătească datoriile pe care le 
Alte investiţii care se apropie a fi finalizate s-a declarat eligibil şi conform proiectul sens un proiect pentru o primărie nouă, au faţă de comună.
sunt: Căminul Cultural, în valoare de 500 privind realizarea unui teren 
de mii de euro de la CNI din care 700 mii multifuncţional de sport în curtea Şcolii 
lei, cofinanţare asigurată de primărie care cu cls I – IV din Grădiştea împreună cu 
înseamnă transformarea Căminului pista de ciclişti care va definitiva pista de 
Cultural de la Grădiştea într-o sală de ciclişti pe toată lungimea comunei. Adică 
cultură modernă, cu sisteme de aer se va face a doua parte a pistei de ciclişti 
condiţionat, cu încălzire centrală, grupuri în Grădiştea de la Primărie până la ieşirea 
sanitare pentru spectatori, cu amenajarea din comună pe partea dreaptă cu o lăţime 
teritoriului în jurul căminului cultural. mai mare faţă de cea care a fost realizată. 

Deci avem o grămadă de proiecte 
Au demarat lucrările? implementate, importante, mai avem 

proiecte pentru care am primit că sunt Suntem pe SICAP la CNI care face achiziţia 
conforme şi eligibile dar nu au finanţare. constructorului şi aşteptăm să vedem cine 
Aşteptăm şi această parte să se câştigă. Să sperăm că nu vor fi contestaţii. 
concretizeze. Deci acestea sunt apropiate ca execuţie.

Ce mai figurează pe lista Ce ne puteţi spune despre proiectul 
dumneavoastră? de potabilizare a apei şi de canalizare?
În perioada imediat următoare, în august, Proiectul de canalizare şi potabilizare a 
vom începe realizarea a 2 km de trotuare, apei a venit foarte bine, deoarece noi, 
1 km de la Parcul tematic din Grădiştea comuna Grădiştea, am ieşit din Ecoaqua 
până la Parcul din Cuneşti. Vor fi trotuare Călăraşi. Ni s-a părut preţul la apă foarte 
din asfalt cu lăţimea de 1,40 m cu borduri, mare. Noi avem acum apa la 2,96 lei şi 
şi un trotuar de la intrarea în satul Rasa sperăm să obţinem în baza acestui proiect 
pe partea dreaptă, pe stânga e pista, până de potabilizare şi canalizare în continuare 
la şcoala care se află acum în licenţa pentru furnizarea apei potabile cu 
modernizare. societatea comercială cu acţionar unic 
Totodată vom pietrui în vederea unei Consiliul Local.
viitoare asfaltări pe str. Tudor Şi despre această societate vreau să fac 
Vladimirescu din Grădiştea în cadrul referire pentru că în baza unei legi 
aceluiaşi proiect amplu. apărute în luna mai, societăţile 

comerciale cu capital local, cu buget local Vor intra în execuţie după aceea gardul, 
şi nu numai, trebuie să-şi facă consiliu de tribunele şi tabela electronică la stadionul 

î 

î 

î î 

am finalizat procedurile de delegare nişte standarde europene pentru iar după aceea dumnealor europene de ce să nu ne ducem în După 4 ani, un proiect 
a gestiunii către operator iar acesta care Statul Român şi-a luat împreună cu noi vom forţa să direcţia asta?important pentru locuitorii 
să vină să încheie contractele cu angajamentul.  încheie contractele cât mai repede. Deci cam astea sunt lucrurile pe satului Independenţa din 
cetăţenii. care din punctul meu de vedere le-comuna cu acelaşi nume a 
Operatorul va fi Ecoaqua? am analizat cu atenţie, am discutat prins contur. Marţi, 24 iulie a Operatorul va fi Ecoaqua şi aici aş şi cu Consiliul Local ce oportunităţi 

avut loc recepţia lucrărilor de vrea să fac o menţiune, prin avem. Poate au fost situaţii în care 
construcţii aferente intermediul dumneavoastră, să ambele variante erau poate mai 

informăm împreună locuitorii că greoaie sau poate mai puţin plăcute investiţiei „Alimentare cu 
aşa au stat lucrurile. Eu mi-am dorit pentru locuitori. Dar dacă în satul apă în satul Independenţa”, 
să opresc distribuirea apei către Independenţa lucrurile s–au aşezat proiect pe care primarul Lică 
populaţie pe primărie dar nu era cu apă şi poate foloseam o apă mai 

Voicu îl cataloghează ca fiind suficient să avem apă doar în satul ieftină dacă o administram noi, 
foarte important. Independenţa iar în satele singuri, în Vişinii şi Potcoava nu 

aparţinătoare, Vişinii şi Potcoava, aveam deloc şi nici nu ştiu când 
nu. Nu mai spun şi canalizarea făceam noi rost de 5 milioane de Domnule primar, marţi a avut loc 
Independenţa mai ales că avem euro. La o localitate cum e a un eveniment important. A avut 
obligaţia să ne conformăm  potrivit noastră cu 4-5 miliarde lei vechi pe loc recepţia lucrărilor de 
angajamentelor Statului român. an de investit, ne/ar fi trebuit poate construcţii aferente investiţiei 

100 de ani să terminăm.În situaţia asta am fost „obligaţi” în „Alimentare cu apă în sat 
ghilimele spus că nu ne-a băgat Aşa că trebuie să explic tuturor Independenţa, comuna 
nimeni cu forţa, să aderăm la A.D.I. cetăţenilor ce s-a întâmplat, de ce Independenţa”. Ce ne puteţi 
Ecoaqua, având obligaţia să trecem am ajuns aici şi că suntem într-o spune?
la operatorul SC Ecoaqua SA. situaţie din punctul meu de vedere Ce pot să vă spun decât că sunt 

bună pentru viitor. În plus, Acestea au fost etapele pentru că în mulţumit pentru că am reuşit să 
respectăm şi standardele.2014 am început implementarea finalizez acest proiect. A fost chiar Astăzi (n.r. 25 iulie 2018), eu zic că e Şi cu sprijinul ADI Ecoaqua când 

proiectului „Alimentare cu apă în E limpede că e o investiţie majoră şi foarte greu! Un proiect, foarte dorit un caz bun pentru comună. În estimaţi să aveţi apă şi la Vişinii şi 
satul Independenţa”. Fac o binevenită mai cu seamă că prin atât de mine cât şi de cetăţenii primul rând apa va fi de calitate. Ne Potcoava?
paranteză, din 2016 am depus prisma acestui proiect prin POIM comunei Independenţa. Practic e chinuim de aproape 7-8 luni de zile Astăzi suntem prinşi într-un grafic, 
proiectul şi pentru satul Vişinii. În vor fi alimentate cu apă şi cele două primul proiect pe care l-am depus numai pe tratarea apei. Adică s-a astea au fost şi motivele pentru 
momentul când am văzut că s-a sate. când am devenit primar. Spun schimbat soluţia de tratat apa, cu care am aderat. Când făceam acele 
început construcţia la proiectul proiect dar prima dată se depune Nu e valoric cel mai mare proiect pe specialiştii am făcut tot ce a depins adrese de care vă spuneam pentru 
„Alimentare cu apă în satul SF-ul, şi această dorinţă cum îi spun care eu l-am făcut dar e cel mai de noi inclusiv cu cei de la Ecoaqua investiţii în alimentare cu apă, ni s-a 
Independenţa”, am demarat şi eu SF-ului trebuie să-şi găsească dorit de mine şi chiar dacă erau guri că altfel nu veneau dumnealor în răspuns printr-o adresă să ne 
pentru apă Vişinii. finanţare. După vreo doi ani de rele care spuneau că „nu o să bagi comisia de recepţie. Deci în comisia îndreptăm spre fonduri europene 

trimis documente către instituţiile Dacă găseam finanţare şi lucrurile de recepţie am avut, pe lângă I.S.C. tu apă, nu o să vedem noi apă în pentru că pe raza judeţului Călăraşi 
care puteau să ne finanţeze şi aici erau în regulă, mă gândeam eu în Călăraşi, şi doi specialişti din SC satul Indepedenţa!” Uite că astăzi există un POIM şi o obligaţie de a te 
vorbim de Ministerul Fondurilor 2016 că în 2017 când începe Ecoaqua care să verifice cu atenţie acei oameni s-au înşelat iar dorinţa înscrie la ADI ca să beneficiezi de 
Europene, de Ministerul Dezvoltării, execuţia, în 2018 să depun şi pentru calitatea apei ca să nu facem mea a prins contur. aceste fonduri europene. 
chiar şi Consiliul Judeţean, am găsit satul Vişinii şi atunci acopeream recepţia iar după aceea să ne De când sunt primar am semnat Ce a depins de mine am făcut şi 
înţelegere prin 2014 şi am semnat întreaga localitate cu alimentare cu trezim cu probleme şi acest proiect contractele de finanţare, am şi pentru aceste viitoare investiţi, 
contractul de finanţare prin Ordin al apă şi ne făceam noi societatea să nu aibă funcţionalitate. finalizat două proiecte mult mai adică s-a pus la dispoziţia 
ministrului, să-i de Dumnezeu noastră pentru că nu avem voie să mari decât cel de „Alimentare cu La cât estimaţi să fie mc de apă? consultantului amplasamentele, 
sănătate!, pe atunci ministru al operăm noi, decât printr-o apă”. Aici vorbesc de proiectul documentele care au mai fost Metrul cub de apă e un preţ 
Dezvoltării era doamna Sevil societate, ea la rândul ei să fie transfrontalier, accesat tot în 2014, necesare, s-au început cărţile standard deci nu-l stabilim noi, 
Shhaideh. Odată semnat contractul licenţiată. Însemna o întreagă an cu noroc atât pentru mine ca funciare pe unele obiective, am şi conform acelor angajamente pe 
de finanţare, au demarat nebunie pe care oamenii nu o ştiu, primar, cât şi pentru locuitorii cumpărat un loc pe care dumnealor care ni le-am asumat cu condiţia să 
procedurile şi, după 4 ani am ajuns ei vor apă şi dacă se poate să fie şi comunei Independenţa. spuneau că o să facă o staţie de beneficiem de investiţii: 3,5 lei 
să-l finalizăm cu succes. De luna ieftină. Sunt de acord cu ei dar nu transfer să lege Potcoava dar între +TVA, deci un preţ standard. În octombrie 2014, am semnat şi 
viitoare, chiar dacă astăzi curge la putem să facem chiar cum vrem noi timp s-a găsit o soluţie să aducă apa contractul de finanţare cu Şi în momentul de faţă cât este?cişmelele comunei apă, ea nu poate mai ales că atunci când primeşti de la Călăraşi întorcându-se pe „transfrontalierul” de 5,5 milioane În momentul de faţă nu este nimic.fi lăsată deocamdată pentru că nu nişte bani trebuie să te încadrezi în aceeaşi reţea. Am înţeles şi cu euro fiind lideri de proiect, în 

E gratis? canalizarea, adică cu o eficienţă mai parteneriat cu bulgarii şi tot în 
Nu ar trebui să fie nici gratis din bună dar aici discută dumnealor. 2014, pe 14 iunie, prin Ordinul 
punctul meu de vedere. Am Astăzi avem în acest viitor proiect: Ministrului s-a aprobat şi 
discutat cu o parte din cetăţeni, nu Alimentare cu apă Vişini, „alimentarea cu apă”. Din 2012 şi 
ştiu câţi dintre ei sunt racordaţi Alimentare cu apă Potcoava şi până în 2014 am solicitat aprobarea 
pentru că nu am o evidenţă. canalizare Independenţa, toate 3 pentru apă dar am depus şi SF-ul cu 

obiective ...Utilizează apa din fântâni? dorinţa de a primi finanţare şi 
pentru asfalt. În acea zi doamna Deocamdată utilizează apa proprie Canalizare pentru toate 3?

pentru că aşa cu ştiţi Independenţa ministru ne-a semnat Ordinul şi Nu, doar în Independenţa. Fonduri 
nu a avut până astăzi alimentare cu pentru  apă şi asfalt pe PNDL 1. europene se alocă numai la 
apă şi atunci nu are ce să plătească. Vorbim de cei 7 km care iniţial a localităţi cu peste 2000 de locuitori. 
Nu puteai să-i iei omului ca la un fost de 9 milioane de lei dar în 

Pentru Vişinii şi Potcoava nu se serviciu de salubritate sau la altceva urma licitaţiei a mai scăzut alocă, deci aici fonduri proprii. La o taxă dacă nu beneficiază de acel valoarea. La fel şi de cei 5,5 apă e altceva.  Şi această valoare serviciu. Nu am avut taxă, nu avem milioane euro. Ambele proiecte cu una peste alta se ridică la vreo 5 societate, nu încasăm. Ce s-a asfaltare s-au finalizat cu succes.milioane de euro.întâmplat în perioada asta cât noi 
Dacă vorbim de valori, cele două Am documente în primărie în care am făcut probe şi s-a mai consumat 
proiecte de asfaltări, în total 20,5 am şi un grafic ce anume trebuie apă pentru a schimba, a vedea ce 
km, au fost poate de 10 ori mai investit. se trage din puţuri, ce calitate are 
mari decât cel de alimentare cu apa, cred că sunt cetăţeni care s-au Fac o paranteză şi încerc să explic apă. Dar ca importanţă, dorinţă şi racordat să vadă dacă au presiune, oamenilor şi prin intermediul necesitate, clar, e cel cu apă. Un dacă apa e bună, dar asta e o altă dumneavoastră,  de ce am ajuns, 
proiect de alimentare cu apă cu 815 discuţie. cum am ajuns aici, că nu puteam 
cămine, 17 km de reţea, cu tot ce 

Când veţi finaliza toată această noi o localitate cu venituri mici să 
înseamnă staţie de tratare, cămine procedură de predare? facem investiţii. Şi atunci era una 
de desecare...Acesta a fost şi va din soluţii sau fonduri Din discuţia pe care am avut-o cu rămâne cel mai important proiect guvernamentale. Ştim foarte bine dl. director Cezar Neagu şi domnul realizat de mine până astăzi.că nu suntem numai noi şi mai ales Deculescu, preşedintele A.D.I. 
Mulţumesc şi succes!dacă există oportunitatea fondurilor suntem puşi pe tabel că în luna 

august începe preluarea. Rămâne 
acum să aşezăm toate documentele 
că nu sunt puţine şi oamenii vor 
întreg proiectul, întreaga reţea să o 
verifice. Nu semnează cu ochii 
închişi nimeni şi numai la sfârşit 
începe şi semnarea contractelor 
individuale. Deocamdată trebuie să 
predăm noi întreaga documentaţie 
care a stat la baza acestui proiect 

n Grădiştea

C. Corbu:  Pentru proiectele demarate, cofinanţarea este 
de 2,3 milioane lei, cea mai mare sumă din 2012 încoace

Primăria Comunei Dichiseni cu sediul în loc. Dichiseni, str. Lichireşti, nr.72,  
jud. Călăraşi organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcţii publice:
Consilier I - grad profesional superior, în Compartiment finanţe-contabilitate
Condiţii specifice de participare la concurs: 
l studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul ştiinţelor economice;
l vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 7 ani; 
l cunoştinţe  operare / programare pe calculator – nivel de bază (word, excel, 
etc);
Concursul se organizează la sediul Primăriei Dichiseni: str. Lichireşti, nr.72,  
jud. Călăraşi,  astfel:
În data de 30.08.2018, ora  10ºº - Proba scrisă
În data de 03.09.2018, ora  10ºº - Proba de interviu
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul Oficial partea a III a, la sediul Primăriei 
Comunei Dichiseni şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute de HG 611 / 2008.
Bibliografia se afişează la sediul Primăriei Dichiseni din str. Lichireşti, nr.72, 
jud. Călăraşi, precum şi pe site-ul instutuţiei www.primariadichiseni.ro. 
Informaţii suplimentare se obţin la sediul primăriei sau la tel.0242.313.637

Primar,
Iulian RADU

Primăria Dichiseni

ANUNŢ

n Independenţa

Lică Voicu: Proiectul privind alimentarea cu apă în satul 
Independenţa e cel mai important de când sunt primar!

Prin investiţia „Alimentare cu apă în satul Independenţa, 
comuna Independenţa” s-a realizat un sistem de 

alimentare cu apă format din: captare, 2 foraje;  conductă 
de aducţiune executată din tuburi PEHD Dn 125 mm; staţie 
de tratare;  rezervor de înmagazinare cu un volum de 200 
mc. Grupul de pompare e amplasat în camera de vană a 
rezervorului; reţea de distribuţie inclusiv branşamente.
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tot în curtea actualei primării care va fi de La jumătatea anului 2018, pe 
la peretele dinspre partea de Vest până la agenda de lucru a primarului 
intrarea în curte, desfiinţându-se biroul Constantin Corbu se află o serie de 
primarului care ar încurca desfăşurarea 

proiecte, o parte dintre ele fiind acestei investiţii pe suprafaţa respectivă. 
deja demarate. Pentru aceste 
investiţii, estimate la zeci de Totodată am depus şi investim foarte mult 
miliarde de lei vechi, partea de în platformele de gunoi de grajd unde 

trebuie să le repunem la stadiul la care cofinanţare asigurată de Primărie, 
ele au fost executate. Avem acum un este în acest an de 23 de miliarde 
proiect de reparaţii capitale: grătare, lei vechi, cea mai mare sumă din 
eliminarea gunoiului, împrejmuire, 

2012 şi până în momentul de faţă.      repunerea în funcţiune a puţurilor 
piezometrice şi prin acest proiect ne 

Domnule primar Corbu, am trecut de trebuie Autorizaţie de funcţionare de la 
jumătatea anului. Aş dori să trecem în Agenţia de Protecţie a Mediului. Vom 
revistă principalele obiective demarate obţine echipamente noi pentru 
în comuna Grădiştea precizând şi în ce platformele de gunoi de grajd: tractor, 
stadiu se află aceste investiţii. vidanjă, maşină de împrăştiat gunoi, 
Am demarat două investiţii în această burghiu, pompe, grupuri, vola, deci tot ce 
perioadă. E vorba de Grădiniţa cu două este necesar pentru a administra gunoiul 
săli de clasă de la Cuneşti, o investiţie de de grajd, o mare problemă a zonelor 
700 mii lei unde se vor realiza: subzidire, rurale. Bineînţeles, o problemă la fel de 
cămăşuire, schimbarea geamurilor, uşilor, mare ca şi cea a gunoiului menajer care 
acoperiş aşezat pe placă de beton, fosă pentru zona 4 încă nu s-a stabilit din Grădiştea, va intra, de asemenea, şi administraţie. 
septică, centrală termică, depozit de operatorul şi noi încă ne chinuim cu adăpostul pentru câini, obligatoriu din Am trecut, am făcut toate demersurile, s-
lemne, uzina de apă, astfel încât şi mijloacele auto pentru gunoi pe care le punctul meu de vedere de a-l face. a ales consiliul, acum este la nivelul de 
condiţiile preşcolarilor de la Cuneşti să are S.C. Salubris Gălăţui, societate care a înregistrare la Oficiul Registrului Suntem la nivelul obţinerii, prin Fondul de vină în standardele moderne de astăzi. fost înfiinţată într-o Asociaţie de Comerţului. Garantare, a avansului pentru canalizare. La o săptămână după ce s-a emis Ordinul Dezvoltare Intercomunitară pe cele 7 Important este ca acest Consiliu de Deci după ce luăm avansul demarăm de începere la Grădiniţa Cuneşti s-a dat comune: Vîlcelele, Odobescu, Administraţie să ţină cont şi de procedurile canalizării în satul Grădiştea.Ordin de începere şi la Şcoala cu cls. V – Independenţa, Grădiştea, Ciocăneşti, Cuza profitabilitatea acestei societăţi dar şi de Am ridicat pe SICAP achiziţia publică VIII Rasa, în valoare de 2,3 milioane lei, Vodă şi Vlad Ţepeş. interesele pe care societatea trebuie să le pentru proiectare şi execuţie pentru cei 8 care presupune de asemenea: subzidire, 

rezolve în comună astfel încât să nu km de asfalt, în cadrul unui proiect cămăşuire, acoperiş, centrală termică, 
creăm dezechilibre şi să putem funcţiona Cam acestea sunt în mare proiectele, care accesat prin PNDL.uzină de apă, grupuri sociale la nivelul 
mai departe. Am depus acum pentru anul acesta sunt susţinute ca parte de 

zilelor de astăzi şi o sală de sport de 100 Toate aceste lucruri se vor materializa prima dată pe POR (Programul cofinanţare de către comuna Grădiştea cu 
mp cu caracter didactic. către sfârşitul anului din cauza Operaţional Regional) şi va începe analiza o sumă destul de mare, de fapt cea mai 

documentaţiei stufoase şi a problemelor Aici lucrările de abia sunt în faza de proiectelor în august pentru Grădiniţă în mare de când sunt eu primar, de 2,3 
existente şi se vor duce către finalizare… clarificare cu proiectantul a unor date satul Grădiştea, o grădiniţă nouă care nu milioane lei (23 de miliarde lei vechi) 
unele au termen de finalizare 36 de luni. referitoare la expertiza tehnică. La Cuneşti se va mai face pe amplasamentul fostei comparativ cu o sumă pe care am găsit-o, 
De exemplu canalizarea şi potabilizarea, însă deja s-a demarat fizic: se toarnă grădiniţe ci în curtea şcolii, în spate. O în iunie 2012, de 300 de mii (3 miliarde lei 
Grădiniţa de la Cuneşti şi Şcoala de la subzidirile, se lucrează la turnarea fosei clădire nouă, astfel încât fosta grădiniţă să vechi). 
Rasa au termen de finalizare 12 luni.septice şi la cojirea pereţilor. rămână cu o altă utilitate pe care i-o va da Bineînţeles că aceste sume au fost strânse 

Banii provin de la Ministerul Dezvoltării Stadionul este în regie proprie deci nu Consiliul Local ulterior. din an în an mai mult pentru că aşa e 
prin Programul Naţional de Dezvoltare avem condiţii de execuţie. Deci avem multe investiţii, inclusiv se viaţa, s-a cerut cetăţenilor să respecte 
Locală 1. Aşteptăm pentru că am fost informaţi că lucrează la primărie nouă. Există în acest legea, să-şi plătească datoriile pe care le 
Alte investiţii care se apropie a fi finalizate s-a declarat eligibil şi conform proiectul sens un proiect pentru o primărie nouă, au faţă de comună.
sunt: Căminul Cultural, în valoare de 500 privind realizarea unui teren 
de mii de euro de la CNI din care 700 mii multifuncţional de sport în curtea Şcolii 
lei, cofinanţare asigurată de primărie care cu cls I – IV din Grădiştea împreună cu 
înseamnă transformarea Căminului pista de ciclişti care va definitiva pista de 
Cultural de la Grădiştea într-o sală de ciclişti pe toată lungimea comunei. Adică 
cultură modernă, cu sisteme de aer se va face a doua parte a pistei de ciclişti 
condiţionat, cu încălzire centrală, grupuri în Grădiştea de la Primărie până la ieşirea 
sanitare pentru spectatori, cu amenajarea din comună pe partea dreaptă cu o lăţime 
teritoriului în jurul căminului cultural. mai mare faţă de cea care a fost realizată. 

Deci avem o grămadă de proiecte 
Au demarat lucrările? implementate, importante, mai avem 

proiecte pentru care am primit că sunt Suntem pe SICAP la CNI care face achiziţia 
conforme şi eligibile dar nu au finanţare. constructorului şi aşteptăm să vedem cine 
Aşteptăm şi această parte să se câştigă. Să sperăm că nu vor fi contestaţii. 
concretizeze. Deci acestea sunt apropiate ca execuţie.

Ce mai figurează pe lista Ce ne puteţi spune despre proiectul 
dumneavoastră? de potabilizare a apei şi de canalizare?
În perioada imediat următoare, în august, Proiectul de canalizare şi potabilizare a 
vom începe realizarea a 2 km de trotuare, apei a venit foarte bine, deoarece noi, 
1 km de la Parcul tematic din Grădiştea comuna Grădiştea, am ieşit din Ecoaqua 
până la Parcul din Cuneşti. Vor fi trotuare Călăraşi. Ni s-a părut preţul la apă foarte 
din asfalt cu lăţimea de 1,40 m cu borduri, mare. Noi avem acum apa la 2,96 lei şi 
şi un trotuar de la intrarea în satul Rasa sperăm să obţinem în baza acestui proiect 
pe partea dreaptă, pe stânga e pista, până de potabilizare şi canalizare în continuare 
la şcoala care se află acum în licenţa pentru furnizarea apei potabile cu 
modernizare. societatea comercială cu acţionar unic 
Totodată vom pietrui în vederea unei Consiliul Local.
viitoare asfaltări pe str. Tudor Şi despre această societate vreau să fac 
Vladimirescu din Grădiştea în cadrul referire pentru că în baza unei legi 
aceluiaşi proiect amplu. apărute în luna mai, societăţile 

comerciale cu capital local, cu buget local Vor intra în execuţie după aceea gardul, 
şi nu numai, trebuie să-şi facă consiliu de tribunele şi tabela electronică la stadionul 

î 

î 

î î 

am finalizat procedurile de delegare nişte standarde europene pentru iar după aceea dumnealor europene de ce să nu ne ducem în După 4 ani, un proiect 
a gestiunii către operator iar acesta care Statul Român şi-a luat împreună cu noi vom forţa să direcţia asta?important pentru locuitorii 
să vină să încheie contractele cu angajamentul.  încheie contractele cât mai repede. Deci cam astea sunt lucrurile pe satului Independenţa din 
cetăţenii. care din punctul meu de vedere le-comuna cu acelaşi nume a 
Operatorul va fi Ecoaqua? am analizat cu atenţie, am discutat prins contur. Marţi, 24 iulie a Operatorul va fi Ecoaqua şi aici aş şi cu Consiliul Local ce oportunităţi 

avut loc recepţia lucrărilor de vrea să fac o menţiune, prin avem. Poate au fost situaţii în care 
construcţii aferente intermediul dumneavoastră, să ambele variante erau poate mai 

informăm împreună locuitorii că greoaie sau poate mai puţin plăcute investiţiei „Alimentare cu 
aşa au stat lucrurile. Eu mi-am dorit pentru locuitori. Dar dacă în satul apă în satul Independenţa”, 
să opresc distribuirea apei către Independenţa lucrurile s–au aşezat proiect pe care primarul Lică 
populaţie pe primărie dar nu era cu apă şi poate foloseam o apă mai 

Voicu îl cataloghează ca fiind suficient să avem apă doar în satul ieftină dacă o administram noi, 
foarte important. Independenţa iar în satele singuri, în Vişinii şi Potcoava nu 

aparţinătoare, Vişinii şi Potcoava, aveam deloc şi nici nu ştiu când 
nu. Nu mai spun şi canalizarea făceam noi rost de 5 milioane de Domnule primar, marţi a avut loc 
Independenţa mai ales că avem euro. La o localitate cum e a un eveniment important. A avut 
obligaţia să ne conformăm  potrivit noastră cu 4-5 miliarde lei vechi pe loc recepţia lucrărilor de 
angajamentelor Statului român. an de investit, ne/ar fi trebuit poate construcţii aferente investiţiei 

100 de ani să terminăm.În situaţia asta am fost „obligaţi” în „Alimentare cu apă în sat 
ghilimele spus că nu ne-a băgat Aşa că trebuie să explic tuturor Independenţa, comuna 
nimeni cu forţa, să aderăm la A.D.I. cetăţenilor ce s-a întâmplat, de ce Independenţa”. Ce ne puteţi 
Ecoaqua, având obligaţia să trecem am ajuns aici şi că suntem într-o spune?
la operatorul SC Ecoaqua SA. situaţie din punctul meu de vedere Ce pot să vă spun decât că sunt 

bună pentru viitor. În plus, Acestea au fost etapele pentru că în mulţumit pentru că am reuşit să 
respectăm şi standardele.2014 am început implementarea finalizez acest proiect. A fost chiar Astăzi (n.r. 25 iulie 2018), eu zic că e Şi cu sprijinul ADI Ecoaqua când 

proiectului „Alimentare cu apă în E limpede că e o investiţie majoră şi foarte greu! Un proiect, foarte dorit un caz bun pentru comună. În estimaţi să aveţi apă şi la Vişinii şi 
satul Independenţa”. Fac o binevenită mai cu seamă că prin atât de mine cât şi de cetăţenii primul rând apa va fi de calitate. Ne Potcoava?
paranteză, din 2016 am depus prisma acestui proiect prin POIM comunei Independenţa. Practic e chinuim de aproape 7-8 luni de zile Astăzi suntem prinşi într-un grafic, 
proiectul şi pentru satul Vişinii. În vor fi alimentate cu apă şi cele două primul proiect pe care l-am depus numai pe tratarea apei. Adică s-a astea au fost şi motivele pentru 
momentul când am văzut că s-a sate. când am devenit primar. Spun schimbat soluţia de tratat apa, cu care am aderat. Când făceam acele 
început construcţia la proiectul proiect dar prima dată se depune Nu e valoric cel mai mare proiect pe specialiştii am făcut tot ce a depins adrese de care vă spuneam pentru 
„Alimentare cu apă în satul SF-ul, şi această dorinţă cum îi spun care eu l-am făcut dar e cel mai de noi inclusiv cu cei de la Ecoaqua investiţii în alimentare cu apă, ni s-a 
Independenţa”, am demarat şi eu SF-ului trebuie să-şi găsească dorit de mine şi chiar dacă erau guri că altfel nu veneau dumnealor în răspuns printr-o adresă să ne 
pentru apă Vişinii. finanţare. După vreo doi ani de rele care spuneau că „nu o să bagi comisia de recepţie. Deci în comisia îndreptăm spre fonduri europene 

trimis documente către instituţiile Dacă găseam finanţare şi lucrurile de recepţie am avut, pe lângă I.S.C. tu apă, nu o să vedem noi apă în pentru că pe raza judeţului Călăraşi 
care puteau să ne finanţeze şi aici erau în regulă, mă gândeam eu în Călăraşi, şi doi specialişti din SC satul Indepedenţa!” Uite că astăzi există un POIM şi o obligaţie de a te 
vorbim de Ministerul Fondurilor 2016 că în 2017 când începe Ecoaqua care să verifice cu atenţie acei oameni s-au înşelat iar dorinţa înscrie la ADI ca să beneficiezi de 
Europene, de Ministerul Dezvoltării, execuţia, în 2018 să depun şi pentru calitatea apei ca să nu facem mea a prins contur. aceste fonduri europene. 
chiar şi Consiliul Judeţean, am găsit satul Vişinii şi atunci acopeream recepţia iar după aceea să ne De când sunt primar am semnat Ce a depins de mine am făcut şi 
înţelegere prin 2014 şi am semnat întreaga localitate cu alimentare cu trezim cu probleme şi acest proiect contractele de finanţare, am şi pentru aceste viitoare investiţi, 
contractul de finanţare prin Ordin al apă şi ne făceam noi societatea să nu aibă funcţionalitate. finalizat două proiecte mult mai adică s-a pus la dispoziţia 
ministrului, să-i de Dumnezeu noastră pentru că nu avem voie să mari decât cel de „Alimentare cu La cât estimaţi să fie mc de apă? consultantului amplasamentele, 
sănătate!, pe atunci ministru al operăm noi, decât printr-o apă”. Aici vorbesc de proiectul documentele care au mai fost Metrul cub de apă e un preţ 
Dezvoltării era doamna Sevil societate, ea la rândul ei să fie transfrontalier, accesat tot în 2014, necesare, s-au început cărţile standard deci nu-l stabilim noi, 
Shhaideh. Odată semnat contractul licenţiată. Însemna o întreagă an cu noroc atât pentru mine ca funciare pe unele obiective, am şi conform acelor angajamente pe 
de finanţare, au demarat nebunie pe care oamenii nu o ştiu, primar, cât şi pentru locuitorii cumpărat un loc pe care dumnealor care ni le-am asumat cu condiţia să 
procedurile şi, după 4 ani am ajuns ei vor apă şi dacă se poate să fie şi comunei Independenţa. spuneau că o să facă o staţie de beneficiem de investiţii: 3,5 lei 
să-l finalizăm cu succes. De luna ieftină. Sunt de acord cu ei dar nu transfer să lege Potcoava dar între +TVA, deci un preţ standard. În octombrie 2014, am semnat şi 
viitoare, chiar dacă astăzi curge la putem să facem chiar cum vrem noi timp s-a găsit o soluţie să aducă apa contractul de finanţare cu Şi în momentul de faţă cât este?cişmelele comunei apă, ea nu poate mai ales că atunci când primeşti de la Călăraşi întorcându-se pe „transfrontalierul” de 5,5 milioane În momentul de faţă nu este nimic.fi lăsată deocamdată pentru că nu nişte bani trebuie să te încadrezi în aceeaşi reţea. Am înţeles şi cu euro fiind lideri de proiect, în 

E gratis? canalizarea, adică cu o eficienţă mai parteneriat cu bulgarii şi tot în 
Nu ar trebui să fie nici gratis din bună dar aici discută dumnealor. 2014, pe 14 iunie, prin Ordinul 
punctul meu de vedere. Am Astăzi avem în acest viitor proiect: Ministrului s-a aprobat şi 
discutat cu o parte din cetăţeni, nu Alimentare cu apă Vişini, „alimentarea cu apă”. Din 2012 şi 
ştiu câţi dintre ei sunt racordaţi Alimentare cu apă Potcoava şi până în 2014 am solicitat aprobarea 
pentru că nu am o evidenţă. canalizare Independenţa, toate 3 pentru apă dar am depus şi SF-ul cu 

obiective ...Utilizează apa din fântâni? dorinţa de a primi finanţare şi 
pentru asfalt. În acea zi doamna Deocamdată utilizează apa proprie Canalizare pentru toate 3?

pentru că aşa cu ştiţi Independenţa ministru ne-a semnat Ordinul şi Nu, doar în Independenţa. Fonduri 
nu a avut până astăzi alimentare cu pentru  apă şi asfalt pe PNDL 1. europene se alocă numai la 
apă şi atunci nu are ce să plătească. Vorbim de cei 7 km care iniţial a localităţi cu peste 2000 de locuitori. 
Nu puteai să-i iei omului ca la un fost de 9 milioane de lei dar în 

Pentru Vişinii şi Potcoava nu se serviciu de salubritate sau la altceva urma licitaţiei a mai scăzut alocă, deci aici fonduri proprii. La o taxă dacă nu beneficiază de acel valoarea. La fel şi de cei 5,5 apă e altceva.  Şi această valoare serviciu. Nu am avut taxă, nu avem milioane euro. Ambele proiecte cu una peste alta se ridică la vreo 5 societate, nu încasăm. Ce s-a asfaltare s-au finalizat cu succes.milioane de euro.întâmplat în perioada asta cât noi 
Dacă vorbim de valori, cele două Am documente în primărie în care am făcut probe şi s-a mai consumat 
proiecte de asfaltări, în total 20,5 am şi un grafic ce anume trebuie apă pentru a schimba, a vedea ce 
km, au fost poate de 10 ori mai investit. se trage din puţuri, ce calitate are 
mari decât cel de alimentare cu apa, cred că sunt cetăţeni care s-au Fac o paranteză şi încerc să explic apă. Dar ca importanţă, dorinţă şi racordat să vadă dacă au presiune, oamenilor şi prin intermediul necesitate, clar, e cel cu apă. Un dacă apa e bună, dar asta e o altă dumneavoastră,  de ce am ajuns, 
proiect de alimentare cu apă cu 815 discuţie. cum am ajuns aici, că nu puteam 
cămine, 17 km de reţea, cu tot ce 

Când veţi finaliza toată această noi o localitate cu venituri mici să 
înseamnă staţie de tratare, cămine procedură de predare? facem investiţii. Şi atunci era una 
de desecare...Acesta a fost şi va din soluţii sau fonduri Din discuţia pe care am avut-o cu rămâne cel mai important proiect guvernamentale. Ştim foarte bine dl. director Cezar Neagu şi domnul realizat de mine până astăzi.că nu suntem numai noi şi mai ales Deculescu, preşedintele A.D.I. 
Mulţumesc şi succes!dacă există oportunitatea fondurilor suntem puşi pe tabel că în luna 

august începe preluarea. Rămâne 
acum să aşezăm toate documentele 
că nu sunt puţine şi oamenii vor 
întreg proiectul, întreaga reţea să o 
verifice. Nu semnează cu ochii 
închişi nimeni şi numai la sfârşit 
începe şi semnarea contractelor 
individuale. Deocamdată trebuie să 
predăm noi întreaga documentaţie 
care a stat la baza acestui proiect 

n Grădiştea

C. Corbu:  Pentru proiectele demarate, cofinanţarea este 
de 2,3 milioane lei, cea mai mare sumă din 2012 încoace

Primăria Comunei Dichiseni cu sediul în loc. Dichiseni, str. Lichireşti, nr.72,  
jud. Călăraşi organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcţii publice:
Consilier I - grad profesional superior, în Compartiment finanţe-contabilitate
Condiţii specifice de participare la concurs: 
l studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul ştiinţelor economice;
l vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 7 ani; 
l cunoştinţe  operare / programare pe calculator – nivel de bază (word, excel, 
etc);
Concursul se organizează la sediul Primăriei Dichiseni: str. Lichireşti, nr.72,  
jud. Călăraşi,  astfel:
În data de 30.08.2018, ora  10ºº - Proba scrisă
În data de 03.09.2018, ora  10ºº - Proba de interviu
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul Oficial partea a III a, la sediul Primăriei 
Comunei Dichiseni şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute de HG 611 / 2008.
Bibliografia se afişează la sediul Primăriei Dichiseni din str. Lichireşti, nr.72, 
jud. Călăraşi, precum şi pe site-ul instutuţiei www.primariadichiseni.ro. 
Informaţii suplimentare se obţin la sediul primăriei sau la tel.0242.313.637

Primar,
Iulian RADU

Primăria Dichiseni

ANUNŢ

n Independenţa

Lică Voicu: Proiectul privind alimentarea cu apă în satul 
Independenţa e cel mai important de când sunt primar!

Prin investiţia „Alimentare cu apă în satul Independenţa, 
comuna Independenţa” s-a realizat un sistem de 

alimentare cu apă format din: captare, 2 foraje;  conductă 
de aducţiune executată din tuburi PEHD Dn 125 mm; staţie 
de tratare;  rezervor de înmagazinare cu un volum de 200 
mc. Grupul de pompare e amplasat în camera de vană a 
rezervorului; reţea de distribuţie inclusiv branşamente.
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