
care în ianuarie s-a început. pentru care nu solicităm taxe speciale. La legea.2018 n-a fost un an “deosebit” 
gunoiul menajer am pus pe teritoriul Acum avem probleme de ridicare pe SICAP pentru primarul Constantin Corbu. Bineînţeles, că asta îmi va aduce o 
comunei 37 de containere specifice pentru a asfaltului. L-am semnat în martie şi uitaţi diminuare a voturilor dar cineva trebuia să-La nivelul comunei Grădiştea au 
colectarea metalului, sticlei şi plasticului. În că am ajuns aproape la un an de zile şi nu şi asume o răspundere. Suntem comuna fost demarate o serie de proiecte, unele zone sunt surprins că în câteva zile s-putem să-l implementăm. Lucrurile vin care-şi face treaba. Sunt acuzat că în 

multe dintre ele urmând a fi comuna X sau Y nu se întâmplă aceleaşi 
finalizate chiar în 2019 şi chiar în lucruri. Văd că până acum 7 primării au 

venit să ia exemplu de la Grădiştea şi asta anii ce vor urma. În schimb a fost 
pentru că nu ştiu ce să mai facă. Noi pus la punct sistemul de colectare 
suntem în zona IV şi comparativ cu zonele I, selective a gunoiului menajer, 
II şi III, deja s-a blocat colectarea gunoiului, 

primarul Corbu explicând în deja au ajuns cu litigiile în instanţă. Nu ai 
interviul acordat mai jos paşii pe voie să plăteşti din impozitele şi taxele 

locale gestionarea gunoiului. Şi mi se pare care i-a parcurs. În altă odine de 
firesc. De ce să plătească din banii celor idei, primarul Constantin Corbu 
care sunt buni platnici gunoiul şi pentru cei aşteaptă forma finală a bugetului 
care nu-şi plătesc nici măcar impozitele şi 

de stat precum şi a bugetului taxele? De ce să beneficieze de banii altora 
Consiliului Judeţean pentru de un serviciu?
reluarea procesului investiţional. În concluzie, avem o grămadă de proiecte, 

aşteptăm bugetul cu nerăbdare. Eu sunt un 
om care-mi place să plătesc la timp Domnule primar Corbu, cum aţi încheiat 
salariile. Avem 58 de asistenţi personali ai anul 2018? Mă refer în primul rând la 
persoanelor cu handicap. Vreau să subliniez activitatea desfăşurată în cadrul 
ca să fie foarte clar. Cei 58 de asistenţi Primăriei…
personali sunt angajaţi ai Primăriei.Anul 2018 n-a însemnat o satisfacţie 

deosebită pentru mine pentru că nu am Primăria are 26 de salariaţi, ai căror salarii 
putut să implementez proiectele au fost diminuate pentru că era în 
importante pentru care am câştigat imposibilitatea de a le asigura. Pentru 
finanţare. Din cauza procedurilor câteodată însumate la pachet, din cauza au umplut pe care îl vom colecta în ultima asistenţii personali ai persoanelor cu 
birocratice existente în România şi anume: Ordonanţei 114 acum, reactualizarea zi de luni a lunii respective, când e cazul handicap, Primăria trebuie să facă un efort 
ridicarea pe SICAP, intrarea la roata de devizelor generale, care pentru comuna vom solicita, iar pentru gunoiul menajer am financiar, anul acesta, de 15 miliarde de lei 
verificare a ANAF-ului, a Agenţiei Naţionale Grădiştea, suma necesară din fonduri făcut o investiţie prin a avea remorcă, vechi.
de Achiziţii Publice, respingeri, refacerea proprii ar însemna 450 de mii. Totodată cântar electronic, cu soft, cu imprimantă Ajutorul social se acordă unui număr de 6 
caietelor de sarcini, ridicarea din nou, din cheltuielile avute în anul 2018 au venit şi termică cu scanner,cu emiterea unui tichet persoane. Aş vrea să dispară această 
nou respingere pe cu totul alte teme decât ne-au redus fondul de dezvoltare pentru martor şi a înregistrării pe stick a cantităţii confuzie între asistenţii personali ai 
au fost prima dată. Adică o tergiversare anul 2019, ceea ce ne pune în dificultatea de gunoi pentru persoana respectivă,care persoanelor cu handicap şi ajutorul social. 
destul de mare a proiectelor pe PNDL dar şi de a mai avea resurse financiare pentru pe pubelă va avea un cod de bare care Grădiştea are 6 persoane care primesc 
pe PNDR. De exemplu, la canalizare am terminarea tuturor investiţiilor. reprezenta poziţia rol din Registru agricol şi ajutorul social! La Grădiştea nu primesc 
avut o respingere din partea Centrului de de la taxe şi impozite. Deci un lucru pentru În afară de asta, avem semnat contractul de ajutor social decât cei care se încadrează în 
Investiţii Rurale. Am depus contestaţie la care vor veni cei de la Primărie, vor scana finanţare cu avansul primit, ca şi pentru condiţiile impuse de lege. Mereu mă opresc 
agenţie, următoare entitate ierarhică şi ni s- codul de bare de pe pubelă…canalizare, pentru „Pistă de ciclişti, teren oamenii pe stradă spunându-mi „Mai daţi-i 
a aprobat contestaţia referitoare la achiziţia multifuncţional de sport, în satul Adică fiecare va plăti cât va produce. afară pe ăia de la ajutorul social!” Repet, 
publică iniţială a contractelor pentru SF. Grădiştea”. Pentru prima dată avem un Da, este principiul dat şi de lege  şi de care avem 6 din care apţi de muncă iar alţi 3, în 
Acum cred că se va rezolva. proiect cu ADR Sud Muntenia, urmează să la Călăraşi încă nu se ţine cont, vorbesc de incapacitate de muncă.
Ca lucruri neplăcute de asemenea a fost primim vizita, referitor la Grădiniţă cu 4 săli principiul solidarităţii, adică marii furnizori Cum vedeţi bugetul pe 2019?
începerea lucrărilor la Şcoala cu clasele V- de clasă în satul Grădiştea. de gunoi să fie ajutaţi de micii furnizori de 

Până nu e aprobat şi nu-l avem pe masă şi VIII Rasa, un constructor neserios care pe Şi am depus pentru anul 2019 la CNI, gunoi sau indiferent de familie să se 
până nu se aprobă şi bugetul Consiliului toată perioada verii, din iunie şi până în Primărie nouă, pe acelaşi loc unde suntem plătească a aceeaşi sumă.
Judeţean prin intermediul căruia se vor da decembrie nu au făcut aproape nimic. Au astăzi. Deci este incorect, din punctul meu de 
sume, nu mă pronunţ. Din ce am citit prin dezvelit fundaţia, au săpat pentru extindere Sunt o multitudine de investiţii, inclusiv vedere, este nemotivat să-i iei cuiva bani 
presă şi din discuţiile pe care primarul şi nu s-au apucat de treabă. La adresele achiziţionarea unor echipamente pentru mai mulţi. Noi avem acest sistem de a da 
Drăgulin le-a avut direct cu Dragnea, că ne date şi la ameninţarea cu rezilierea platformele de gunoi de grajd de 100 de mii banii, pentru, efectiv, ce se ridică. Nu se 
vom ocupa noi de banii asistenţilor contractului, din luna decembrie, Euro. Utilaje noi cu care să putem poate ca o bătrână, cu două borcane de 
personali, cred că e insuficient ceea ce va schimbându-se administratorul societăţii au administra gunoiul de grajd, pe care să-l iaurt şi două cutii de pateu vegetal să 
duce comunele la oprirea dezvoltării şi început să lucreze. Lucru pe care îl fac şi în putem transforma în gunoi bun pentru plătească la fel cu cel care-şi cumpără 
terminarea proiectelor în derulare. Mi-e ziua de astăzi, adică lucrează la interior agricultură, în compost, pe care suntem produse de la Kaufland, cu multe ambalaje, 
teamă ca nu cumva să existe bani în rezerva destul de bine. obligaţi să-l vindem cu minim 50 lei/tonă. sticle, etc. Nu e normal.
Guvernului, ceea ce va însemna că Grădiniţa Cuneşti care a început foarte bine De aceea s-au luat şi măsuri pentru Mai am de pus încă 7 containere în comună Guvernul va da bani primarilor lor pentru în vară, cu extindere realizată, cu partea de achitarea unor taxe speciale pe gunoiul de pe care le-am dotat cu afişe specifice situaţii de urgenţă direct iar cei care vor sta canalizare exterioară, numai că şi-au grajd, şi nu numai, implementarea colectării reciclabile. Le-am dotat şi cu la mâna statului şi a Consiliului Judeţean să prognozat greşit eşalonarea lucrărilor şi au procedurilor şi taxe speciale pentru gunoiul lanţuri şi lacăte că nu aveau sistem de primească procente destul de mici. În desfăcut acoperişul, au lăsat construcţia cu menajer. închidere şi cred că la ora actuală e pus la Călăraşi e o situaţie totuşi bună în sensul că zidurile în picioare expuse iernii. Bineînţeles Am văzut că aţi făcut paşi importanţi în punct sistemul de colectare a gunoiului în ai cui să te adresezi în condiţiile în care că pentru această investiţie s-a dat ordin de ceea ce priveşte colectarea selectivă a Grădiştea, cu precizarea clară că nu vom conducerea administraţiei judeţene este sistare a lucrărilor, cu posibilitatea începerii gunoiului. ierta pe nimeni dacă vor duce gunoiul în liberală Ai unde să găseşti înţelegere şi să fii când vremea permite. alte locuri decât cele indicate de Primărie. Noi avem 3 categorii de gunoi aici: gunoiul ajutat dar să nu uităm că PNL numără 37 de 

La Şcoala Rasa, fiind lucrări de interior, am Pentru că de acum nu poate să mai spună menajer, gunoiul reciclabil şi gunoiul de primari şi e greu să iei suma pe care ţi-o 
acceptat să lucreze la interior, am dat ordin cineva ce sî facă cu gunoiul. Fiecare grajd. Suntem una dintre cele 7 comune din alocă Guvernul de la buget şi s-o împarţi la 
de sistare a lucrărilor pe exterior. categorie de gunoi are locul în care să fie judeţul Călăraşi care avre platformă de 37! Am mai auzit de această modalitate de 
La stadion, care era încheiat un contract de depozitat. Vrei să-l duci în altă parte gunoi de grajd. Am aprobat taxe speciale a da bani de la Guvern, pe cap de locuitor. 
realizare în maxim 60 de zile, condiţiile înseamnă că eşti de rea-credinţă, că nu vrei pentru dejecţiile solide pe care le produce Vom vedea!
climatice nu au permis realizarea să te conformezi şi atunci suporţi rigorile animalul. Atât! Neluând în consideraţie 

Altfel, îmi pare rău că m-a prins nepregătit! împrejmuirii,  a tribunelor şi legii.aşternuturile, paiele, ogrinjii şi ce 
Nu avem maşină la Primărie pentru că cea redimensionarea terenului. Lucruri care generează creşterea unui animal. Fără să Avem o echipă de inspectori pe mediu care 
pe care o avem acum din 2004 va fi dată sperăm că se vor face în anul 2019, imediat punem taxe pe frunze, crengi, vrejuri şi alte se află permanent pe teren. Au 
pentru a sprijini acţiunea de administrare a cum vremea permite. vegetale. Pentru gunoiul de grajd se obligativitatea să facă muncă nenormată, 
gunoiului menajer şi a celui de grajd, în Am reuşit la începutul lunii decembrie să plăteşte în funcţie de numărul animalelor adică îşi desfăşoară activitatea şi noapte 
teren. Să sperăm că vom găsi o instituţie aflăm cine e constructorul Căminului pe specie, se dau nişte tichete pentru acces sau în weekend. E o atenţionare către 
dispusă să ne ofere prin transfer o maşină Cultural, să luăm legătura cu el să încheiem la platforma de gunoi. Tichete platformă de cetăţeni! În ultimul timp, pentru amenzile 
pentru desfăşuarea în condiţii mai bune a şi noi partea noastră de contractare pentru gunoi, de exemplu, la Grădiştea dedesubt pe care le-au dat, i-am rugat să nu-mi 
activităţii de la Primărie.ce avem de făcut: demolarea sălii culturale scrie animale, tichet pentru platforma de precizeze numele persoanei. Voi semna 

Mulţumesc. din spate şi amenajarea teritoriului, lucru gunoi, dedesubt scrie vegetale, tichet pentru indiferent cine este dacă a încălcat 

î 

î 

î 

î 

î 
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n Grădiştea

î Domnule Dumbravă, un alt lucrări, nu ştiu. Şi mie mi se pare reuşeşti să cheltuieşti toţi banii pe foarte bine la cei de la care primeşte Fostul viceprimar al 
element care mi-a atras atenţia este destul de ciudat să ştii că acum 2-3 care ţi-i pune la dispoziţie Consiliul informaţia.municipiului Călăraşi, Virgil 
că în dese rânduri domnul primar a ani ai aprobat aceste investiţii şi Local, atunci eşti un primar bun. î Consideraţi că îi place să facă băi Dumbravă, a trecut în revistă o raportat la finalul unui an acum să vii să soliciţi cetăţenilor de mulţime, preluând exemplul de î N-a apărut încă execuţia parte din problemele care dau calendaristic, excedent al bugetului întâlniri, discuţii despre problemele la Iohannis?bugetului pe 2018. Cred că şi mari bătăi de cap Executivului de venituri şi cheltuieli şi vroiam să lor. Mai mult decât atât, s-a aprobat dumneavoastră împărtăşiţi aceeaşi Părerea mea este că oricărui primar vă întreb acum dacă Primăriei subliniind că şi îmi aduc chiar foarte bine aminte curiozitate ca a mea  dacă va mai fi îi place să facă băi de mulţime, dar în dumneavoastră, dacă aţi fi primar, documentaţia tehnico-economică manifestă un interes aparte sau nu va mai fi excedent şi în acest sensul de a lua pulsul. Dar, repet, 

pentru proiectul de buget al an. dacă vine o campanie electorală şi 
municipalităţii pentru anul Sincer abia aştept să apară execuţia ne hotărâm să mergem să luăm 

pe 2018 dar şi bugetul pentru 2019. pulsul populaţiei în condiţiile în care 2019. În opinia sa, investiţiile 
Chiar aş dori să avem discuţii pe eu acolo am promis ceva, s-a sunt prioritare iar Executivul şi 
tema aceasta, să văd şi eu, măcar aprobat ceva şi nu am făcut... Acum Consiliul Local ar trebui să 
din curiozitate, cum a gândit mi se pare un nonsens.identifice cât mai multe surse Consiliul Local, dacă Consiliul Local s- î O altă chestiune pe care aş vrea de finanţare pentru priorităţile a impus să ducă cât mai multe sume să-o discutăm este legată de str. 
către investiţii. Bineînţeles că oraşului. Griviţa. Există şi acolo un proiect de 
prioritatea o reprezintă asigurarea 

hotărâre iniţiat cred că prin 2016 
funcţionării în condiţii normale a î Domnule Dumbravă, am văzut că care vizează lucrări de reparaţii iar primăriei şi a serviciilor în ultima vreme domnului primar în 2018, un alt Consiliu Local, ce-I subordonate, dar cel mai important Drăgulin a iniţiat o serie de discuţii drept, a votat un alt proiect de este să se aloce cât mai mulţi bani cu cetăţeni din diverse cartiere ale hotărâre de modernizare şi pentru investiţii şi dacă s-ar putea ca municipiului Călăraşi, începând cu reabilitare. Vorbim şi de sume aceste investiţii să fie executate de Măgureniul. Un cartier pe care îl diferite. De ce această risipă pe SF-firme locale ar fi şi mai bine.ştiţi foarte bine şi care are destule 

uri?î Şi pentru că întotdeauna un probleme. Aş vrea să vă întreb cum 
Să ştiţi că mă îngrijorează ceea ce profesor manifestă îngăduinţă şi comentaţi acest demers al domnul 

înţelegere faţă de elevii săi, în spuneţi pentru că în 2016, dacă îmi primar, în condiţiile în care, în urmă 
calitatea dumneavoastră de aduc foarte bine aminte, a fost un cu 2 ani, mai exact în ianuarie 2016 
profesor, aşa înţeleg că v-ar fi spus pentru repararea şi modernizarea proiect de hotărâre prin care s-a aţi fi reuşit să economisiţi banii s-a votat un Proiect de hotărâre 
domnul primar, ce sfat i-aţi da? Ca străzilor din cartierul Măgureni. ăştia în condiţiile în care oraşul are aprobat documentaţia tehnico-privind reabilitarea unor străzi din 
să ia o notă de trecere, totuşi, la Adică, apă există, am aprobat bani 1 milion de probleme şi probabil că economică privind reparaţii str. acel cartier şi au trecut aproape 3 
examenul în faţa comunităţii.pentru canalizare şi urma să din banii respectivi nu putem ani de zile şi nu s-a făcut nimic. Griviţa.

modernizăm străzile. rezolva nici măcar 10% din ele? Eu cred că la ora asta domnul primar Pentru mine este o chestie E, păi dacă în 2016 a fost acel proiect 
ar trebui să mult mai atent la interesantă deoarece îmi aduc foarte î Iată că au trecut vreo 3 ani, şi nu de hotărâre şi s-a aprobat o Este foarte interesant subiectul, 
informaţiile pe care le primeşte de la bine aminte în calitate de viceprimar, s-a realizat nici acest lucru în chiar dacă o să mă roage domnul documentaţie tehnico-economică 
consilieri. Din nefericire părerea mea în anul 2016, dacă nu mă înşel chiar condiţiile în care a fost clar aprobat primar să-i dau „lecţii de asta înseamnă că s-a aprobat un 
este că are mulţi consilieri despre la aprobarea bugetului primăriei pe proiectul prin care s-au alocat bani administraţie publică locală”, vreau studiu de fezabilitate. Aprobând acel 
care nu cred că îşi fac treaba bine. 2016, am făcut un amendament prin pentru modernizarea şi repararea să vă spun că îmi aduc aminte că i- SF, cum să mai faci altul? Sincer mi Trebuie să fie foarte atent la care am solicitat să realizăm străzilor din cartierul Măgureni. am atras atenţia când la o conferinţă se pare destul de grav pentru că nu informaţiile pe care le primeşte de la canalizarea, cel puţin, pe cele două Ce pot să vă zic? Să soliciţi acum de presă a spus că avem un se putea. Dacă în 2016 Consiliul consilieri, informaţiile pe care le străzi principale, şi anume str. cetăţenilor, să-i întrebi care sunt excedent, bani necheltuiţi şi că Local a aprobat acest SF privind primeşte de la serviciile din Petroşani şi str. Păcii, şi dacă îmi problemele lor în condiţiile în care urmează să-I utilizeze în anul viitor. reparaţii str. Griviţa, eventual în subordine, ca acele informaţii să fie aduc bine aminte am propus să se acum 3 ani de zile au fost aprobate Scopul Executivului este de a reuşi să 2018-2019 putea să fie reactualizat. corecte. Adică nu pot să vii să faci o aloce suma de 150 mii lei pentru sumele pentru a le repara străzile şi cheltuiască banul public, aprobat de acţiune, să mă întâlnesc cu oamenii î Suma cuprimsă în ultimul proiect canalizarea menajeră pe str. a le introduce canalizarea, nu mi se Consiliul Local, până la ultimul leuţ. din cartierul Măgureni să văd ce de hotărâre PH este dublă faţă de Petroşani şi respectiv 100 de mii de pare o chestie corectă. Dacă primarii reuşesc să cheltuiască probleme am şi fără cineva din cel din urmă cu 2 ani.lei pentru str. Păcii. Ele au fost 

banii pe care Consiliul Local îi pune î Credeţi că domnul primar a furat primărie să-l tragă de mânecă să-i aprobate în cadrul Consiliului Local Deci, nu aş vrea să cred că este aşa. la dispoziţie este extraordinar. Dar să startul şi deja e în precampanie spună: “Domnule primar, nu face urmând ca Executivul, există şi o Repet încă o dată, documentaţia electorală? vii să spui că de fapt din banii care acţiunea asta. Noi acum 3 ani am obligaţie legală, să realizeze aceste tehnico economică reprezintă în au fost aprobaţi, eu am făcut aprobat să le facem şi nu le-am făcut Păi dacă stăm să ne gândim bine că investiţii pe cele două străzi. De ce general un SF, el dacă a fost aprobat economii, în calitate de primar, să la oameni. Ce să le spunem acum? peste 3 luni de zile începe campania nu s-au realizat aceste două lucrări, în 2016 eventual în 2018 trebuia să ştiţi că mi se pare un nonsens. Aici Că suntem acum serioşi şi atunci nu electorală pentru europarlamentare nu ştiu. Aceste propuneri au fost fie o reactualizare şi suma plătită noi nu vorbim de a face economie am fost serioşi?” Bineînţeles că în bănuiesc că nu numai primarul ci şi făcute la sfârşitul mandatului meu, trebuia să fie poate modicată faţă de într-o familie, am strâns nişte bani ca calitate de primar are foarte multe absolut toţi liderii politici, lideri de se ştie că în 2016 s-a schimbat 
ce s-a plătit prima dată.să-mi iau o maşină. Nu, în probleme, nu poate să le ştie pe partide, au început această conducerea primăriei Consiliul Local. 

administraţia publică locală dacă toate, dar el trebuie să se gândească î Mulţumesc.activitate.De ce nu au mai continuat cu aceste 

Viceprimarul municipiului Călăraşi, Viorel Ivanciu a declarat din primul împrumut. Dacă vorbim de alte obiective gen execuţia începe în noiembrie. Noi am încercat să schimbăm 
că în această perioadă se lucrează la elaborarea proiectului Cimitirul nou, Piaţa Big, străzile Plevna, Viitor, Rahova, sigur lucrurile astea, să începem cu un an înainte anumite 
de buget pe anul care tocmai a început susţinând că pentru că e nevoie de alte finanţări dar noi începem cu SF-urie, cu proceduri. Să lucrăm la documentaţii pentru că la altceva nu 
investiţii, suma ce va fi alocată de la bugetul local va fi prea putem în perioada asta în aşa fel încât atunci când iese 
cuprinsă între 10 şi 12 milioane de lei. De asemnea, Ivanciu a iarba să putem să mişcăm lucrurile practic în execuţie.”
mai adăugat că în noul buget va fi inclusă şi suma provenind Pentru acest an, suma ce va fi alocată investiţiilor din 
din cel de-al doilea împrumut, în valoare de 420 de miliarde impozitele şi taxele colectate de la cetăţeni se ridică la 12 
de lei vechi, pe care Primăria speră să-l acceseze. „Faţă de milioane de lei. „Noi sperăm să facem cât mai multe lucrări 
anul trecut, suma ce va fi alocată investiţiilor în 2019, fără să în acest an. Suntem în schimb dependenţi (...), aş vrea să 
avem o discuţie finală, nu va fi cu mult mai mare. În înţelegem cu toţii că din bugetul local suma pentru investiţii 
proiectul de buget pe care încercăm să-l definitivăm în va fi de 10-12 milioane de lei. Ţinând cont de faptul că se 
perioada asta sunt prinse mai multe lucrări care vor avea o duc foarte mulţi bani la învăţământ, 35-38% din buget, că 
dublă sursă de finanţare: din bugetul local şi din unul dintre tot cam atât se duce la asistenţa socială, mai rămâne un 
împrumuturi, unul deja aprobat, unul pe cale de a fi rezolvat 10% şi pentru funcţionarea primăriei şi a serviciilor şi veţi 
sau din alte fonduri pe care le vom obţine din diferite surse. vedea că doar 12-15% rămân şi pentru investiţii. Deci acesta 
Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că dacă o să încep să fac este bugetul altfel nu poate fi conturat. Sunt cheltuieli care 
un obiectiv, vom prinde documentaţia tehnică şi pe urmă trebuie, obligatoriu, să se ducă în anumite zone. Rămâne ca 
proiectul tehnic plus execuţia acelei lucrări. Îl vom face variabilă o sumă relativ mică pentru investiţii. Pentru acest 
multianual, în funcţie de banii pe care o să-i primim de la an ne-am propus să finalizăm Piaţa, Bazarul, să continuăm 
bugetul local, din diferite surse sau împrumut. Vom avansa asfaltarea altor străzi din cartierul Mircea Vodă, să finalizăm 
cu lucrarea respectivă mai mult sau mai puţin. Ele vor fi Loturile 1 şi 2, mă refer la B-dul Cuza Vodă, străzile Ştirbei PT-urile şi vom prinde o sumă cât ne permite bugetul şi la 
demarate pentru ca atunci când lucrurile astea se vor Vodă, Muşeţelului, să asfaltăm Griviţa, să începem lucrările „execuţie” pentru a face toate demersurile care durează 
rezolva, celelalte probleme pregătitoare, care după cum ştiţi pe străzile Plevna, Rahova şi Viitor care sunt într-o foarte mult. Unele sunt deja în derulare. Am procedat în 
durează foarte mult, să fie deja depăşite indiferent cine se procedură. Lucrurile sunt ireversibile! Consider că ne-am maniera asta până acum, am aprobat indicatorii tehnico-
va afla la cârma primăriei. Astea sunt nişte etape care dacă făcut treaba în sensul pregătirii acestor lucruri, acum cu economici încă de la sfârşitul anului trecut tocmai în ideea 
erau făcute, era foarte bine. Acum nu ne rămâne decât să puţin noroc şi cu sprijinul consilierilor locali să putem obţine ca în această iarnă să avem timp să lucrăm şi să depăşim 
învăţăm din trecut.” a declarat pentru www.arenamedia.ro, sumele necesare finalizării tuturor lucrărilor pe care ni le-am anumite faze. Dacă aţi observat, de obicei, în administraţia 
Viorel Ivanciu care a continuat „Anumite obiective de propus în beneficiul călărăşenilor.” a conchis viceprimarul locală lucrurile încep undeva la 1 martie, 1 aprilie, 
anvergură, gen Piaţă, gen Bazar, str. Griviţa vor fi terminate Viorel Ivanciu.procedurile se desfăşoară în septembrie-octombrie iar 

Virgil Dumbravă: Sincer, abia aştept să văd bugetul pe 2019. 
Important e să se aloce cât mai mulţi bani pentru investiţii

Viorel Ivanciu: Pentru investiţii, suma alocată din 
bugetul local va fi cuprinsă între 10 şi 12 milioane de lei

Constantin Corbu: Avem o grămadă de 
proiecte. Aşteptăm bugetul cu nerăbdare!



care în ianuarie s-a început. pentru care nu solicităm taxe speciale. La legea.2018 n-a fost un an “deosebit” 
gunoiul menajer am pus pe teritoriul Acum avem probleme de ridicare pe SICAP pentru primarul Constantin Corbu. Bineînţeles, că asta îmi va aduce o 
comunei 37 de containere specifice pentru a asfaltului. L-am semnat în martie şi uitaţi diminuare a voturilor dar cineva trebuia să-La nivelul comunei Grădiştea au 
colectarea metalului, sticlei şi plasticului. În că am ajuns aproape la un an de zile şi nu şi asume o răspundere. Suntem comuna fost demarate o serie de proiecte, unele zone sunt surprins că în câteva zile s-putem să-l implementăm. Lucrurile vin care-şi face treaba. Sunt acuzat că în 

multe dintre ele urmând a fi comuna X sau Y nu se întâmplă aceleaşi 
finalizate chiar în 2019 şi chiar în lucruri. Văd că până acum 7 primării au 

venit să ia exemplu de la Grădiştea şi asta anii ce vor urma. În schimb a fost 
pentru că nu ştiu ce să mai facă. Noi pus la punct sistemul de colectare 
suntem în zona IV şi comparativ cu zonele I, selective a gunoiului menajer, 
II şi III, deja s-a blocat colectarea gunoiului, 

primarul Corbu explicând în deja au ajuns cu litigiile în instanţă. Nu ai 
interviul acordat mai jos paşii pe voie să plăteşti din impozitele şi taxele 

locale gestionarea gunoiului. Şi mi se pare care i-a parcurs. În altă odine de 
firesc. De ce să plătească din banii celor idei, primarul Constantin Corbu 
care sunt buni platnici gunoiul şi pentru cei aşteaptă forma finală a bugetului 
care nu-şi plătesc nici măcar impozitele şi 

de stat precum şi a bugetului taxele? De ce să beneficieze de banii altora 
Consiliului Judeţean pentru de un serviciu?
reluarea procesului investiţional. În concluzie, avem o grămadă de proiecte, 

aşteptăm bugetul cu nerăbdare. Eu sunt un 
om care-mi place să plătesc la timp Domnule primar Corbu, cum aţi încheiat 
salariile. Avem 58 de asistenţi personali ai anul 2018? Mă refer în primul rând la 
persoanelor cu handicap. Vreau să subliniez activitatea desfăşurată în cadrul 
ca să fie foarte clar. Cei 58 de asistenţi Primăriei…
personali sunt angajaţi ai Primăriei.Anul 2018 n-a însemnat o satisfacţie 

deosebită pentru mine pentru că nu am Primăria are 26 de salariaţi, ai căror salarii 
putut să implementez proiectele au fost diminuate pentru că era în 
importante pentru care am câştigat imposibilitatea de a le asigura. Pentru 
finanţare. Din cauza procedurilor câteodată însumate la pachet, din cauza au umplut pe care îl vom colecta în ultima asistenţii personali ai persoanelor cu 
birocratice existente în România şi anume: Ordonanţei 114 acum, reactualizarea zi de luni a lunii respective, când e cazul handicap, Primăria trebuie să facă un efort 
ridicarea pe SICAP, intrarea la roata de devizelor generale, care pentru comuna vom solicita, iar pentru gunoiul menajer am financiar, anul acesta, de 15 miliarde de lei 
verificare a ANAF-ului, a Agenţiei Naţionale Grădiştea, suma necesară din fonduri făcut o investiţie prin a avea remorcă, vechi.
de Achiziţii Publice, respingeri, refacerea proprii ar însemna 450 de mii. Totodată cântar electronic, cu soft, cu imprimantă Ajutorul social se acordă unui număr de 6 
caietelor de sarcini, ridicarea din nou, din cheltuielile avute în anul 2018 au venit şi termică cu scanner,cu emiterea unui tichet persoane. Aş vrea să dispară această 
nou respingere pe cu totul alte teme decât ne-au redus fondul de dezvoltare pentru martor şi a înregistrării pe stick a cantităţii confuzie între asistenţii personali ai 
au fost prima dată. Adică o tergiversare anul 2019, ceea ce ne pune în dificultatea de gunoi pentru persoana respectivă,care persoanelor cu handicap şi ajutorul social. 
destul de mare a proiectelor pe PNDL dar şi de a mai avea resurse financiare pentru pe pubelă va avea un cod de bare care Grădiştea are 6 persoane care primesc 
pe PNDR. De exemplu, la canalizare am terminarea tuturor investiţiilor. reprezenta poziţia rol din Registru agricol şi ajutorul social! La Grădiştea nu primesc 
avut o respingere din partea Centrului de de la taxe şi impozite. Deci un lucru pentru În afară de asta, avem semnat contractul de ajutor social decât cei care se încadrează în 
Investiţii Rurale. Am depus contestaţie la care vor veni cei de la Primărie, vor scana finanţare cu avansul primit, ca şi pentru condiţiile impuse de lege. Mereu mă opresc 
agenţie, următoare entitate ierarhică şi ni s- codul de bare de pe pubelă…canalizare, pentru „Pistă de ciclişti, teren oamenii pe stradă spunându-mi „Mai daţi-i 
a aprobat contestaţia referitoare la achiziţia multifuncţional de sport, în satul Adică fiecare va plăti cât va produce. afară pe ăia de la ajutorul social!” Repet, 
publică iniţială a contractelor pentru SF. Grădiştea”. Pentru prima dată avem un Da, este principiul dat şi de lege  şi de care avem 6 din care apţi de muncă iar alţi 3, în 
Acum cred că se va rezolva. proiect cu ADR Sud Muntenia, urmează să la Călăraşi încă nu se ţine cont, vorbesc de incapacitate de muncă.
Ca lucruri neplăcute de asemenea a fost primim vizita, referitor la Grădiniţă cu 4 săli principiul solidarităţii, adică marii furnizori Cum vedeţi bugetul pe 2019?
începerea lucrărilor la Şcoala cu clasele V- de clasă în satul Grădiştea. de gunoi să fie ajutaţi de micii furnizori de 

Până nu e aprobat şi nu-l avem pe masă şi VIII Rasa, un constructor neserios care pe Şi am depus pentru anul 2019 la CNI, gunoi sau indiferent de familie să se 
până nu se aprobă şi bugetul Consiliului toată perioada verii, din iunie şi până în Primărie nouă, pe acelaşi loc unde suntem plătească a aceeaşi sumă.
Judeţean prin intermediul căruia se vor da decembrie nu au făcut aproape nimic. Au astăzi. Deci este incorect, din punctul meu de 
sume, nu mă pronunţ. Din ce am citit prin dezvelit fundaţia, au săpat pentru extindere Sunt o multitudine de investiţii, inclusiv vedere, este nemotivat să-i iei cuiva bani 
presă şi din discuţiile pe care primarul şi nu s-au apucat de treabă. La adresele achiziţionarea unor echipamente pentru mai mulţi. Noi avem acest sistem de a da 
Drăgulin le-a avut direct cu Dragnea, că ne date şi la ameninţarea cu rezilierea platformele de gunoi de grajd de 100 de mii banii, pentru, efectiv, ce se ridică. Nu se 
vom ocupa noi de banii asistenţilor contractului, din luna decembrie, Euro. Utilaje noi cu care să putem poate ca o bătrână, cu două borcane de 
personali, cred că e insuficient ceea ce va schimbându-se administratorul societăţii au administra gunoiul de grajd, pe care să-l iaurt şi două cutii de pateu vegetal să 
duce comunele la oprirea dezvoltării şi început să lucreze. Lucru pe care îl fac şi în putem transforma în gunoi bun pentru plătească la fel cu cel care-şi cumpără 
terminarea proiectelor în derulare. Mi-e ziua de astăzi, adică lucrează la interior agricultură, în compost, pe care suntem produse de la Kaufland, cu multe ambalaje, 
teamă ca nu cumva să existe bani în rezerva destul de bine. obligaţi să-l vindem cu minim 50 lei/tonă. sticle, etc. Nu e normal.
Guvernului, ceea ce va însemna că Grădiniţa Cuneşti care a început foarte bine De aceea s-au luat şi măsuri pentru Mai am de pus încă 7 containere în comună Guvernul va da bani primarilor lor pentru în vară, cu extindere realizată, cu partea de achitarea unor taxe speciale pe gunoiul de pe care le-am dotat cu afişe specifice situaţii de urgenţă direct iar cei care vor sta canalizare exterioară, numai că şi-au grajd, şi nu numai, implementarea colectării reciclabile. Le-am dotat şi cu la mâna statului şi a Consiliului Judeţean să prognozat greşit eşalonarea lucrărilor şi au procedurilor şi taxe speciale pentru gunoiul lanţuri şi lacăte că nu aveau sistem de primească procente destul de mici. În desfăcut acoperişul, au lăsat construcţia cu menajer. închidere şi cred că la ora actuală e pus la Călăraşi e o situaţie totuşi bună în sensul că zidurile în picioare expuse iernii. Bineînţeles Am văzut că aţi făcut paşi importanţi în punct sistemul de colectare a gunoiului în ai cui să te adresezi în condiţiile în care că pentru această investiţie s-a dat ordin de ceea ce priveşte colectarea selectivă a Grădiştea, cu precizarea clară că nu vom conducerea administraţiei judeţene este sistare a lucrărilor, cu posibilitatea începerii gunoiului. ierta pe nimeni dacă vor duce gunoiul în liberală Ai unde să găseşti înţelegere şi să fii când vremea permite. alte locuri decât cele indicate de Primărie. Noi avem 3 categorii de gunoi aici: gunoiul ajutat dar să nu uităm că PNL numără 37 de 

La Şcoala Rasa, fiind lucrări de interior, am Pentru că de acum nu poate să mai spună menajer, gunoiul reciclabil şi gunoiul de primari şi e greu să iei suma pe care ţi-o 
acceptat să lucreze la interior, am dat ordin cineva ce sî facă cu gunoiul. Fiecare grajd. Suntem una dintre cele 7 comune din alocă Guvernul de la buget şi s-o împarţi la 
de sistare a lucrărilor pe exterior. categorie de gunoi are locul în care să fie judeţul Călăraşi care avre platformă de 37! Am mai auzit de această modalitate de 
La stadion, care era încheiat un contract de depozitat. Vrei să-l duci în altă parte gunoi de grajd. Am aprobat taxe speciale a da bani de la Guvern, pe cap de locuitor. 
realizare în maxim 60 de zile, condiţiile înseamnă că eşti de rea-credinţă, că nu vrei pentru dejecţiile solide pe care le produce Vom vedea!
climatice nu au permis realizarea să te conformezi şi atunci suporţi rigorile animalul. Atât! Neluând în consideraţie 

Altfel, îmi pare rău că m-a prins nepregătit! împrejmuirii,  a tribunelor şi legii.aşternuturile, paiele, ogrinjii şi ce 
Nu avem maşină la Primărie pentru că cea redimensionarea terenului. Lucruri care generează creşterea unui animal. Fără să Avem o echipă de inspectori pe mediu care 
pe care o avem acum din 2004 va fi dată sperăm că se vor face în anul 2019, imediat punem taxe pe frunze, crengi, vrejuri şi alte se află permanent pe teren. Au 
pentru a sprijini acţiunea de administrare a cum vremea permite. vegetale. Pentru gunoiul de grajd se obligativitatea să facă muncă nenormată, 
gunoiului menajer şi a celui de grajd, în Am reuşit la începutul lunii decembrie să plăteşte în funcţie de numărul animalelor adică îşi desfăşoară activitatea şi noapte 
teren. Să sperăm că vom găsi o instituţie aflăm cine e constructorul Căminului pe specie, se dau nişte tichete pentru acces sau în weekend. E o atenţionare către 
dispusă să ne ofere prin transfer o maşină Cultural, să luăm legătura cu el să încheiem la platforma de gunoi. Tichete platformă de cetăţeni! În ultimul timp, pentru amenzile 
pentru desfăşuarea în condiţii mai bune a şi noi partea noastră de contractare pentru gunoi, de exemplu, la Grădiştea dedesubt pe care le-au dat, i-am rugat să nu-mi 
activităţii de la Primărie.ce avem de făcut: demolarea sălii culturale scrie animale, tichet pentru platforma de precizeze numele persoanei. Voi semna 

Mulţumesc. din spate şi amenajarea teritoriului, lucru gunoi, dedesubt scrie vegetale, tichet pentru indiferent cine este dacă a încălcat 

î 

î 

î 

î 

î 
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n Grădiştea

î Domnule Dumbravă, un alt lucrări, nu ştiu. Şi mie mi se pare reuşeşti să cheltuieşti toţi banii pe foarte bine la cei de la care primeşte Fostul viceprimar al 
element care mi-a atras atenţia este destul de ciudat să ştii că acum 2-3 care ţi-i pune la dispoziţie Consiliul informaţia.municipiului Călăraşi, Virgil 
că în dese rânduri domnul primar a ani ai aprobat aceste investiţii şi Local, atunci eşti un primar bun. î Consideraţi că îi place să facă băi Dumbravă, a trecut în revistă o raportat la finalul unui an acum să vii să soliciţi cetăţenilor de mulţime, preluând exemplul de î N-a apărut încă execuţia parte din problemele care dau calendaristic, excedent al bugetului întâlniri, discuţii despre problemele la Iohannis?bugetului pe 2018. Cred că şi mari bătăi de cap Executivului de venituri şi cheltuieli şi vroiam să lor. Mai mult decât atât, s-a aprobat dumneavoastră împărtăşiţi aceeaşi Părerea mea este că oricărui primar vă întreb acum dacă Primăriei subliniind că şi îmi aduc chiar foarte bine aminte curiozitate ca a mea  dacă va mai fi îi place să facă băi de mulţime, dar în dumneavoastră, dacă aţi fi primar, documentaţia tehnico-economică manifestă un interes aparte sau nu va mai fi excedent şi în acest sensul de a lua pulsul. Dar, repet, 

pentru proiectul de buget al an. dacă vine o campanie electorală şi 
municipalităţii pentru anul Sincer abia aştept să apară execuţia ne hotărâm să mergem să luăm 

pe 2018 dar şi bugetul pentru 2019. pulsul populaţiei în condiţiile în care 2019. În opinia sa, investiţiile 
Chiar aş dori să avem discuţii pe eu acolo am promis ceva, s-a sunt prioritare iar Executivul şi 
tema aceasta, să văd şi eu, măcar aprobat ceva şi nu am făcut... Acum Consiliul Local ar trebui să 
din curiozitate, cum a gândit mi se pare un nonsens.identifice cât mai multe surse Consiliul Local, dacă Consiliul Local s- î O altă chestiune pe care aş vrea de finanţare pentru priorităţile a impus să ducă cât mai multe sume să-o discutăm este legată de str. 
către investiţii. Bineînţeles că oraşului. Griviţa. Există şi acolo un proiect de 
prioritatea o reprezintă asigurarea 

hotărâre iniţiat cred că prin 2016 
funcţionării în condiţii normale a î Domnule Dumbravă, am văzut că care vizează lucrări de reparaţii iar primăriei şi a serviciilor în ultima vreme domnului primar în 2018, un alt Consiliu Local, ce-I subordonate, dar cel mai important Drăgulin a iniţiat o serie de discuţii drept, a votat un alt proiect de este să se aloce cât mai mulţi bani cu cetăţeni din diverse cartiere ale hotărâre de modernizare şi pentru investiţii şi dacă s-ar putea ca municipiului Călăraşi, începând cu reabilitare. Vorbim şi de sume aceste investiţii să fie executate de Măgureniul. Un cartier pe care îl diferite. De ce această risipă pe SF-firme locale ar fi şi mai bine.ştiţi foarte bine şi care are destule 

uri?î Şi pentru că întotdeauna un probleme. Aş vrea să vă întreb cum 
Să ştiţi că mă îngrijorează ceea ce profesor manifestă îngăduinţă şi comentaţi acest demers al domnul 

înţelegere faţă de elevii săi, în spuneţi pentru că în 2016, dacă îmi primar, în condiţiile în care, în urmă 
calitatea dumneavoastră de aduc foarte bine aminte, a fost un cu 2 ani, mai exact în ianuarie 2016 
profesor, aşa înţeleg că v-ar fi spus pentru repararea şi modernizarea proiect de hotărâre prin care s-a aţi fi reuşit să economisiţi banii s-a votat un Proiect de hotărâre 
domnul primar, ce sfat i-aţi da? Ca străzilor din cartierul Măgureni. ăştia în condiţiile în care oraşul are aprobat documentaţia tehnico-privind reabilitarea unor străzi din 
să ia o notă de trecere, totuşi, la Adică, apă există, am aprobat bani 1 milion de probleme şi probabil că economică privind reparaţii str. acel cartier şi au trecut aproape 3 
examenul în faţa comunităţii.pentru canalizare şi urma să din banii respectivi nu putem ani de zile şi nu s-a făcut nimic. Griviţa.

modernizăm străzile. rezolva nici măcar 10% din ele? Eu cred că la ora asta domnul primar Pentru mine este o chestie E, păi dacă în 2016 a fost acel proiect 
ar trebui să mult mai atent la interesantă deoarece îmi aduc foarte î Iată că au trecut vreo 3 ani, şi nu de hotărâre şi s-a aprobat o Este foarte interesant subiectul, 
informaţiile pe care le primeşte de la bine aminte în calitate de viceprimar, s-a realizat nici acest lucru în chiar dacă o să mă roage domnul documentaţie tehnico-economică 
consilieri. Din nefericire părerea mea în anul 2016, dacă nu mă înşel chiar condiţiile în care a fost clar aprobat primar să-i dau „lecţii de asta înseamnă că s-a aprobat un 
este că are mulţi consilieri despre la aprobarea bugetului primăriei pe proiectul prin care s-au alocat bani administraţie publică locală”, vreau studiu de fezabilitate. Aprobând acel 
care nu cred că îşi fac treaba bine. 2016, am făcut un amendament prin pentru modernizarea şi repararea să vă spun că îmi aduc aminte că i- SF, cum să mai faci altul? Sincer mi Trebuie să fie foarte atent la care am solicitat să realizăm străzilor din cartierul Măgureni. am atras atenţia când la o conferinţă se pare destul de grav pentru că nu informaţiile pe care le primeşte de la canalizarea, cel puţin, pe cele două Ce pot să vă zic? Să soliciţi acum de presă a spus că avem un se putea. Dacă în 2016 Consiliul consilieri, informaţiile pe care le străzi principale, şi anume str. cetăţenilor, să-i întrebi care sunt excedent, bani necheltuiţi şi că Local a aprobat acest SF privind primeşte de la serviciile din Petroşani şi str. Păcii, şi dacă îmi problemele lor în condiţiile în care urmează să-I utilizeze în anul viitor. reparaţii str. Griviţa, eventual în subordine, ca acele informaţii să fie aduc bine aminte am propus să se acum 3 ani de zile au fost aprobate Scopul Executivului este de a reuşi să 2018-2019 putea să fie reactualizat. corecte. Adică nu pot să vii să faci o aloce suma de 150 mii lei pentru sumele pentru a le repara străzile şi cheltuiască banul public, aprobat de acţiune, să mă întâlnesc cu oamenii î Suma cuprimsă în ultimul proiect canalizarea menajeră pe str. a le introduce canalizarea, nu mi se Consiliul Local, până la ultimul leuţ. din cartierul Măgureni să văd ce de hotărâre PH este dublă faţă de Petroşani şi respectiv 100 de mii de pare o chestie corectă. Dacă primarii reuşesc să cheltuiască probleme am şi fără cineva din cel din urmă cu 2 ani.lei pentru str. Păcii. Ele au fost 

banii pe care Consiliul Local îi pune î Credeţi că domnul primar a furat primărie să-l tragă de mânecă să-i aprobate în cadrul Consiliului Local Deci, nu aş vrea să cred că este aşa. la dispoziţie este extraordinar. Dar să startul şi deja e în precampanie spună: “Domnule primar, nu face urmând ca Executivul, există şi o Repet încă o dată, documentaţia electorală? vii să spui că de fapt din banii care acţiunea asta. Noi acum 3 ani am obligaţie legală, să realizeze aceste tehnico economică reprezintă în au fost aprobaţi, eu am făcut aprobat să le facem şi nu le-am făcut Păi dacă stăm să ne gândim bine că investiţii pe cele două străzi. De ce general un SF, el dacă a fost aprobat economii, în calitate de primar, să la oameni. Ce să le spunem acum? peste 3 luni de zile începe campania nu s-au realizat aceste două lucrări, în 2016 eventual în 2018 trebuia să ştiţi că mi se pare un nonsens. Aici Că suntem acum serioşi şi atunci nu electorală pentru europarlamentare nu ştiu. Aceste propuneri au fost fie o reactualizare şi suma plătită noi nu vorbim de a face economie am fost serioşi?” Bineînţeles că în bănuiesc că nu numai primarul ci şi făcute la sfârşitul mandatului meu, trebuia să fie poate modicată faţă de într-o familie, am strâns nişte bani ca calitate de primar are foarte multe absolut toţi liderii politici, lideri de se ştie că în 2016 s-a schimbat 
ce s-a plătit prima dată.să-mi iau o maşină. Nu, în probleme, nu poate să le ştie pe partide, au început această conducerea primăriei Consiliul Local. 

administraţia publică locală dacă toate, dar el trebuie să se gândească î Mulţumesc.activitate.De ce nu au mai continuat cu aceste 

Viceprimarul municipiului Călăraşi, Viorel Ivanciu a declarat din primul împrumut. Dacă vorbim de alte obiective gen execuţia începe în noiembrie. Noi am încercat să schimbăm 
că în această perioadă se lucrează la elaborarea proiectului Cimitirul nou, Piaţa Big, străzile Plevna, Viitor, Rahova, sigur lucrurile astea, să începem cu un an înainte anumite 
de buget pe anul care tocmai a început susţinând că pentru că e nevoie de alte finanţări dar noi începem cu SF-urie, cu proceduri. Să lucrăm la documentaţii pentru că la altceva nu 
investiţii, suma ce va fi alocată de la bugetul local va fi prea putem în perioada asta în aşa fel încât atunci când iese 
cuprinsă între 10 şi 12 milioane de lei. De asemnea, Ivanciu a iarba să putem să mişcăm lucrurile practic în execuţie.”
mai adăugat că în noul buget va fi inclusă şi suma provenind Pentru acest an, suma ce va fi alocată investiţiilor din 
din cel de-al doilea împrumut, în valoare de 420 de miliarde impozitele şi taxele colectate de la cetăţeni se ridică la 12 
de lei vechi, pe care Primăria speră să-l acceseze. „Faţă de milioane de lei. „Noi sperăm să facem cât mai multe lucrări 
anul trecut, suma ce va fi alocată investiţiilor în 2019, fără să în acest an. Suntem în schimb dependenţi (...), aş vrea să 
avem o discuţie finală, nu va fi cu mult mai mare. În înţelegem cu toţii că din bugetul local suma pentru investiţii 
proiectul de buget pe care încercăm să-l definitivăm în va fi de 10-12 milioane de lei. Ţinând cont de faptul că se 
perioada asta sunt prinse mai multe lucrări care vor avea o duc foarte mulţi bani la învăţământ, 35-38% din buget, că 
dublă sursă de finanţare: din bugetul local şi din unul dintre tot cam atât se duce la asistenţa socială, mai rămâne un 
împrumuturi, unul deja aprobat, unul pe cale de a fi rezolvat 10% şi pentru funcţionarea primăriei şi a serviciilor şi veţi 
sau din alte fonduri pe care le vom obţine din diferite surse. vedea că doar 12-15% rămân şi pentru investiţii. Deci acesta 
Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că dacă o să încep să fac este bugetul altfel nu poate fi conturat. Sunt cheltuieli care 
un obiectiv, vom prinde documentaţia tehnică şi pe urmă trebuie, obligatoriu, să se ducă în anumite zone. Rămâne ca 
proiectul tehnic plus execuţia acelei lucrări. Îl vom face variabilă o sumă relativ mică pentru investiţii. Pentru acest 
multianual, în funcţie de banii pe care o să-i primim de la an ne-am propus să finalizăm Piaţa, Bazarul, să continuăm 
bugetul local, din diferite surse sau împrumut. Vom avansa asfaltarea altor străzi din cartierul Mircea Vodă, să finalizăm 
cu lucrarea respectivă mai mult sau mai puţin. Ele vor fi Loturile 1 şi 2, mă refer la B-dul Cuza Vodă, străzile Ştirbei PT-urile şi vom prinde o sumă cât ne permite bugetul şi la 
demarate pentru ca atunci când lucrurile astea se vor Vodă, Muşeţelului, să asfaltăm Griviţa, să începem lucrările „execuţie” pentru a face toate demersurile care durează 
rezolva, celelalte probleme pregătitoare, care după cum ştiţi pe străzile Plevna, Rahova şi Viitor care sunt într-o foarte mult. Unele sunt deja în derulare. Am procedat în 
durează foarte mult, să fie deja depăşite indiferent cine se procedură. Lucrurile sunt ireversibile! Consider că ne-am maniera asta până acum, am aprobat indicatorii tehnico-
va afla la cârma primăriei. Astea sunt nişte etape care dacă făcut treaba în sensul pregătirii acestor lucruri, acum cu economici încă de la sfârşitul anului trecut tocmai în ideea 
erau făcute, era foarte bine. Acum nu ne rămâne decât să puţin noroc şi cu sprijinul consilierilor locali să putem obţine ca în această iarnă să avem timp să lucrăm şi să depăşim 
învăţăm din trecut.” a declarat pentru www.arenamedia.ro, sumele necesare finalizării tuturor lucrărilor pe care ni le-am anumite faze. Dacă aţi observat, de obicei, în administraţia 
Viorel Ivanciu care a continuat „Anumite obiective de propus în beneficiul călărăşenilor.” a conchis viceprimarul locală lucrurile încep undeva la 1 martie, 1 aprilie, 
anvergură, gen Piaţă, gen Bazar, str. Griviţa vor fi terminate Viorel Ivanciu.procedurile se desfăşoară în septembrie-octombrie iar 

Virgil Dumbravă: Sincer, abia aştept să văd bugetul pe 2019. 
Important e să se aloce cât mai mulţi bani pentru investiţii

Viorel Ivanciu: Pentru investiţii, suma alocată din 
bugetul local va fi cuprinsă între 10 şi 12 milioane de lei

Constantin Corbu: Avem o grămadă de 
proiecte. Aşteptăm bugetul cu nerăbdare!
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