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Parlamentul a votat miercuri, în şedinţă comună, 
raportul privind solicitarea preşedintelui Klaus 
Iohannis de convocare a unui referendum pe 
justiţie în ziua alegerilor prezidenţiale.

Cu toate acestea, şedinţa nu a fost lipsită de 
scandal. PNL a acuzat că PSD că încerce să 
împiedice referendumul prin faptul că a pus în 
proiectul de hotărâre ce este supus votului 
prevederi care denaturează raportul cerut de 
preşedintele Iohannis.

Raportul Comisiilor juridice privind avizarea 
favorabilă a referendumului a fost adoptat până 
la urmă în forma dorită de PSD-ALDE, cu 
observații prin care îi atrag atenția președintelui 
Klaus Iohannis că încalcă jurisprudența CCR, 
Constituția și recomandările Comisiei de la 
Veneția.

„Nu suntem împotriva referendumului pentru 
justiţie, însă considerăm că nu ar trebui să 
bruiem nişte alegeri importante precum cele 
pentru Parlamentul European doar ca domnul 
Iohannis să-şi poată camufla inactivitatea din 
ultimii 5 ani.” a declarat pentru 
www.arenamedia.ro lideruil ALDE Călăraşi, 
Laurenţiu State care a continuat “De altfel, toate 
forurile europene, cele care îi plac domnului 
Iohannis când îi dau apă la moară, recomandă 
să nu deranjăm alegerile pentru Parlamentul 
European cu alte alegeri sau iniţiative. Acest 
referendum este doar un pretext pentru 
preşedintele Iohannis de a-şi începe campania 
electorală, desi legea îi interzice. Haideţi să nu 
ne mai ascundem după deget: preşedintelui 
Iohannis nu-i pasă de justiţie, cum nu-i pasă 
nici de Constituţie, cum nu-i pasă de nimic în 
afara confortului personal. Această mişcare cu 
organizarea unui referendum pe justiţie, pe 
nişte teme asupra cărora suntem cu toţii de 
acord, este doar o încercare de a-şi incepe 
campania electorală, în speranţa că nu va mai 
trebui să vorbească despre ce a făcut pentru 
români în cei 5 ani de mandat”.

State apreciază de asemenea că “Preşedintele 
Iohannis vrea să arunce o perdea de fum 
pentru ca lumea să nu discute nimic despre 
nerealizările sale din ultimii 5 ani de zile. E de 
înţeles de ce încearcă acum să-şi camufleze 
lipsa de rezultate prin tot felul de manevre 
politicianiste.”

Comisia parlamentară pentru putem concluziona, în mod cert şi controlul activităţii SRI a scos la 
controlul activităţii SRI a adoptat fără echivoc, că dl George Maior a lumină o serie de lucruri foarte 

minţit Comisia de control, un raport privind colaborarea SRI- grave. George Maior a angajat SRI 
denaturând adevărul cu privire la ANI, în care se constată că relaţia în acţiuni de poliţie politică pentru 
relaţia instituţională şi personală între cele două instituţii, între a ajunge premier, în eventualitatea 
avută cu fostul şef al ANI, fiind 2012-2015, a fost „ilegală”, a câştigării alegerilor prezidenţiale 
principalul vector raportat la declarat Claudiu Manda. Manda a de către Victor Ponta. SRI a trimis 
relaţionarea instituţională cu ANI, mai susţinut că un raport la care ANI note secrete cu încadrare 
şi, în particular, în plan personal, lucrează Comisia parlamentară juridică pentru 600 de oameni cu 
formal sau informal, cu Horia vizează relaţia SRI-DNA şi cum a funcţii în stat.” a declarat pentru 
Georgescu. Dl George Cristian funcţionat aceasta, menţionând că www.arenamedia.ro, liderul 
Maior (...) a încălcat legislaţia care fostul director George Maior „îşi interimar al ALDE Călăraşi, 
reglementează activitatea făcuse propria măciucă” din relaţia Laurenţiu State care a continuat 
instituţiei pe care a condus-o şi a de funcţionare a celor două “Maior folosea binomul SRI-DNA 
angajat instituţia în acţiuni instituţii. El a precizat că în relaţia ca o măciucă şi a încercat să scoată 
reprobabile, care au lezat SRI-ANI au fost vizaţi cinci miniştri, din viaţa politică actori politici. interesele partidelor politice sau printre care Liviu Pop, Ovidiu Fostul şef al ANI, Horia Georgescu ale persoanelor fizice sau juridice. Silaghi, Dan Mihalache şi Eduard a spus că informaţiile din raportul Aceste elemente se circumscriu Hellvig, cel din urmă fiind actualul comisiei sunt corecte şi că Maior unor acţiuni de poliţie politică, director al SRI. făcea presiuni asupra acestuia. El menite să afecteze grav procese 

trebuie să dea socoteală în faţa Comisia afirmă că ANI le-a deschis democratice, în beneficiul propriu 
legii, să explice toate aceste dosare lui Klaus Iohannis şi Eduard şi personal, pentru a obţine 
acuzaţii. Nu se mai poate ascunde Hellvig în urma unor note trimise influenţă politică nelegitimă, în 
la nesfârşit. Sistemul care l-a de SRI şi că există indicii că fostul vederea obţinerii funcţiei de prim-
protejat atâţia ani trebuie să îl lase şef SRI, George Maior a intervenit ministru al României, în 
din braţe. În concluzie, sunt în parcursul din instanţă al eventualitatea câştigării alegerilor 
acuzaţii grave care i se aduc lui dosarului lui Iohannis în 2014 prezidenţiale de către Victor 
George Maior şi trebuie văzut în ce Ponta” se arată într-un extras din înainte de prezidenţiale.

raportul comisiei. modalitate poate să-şi mai „Coroborând declaraţiile şi 
îndeplinească mandatul.”“Comisia parlamentară pentru probele deţinute de Comisie 

aprecierea Ministerului Mediului în direct la Primarul comunei Grădiştea, Constantin 
Grădiştea când a văzut sistemul de Corbu, a câştigat prima bătălie cu ANI. 
gestionare a gunoiului. Investiţiile pe care le-Recent, Curtea de Apel Bucureşti “i-a 
am început şi vreau să le termin, mă dat dreptate” anulând Raportul de 
determină să mai candidez o dată la un nou incompatibilitate pe care l-au întocmit 
mandat. În 2020, e oricine liber să-şi depună inspectorii de integritate şi pe care l-au 
candidatura împotriva mea. Populaţia va dat publicităţii la începutul anului 2017. 
alege. Eu am încredere în toţi cetăţenii 

„Pentru mine e o victorie! De obicei, prin felul comunei, care sunt destul de mulţi şi care 
meu de a fi, obţin lucrurile foarte greu după apreciază ce s-a făcut pentru ei, la modul 
mult timp şi o muncă intensă dar eu am general şi nu în cei care ar dori să se facă 
încredere în mine. Niciodată n-am intenţionat 

ceva pentru ei, în interes personal.” a conchis să încalc legea. La fel s-a întâmplat şi acum 
primarul Constantin Corbu, când cu toate că noi am făcut demersurile, în 
primvicepreşedinte PNL Călăraşi.cadrul instanţei, de a ni se pune la dispoziţie 

autosesizarea din oficiu a preşedintelui ANI 
ANI a întocmit Raportul la referitoare la speţa de la Grădiştea. Între noi 

fie vorba mi s-a părut o chestie bizară că începutul anului 2017
dumnealui ştia că un primarul comunei 
Grădiştea din judeţul Călăraşi a fost Conform inspectorilor de integritate, în 
împuternicit să semneze la Oficiul Registrului perioada 27 decembrie 2012 – 5 aprilie 2016, 
Comerţului înfiinţarea societăţii. primarul comunei Grădiştea a deţinut 
„Prietenii” mei de-o viaţă care m-au pârât simultan funcţia de primar şi calitatea de 
peste tot şi din păcate pentru ei am câştigat, reprezentant al U.A.T. comuna Grădiştea în 
au încercat şi aici să amplifice starea de Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. „SATUL declarat pentru www.arenamedia.ro, primarul incompatibilitate, depunând cereri de Va candida anul viitor   NOU GRĂDIŞTEA” S.R.L., încălcând astfel Corbu care a continuat “În ultima şedinţă a intervenţie în favoarea ANI şi împotriva mea. 

prevederile legale ale art. 87, alin. (1), lit f) din pentru obţinerea celui de-al instanţei, prin intermediul avocatului căruia îi E vorba de cei doi consilieri PSD, Alexandru 
Legea nr. 161/2003: „Funcţia de primar şi mulţumesc foarte mult pentru Boboc şi Stelică Simion. Cererile de 3-lea mandat viceprimar, primar general şi viceprimar al profesionalismul de care a dat dovadă dar şi intervenţie au fost respinse de către instanţă. 

Constantin Corbu a mai precizat că în urma municipiului Bucureşti, preşedinte şi pentru linia prin care a abordat chestiunea, Au fost judecate la Înalta Curte de Casaţie şi 
deciziei obţinute la CAB nu va ezita să-şi am punctat două lucruri:  Constantin Corbu vicepreşedinte al consiliului judeţean este Justiţie, de asemenea respinse, ceea ce a 
depună candidatura pentru cel de-al 3-lea nu a efectuat nici un act, nu a dat nici un vot, incompatibilă cu […] lit.d) funcţia de determinat ca procesul să se judece pe fond 
mandat de primar la “localele” de anul viitor absolut nimic în favoarea SC Satul Nou. la Curtea de Apel. Întârzierea judecăţii a fost preşedinte, vicepreşedinte, director general, 
“Deci, încă una din căile de a-i da lui Corbu la Starea de incompatibilitate e declarată că ar provocată de cei doi, nicidecum de mine, iar director, manager, administrator, membru al 

prin intermediul Facebook-ului, unde-şi dau fi avut loc înainte ca societatea să se picioare, a căzut. Ceea ce-mi permite să-mi consiliului de administraţie ori cenzor sau 
mare importanţă, spuneau că „boala lungă, e înfiinţeze. Adică el a fost împuternicit să reaşez gândurile, să candidez pentru al 3-lea orice funcţie de conducere ori de execuţie la 
moarte sigură!”. înfiinţeze societatea. Cum putea să facă parte mandat pentru că am ajuns să ţin la comuna societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte 

din AGA unei societăţi care nu era înfiinţată? De când ANI mi-a cerut punctul de vedere, Grădiştea, să-mi pun timpul şi sănătatea în instituţii de credit, societăţile de asigurare şi 
Am văzut cum judecătorul şi-a notat personal menţionând greşit în adresă punctul în baza slujba cetăţenilor comunei, cu toate cele financiare, la regiile autonome de interes 
aceste două elemente care cred că au căruia aş fi fost incompatibil, am făcut o mulţumirile şi nemulţumirile lor pentru că eu naţional sau local, la companiile şi societăţile 
cântărit enorm, conducând la această adresă, precizând că nu am făcut parte din de fapt îmi fac datoria. Şi când îţi fac datoria naţionale, precum şi la instituţiile publice, […] 
soluţie.”AGA. N-a exista nici un document în acest îi şi nemulţumeşti, aşa cum a fost treaba cu lit.f) funcţia de reprezentant al unităţii 

sens, în care să se precizeze că din AGA fac Corbu a mai adăugat că decizia nu e defintivă. administrativ-teritoriale în adunările generale gunoiul. Încet-încet, oamenii au început să se 
parte: Consiliul Local, primarul comunei, etc. “Eu am mare încredere în justiţie. După ce ale societăţilor comerciale de interes local sau convingă că-i un lucru benefic pe care-l vedeţi 
Societatea Comercială a fost înfiinţată cu judecătoarea şi-a notat, eu am spus cu 

de reprezentant al statului în adunarea şi dumneavoastră trecând prin comuna asociat unic Consiliul Local. Eu am fost convingere că voi câştiga şi în justiţie, nu 
generală a unei societăţi comerciale de interes noastră. Şi observaţi, probabil, curăţenie, împuternicit să semnez înfiinţarea. Nici doar moral, eu ştiind că nu am fost 
naţional”.disciplină în gestionarea gunoiului şi semnătura înfiinţării nu am efectuat-o!” a incompatibil.”

n Grădiştea

obiectiv care, din punctul meu de vedere, figurează şi dl. deputat Andrei Gerea, Liderul interimar al organizaţiei 
poate fi realizat. preşedintele ALDE la nivelul municipiului judeţene ALDE Călăraşi, Laurenţiu 

Bucureşti. Din punctul meu de vedere î Lista se deschide văd  cu două doamne State consideră că obiectivele domnul Gerea este o personalitate de care sunt reprezentative pentru România 
politice asumate înaintea răsunet în lumea politică românească.în Parlamentul European, Norica Nicolai şi 
alegerilor europarlamentare din 26 Renate Weber, urmează un fost ministru î Ca să concluzionăm, sunteţi cu 

al economiei şi al finanţelor, Varujan motoarele turate la maxim…mai pot fi realizate atât în plan 
Vosganian... Observ o listă croită în jurul Aşa este. Pentru că e primul meu examen local cât şi naţional. State 
unor oameni care au demonstrat ceva în în calitate de preşedinte interimar al filialei subliniază că ALDE are o ofertă viaţa profesională şi politică. ALDE Călăraşi, am această ambiţie 

politică foarte bună propunând o personală de a scoate un scor cu două 
listă de candidaţi cu experienţă cifre, care să se înscrie în media naţională 

a partidului, adică de 15%.atât în viaţa profesională cât şi 
Am stabilit împreună cu colegii deplasările politică.
în toate localităţile din judeţ iar acolo unde 
avem structuri proprii de partid, să 

î Domnule State, ne aflăm înaintea 
mergem de cel puţin două ori în perioadă 

declanşării campaniei electorale pentru 
de campanie.

alegerile europarlamentare. Aţi fost prin 
Vreau să anunţ pe această cale că din judeţ, aţi luat pulsul cetăţenilor. Ce şanse 
discuţiile purtate cu cei de la Centru, o credeţi că are ALDE la nivel local şi dacă 
parte dintre candidaţi se vor afla şi în puteţi să ne spuneţi şi la nivel naţional, pe 
teritoriu, la Călăraşi şi la Olteniţa pentru a 26 mai?
se întâlni cu membrii şi simpatizanţii ALDE

Din punctul meu de vedere, şansele 
î La final aş vrea, pe scurt, să ne spuneţi noastre arată un orizont destul de bine 
o parte dintre motivele pentru care conturat, dacă luăm în seamă 
cetăţenii ar trebui să opteze, pe 26 mai, evenimentele care s-au întâmplat la nivel 
pentru lista de candidaţi propusă de naţional acum două zile, odată cu 
ALDE. clarificarea situaţiei în ceea ce-l priveşte pe 
În primul rând, aşa cum am mai spus, preşedintele Senatului şi ALDE, dl. Călin 
pentru activitatea desfăşurată de cele Popescu Tăriceanu ca urmare a achitării Da, aşa este. Din punctul meu de vedere, şi 
două doamne în Parlamentul European, dumnealui în dosarul în care era acuzat de nu numai, consider că ALDE are una dintre 
pentru proiectele pe care le-au iniţiat şi în mărturie mincinoasă. cele mai bune liste în ceea ce priveşte 
care au fost implicate la nivelul reprezentarea. Atât doamna Norica Nicolai În altă ordine de idei, vreau să spun că în 
Parlamentului European. cât şi doamna Renate Weber au fost două perioada de precampanie, intenţia noastră 
În al doilea rând, ALDE propune pentru militante care au arătat într-adevăr în a fost de a parcurge cel puţin o dată marea 
Parlamentul European candidaţi care au primul rând patriotism. S-au implicat în majoritate a localităţilor din judeţul 
cut'rajul să spună STOP dublului standard: mod efectiv pentru a promova o politică, în Călăraşi, în special cele cu bazin electoral 
nu mai există cetăţeni europeni de rangul primul rând, constructivă şi obiectivă, în consistent. Ne-am axat foarte mult pe cele 
2! Viitorii europarlamentari ALDE ne vor numele ţării noastre. Să nu uităm că au două municipii, pe cele 3 oraşe, pe 
reprezenta cu demnitate şi hotărâre iar fost mulţi europarlamentari care, nu ştiu comunele cu număr de locuitori mare şi în 
românii se vor simţi cu adevărat din ce considerente, au dat impresia că special pe comunele unde avem organizaţii 
reprezentaţi şi respectaţi la Bruxelles.reprezintă mai mult interesele altor state ale partidului.

sau grupuri, decât interesele noastre, ale ALDE este partidul care în acest moment Vreau să mulţumesc pe această cale 
României. De asemenea, vreau să spun că reprezintă cu adevărat interesele liberale, pentru implicare fiecărei organizaţii, 
figurează pe lista de candidaţi şi dl. prof. dr. faţă de aşa-zisul partid liberal care s-a fiecărui preşedinte şi a tuturor membrilor 
univ. Daniel Barbu, o personalitate în îndepărtat foarte mult de această viziune noştri. Aş dori să le aduc în atenţie şi pe 
mediul cultural, academic, istoric. Domnul liberală. Noi reprezentăm, în mod real, această cale că ne aşteaptă o campanie în 
Varujan Vosganian se află şi dumnealui pe interesele cetăţeanului, apărăm drepturile care trebuie să fim foarte implicaţi, foarte 
listă în zona eligibilă. Donia sa e o voce în şi libertăţile cetăţeneşti şi susţinem motivaţi. Aşa cum am mai spus, la nivel 
ALDE, un politician de top care de-a lungul capitalului românesc. ALDE susţine naţional, intenţia noastră este de a scoate 
carierei politice o ocupat poziţia de independenţa justiţiei şi condamnă un scor de cel puţin 15%. În judeţul 
ministru conducând: Ministerul Economiei abuzurile realizate în acest domeniu vital Călăraşi, din pulsul pe care l-am luat în 
şi Ministerul Finanţelor. În primii 6 pentru dezvoltarea României.această precampanie, zic că este un 

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a ultimele moţiuni depuse: coaliţia de 
declarat că o moţiune de cenzură va fi guvernare deţine majoritatea. Toate 
depusă până la finalul acestei sesiuni moţiunile de până acum nu au fost 
parlamentare. „Momentul depunerii altceva decât simple acţiuni de 
moţiunii de cenzură va fi decis pe imagine. Majoritatea este solidă, iar 
baza unei analize cel mai probabil acest lucru s-a văzut de fiecare dată 
după alegerile pentru Parlamentul în momentele importante.” a declarat 
European, pentru că la ora actuală pentru www.arenamedia.ro State care 
cetăţenii sunt chemaţi să decidă în a continuat “În privinţa anunţului 
primul rând cine reprezintă România făcut de Orban, vedem că acesta nu a 
la nivelul PE, în al doilea rând sunt învăţat nimic din moţiunea de 
chemaţi la referendumul convocat de cenzură care a picat în decembrie. La 
preşedinte să spună foarte clar că vor ultima moţiune, cei din PNL s-au 
pedepsirea celor care au săvârşit făcut de râs, nefiind capabili să 
fapte de corupţie şi că nu acceptă strângă un număr de voturi egal cu 
iertarea celor care au săvârşit fapte numărul de semnături.”
de corupţie prin amnistie şi graţiere”. În opinia sa, “strategia politică a PNL-
a spus Orban. ului este una haotică, dar şi 
Liderul Călăraşi, Laurenţiu State a iresponsabilă. Pentru ei contează mai 
declarat despre intenţia liberalilor de mult jocurile politice. Legarea 
a depune o moţiune de cenzură că alegerilor europarlamentare de 
majoritatea PNL – ALDE este solidă, majoritatea din Parlamentul 
reamintindu-I lui Ludovic Orban de României reprezinta o greşeală. 
eşecul suferit în decembrie când Parlamentul României a fost 
opoziţia n-a reuşit să strângă un constituit în urma unui vot dat de 
număr de voturi egal cu cel al români în  urmă cu doi ani de zile. 
semnătirilor. “Depunerea de moţiuni Majoritatea parlamentară nu se 
este un drept al opoziţiei, nu îi schimbă atunci când vrea Orban sau 
opreşte nimeni să facă un asemenea Iohannis, care se încurajează singuri 
demers. Însă, lucrurile au fost cât se că vor da jos actualul Guvern, însă 
poate de clare în ultimele luni şi la acest lucru este imposibil.”

n ALDE Călăraşi

Primarul localităţii Grădiştea, Constantin Corbu, a sistate defintiv din cauza constructorului care nu şi-a 
declarat că proiectul de buget pe anul 2019 a fost mai putut onora obligaţiile contractuale. 
supus votului consilierilor locali în şedinţa ordinară de „Cred că la momentul de faţă, sunt investiţii 
plen a Consiliului Local, desfăşurată marţi, 23 aprilie. suficiernte pentru comuna Grădiştea. E vorba de 
„Aşa cum îl avem structurat de la Ministerul Căminul Cultural, reabilitat şi modernizat prin CNI, 
Finanţelor Publice, avem suma de 3,5 milioane lei căreia i-am alocat toată suma necesară la parttea de 
primită de la Guvernul României pentru cheltuieli de cofinanţare, deoarece trebuie finalizat până în 
funcţionare care înseamnă în totalitate cheltuieli de septembrie 2019, asfaltarea a încă 8 km de străzi 
personal, incluzând aici salariaţii primăriei şi care acum se ridică pe SICAP după „n” respingeri din 
asistenţii personali ai persoanelor cu handicap. nu ştiu ce motive, canalizarea şi potabilizarea apei în 
Rămânem cu un deficit de 500 de mii de lei, sumă pe satul Grădiştea, pistă pentru biciclişti, teren 
care va trebui noi să o susţinem. Banii sunt puţini, în multifuncţional, şcoala cu cls. 5-8, grădiniţa de la 
speciali pentru investiţii. Această majorare a Cuneşti dar şi cele 2 proiecte, importante pentru 
salariilor pe care eu am dat-o înapoi în 2019 pentru mine. Grădiniţa cu 4 clase de la Grădiştea, proiect 
a putea să funcţionez, ne-a lăsat fără bani în acest finanţat prin ADR Sud Muntenia şi sediul nou al 
an. De la un fond de dezvoltare de 2,3 milioane lei în primăriei care va fi construit pe cel actual. În afara 
2018, anul acesta am ajuns la 1,1 milioane lei faţă de 

acestora, mai sunt câteva proiecte mai mici şi pe 
un necesar de 3 milioane. 1,1 milioane lei adică 11 

această cale îmi cer scuze cetăţenilor pentru că baza 
miliarde de lei vechi este suma noastră la care se 

sportivă nu e încă pusă la punct. Lucrările privind mai adaugă 445 mii lei (4,45 miliarde lei vechi) de la 
montarea gardului şi a tribunelor n-au fost finalizate Consiliul Judeţean. Din această ultimă sumă, 223 mii 
la 1 decembrie 2018 aşa cum era stipulat în contract. lei va fi utilizată pentru racordarea Căminului 
Constructorul, din păcate, nu a putut să-şi onoreze Cultural la energie electrică iar diferenţa pentru alte 
obligaţiile contractuale. Am aşteptat până a expirat investiţii Deci mai avem nevoie de 1,5 milioane lei, 
contractul pe care l-am reziliat apoi, urmând să adică jumătate, ceea ce nu ne permite să dezvoltăm 
reluăm procedura însă nu cred că putem face proiecte în continuare. Nu avem nici garanţia că 
achiziţia publică mai devreme de 15 mai. Pentru banii cheltuiţi pentru a lansa proiecte noi ne vor 
mine e o tristeţe. Am reuşit să facem foarte repede duce şi la reuşita investiţiei” a declarat pentru 
cabinele dar ne-am împotmolit cu împrejnuirea şi www.arenamedia.ro, primarul Constantin Corbu care 
tribunele deşi constructorul le-a demolat, el nu mai a trecut în revistă şi investiţiile aflate în derulare. 
poate acum să meargă mai departe” a conchis Corbu are şi un regret în sensul în care lucrările de la 
primarul, Constantin Corbu.stadion privind împrejmuirea şi tribunele au fost 

Constantin Corbu: Pentru mine 
este o victorie. Voi candida în 2020!

n Primăria Grădiştea

C. Corbu: Bugetul pentru 
investiţii e redus la jumătate!

Concesionează prin licitaţie publică deschisă, în plic sigilat 
următorul imobil:
- Teren intravilan în suprafaţă de 1257 mp., situat în intravilanul 
comunei Grădiştea, în vederea desfăşurării unor activităţi 
economice.
Documentaţia pentru înscrierea la licitaţie, şi oferta vor fi depuse la 
sediul primăriei comunei Grădiştea, situat în localitatea Grădiştea, 
strada Calea Călăraşi, nr. 132, comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi.
Data limită pentru solicitarea de clarificări este 10 mai 2019.
Depunerea ofertelor va fi făcută până la data de 16 mai 2019 , ora 

00 16 .
Deschiderea ofertelor se va efectua în data de 17 mai 2019 , ora 

0010 , la sediul primăriei comunei Grădiştea, judeţul Călăraşi.
Desemnarea ofertantului câştigător va fi făcută până la data de 17 
mai 2019.
Caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire pot fi achiziţionate 
de la sediul primăriei comunei Grădiştea, strada Calea Călăraşi, nr. 
132, comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la:
- sediul primăriei Grădiştea, judeţul Călăraşi;
- telefon fix: 0242336017
- fax: 0242336164

00 00 - telefon mobil: 0759048477 (în intervalul orar 9 - 15 , zile 
lucrătoare);
- e-mail: protectiamediuluigr@gmail.com;
- persoană de contact: Savu Nicoleta Valentina.

UATC Grădiştea, 
judeţul Călăraşi, cod fiscal 4602688

ANUNŢ

L. State: La ultima moţiune, cei din PNL s-au 
făcut de râs, nefiind capabili să strângă un 

număr de voturi egal cu numărul de semnături
L. State: Trebuie să dea socoteală în faţa 

legii, să explice toate aceste acuzaţii

n ALDE

L. State: Acest referendum 
este doar un pretext 
pentru preşedintele 

Iohannis de a-şi începe 
campania electorală

L. State: Obiectivul pe care ni l-am 
propus, de 15%, este realizabil!
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Parlamentul a votat miercuri, în şedinţă comună, 
raportul privind solicitarea preşedintelui Klaus 
Iohannis de convocare a unui referendum pe 
justiţie în ziua alegerilor prezidenţiale.

Cu toate acestea, şedinţa nu a fost lipsită de 
scandal. PNL a acuzat că PSD că încerce să 
împiedice referendumul prin faptul că a pus în 
proiectul de hotărâre ce este supus votului 
prevederi care denaturează raportul cerut de 
preşedintele Iohannis.

Raportul Comisiilor juridice privind avizarea 
favorabilă a referendumului a fost adoptat până 
la urmă în forma dorită de PSD-ALDE, cu 
observații prin care îi atrag atenția președintelui 
Klaus Iohannis că încalcă jurisprudența CCR, 
Constituția și recomandările Comisiei de la 
Veneția.

„Nu suntem împotriva referendumului pentru 
justiţie, însă considerăm că nu ar trebui să 
bruiem nişte alegeri importante precum cele 
pentru Parlamentul European doar ca domnul 
Iohannis să-şi poată camufla inactivitatea din 
ultimii 5 ani.” a declarat pentru 
www.arenamedia.ro lideruil ALDE Călăraşi, 
Laurenţiu State care a continuat “De altfel, toate 
forurile europene, cele care îi plac domnului 
Iohannis când îi dau apă la moară, recomandă 
să nu deranjăm alegerile pentru Parlamentul 
European cu alte alegeri sau iniţiative. Acest 
referendum este doar un pretext pentru 
preşedintele Iohannis de a-şi începe campania 
electorală, desi legea îi interzice. Haideţi să nu 
ne mai ascundem după deget: preşedintelui 
Iohannis nu-i pasă de justiţie, cum nu-i pasă 
nici de Constituţie, cum nu-i pasă de nimic în 
afara confortului personal. Această mişcare cu 
organizarea unui referendum pe justiţie, pe 
nişte teme asupra cărora suntem cu toţii de 
acord, este doar o încercare de a-şi incepe 
campania electorală, în speranţa că nu va mai 
trebui să vorbească despre ce a făcut pentru 
români în cei 5 ani de mandat”.

State apreciază de asemenea că “Preşedintele 
Iohannis vrea să arunce o perdea de fum 
pentru ca lumea să nu discute nimic despre 
nerealizările sale din ultimii 5 ani de zile. E de 
înţeles de ce încearcă acum să-şi camufleze 
lipsa de rezultate prin tot felul de manevre 
politicianiste.”

Comisia parlamentară pentru putem concluziona, în mod cert şi controlul activităţii SRI a scos la 
controlul activităţii SRI a adoptat fără echivoc, că dl George Maior a lumină o serie de lucruri foarte 

minţit Comisia de control, un raport privind colaborarea SRI- grave. George Maior a angajat SRI 
denaturând adevărul cu privire la ANI, în care se constată că relaţia în acţiuni de poliţie politică pentru 
relaţia instituţională şi personală între cele două instituţii, între a ajunge premier, în eventualitatea 
avută cu fostul şef al ANI, fiind 2012-2015, a fost „ilegală”, a câştigării alegerilor prezidenţiale 
principalul vector raportat la declarat Claudiu Manda. Manda a de către Victor Ponta. SRI a trimis 
relaţionarea instituţională cu ANI, mai susţinut că un raport la care ANI note secrete cu încadrare 
şi, în particular, în plan personal, lucrează Comisia parlamentară juridică pentru 600 de oameni cu 
formal sau informal, cu Horia vizează relaţia SRI-DNA şi cum a funcţii în stat.” a declarat pentru 
Georgescu. Dl George Cristian funcţionat aceasta, menţionând că www.arenamedia.ro, liderul 
Maior (...) a încălcat legislaţia care fostul director George Maior „îşi interimar al ALDE Călăraşi, 
reglementează activitatea făcuse propria măciucă” din relaţia Laurenţiu State care a continuat 
instituţiei pe care a condus-o şi a de funcţionare a celor două “Maior folosea binomul SRI-DNA 
angajat instituţia în acţiuni instituţii. El a precizat că în relaţia ca o măciucă şi a încercat să scoată 
reprobabile, care au lezat SRI-ANI au fost vizaţi cinci miniştri, din viaţa politică actori politici. interesele partidelor politice sau printre care Liviu Pop, Ovidiu Fostul şef al ANI, Horia Georgescu ale persoanelor fizice sau juridice. Silaghi, Dan Mihalache şi Eduard a spus că informaţiile din raportul Aceste elemente se circumscriu Hellvig, cel din urmă fiind actualul comisiei sunt corecte şi că Maior unor acţiuni de poliţie politică, director al SRI. făcea presiuni asupra acestuia. El menite să afecteze grav procese 

trebuie să dea socoteală în faţa Comisia afirmă că ANI le-a deschis democratice, în beneficiul propriu 
legii, să explice toate aceste dosare lui Klaus Iohannis şi Eduard şi personal, pentru a obţine 
acuzaţii. Nu se mai poate ascunde Hellvig în urma unor note trimise influenţă politică nelegitimă, în 
la nesfârşit. Sistemul care l-a de SRI şi că există indicii că fostul vederea obţinerii funcţiei de prim-
protejat atâţia ani trebuie să îl lase şef SRI, George Maior a intervenit ministru al României, în 
din braţe. În concluzie, sunt în parcursul din instanţă al eventualitatea câştigării alegerilor 
acuzaţii grave care i se aduc lui dosarului lui Iohannis în 2014 prezidenţiale de către Victor 
George Maior şi trebuie văzut în ce Ponta” se arată într-un extras din înainte de prezidenţiale.

raportul comisiei. modalitate poate să-şi mai „Coroborând declaraţiile şi 
îndeplinească mandatul.”“Comisia parlamentară pentru probele deţinute de Comisie 

aprecierea Ministerului Mediului în direct la Primarul comunei Grădiştea, Constantin 
Grădiştea când a văzut sistemul de Corbu, a câştigat prima bătălie cu ANI. 
gestionare a gunoiului. Investiţiile pe care le-Recent, Curtea de Apel Bucureşti “i-a 
am început şi vreau să le termin, mă dat dreptate” anulând Raportul de 
determină să mai candidez o dată la un nou incompatibilitate pe care l-au întocmit 
mandat. În 2020, e oricine liber să-şi depună inspectorii de integritate şi pe care l-au 
candidatura împotriva mea. Populaţia va dat publicităţii la începutul anului 2017. 
alege. Eu am încredere în toţi cetăţenii 

„Pentru mine e o victorie! De obicei, prin felul comunei, care sunt destul de mulţi şi care 
meu de a fi, obţin lucrurile foarte greu după apreciază ce s-a făcut pentru ei, la modul 
mult timp şi o muncă intensă dar eu am general şi nu în cei care ar dori să se facă 
încredere în mine. Niciodată n-am intenţionat 

ceva pentru ei, în interes personal.” a conchis să încalc legea. La fel s-a întâmplat şi acum 
primarul Constantin Corbu, când cu toate că noi am făcut demersurile, în 
primvicepreşedinte PNL Călăraşi.cadrul instanţei, de a ni se pune la dispoziţie 

autosesizarea din oficiu a preşedintelui ANI 
ANI a întocmit Raportul la referitoare la speţa de la Grădiştea. Între noi 

fie vorba mi s-a părut o chestie bizară că începutul anului 2017
dumnealui ştia că un primarul comunei 
Grădiştea din judeţul Călăraşi a fost Conform inspectorilor de integritate, în 
împuternicit să semneze la Oficiul Registrului perioada 27 decembrie 2012 – 5 aprilie 2016, 
Comerţului înfiinţarea societăţii. primarul comunei Grădiştea a deţinut 
„Prietenii” mei de-o viaţă care m-au pârât simultan funcţia de primar şi calitatea de 
peste tot şi din păcate pentru ei am câştigat, reprezentant al U.A.T. comuna Grădiştea în 
au încercat şi aici să amplifice starea de Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. „SATUL declarat pentru www.arenamedia.ro, primarul incompatibilitate, depunând cereri de Va candida anul viitor   NOU GRĂDIŞTEA” S.R.L., încălcând astfel Corbu care a continuat “În ultima şedinţă a intervenţie în favoarea ANI şi împotriva mea. 

prevederile legale ale art. 87, alin. (1), lit f) din pentru obţinerea celui de-al instanţei, prin intermediul avocatului căruia îi E vorba de cei doi consilieri PSD, Alexandru 
Legea nr. 161/2003: „Funcţia de primar şi mulţumesc foarte mult pentru Boboc şi Stelică Simion. Cererile de 3-lea mandat viceprimar, primar general şi viceprimar al profesionalismul de care a dat dovadă dar şi intervenţie au fost respinse de către instanţă. 

Constantin Corbu a mai precizat că în urma municipiului Bucureşti, preşedinte şi pentru linia prin care a abordat chestiunea, Au fost judecate la Înalta Curte de Casaţie şi 
deciziei obţinute la CAB nu va ezita să-şi am punctat două lucruri:  Constantin Corbu vicepreşedinte al consiliului judeţean este Justiţie, de asemenea respinse, ceea ce a 
depună candidatura pentru cel de-al 3-lea nu a efectuat nici un act, nu a dat nici un vot, incompatibilă cu […] lit.d) funcţia de determinat ca procesul să se judece pe fond 
mandat de primar la “localele” de anul viitor absolut nimic în favoarea SC Satul Nou. la Curtea de Apel. Întârzierea judecăţii a fost preşedinte, vicepreşedinte, director general, 
“Deci, încă una din căile de a-i da lui Corbu la Starea de incompatibilitate e declarată că ar provocată de cei doi, nicidecum de mine, iar director, manager, administrator, membru al 

prin intermediul Facebook-ului, unde-şi dau fi avut loc înainte ca societatea să se picioare, a căzut. Ceea ce-mi permite să-mi consiliului de administraţie ori cenzor sau 
mare importanţă, spuneau că „boala lungă, e înfiinţeze. Adică el a fost împuternicit să reaşez gândurile, să candidez pentru al 3-lea orice funcţie de conducere ori de execuţie la 
moarte sigură!”. înfiinţeze societatea. Cum putea să facă parte mandat pentru că am ajuns să ţin la comuna societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte 

din AGA unei societăţi care nu era înfiinţată? De când ANI mi-a cerut punctul de vedere, Grădiştea, să-mi pun timpul şi sănătatea în instituţii de credit, societăţile de asigurare şi 
Am văzut cum judecătorul şi-a notat personal menţionând greşit în adresă punctul în baza slujba cetăţenilor comunei, cu toate cele financiare, la regiile autonome de interes 
aceste două elemente care cred că au căruia aş fi fost incompatibil, am făcut o mulţumirile şi nemulţumirile lor pentru că eu naţional sau local, la companiile şi societăţile 
cântărit enorm, conducând la această adresă, precizând că nu am făcut parte din de fapt îmi fac datoria. Şi când îţi fac datoria naţionale, precum şi la instituţiile publice, […] 
soluţie.”AGA. N-a exista nici un document în acest îi şi nemulţumeşti, aşa cum a fost treaba cu lit.f) funcţia de reprezentant al unităţii 

sens, în care să se precizeze că din AGA fac Corbu a mai adăugat că decizia nu e defintivă. administrativ-teritoriale în adunările generale gunoiul. Încet-încet, oamenii au început să se 
parte: Consiliul Local, primarul comunei, etc. “Eu am mare încredere în justiţie. După ce ale societăţilor comerciale de interes local sau convingă că-i un lucru benefic pe care-l vedeţi 
Societatea Comercială a fost înfiinţată cu judecătoarea şi-a notat, eu am spus cu 

de reprezentant al statului în adunarea şi dumneavoastră trecând prin comuna asociat unic Consiliul Local. Eu am fost convingere că voi câştiga şi în justiţie, nu 
generală a unei societăţi comerciale de interes noastră. Şi observaţi, probabil, curăţenie, împuternicit să semnez înfiinţarea. Nici doar moral, eu ştiind că nu am fost 
naţional”.disciplină în gestionarea gunoiului şi semnătura înfiinţării nu am efectuat-o!” a incompatibil.”

n Grădiştea

obiectiv care, din punctul meu de vedere, figurează şi dl. deputat Andrei Gerea, Liderul interimar al organizaţiei 
poate fi realizat. preşedintele ALDE la nivelul municipiului judeţene ALDE Călăraşi, Laurenţiu 

Bucureşti. Din punctul meu de vedere î Lista se deschide văd  cu două doamne State consideră că obiectivele domnul Gerea este o personalitate de care sunt reprezentative pentru România 
politice asumate înaintea răsunet în lumea politică românească.în Parlamentul European, Norica Nicolai şi 
alegerilor europarlamentare din 26 Renate Weber, urmează un fost ministru î Ca să concluzionăm, sunteţi cu 

al economiei şi al finanţelor, Varujan motoarele turate la maxim…mai pot fi realizate atât în plan 
Vosganian... Observ o listă croită în jurul Aşa este. Pentru că e primul meu examen local cât şi naţional. State 
unor oameni care au demonstrat ceva în în calitate de preşedinte interimar al filialei subliniază că ALDE are o ofertă viaţa profesională şi politică. ALDE Călăraşi, am această ambiţie 

politică foarte bună propunând o personală de a scoate un scor cu două 
listă de candidaţi cu experienţă cifre, care să se înscrie în media naţională 

a partidului, adică de 15%.atât în viaţa profesională cât şi 
Am stabilit împreună cu colegii deplasările politică.
în toate localităţile din judeţ iar acolo unde 
avem structuri proprii de partid, să 

î Domnule State, ne aflăm înaintea 
mergem de cel puţin două ori în perioadă 

declanşării campaniei electorale pentru 
de campanie.

alegerile europarlamentare. Aţi fost prin 
Vreau să anunţ pe această cale că din judeţ, aţi luat pulsul cetăţenilor. Ce şanse 
discuţiile purtate cu cei de la Centru, o credeţi că are ALDE la nivel local şi dacă 
parte dintre candidaţi se vor afla şi în puteţi să ne spuneţi şi la nivel naţional, pe 
teritoriu, la Călăraşi şi la Olteniţa pentru a 26 mai?
se întâlni cu membrii şi simpatizanţii ALDE

Din punctul meu de vedere, şansele 
î La final aş vrea, pe scurt, să ne spuneţi noastre arată un orizont destul de bine 
o parte dintre motivele pentru care conturat, dacă luăm în seamă 
cetăţenii ar trebui să opteze, pe 26 mai, evenimentele care s-au întâmplat la nivel 
pentru lista de candidaţi propusă de naţional acum două zile, odată cu 
ALDE. clarificarea situaţiei în ceea ce-l priveşte pe 
În primul rând, aşa cum am mai spus, preşedintele Senatului şi ALDE, dl. Călin 
pentru activitatea desfăşurată de cele Popescu Tăriceanu ca urmare a achitării Da, aşa este. Din punctul meu de vedere, şi 
două doamne în Parlamentul European, dumnealui în dosarul în care era acuzat de nu numai, consider că ALDE are una dintre 
pentru proiectele pe care le-au iniţiat şi în mărturie mincinoasă. cele mai bune liste în ceea ce priveşte 
care au fost implicate la nivelul reprezentarea. Atât doamna Norica Nicolai În altă ordine de idei, vreau să spun că în 
Parlamentului European. cât şi doamna Renate Weber au fost două perioada de precampanie, intenţia noastră 
În al doilea rând, ALDE propune pentru militante care au arătat într-adevăr în a fost de a parcurge cel puţin o dată marea 
Parlamentul European candidaţi care au primul rând patriotism. S-au implicat în majoritate a localităţilor din judeţul 
cut'rajul să spună STOP dublului standard: mod efectiv pentru a promova o politică, în Călăraşi, în special cele cu bazin electoral 
nu mai există cetăţeni europeni de rangul primul rând, constructivă şi obiectivă, în consistent. Ne-am axat foarte mult pe cele 
2! Viitorii europarlamentari ALDE ne vor numele ţării noastre. Să nu uităm că au două municipii, pe cele 3 oraşe, pe 
reprezenta cu demnitate şi hotărâre iar fost mulţi europarlamentari care, nu ştiu comunele cu număr de locuitori mare şi în 
românii se vor simţi cu adevărat din ce considerente, au dat impresia că special pe comunele unde avem organizaţii 
reprezentaţi şi respectaţi la Bruxelles.reprezintă mai mult interesele altor state ale partidului.

sau grupuri, decât interesele noastre, ale ALDE este partidul care în acest moment Vreau să mulţumesc pe această cale 
României. De asemenea, vreau să spun că reprezintă cu adevărat interesele liberale, pentru implicare fiecărei organizaţii, 
figurează pe lista de candidaţi şi dl. prof. dr. faţă de aşa-zisul partid liberal care s-a fiecărui preşedinte şi a tuturor membrilor 
univ. Daniel Barbu, o personalitate în îndepărtat foarte mult de această viziune noştri. Aş dori să le aduc în atenţie şi pe 
mediul cultural, academic, istoric. Domnul liberală. Noi reprezentăm, în mod real, această cale că ne aşteaptă o campanie în 
Varujan Vosganian se află şi dumnealui pe interesele cetăţeanului, apărăm drepturile care trebuie să fim foarte implicaţi, foarte 
listă în zona eligibilă. Donia sa e o voce în şi libertăţile cetăţeneşti şi susţinem motivaţi. Aşa cum am mai spus, la nivel 
ALDE, un politician de top care de-a lungul capitalului românesc. ALDE susţine naţional, intenţia noastră este de a scoate 
carierei politice o ocupat poziţia de independenţa justiţiei şi condamnă un scor de cel puţin 15%. În judeţul 
ministru conducând: Ministerul Economiei abuzurile realizate în acest domeniu vital Călăraşi, din pulsul pe care l-am luat în 
şi Ministerul Finanţelor. În primii 6 pentru dezvoltarea României.această precampanie, zic că este un 

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a ultimele moţiuni depuse: coaliţia de 
declarat că o moţiune de cenzură va fi guvernare deţine majoritatea. Toate 
depusă până la finalul acestei sesiuni moţiunile de până acum nu au fost 
parlamentare. „Momentul depunerii altceva decât simple acţiuni de 
moţiunii de cenzură va fi decis pe imagine. Majoritatea este solidă, iar 
baza unei analize cel mai probabil acest lucru s-a văzut de fiecare dată 
după alegerile pentru Parlamentul în momentele importante.” a declarat 
European, pentru că la ora actuală pentru www.arenamedia.ro State care 
cetăţenii sunt chemaţi să decidă în a continuat “În privinţa anunţului 
primul rând cine reprezintă România făcut de Orban, vedem că acesta nu a 
la nivelul PE, în al doilea rând sunt învăţat nimic din moţiunea de 
chemaţi la referendumul convocat de cenzură care a picat în decembrie. La 
preşedinte să spună foarte clar că vor ultima moţiune, cei din PNL s-au 
pedepsirea celor care au săvârşit făcut de râs, nefiind capabili să 
fapte de corupţie şi că nu acceptă strângă un număr de voturi egal cu 
iertarea celor care au săvârşit fapte numărul de semnături.”
de corupţie prin amnistie şi graţiere”. În opinia sa, “strategia politică a PNL-
a spus Orban. ului este una haotică, dar şi 
Liderul Călăraşi, Laurenţiu State a iresponsabilă. Pentru ei contează mai 
declarat despre intenţia liberalilor de mult jocurile politice. Legarea 
a depune o moţiune de cenzură că alegerilor europarlamentare de 
majoritatea PNL – ALDE este solidă, majoritatea din Parlamentul 
reamintindu-I lui Ludovic Orban de României reprezinta o greşeală. 
eşecul suferit în decembrie când Parlamentul României a fost 
opoziţia n-a reuşit să strângă un constituit în urma unui vot dat de 
număr de voturi egal cu cel al români în  urmă cu doi ani de zile. 
semnătirilor. “Depunerea de moţiuni Majoritatea parlamentară nu se 
este un drept al opoziţiei, nu îi schimbă atunci când vrea Orban sau 
opreşte nimeni să facă un asemenea Iohannis, care se încurajează singuri 
demers. Însă, lucrurile au fost cât se că vor da jos actualul Guvern, însă 
poate de clare în ultimele luni şi la acest lucru este imposibil.”

n ALDE Călăraşi

Primarul localităţii Grădiştea, Constantin Corbu, a sistate defintiv din cauza constructorului care nu şi-a 
declarat că proiectul de buget pe anul 2019 a fost mai putut onora obligaţiile contractuale. 
supus votului consilierilor locali în şedinţa ordinară de „Cred că la momentul de faţă, sunt investiţii 
plen a Consiliului Local, desfăşurată marţi, 23 aprilie. suficiernte pentru comuna Grădiştea. E vorba de 
„Aşa cum îl avem structurat de la Ministerul Căminul Cultural, reabilitat şi modernizat prin CNI, 
Finanţelor Publice, avem suma de 3,5 milioane lei căreia i-am alocat toată suma necesară la parttea de 
primită de la Guvernul României pentru cheltuieli de cofinanţare, deoarece trebuie finalizat până în 
funcţionare care înseamnă în totalitate cheltuieli de septembrie 2019, asfaltarea a încă 8 km de străzi 
personal, incluzând aici salariaţii primăriei şi care acum se ridică pe SICAP după „n” respingeri din 
asistenţii personali ai persoanelor cu handicap. nu ştiu ce motive, canalizarea şi potabilizarea apei în 
Rămânem cu un deficit de 500 de mii de lei, sumă pe satul Grădiştea, pistă pentru biciclişti, teren 
care va trebui noi să o susţinem. Banii sunt puţini, în multifuncţional, şcoala cu cls. 5-8, grădiniţa de la 
speciali pentru investiţii. Această majorare a Cuneşti dar şi cele 2 proiecte, importante pentru 
salariilor pe care eu am dat-o înapoi în 2019 pentru mine. Grădiniţa cu 4 clase de la Grădiştea, proiect 
a putea să funcţionez, ne-a lăsat fără bani în acest finanţat prin ADR Sud Muntenia şi sediul nou al 
an. De la un fond de dezvoltare de 2,3 milioane lei în primăriei care va fi construit pe cel actual. În afara 
2018, anul acesta am ajuns la 1,1 milioane lei faţă de 

acestora, mai sunt câteva proiecte mai mici şi pe 
un necesar de 3 milioane. 1,1 milioane lei adică 11 

această cale îmi cer scuze cetăţenilor pentru că baza 
miliarde de lei vechi este suma noastră la care se 

sportivă nu e încă pusă la punct. Lucrările privind mai adaugă 445 mii lei (4,45 miliarde lei vechi) de la 
montarea gardului şi a tribunelor n-au fost finalizate Consiliul Judeţean. Din această ultimă sumă, 223 mii 
la 1 decembrie 2018 aşa cum era stipulat în contract. lei va fi utilizată pentru racordarea Căminului 
Constructorul, din păcate, nu a putut să-şi onoreze Cultural la energie electrică iar diferenţa pentru alte 
obligaţiile contractuale. Am aşteptat până a expirat investiţii Deci mai avem nevoie de 1,5 milioane lei, 
contractul pe care l-am reziliat apoi, urmând să adică jumătate, ceea ce nu ne permite să dezvoltăm 
reluăm procedura însă nu cred că putem face proiecte în continuare. Nu avem nici garanţia că 
achiziţia publică mai devreme de 15 mai. Pentru banii cheltuiţi pentru a lansa proiecte noi ne vor 
mine e o tristeţe. Am reuşit să facem foarte repede duce şi la reuşita investiţiei” a declarat pentru 
cabinele dar ne-am împotmolit cu împrejnuirea şi www.arenamedia.ro, primarul Constantin Corbu care 
tribunele deşi constructorul le-a demolat, el nu mai a trecut în revistă şi investiţiile aflate în derulare. 
poate acum să meargă mai departe” a conchis Corbu are şi un regret în sensul în care lucrările de la 
primarul, Constantin Corbu.stadion privind împrejmuirea şi tribunele au fost 

Constantin Corbu: Pentru mine 
este o victorie. Voi candida în 2020!

n Primăria Grădiştea

C. Corbu: Bugetul pentru 
investiţii e redus la jumătate!

Concesionează prin licitaţie publică deschisă, în plic sigilat 
următorul imobil:
- Teren intravilan în suprafaţă de 1257 mp., situat în intravilanul 
comunei Grădiştea, în vederea desfăşurării unor activităţi 
economice.
Documentaţia pentru înscrierea la licitaţie, şi oferta vor fi depuse la 
sediul primăriei comunei Grădiştea, situat în localitatea Grădiştea, 
strada Calea Călăraşi, nr. 132, comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi.
Data limită pentru solicitarea de clarificări este 10 mai 2019.
Depunerea ofertelor va fi făcută până la data de 16 mai 2019 , ora 

00 16 .
Deschiderea ofertelor se va efectua în data de 17 mai 2019 , ora 

0010 , la sediul primăriei comunei Grădiştea, judeţul Călăraşi.
Desemnarea ofertantului câştigător va fi făcută până la data de 17 
mai 2019.
Caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire pot fi achiziţionate 
de la sediul primăriei comunei Grădiştea, strada Calea Călăraşi, nr. 
132, comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la:
- sediul primăriei Grădiştea, judeţul Călăraşi;
- telefon fix: 0242336017
- fax: 0242336164

00 00 - telefon mobil: 0759048477 (în intervalul orar 9 - 15 , zile 
lucrătoare);
- e-mail: protectiamediuluigr@gmail.com;
- persoană de contact: Savu Nicoleta Valentina.

UATC Grădiştea, 
judeţul Călăraşi, cod fiscal 4602688

ANUNŢ

L. State: La ultima moţiune, cei din PNL s-au 
făcut de râs, nefiind capabili să strângă un 

număr de voturi egal cu numărul de semnături
L. State: Trebuie să dea socoteală în faţa 

legii, să explice toate aceste acuzaţii

n ALDE

L. State: Acest referendum 
este doar un pretext 
pentru preşedintele 

Iohannis de a-şi începe 
campania electorală

L. State: Obiectivul pe care ni l-am 
propus, de 15%, este realizabil!
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