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Sorin Vrăjitoru: SF-ul
pasajului de la Drajna ar
putea fi gata până la
începutul lunii octombrie
Deputatul PSD Călăraşi, Sorin Vrăjitoru, a declarat că,
duă toate probabilităţile Studiul de Fezabilitate privind
Pasajul de la Drajna ar putea fi elaborat până la
începutul lunii octombrie, adăugând că în această
săptămână ar putea demara forajele pentru studiul
geotehnic. „Săptămâna trecută am luat legătura cu
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa ca
să văd stadiul de implementare al investiţiei privind
Pasajul de la Drajna. Primesc săptămânal raport de
progres cu privire la documentele care s-au emis şi la
paşii care urmează să se facă. În acest sens, acum vreo
2 săptămâni s-a făcut o adresă către CFR pentru
obţinerea unui aviz ce trebuia dat prin Comitetul
Tehnico Economic. Avizul a fost emis şi urmează ca în
această săptămână, sper să nu mă înşel, să înceapă
forajele în 7 puncte pentru studiul geotehnic” a
declarat pentru www.arenamedia.ro Vrăjitoru care a
continuat „Elaborarea Studiului de Fezabilitate este în
termen, după cum am primit asigurări. Se pare că la
sfârşitul lunii septembrie, cel mai târziu la începutul
lunii octombrie, SF-ul să fie gata! Urmează apoi CTE-ul
de la Ministerul Dezvoltării şi obţinerea tuturor
avizelor necesare pentru scoaterea la licitaţie a PT-ului
şi Execuţiei. Dacă toate lucrurile decurg normal şi nu
vor apărea şi celebrele contestaţii, estimăm ca în mai,
iunie, anul viitor să înceapă lucrările la acest pasaj atât
de important nu doar pentru călărăşeni ci şi pentru
România.”
Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, la jumătatea lunii
iulie, că realizarea pasajului de la Drajna va fi unul
dintre obiectivele pe care le va urmări şi că va analiza
propunerea de a acorda bonusuri astfel încât lucrările
să fie terminate cât mai repede.
„Am vorbit despre pasajul de la Drajna atît la Călăraşi,
cât şi aici la Ialomiţa, ştim că este o problemă, după
cum ştiţi am înfiinţat Departamentul pentru
Infrastructură în subordinea primului-ministru. Aceste
pasaj va fi unul din obiectivele pe care le vom urmări,
voi avea o discuţie cu dl ministru Cuc, vedem care este
stadiul actual. Vrem să urgentăm lucrurile la acest
pasaj, chiar propunea domnul ministru Teodorivic să
acordăm chiar un bonus, astfel încât acest pasaj să fie
terminat cât mai repede. Din punct de vedere al
primului-ministru voi avea o foaie de parcurs
săptămânală, referitoare la lucrările care se fac la
acest pasaj”, a declarat atunci premierul.
Pasajul Denivelat Superior de la Drajna urmează fie
construit pe DN 21, la km 105+500, peste calea ferată,
într-o zonă în care se formează frecvent cozi. Contractul
pentru elaborarea Studiului de fezabilitate pentru pasaj
a fost semnat în 23 mai 2019. Acest contract, în valoare
de peste 430.000 de lei, vizează şi pregatirea
documentatiei de atribuire pentru execuţia lucrărilor,
asigurarea asistentei pentru sustinerea aplicatiei de
finantare şi asigurarea asistenţei pe durata desfăşurării
procedurii de achiziţie publică pentru execuţia
lucrărilor.

PSD Călăraşi lansează o competiţie
internă pentru desemnarea
candidatului pentru Primăria Călăraşi
PSD Călăraşi îşi propune să arunce în
lupta electorală pentru câştigarea
alegerilor locale de anul viitor privind
Primăria Călăraşi pe cel mai bine
poziţionat candidat, adică pe cel care va
întruni cea mai clară intenţie de vot din
partea călărăşenilor.
La ultimele alegeri, cele
europarlamentare, PSD a obţinut la
Călăraşi într-un judeţ controlat politic de
PNL, un rezultat foarte bun, clasându-se
la doar 3 procente în urma liberalilor,
ceea ce indică şi o anumită nemulţumire
a călărăşenilor în ceea ce priveşte
administraţia publică locală. Mai mult,
diferenţa la nivelul municipiului au făcuto mai puţin de 600 de voturi, un semnal
bun pentru cel care va intra din partea
social-democraţilor în competiţia cu
actualul primar de Călăraşi.

consideră că au notorietatea necesară,
experienţa politică şi aptitudini de
management în ceea ce priveşte

Pentru aceasta, la Secretariatul General
al PSD Călăraşi se vor primi, în perioada
5 Septembrie – 12 Septembrie,
înscrierile din partea celor care vor să fie
incluşi în sondajul de opinie care va fi
realizat la nivelul municipiului de către o
importantă casă de sondare a opiniei
publice.

administraţia publică locală, să îşi
depună cererea la secretariatul
organizaţiei, alături de un CV. Ulterior,
până la data încheierii înscrierilor,
candidaţii sunt rugaţi să depună şi un
scurt proiect cu viziunea lor în ceea ce
priveşte modalitatea în care gândesc un
eventual mandat în slujba cetăţenilor
călărăşeni – care sunt proiectele pe care
le-ar pune în practică pentru Călăraşi,
cum ar aborda actul de administraţie
publică şi ce măsuri ar lua pentru
transparentizarea procesului decizional.”

Preşedintele PSD Călăraşi, Iulian Iacomi a
făcut zilele acestea un apel la toţi
membrii organizaţiei care simt că pot
face faţă acestei competiţii interne:
”Invit pe toţi membrii de partid care

Până acum, urmare a anunţului făcut de
preşedintele organizaţiei, s-au înscris în
competiţia internă, alături de
preşedintele Iulian Iacomi,preşedintele
executiv al organizaţiei, doamna senator

Roxana-Natalia Paţurcă, dar şi domnul
deputat Sorin Vrăjitoru. În zilele
următoare se aşteaptă înscrierea în
competiţie a unor membri de partid cu
experienţă în lupta politică, inclusiv şefi
de organizaţii teritoriale, dar şi membri
simpli, ceea ce va acutiza în mod pozitiv
lupta politică internă, dar va avea şi
darul de a dinamiza activitatea la nivelul
organizaţiei în perioada următoare.
”Indiferent de rezultatul sondajului de
opinie care va fi realizat la nivelul
municipiului, organizaţia noastră va
sprijini pe deplin pe cel mai bine
poziţionat candidat şi îi va oferi tot
suportul politic. Avem şansa de a
recâştiga Primăria Municipiului Călăraşi
şi de a face lucruri concrete pentru
călărăşeni”, a declarat preşedintele
organizaţiei, Iulian Iacomi.
Iniţiativa pesediştilor călărăşeni vine
după ce PSD a dat publicităţii rezultatele
unui sondaj de opinie realizat la nivel
naţional care arată că partidul se află pe
un trend crescător de încredere în rândul
populaţiei.
Rezultatul sondajului de opinie care vor
duce la nominalizarea candidatului
organizaţiei pentru alegerile locale de
anul viitor la nivelul municipiului va face
obiectul unei conferinţe de presă pe care
PSD Călăraşi o va organiza cu toţi
reprezentanţii presei locale.

S. Vrăjitoru: Domnul ministru Cuc a fost de acord cu
propunerea mea ca DN 21 să devină drum expres
Deputatul PSD de Călăraşi,
Sorin Vrăjitoru a anunţat în
plenul şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean,
desfăşurată joia trecută, că
propunerea sa ca DN 21,
drum naţional care leagă
Călăraşiul de Slobozia şi
ajunge până la Brăila, a fost
acceptată de ministrul
Transporturilor, Răzvan Cuc.
„Am făcut şi în plenul
şedinţei ordinare de Consiliu
Judeţean declaraţia că
ministrul Transporturilor,
domnul Răzvan Cuc, la
propunerea mea, a fost de
acord ca DN 21, drumul

naţional care porneşte de la
Petrom, trece prin Drajma,
Slobizoa şi până la Brăila să
devină drum expres, având 4
benzi. În acest sens, trebuie
să facem Studiul de
Prefezabilitate. Am gândit
înainte câţiva paşi fiindcă în
următorii ani dacă valorile de
trafic vor genera atât de
multe autoturisme şi
autocamioane pe acest drum,
practic circulaţia va deveni
imposibilă. Acest drum
expres apare ca o necesitate
şi în contextul construirii
Pasajului de la Drajna care va
lega partea de sud a

Doi ani de activitate în
Parlamentul României!
Pe 4 septembrie 2017, Sorin Vrăjitoru
a fost validat ca deputat în
Parlamentul României, potrivit HCD 65
privind validarea unor mandate de
deputat, publicată în Mof nr. 715 /
04.09.2017.
În cei doi an de mandat, Sorin
Vrăjitoru a avut 88 de propuneri
legislative initiate din care 27
promulgate legi. Din septembrie 2017
este membru al Comisiei pentru
agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specific.
Printr-o postare pe contul personal de
Facebook, Vrăjitoru trece în revistă
principalele realizări din plan
parlamentar subliniind că mandatul de
deputat reprezintă cel mai important
proiect personal. “Împlinesc azi doi
ani de activitate in Parlamentul
Romaniei. Doi ani în care mi-am pus
priceperea în slujba oamenilor pe

care îi reprezint în Camera
Deputaţilor şi, împreună cu colegii
mei din PSD, am reuşit să-mi aduc
contribuţia pentru finanţarea,
începerea sau realizarea unor
proiecte extrem de valoroase pentru
călărăşeni, în particular, şi pentru
români, în general! Amintesc, printre
altele, Portul Turistic de la Călăraşi,
Pasajul de la Drajna sau Legea
Plantelor Medicinale şi Aromatice, al
cărui iniţiator am fost. În total, am
depus, în aceşti doi ani, 88 de
iniţiative legislative, dintre care 27 au
fost adoptate şi promulgate.
Este cel mai important proiect din
viaţa mea, proiect căruia m-am
dedicat complet în ultimii doi ani. Îmi
doresc să fiu sănătos şi să duc la bun
sfârşit un mandat pe care voi, cei care
m-aţi trimis în Parlament, să-l
consideraţi memorabil!” a scris
deputatul Sorin Vrăjitoru pe Facebook.

României, zona de frontieră
cu pasajul, Slobozia şi mai
departe cu Brăila – Tulcea.” a
declarat pentru
www.arenamedia.ro,
deputatul călărăşean, Sorin
Vrăjitoru.
Drumul expres numit şi drum
rapid, este un drum public
utilizat exclusiv pentru
vehicule a căror viteză
maximă depăşeşte 50 km/h,
pe care oprirea şi staţionarea
pe partea carosabilă sunt
interzise. Aceste drumuri sunt
construite în zonele unde
normele de autostradă nu pot

fi îndeplinite. Drumul expres
este un drum de transport
rutier, pe care viteza minimă
de circulaţie al vehiculelor
trebuie să fie de cel puţin 50
km/h. Şantierele de
construcţii pentru aceste
drumuri sunt de obicei mai
puţin costisitoare decât pe
autostrăzi. Spre deosebire de
autostradă, pe drumul expres
sunt permise încrucişări de
nivel cu alte drumuri de
circulaţie. Traficul la intersecţii
va fi de cele mai multe ori
reglementat de semafoare
sau prin sens giratoriu.

P. Ţone: În PNL, se vorbeşte foarte
mult de disensiuni dar în momentele
importante văd că ele dispar!
Vicepreşedintele PSD Călăraşi, Petre Ţone, primarul municipiului
Olteniţa susţine că disensiunile din PNL dintre tabară Drăgulin –
Filipescu şi Vasile Iliuţă sunt mai degrabă artificiale adăugând că
în momentele importante acestea dispar. În opinia sa, “contrele”
dintre cele două părţi nu au puterea să ajute PSD-ul. “În PNL se
vorbeşte foarte mult de astfel de disensiuni, animozităţi dar în
momentele importante văd că ele dispar. Nu ştiu în ce măsură
ele ne pot ajuta.” a spus Ţone care a continuat “Ştiu şi am auzit
şi eu foarte multe de disensiunile dintre Iliuţă şi Drăgulin. Dar
cum vă explicate că anul acesta când au împărţit banii toate
cele 37 de localităţi ale PNL-ului au obţinut mai mult decât
oricare localitate PSD. De pildă, mie mi-au dat 2 miliarde de lei
vechi, vorbim de acel procent de 7,5% care s-a împărţit, iar
absolul toate comunele peneliste au luat fiecare câte 2,2
miliarde lei vechi. Deci un municipiu este sub o comună
penelistă! Deci, nu ştiu cum sunt disesnsiunile astea între ei, pe
ce se ceartă pentru că atunci când vine vorba de bani, de
lucruri importante, ale naibii disensiuni dispar ca prin farmec”
În momentul de faţă, în PNL Călăraşi s-a declanşat iarăşi o
“furtună”. Primarul Dan Drăgulin, preşedinte al organizaţiei
judeţene a găsit de cuviinţă să depună la Parchetul Judecătoriei
Călăraşi o plângere penală care-i vizează pe Vasile Iliuţă şi
conducerea SC Drumuri şi Poduri SA, instituţie aflată în
subordinea CJ Călăraşi pentru modul în care au acţionat pentru
reabilitarea şi modernizarea drumului din incinta Siderca,
“poartă” de intrare în municipiul reşedinţă de judeţ.
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Grădiştea

Constantin Corbu: Modernizarea Căminului
Cultural s-ar putea finaliza anul viitor!
Primarul comunei Grădiştea,
Constantin Corbu a trecut în revistă
o parte din proiectele de investiţii
demarate punctând stadiul
rtealizării acestora.
Cea mai importantă investiţie, Casa de
Cultură, proiect dezvoltat în satul Grădiştea,
cu fonduri guvernamentale, derultate prin
Compania Naţională de Investiţii, este
realizată până în momentul de faţă în
proporţie de 40%. “Clâdirea este
modernizată acum în proporţie de 40% de
către CNI. S-au realizat obiectivele noi:
extinderea Căminului după ce noi,
Primăria, am demolat ce era în spate. Acum
s-a plătit racordul la energia electrică
pentru o putere instalată de 100 KW. S-a
acoperit căminul, s-au decopertat pereţii,
se fac acum tencuielile interioare, urmează
să se toarne substructura fundaţiei şi să
sperăm că într-un timp scurt această
clădire, cea mai mare şi mai importantă a
comunei, să fie realizată aşa cum e în
proiect.” a declarat pentru
www.arenamedia.ro Corbu care a mai
adăugat „E posibil ca investiţia să fie
finaluzată anul viitor. Sunt nişte
inadvertenţe din cauza lipsei unui diriginte
de şantier pentru că primul a fost exlus. S-a

făcut o nouă licitaţie şi de aceea construcţia
„merge” mai lent. Problema, din câte am
înţeles, se va rezolva în scurt timp.”

Sediu nou al Primăriei
Un alt proiect care ar putea prinde contur la
Grădiştea în viitorul deloc îndepărtat vizează

construirea unui nou sediu al Primăriei pe
locul celui actual. Primarul Corbu a explicat
şi motivele care stau la baza iniţierii unei
astfel de investiţii. „Am făcut un proiect cu
un arhitect care provine din comuna
Grădiştea. E un băiat tânăr pe care l-am
rugat să ne facă un proiect pentru un sediu
de primărie modernă în ideea comasării
comunelor, din punctul meu de vedere
necesară. Am luat în consideraţie că poate
Cuza Vodă, cu Grădiştea şi Ciocăneşti vor
face împreună o comună aici unde există şi
un liceu şi o secţie locală de poliţie.
Grădiştea ar putea să devină centrul
administrativ al acestei noi comune, ţinând
cont şi de faptul că are cea mai mare
suprafaţă agricolă, cel mai mare număr de
locuitori, este situată şi la Drumul Naţional,
aproape de Călăraşi. Deci, cam asta ar fi
logica. Oricum, nu puteam eu să vin şi să
schimb locul Primăriei, cum categoric spun,
că n-am de gând „să omor” nici sportul şi
nici cultura, alte gogoriţe băgate de
adversarii politici.” a continuat primarul
Corbu

Baza Sportivă se va numi
„Ion Baraitaru”
Şi pentru că tot veni vorba de sport,
administraţia condusă de liberalul

Constantin Corbu a iniţiat deja paşi
importanţi în direcţia modernizării bazei
sportive de la Grădiştea, acolo unde-şi
dispută echipa locală Dunărea, meciurile
considerate pe teren propriu în campionatul
ligii a 4-a. Corbu a susţinut că lucrările se vor
finaliza până pe 16 august când vor avea loc
şi evenimentele prilejuite de Ziua Comunei
precizând că baza sportivă modernizată,
care se va ridica la nivelul pretenţiilor ligii a
3-a va purta numele unui fost jucător
emblematic al comunei dar şi al judeţului,
Ion Baraitaru, fost viceprimar. „Anul acesta,
ne aflăm în etapa a 2-a a proiectului privind
modernizarea bazei sportive, ce se
realizează din fonduri proprii. E aproape de
final. Etapa a 2-a presupune realizarea de
tribune din beton cu aşezăminte longrine
din lemn, vopsite. Nu vom momta scaune
pentru că nu mi-a plăcut pe unde am fost
să şterg praful de pe acel plastic iar cei
supraponderali ca mine n-ar avea nici loc
confortabil. Lucrăm şi la împrejmuire.
Primăria, prin SC Satu Nou, a refăcut şi a
stabilizat „digul” din jurul terenului. Acum
arată regulat, cu pistă pentru jogging şi
ciclişti, e realizată din piatră măruntă, are şi
bănci vizavi la tribuna a 2-a. De ziua
comunei, pe 16 august, se va monta şi
pancarda cu denumirea bazei sportive,
conform unei Hotărâri de Consiliu Local
adoptate: „Baza Sportivă Ion Baraitaru”. A
fost viceprimarul comunei noastre, fost
fotbalist de marcă iar cu ocazia inaugurării
vom face şi o slujbă în memoria sa, în plus
vom acorda începând cu acest an 3 premii
constând în obiecte sportive care să ne
amintească de cel ce a fost Nelu Baraitaru.”
a mai spus Corbu care a conchis „Baza este
făcut în conformitate cu cerinţele ligii a 3-a.
Terenul va avea o lăţime de 62 de metri şi o
lungime de 98 metri, potrivit precederilor
ROAF. Să sperăm că vom începe prin echipa
de fotbal să le dăm satisfacţie spectatorilor.
Aş vrea să performăm după ce vom forma o
echipă tânără şi măcar un an să stăm şi noi
în liga a 3-a”.
În afara meciurilor din campionatul judeţean
de fotbal, grădiştenii vor putea urmări în
primăvara anului viitor finala Cupei
României – Faza judeţeană în urma deciziei
conducerii AJF Călăraşi. Dacă una dintre
finaliste va fi chiar Dunărea Grădiştea, cu
atât mai bine!

C. Corbu: Sunt investiţii care vor
schimba faţa comunei Grădiştea!
În ciuda greutăţilor inerente generate de insuficienţa
resurselor bugetare, investiţiile continuă în comuna
Grădiştea. Primarul Constantin Corbu a subliniat că
proiectele care vizează modernizarea unităţilor de
învăţământ, a infrastructurii stradale precum şi construirea
unei reţele de apă şi canal vor contribui la creşterea
gradului de dezvoltare al comunei. „Investiţii în curs
vizează Şcoala de la Rasa care va avea o sală de sport
modernă, dotată cu toalete, centrală termică şi Grădiniţa
de la Cuneşti, ambele obiective urmând a fi finalizate în
acest an” a declarat pentru www.arenamedia.ro Corbu
care a continuat „În curând vom începe şi asfaltul. S-a
stabilit firma câştigătoare. Vom avea alţi 7,2 km de drum
asfaltat în toate satele. Va începe şi proiectul de
potabilizare şi canalizare pe o suprafaţă de 50% din satul
Grădiştea. Urmează dar nu primim încă avizul de la CRFIR
pentru proiectul pistă de biciclişti. Concret, această
investiţie înseamnă terminarea pistei de la Primărie până
la ieşirea din localitate, spre Călăraşi. Proiectul mai
prevede construirea unui teren multifuncţional de fotbal,
cu dimensiunile 40mX20m, ce va fi dotat cu vestiare şi
nocturnă. El va fi amplasat la Şcoala cu clasele I – IV
pentru că pe terenul de sport din curtea şcolii vom
construi o grădiniţă cu 4 săli de clasă. Sunt o serie de

investiţii care vor schimba în bine faţa comunei Grădiştea
până în 2020, 2021”
Liberalul aflat în fruntea Executivului din 2012 s-a referit şi
la stadiul proiectului privind introducerea reţelei de gaz în
Grădiştea şi în alte 9 comune. „Suntem la stadiul
elaborării Studiului de Fezabilitate însă proiectul, din
nefericire, se derulează anevoios din cauza faptului că
participă 10 comune, fiecare cu timpul său de răspuns la
solicitările noastre. Vom vedea de unde găsim resursele
pentru realizarea SF-ului. Avem în vedere PNDL 3, despre
care am primit asigurări la ultima adunare a AcoR că va
merge înainte sau Fondul de Dezvoltare şi Investiţii, însă
în acest caz nu ştim mai nimic deocamdată” a continuat
primarul Constantin Corbu.

„Anul acesta am avea
nevoie de 3 milioane lei
pentru dezvoltare”
Dacă până la finalul anului există fondurile necesare
pentru susţinerea cheltuielilor de funcţionare, nu acelaşi
lucru se poate spune şi despre capitolul privind cheltuielile
de dezvoltare. „Datorită faptului că la 6 luni am încasat cu

197 de mii de lei mai mult decât a fost programat, ne-am
asigurat funcţionarea până la sfârşitul anului” a precizat
Corbu care a conchis „Problema cea mai gravă e că
această mărire a salariilor coroborată cu repartiţia
bugetară din acest an ne-au lăsat fără fond de dezvoltare.
Avem acum 1,9 milioane lei însă noi am avea nevoie de 3
milioane. Nu ştiu ce rezervă vom mai avea în 2020”.

