2

ACTUALITATE

Stadion

Şcoala Rasa

Străzi

n
Grădiştea

Constantin Corbu: Avem în derulare proiecte care sunt
realizate exclusiv în timpul administraţiei liberale
Primarul comunei Grădiştea,
Constantin Corbu, a trecut în revistă
pentru cititorii Arena Media,
obiectivele aflate în derulare sau
care vor demara în curând, subliniind
că toate investiţiile au fost iniţiate în
timpul administraţiei liberale.
î
Domnule primar Corbu, anul se apropie
de sfârşit, v-aş ruga să creionăm împreună
un bilanţ al obiectivelor realizate sau aflate
în derulare.
În afara celor care vizează funcţionarea în
bune condiţii a Primăriei, asigurarea
iluminatului public, a apei potabile, a
serviciilor de asistenţă socială, finanţarea
cheltuielilor materiale la şcoli, obiectivele
importante sunt investiţiile în curs precum şi
cele care urmează să fie demarate.
Deocamdată, mai întârziem cu ele şi din
cauza birocraţiei, existentă şi la nivelul
forurilor care gestionează fondurile
europene.
Avem în derulare proiecte care sunt realizate
exclusiv în timpul administraţiei liberale. Văd
că s-a declanşat o campanie de denigrare a
administraţiei liberale, susţinută de cei de la
PSD care mint spunând că sunt proiectele
fostului primar de care nu mai ştie nimeni,
nimic. Voi demonstra la momentul potrivit că
e o minciună arătând opiniei publice numărul
Hotărârilor de Consiliu Local precum şi data
iniţerii acestora. Să se vadă clar că aceste
investiţii au demarat în timpul administraţiei
liberale!
Faţă de ceea ce s-a făcut în primul mandat, în

Cămin cultural

cel de-al doilea s-a definitivat faza a 2-a a
Bazei Sportive de la Grădiştea, după cum bine
ştiţi, şi sunt în derulare lucrări la Şcoala cu cls.
V-VIII Rasa, plus sala de sport şi cu extindere
pentru centrală termică, uzina de apă şi
depozit de lemne, la Grădiniţa de la Cuneşti
pe care am reconstruit-o aproape de jos, la
Căminul cultural, aflat vizavi de sediul
Primăriei.
Au început şi lucrările de turnare a asfaltului,
deşi adversarii politici nu ne dădeau nicio
şansă.
Uitaţi că în Grădiştea, tot ce am spus că se va
face, se face! Va demara în curând şi
proiectul privind canalizarea şi potabilizarea
apei în satul Grădiştea. Achiziţia publică a
proiectului e în verificare la CFIR. Mai avem,
bineînţeles, şi pista pentru biciclişti şi terenul
de sport multifuncţional.
Aşteptăm din moment în moment să semnez
şi contractul de finanţare a lucrărilor la
Grădiniţa cu 4 săli de clasă de la Grădiştea.
Iar în cadrul Fondului de Dezvoltare şi
Investiţii, pe care l-aş dori demarat cât mai
repede, am obţinut o finanţare de 500 de mii
de lei pentru reabilitarea şi modernizarea
iluminatului public.
Pe scurt, acestea sunt proiectele aflate în
derulare sau care vor începe anul viitor la
care se adaugă şi proiectele depuse care vor
întregi tabloul marilor investiţii în comuna
Grădiştea.
Să nu uităm şi de sediul Primăriei, obiectiv
depus spre achiziţie de către cei de la CNI.
Urmează ca într-un timp relativ scurt, în
funcţie de cât de repede se aleg proiectantul
şi constructorul, să facem proiectul de
demolare. Vom construi un sediu nou care se

va întinde pe o suprafaţă de 1.053 mp care ar
putea găzdui primăria unei comune mai mari,
de 10 mii de locuitori, în contextul
regionalizării de care se vorbeşte de foarte
mult timp. Unul din scopurile construirii
acestui nou sediu a fost acela de a crea
infrastructura unei comune care faţă de cele
din jurul său are cea mai mare suprafaţă de
teren, cei mai mulţi locuitori iar toată
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”MĂ TOT DUC…”,

sâmbătă, 19 octombrie, ora 18.00
Stagiunea de teatru organizată de Centrul
Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi,
instituţie finanţată de Consiliul Judeţean
Călăraşi, continuă cu piesa de teatru ”Mă
tot duc” – adaptare după William
Shakespeare, Marc Dore.
În distribuţie: Oana Pelea şi Mihai Gruia
Sandu.
Evenimentul teatral va avea loc sâmbătă,
19 octombrie 2019, ora 18:00, în Sala
”Barbu Ştirbei” a CJCC Călăraşi.
Scurt sinopsis: ”Mă tot duc...” este un
experiment încântător de teatru original.
Într-un spaţiu scenic simplu, lipsit de orice
obiect, îmbrăcat în negru, vom întâlni un
cuplu care încearcă să-şi rezolve
neînţelegerile intimităţilor, abordând masca
unor clovni ce sunt într-un amuzant dar şi
dramatic emoţionant conflict. Cu fineţe şi
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infrastructura instituţiilor publice, pusă la
punct.
O altă prioritate o reprizintă gazele. În acest
sens am depus o cerere la Transgaz, discuţiile
avute în cadrul ANRE concentrându-se pe
identificarea unui furnizor de gaze care să
elaboreze Studiul de Fezabilitate şi Proiectul
Tehnic, în ideea de a nu câştiga bani din
realizarea lor ci din vânzarea gazului. Adică să
concesionăm ulterior această activitate
societăţii respective. Într-o astfel de situaţie,
s-ar dezvolta zona Călăraşi – Olteniţa.
Proiectul a fost iniţiat de mine şi sper să-l
finalizăm cu sprijinul Consiliului Judeţean şi al
celorlalte 9 primării în perioada următoare.
î
Sunt probleme cu plata salariilor şi a
indemnizaţiilor persoanelor cu handicap şi a
însoţitorilor acestora?
Nu, nu sunt. Observ cu tristeţe că din lista
prezentată în mass – media, cu privire la
rectificare, lipseşte comuna Grădiştea. S-o fi
considerat că are resurse dar niciodată ele nu
sunt suficiente. Pentru că la totalul
investiţiilor pe care le avem, ne-ar prinde
bine ca pentru anul 2020 să creăm un fond
de dezvoltare. Adică să rămână bani
necheltuiţi anul acesta pe care să-i utilizăm
anul viitor pentru continuarea sau finalizarea
proiectelor existente.
î
Mulţumesc.

Conform art.206 CP,
responsabilitatea pentru
conţinutul articolelor
aparţine autorului.

poezie este astfel tratat un conflict al
existenţei unui cuplu în pragul destrămării.
Comedia explozivă a unor situaţii stârneşte
râsul, ce încremeneşte când cei doi renunţă
pentru câteva secunde la nasul cel roşu al
clovnului ce le maschează suferinţa. Greu
de găsit sunt cuvintele de preţuire care să
poată defini superbele evoluţii ale Oanei
Pellea şi Mihai Gruia Sandu.
Un spectacol al contradicţiilor, al
contorsionărilor şi al mutilărilor din noi
înşine, care pendulează între absurd şi
poezie, între candoare şi tristeţe. O perdea
de lacrimi îi învăluie ochii peste o albă
singurătate. Oana Pelea rămâne una dintre
cele mai expresive actriţe pe care le avem.
(Sursa iabilet.ro.)
Preţ bilet: 50 lei – sală; 40 lei – balcon.

Director: Octavian CÂJU
Redactor: Liliana Ciolacu
Tehnoredactare:
Mircea Haţieganu (0723.142.692)

Tiparul executat la
Mediaprint Călăraşi

Preluarea integralã
sau parţialã a
materialelor
cuprinse în ARENA,
fãrã acordul scris al
conducerii redacţiei
se va pedepsi
conform legii.

3

ACTUALITATE

n
Călăraşi

11 localităţi rurale figurează pe lista proiectelor
aprobate pentru finanţare prin FDI (2)
Comisia Națională de Strategie și
Prognoză a făcut publice o nouă
serie de 469 de proiecte de apă,
canal, energie, sănătate sau
infrastructură pentru
comunitățile locale, care vor fi
finanțate de Fondul de
Dezvoltare și Investiții (FDI).

Conducerea CJ Călăraşi
a anunţat
semnarea contractului
de reabilitare
a unui drum judeţean

Pe lista proiectelor aprobate pentru
finanţare, potrivit Ordinului
preşedintelui CNSP nr 280 / 02.10.2019
figurează şi 11 localităţi din judeţul
Călăraşi, valoarea totală a acestora fiind
de 255.761.726 lei.
Primele 116 proiecte finanţate prin FDI
au fost aprobate prin Ordin al
Preşedintelui CNSP în septembrie.
Plafonul de contractare pentru acest an
este de 10 miliarde de lei.
Fondul de Dezvoltare și Investiții este
destinat finanțării proiectelor de
dezvoltare care cuprind investiții sau
lucrări de întreținere și reparații curente
ale primăriilor, asociațiilor de dezvoltare
intercomunitară în domenii prioritare
precum sănătate, educație, apă și
canalizare, rețea de energie electrică și
rețea de gaze, înfrastructura de
transport, salubrizare, rețea de iluminat
public, precum și în alte domenii. Fondul
se utilizează și pentru proiecte de
investiții ale universităților: construcția
și modernizarea infrastructurii didactice,
de cercetare, a spațiilor de masă și
cazare pentru studenți și a centrelor de
conferință.
Valoarea totală a FDI este echivalentul în
lei a 10 miliarde de euro, calculat la data
întrării în vigoare a OUG 114/2018.
Programul se va derula pe o perioadă de
20 de ani.

Conducerea Consilului Judeţean Călăraşi a anunţat prin
intermediul unei postări pe pagina oficială de Facebook
a instituţiei că a semnat contractual de execuţie a
lucrărilor de reabilitare a 24,7 km de drum judeţean,
investiţia fiind estimate la 6,5 milioane euro.
Judeţul Călăraşi / Lista proiectelor
aprobate pentru finanţare prin FDI
conform Ordinului preşedintelui CNSP
280 / 02.10.2019
Comuna Frumuşani / Lucrări de iluminat:
487.895 lei
Comuna Borcea / Înfiinţare reţea de
distribuţie gaze naturale: 17.676.525 lei
Comuna Alexandru Odobescu / Asfaltare
drumuri de interes local: 26.220.775 lei
Comuna Lupşanu / Modernizare străzi:
12.814.075 lei
Comuna Lehliu / Modernizare drumuri
săteşti: 28.555.400 lei
Comuna Grădiştea / Lucrări de
reabilitarte şi modernizare sistem de
iluminat public în comună; 552.229 lei
Comuna Tămădău Mare / Modernizare
drumuri de interes local în satele
Călăreţi, Tămădău Mic, Plumbuita,
Săcele şi Tămădău Mare: 21.154.395 lei
Comuna Ileana / Lucrări de modernizare
şi asfaltare străzi şi drumuri în comună:
37.506.263 lei

Comuna Vâlcele / Modernizare drumuri
de interes local: 39.552.994 lei
Comuna Cuza Vodă / Modernizare
drumuri de interes local: 47.695.192 lei
Comuna Fundeni / Modernizarea
infrastructurii rutiere din comună;
23.545.983 lei.
Judeţul Călăraşi / Lista proiectelor
finanţate prin FDI (1)
Consiliul Judeţean Călăraşi / Corp nou de
spital S+P+2E în incinta Spitalului de
Psihiatrie Săpunari: 69.881.737 lei
Comuna Mânăstirea / Modernizarea
reţei de drumuri de interes local:
10.026.999 lei
Oraşul Lehliu Gară / Modernizare străzi
în oraşul Lehliu Gară şi satele
componente Răzvani şi Buzoeni:
39.360.498 lei
Comuna Vasilaţi / Asfaltare străzi:
36.797.300 lei
Comuna Dor Mărunt / Modernizare
străzi prin asfaltare în satele Dor Mărunt
şi Dâlga: 13.249.541 lei.

“24,7 km de drum judeţean intră în reabilitare. Vorbim
de DJ 211D, sector de drum cuprins între DN 21 Ştefan
- Vodă- Libertatea - DN3B Dichiseni. Astăzi, la orele
dimineţii, s-a semnat contractul de execuţie a lucrărilor
care vor începe în cel mai scurt timp. Investiţia cu o
valoare de 6, 5 milioane euro se va încheia în 30 de
luni. Ne ţinem de treabă!” este mesajul postat de
conducerea CJ Călăraşi pe Facebook.

18 octombrie:
Bursa Locurilor de Muncă
pentru Absolvenţii
Promoţiei 2019

n
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Iliuţă a semnat contractul de finanţare pentru construirea
unui nou corp în incinta Spitalului de Psihiatrie Săpunari
Conducerea Consiliului Judeţean a
anunţat marţi, 8 octombrie pe
pagina oficială de Facebook a
instituţiei că a semnat contractul
de finanţare pentru construirea
unui corp nou în incinta Spitalului
de Psihiatrie Săpunari. Noul imobil
va avea 4 secţii medicale, sursele
financiare, în cuantum de 15
milioane de euro, fiind asigurate de
Fondul de Dezvoltare şi Investiţii.
“În urmă cu câteva minute,
preşedintele Consiliului Judeţean
Călăraşi, Vasile Iliuţă, a semnat, la
Bucureşti, contractul de finanţare
pentru construirea unui corp nou

în incinta Spitalului de Psihiatrie
Săpunari. Noul imobil va avea 4
secţii medicale: ergoterapie,
psihiatrie I, psihiatrie II, psihiatrie
III cronici, cu 172 de paturi.
Spitalul va fi dotat cu 3
ascensoare: două pentru persoane
şi unul pentru transport cu targa.
Corpul nou, care are în imaginile
prezentate mai jos forma literei H,
se va construi în 24 de luni,
valoarea investiţiei fiind de 15
milioane euro. Sursa de finanţare
este Fondul Naţional de
Dezvoltare şi Investiţii.” este
mesajul postat pe Facebook.
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V. Iliuţă: Suma pe care o vom aproba în viitoarea şedinţă de
Consiliu se vrea un sprijin echilibrat acolo unde situaţia o impune
150 miliarde de lei, bani de la bugetul
Consiliului Judeţean Călăraşi, vor intra la
începutul lui noiembrie în visteriile
localităţilor din judeţul nostru. Prioritare
sunt lucrările de infrastructură la şcolile
cu probleme deosebite: Ştefan Vodă,
Spanţov, Nana şi Gălbinaşi.
Alte primării vor primi bani pentru
racordarea la energie electrică, dar şi
pentru cofinantarea proiectelor
existente.
"Suma pe care o vom aproba în
viitoarea şedinţă de consiliu judeţean

se vrea un sprijin echilibrat acolo unde
situaţia o impune. Am vizitat şcoli cu

grave probleme, unde copiii învaţă în
condiţii inumane, în alte locuri nu există
racordare la energie electrică sau
aceasta este deficitară...Vine sezonul
rece şi vor apărea şi problemele. Am
spus de la începutul mandatului că voi
fi preşedintele fiecărui primar, al
fiecărui cetăţean şi sunt interesat de tot
ceea ce se întâmplă" precizează Vasile
Iliuţă, preşedintele Consiliului Judeţean
Călăraşi.
Sursa Facebook Consiliul Judeţean
Călăraşi

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Călăraşi organizează vineri, 18 octombrie 2019, Bursa
Locurilor de Muncă pentru Absolvenţii Promoţiei 2019.
Evenimentul va facilita cunoaşterea pieţei muncii şi a
ofertelor venite din partea mediului economic
călărăşean de către persoanele aflate în căutarea unui
loc de muncă, precum şi a beneficiilor/subvenţiilor
financiare acordate din bugetul asigurărilor de şomaj.
În acest context, invităm la această acţiune toţi
absolvenţii promoţiei 2019 aflaţi sau nu în evidenţa
instituţiei noastre, precum şi agenţii economici care
doresc să ofere o şansă pe piaţa muncii acestor tineri.
Deşi este o acţiune destinată proaspeţilor absolvenţi,
orice persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este
binevenită, agenţia oferind locuri de muncă şi pentru
persoanele cu experienţă.
„Unul din obiectivele Agenţiei Judeţeane pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi, este ca tinerii cu
vârsta mai mică de 25 ani, care îşi pierd locul de muncă
sau care nu găsesc unul după terminarea studiilor, să
primească o ofertă de bună calitate, fie de angajare, fie
de continuare a educaţiei prin formare profesională sau
de intrare în stagii de ucenicie” a precizat Nicolae
Chirana, director executiv al AJOFM Călăraşi.
Agenţii economici care doresc să participe la bursa
locurilor de muncă în vederea recrutării de personal
sunt rugaţi să contacteze Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi la telefon:
0242/318.376 sau e-mail : ajofm@cl.anofm.ro.
Compartimentul Comunicare, Secretariatul Consiliului
Consultativ şi EURES

