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Proiectul privind îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a 
drumului de incintă Siderca (DJ 306A) în vederea 
asigurării accesului în municipiul Călăraşi, iniţiat în 
vară de Consiliul Judeţean, a fost stopat de către 
conducerea Primăriei Călăraşi care a refuzat să mai 
emită autorizaţia de construire după ce în urma unui 
control efectuat de Inspectoratul de Stat în Construcţie 
Sud Muntenia, la finele lunii august, s-a constatat că 
Certificatul de Urbanism fusese emis cu date 
incomplete.

Primăria condusă de liberalul Dan Drăgulin s-a spălat, 
rapid, pe mâini, notificând Consiliul Judeţean, în baza 
adresei 39211 / 27.08.2019, că-i restituie documentaţia 
depusă fără să mai precizeze şi care ar fi paşii de urmat 
în vederea reluării lucrărilor de reabilitare şi 
modernizare a obiectivului mai sus menţionat. 

S-au scurs de atunci aproape 2 luni iar drumul de incintă 
se află tot într-o stare jalnică, dând mari bătăi de cap 
şoferilor care-l tranzitează.

Directorul Direcţiei Dezvoltare 
din cadrul Consiliului 
Judeţean, Eduard Grama 
consideră că Primăria se face 
responsabilă de blocarea 
lucrărilor, solicitând primarului 
Drăgulin şi arhitectului şef 
Samoilă reluarea, în regim de 
urgenţă, a procedurii de 
emitere a autorizaţiei de 
construire în baza căreia 
Consiliul Judeţean să 
demareze investiţia atât de necesară călărăşenilor.

„Reabilitarea drumului de incintă Siderca e în 
continuare blocată de administraţia locală condusă de 
prof. doctor Drăgulin. Edilul refuză emiterea 
autorizaţiei de construire a drumului într-un mod 
nelegal, restituind întreaga documentaţie Consiliului 
Judeţean şi solicitând în acelaşi timp reluarea 
procedurilor. Domnul Drăgulin uită, în mod tendenţios, 
faptul că Primăria a emis un Certificat de urbanism 
care conţine date incomplete dar valabil şi azi, 21 
octombrie 2019 iar reluarea procedurii implică în mod 
direct emiterea unui nou Certificat de urbanism.” a 
declarat Eduard Grama care a mai precizat „Am înţeles 
din comportamentul dumneavoastră, domnule primar 
Drăgulin că sunteţi în stare să sfidaţi o comunitate dar 
observ cu regret că acum sfidaţi, inclusiv, legea al cărei 
apărător deliberat sunteţi. Vă solicit public să 
răspundeţi deşi ştiu că n-o veţi face, aşa cum n-aţi 
făcut-o de nenumărate ori, stând ascuns în birou şi 
dând dovadă de laşitate folosind vechi metehne 
comuniste. Ca întotdeauna, fugiţi de responsabilitate! 
Cu Certificatul de urbanism existent, ce facem? L-aţi 
anulat uitând să ne comunicaţi acest lucru? Neducerea 
la îndeplinire a măsurilor date de Inspectoratul de Stat 
în Construcţii, în sarcina cui rămân domnule primar 
Drăgulin şi domnule arhitect şef, Samoilă? Dovediţi în 
al 12-lea ceas măcar că puteţi lua decizii în favoarea 
comunităţii.”

Grama se întreabă retoric dacă nu cumva motivele 
invocate până acum de Dragulin&Co sunt de fapt nişte 
şicane cu ajutorul cărora primarul speră să nu piardă 
meciul electoral cu conducerea Consiliului Judeţean. „V-
a fost teamă, cumva, domnule Drăgulin că am fi 
terminat drumul aşa cum ne-am luat angajamentul iar 
oamenii ar fi pus în balanţă cei 7 ani de administraţie 
ai dumneavoastră cu cele 3 luni alocate de Consiliul 
Judeţean pentru executarea lucrărilor de reabilitare a 
drumului? E greu să depăşiţi performanţele 
preşedintelui Consiliului Judeţean, oricât de mult v-aţi 
strădui. Din păcate, nici entuziasmul şi nici vârsta nu vă 
mai ajută!” a conchis Grama.

Vineri, la sediul Prefecturii, a avut loc o 
conferinţă de presă în cadrul căreia 
reprezentanţii CNAI au intrat în posesia 
Studiului de Fezabilitate pentru Pasajul 
denivelat superior pe DN 21, km 105+500, 
la Drajna, elaborat de SC Search 
Corporation SRL.

Prezent la acest eveniment, deputatul PSD, 
Sorin Vrăjitoru, unul dintre artizanii realizării 
acestui obiectiv extrem de important nu doar 
pentru călărăşeni a declarat printre altele că 
redactarea şi predarea Studiului de Fezabilitate 
CNAIR-ului reprezintă un pas extrem de 
important în realizarea pasajului, deşi în urmă 
cu doar câteva luni nimeni nu-i dădea nicio 
şansă. „Cu circa 6-7 luni în urmă, am susţinut la 
sediul PSD Călăraşi, o conferinţă de presă în să fie cât mai redus, de aceea am ales varianta susţinerea aplicaţiei de finanţare şi asigurarea 
care informam prin intermediul mass – media prin care să ieşim din interiorul localităţii şi să asistenţei pe durata desfășurării procedurii de 
cetăţenii Călăraşiului că în bugetul de stat pe afectăm cât mai puţine construcţii existente în achiziţie publică pentru execuţia lucrărilor, în 
anul 2019 a fost prins ca amendament la zonă” a declarat reprezentantul societăţii care a conformitate cu caietul de sarcini şi cu 
Capitolul investiţii al Ministerului elaborat Studiul de Fezabilitate care a continuat respectarea legislatiei în vigoare.
Transporturilor şi construirea pasajului de la „În 2-3 luni, ne vom prezenta în faţa Consiliului Preţul contractului este de 431.977,75 RON fără 
Drajna. Poate că atunci, toată lumea credea interministerial după care va fi elaborat TVA, iar prestatorul serviciilor este S.C. Search 
că-i o utopie, că pasajul nu se va realiza. Astăzi Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru Corporation S.R.L.
cu ajutorul multor factori importanţi şi vreau aprobarea indicatorilor tehnico – economici. 
să le mulţumesc public domnilor Dima, Urmează desigur, licitaţia pentru proiectare şi 
directorul Direcţiei Regionale Constanţa, Kiss, execuţie care vor fi scoase la pachet. Dacă totul 
reprezentantul CNAIR pe Călăraşi, Ichim, decurge normal, fără contestaţii, cel mai 
directorul SDN Călăraşi precum şi tuturor celor probabil lucrările vor începe spre finalul anului 
care s-au implicat, acest pasaj începe să prindă viitor”.
contur. Ne aflăm în faza în care SF-ul este gata Primul pas pentru realizarea Pasajului de la 
şi urmează să fie predat către CNAI. Vor urma Drajna a fost făcut pe 23 mai la Slobozia, acolo 
toate procedurile legale pentru scoaterea la unde în prezenţa Ministrului Transporturilor, 
licitaţie a proiectării şi execuţiei” a punctat, în Răzvan Cuc, a Directorului General al CNAIR, 
cuvântul său, deputatul călărăşean. Narcis Neaga, a unor parlamentari, a 
Investiţia privind construirea Pasajului este reprezentanţilor Prefecturii Judeţului Ialomiţa și 
estimată la circa 100 de milioane de lei, urmând a autoritaţilor judeţene și locale, Directorul 
ca valoarea finală, exactă să fie stabilită după General Regional al Direcţiei Regionale de 
aprobarea indicatorilor tehnico – economici de Drumuri și Poduri Constanţa, Marin Dima, a 
către operatorul principal de credite. semnat în calitate de beneficiar contractul care 

are ca obiect “Elaborarea Studiului de Potrivit SF-ului au fost avansate două variante 
Fezabilitate pentru Pasajul Denivelat Superior de lucru. Prima, cu grinzi de beton armat 
pe DN 21, km 105+500, la Drajna”.recomprimat, care se întinde pe o perioadă de 

18 luni, aceasta fiind şi recomandată iar a doua, Acest contract de servicii a vizat totodată 
cu grinzi metalice, perioada de construire fiind pregătirea documentaţiei de atribuire pentru 
estimată la 24 de luni. „S-a urmărit ca impactul execuţia lucrărilor, asigurarea asistenţei pentru 

Deputaţilor, noi am propus modificarea legii! 
Astfel, “în exercitarea atribuţiilor de serviciu, 
personalul silvic cu atribuţii de paz a fondului 
forestier naţional, a fondului cinegetic naţional 
şi a ariilor naturale protejate are statut special, 
este dotat cu armanent de serviciu letal sau Comisia pentru agricultură a Camerei 
neletal şi poate face uz de armă, în condiţiile Deputaţilor a decis, marţi, ca personalul 
reglementărilor privind regimul armelor şi silvic cu atribuţii de pază să fie dotat cu 
muniţiilor”. Modificarea legislativă ajunge acum armament de serviciu, letal sau neletal.
la Comisia Juridică pentru ca mai apoi să 
meargă în plenul Camerei Deputaţilor.  Comisia pentru agricultură a dat, marţi, raport 
Siguranţa cetăţenilor este extrem de favorabil, în unanimitate, unui proiect de lege 
importantă, de aceea sper că această privind modificarea statutului personalului 
reglementare privind statutul personalului silvic silvic.
va ajunge curând la vot şi va fi adoptată.” a scris Membru al Comisiei pentru agricultură, 
Vrăjitoru pe pagina de Facebook.deputatul PSD de Călăraşi, Sorin Vrăjitoru a 
Un alt amendament adoptat de comisie precizat prin intermediul unei postări pe pagina 
menţionează că personalul silvic pensionat la personală de facebook modificarea legislativă 
vârsta standard beneficiază de o gratificaţie va fi analizată de Comisia juridică a Camerei şi 
egală cu minimum 5 salarii brute pe ultima lună de acolo spre votare în plen, subliniind că 
de activitate, suportată de angajator.siguranţa cetăţenilor este extreme de 

importantă Proiectul de lege a fost adoptat deja de Senat şi 
urmează să fie supus votului plenului Camerei “Pentru creşterea siguranţei pădurarilor, astăzi, 
Deputaţilor.în cadrul Comisiei de Agricultură din Camera 

Nu, nu-i nicio glumă. Dacă nu ştiaţi, adaugă şi „stimularea financiară a 
aflaţi acum că primarul municipiului personalului care gestionează 
reşedinţă de judeţ are un salariu brut fondurieuropene”, în cuantum de 
lunar aproape egal cu al preşedintelui 4.160 de lei. Per total, veniturile brute 
ţării, Klaus Iohannis şi al premierului, lunare se cifrează la 20.800 de lei.
Viorica Dăncilă. În total, salariile brute ale celor 4, 
Dan Drăgulin s-a pricopsit de pe urma menţionaţi mai sus, se ridică, lunar, la 
Guvernului PSD, pe care-l înjură pe 85.800 lei iar anual la 1.029.600 lei, 
unde apucă, cu un salariu brut de bani suportaţi integral din bugetul 
18.720 de lei la care şi-a mai adăugat local!
un „bonus” de 25% din acest salariu, 

Cum, naiba, să mai pleci de la masa cu 
adică 4680 lei, suma reprezentând 

bucate alese? Serios, acum, domn' 
„stimularea financiară a personalului 

primar, unde mai găseşti, în oraşul ăsta 
care gestionează fonduri europene”. 

mutilat, aşa lefuri barosane? 
Adică în total 23.400 de lei, suma fiind 

Ştim prea bine că voi, liberalii, aproape identică cu cea încasată de 
politicieni de succes, sinceri, corecţi şi premierul Dăncilă, de 23.920 lei, 
devotaţi cetăţeanului, daţi randament respectiv preşedintele Iohannis, de 
maxim numai la stat. Privatul vă cam 24.960 lei!
stă în gât!Nici viceprimarii, Viorel Ivanciu şi 

Dragoş Coman dar şi administratorul Dar dacă tot v-a cadorisit “ciuma roşie” 
public, Valentin Deculescu, nu sunt cu salariile astea babane, să nu vă 
mai prejos. Fiecare încasează lunar un opriţi din a înjura PSD-ul cât îi ziua de 
salariu brut de 16.640 lei la care se lungă! “Merită”, dă-i…

însumate în valoare de 6,8 miliarde acestora este de 6,6 miliarde euro. Cifra de afaceri a companiilor 
lei, concentrând 16% din totalul cifrei Un rol important l-a jucat refacerea care activează în sectorul agricol 
de afaceri a acestui sector în 2018. sistemelor de irigaţii. În 2019, s-a este mai mare cu 500 de milioane 
„Este o nouă reconfirmare a ajuns la 1,4 milioane de ha irigate de euro, reconfirmând perfomanţei guvernării PSD, care a faţă de 300.000 ha în 2016. Apă 

agricultura ca fiind printre făcut din agricultură o prioritate gratuită până la staţia de pompare. 
naţională. Iar rezultate ar fi fost şi sectoarele strategice ale În 2019, am ajuns la 2 mii de km de 
mai bune în acest an dacă vremea n-economiei româneşti. canal. O altă măsură a vizat 
ar fi fost neprielnică.” a declarat dezvoltarea sistemului antigrindină. 
pentru www.arenamedia.ro deputatul În topul celor mai mari companii cu S-a ajuns la protejarea a 1,8 milioane 
Sorin Vrăjitoru, membru al Comisiei profil agricol s-a situat Regia de ha, în 2019, de către cele 63 de 
pentru agricultură care a continuat Naţională a Pădurilor Romsilva cu o 

puncte de lansare. Foarte important “Rezultatele extraordinare obţinute cifră de afaceri de 2,3 miliarde lei 
de subliniat e şi faptul că fondurile de agricultori sunt efectul resurselor (5,3% din total) în 2018. Clasamentul 
europene atrase pentru în agricultură financiare consistente şi investiţiilor este completat de Smithfield România 
au ajuns la 8,9 miliarde de euro în făcute în ultimii 3 ani. “SRL (868 milioane lei), urmat de 
ultimii 3 ani.” a mai adăugat Vrăjitoru Promat Comimpex SRL (715 milioane Vrăjitoru a punctate şi cele mai 
care a conchis “Astfel s-a reuşit o lei), Agro-Chirnogi SA (698 milioane importante măsuri iniţiate de 
stabilitate a producţiei agricole în lei) şi Transavia SA (597 milioane lei). guvernul PSD în domeniul agriculturii. 
ultimii 3 ani care a condus  România Cei mai importanţi 10 jucători din “Subvenţiile au fost acordate la timp. 
pe podium un UE.”agricultură au realizat afaceri Între 2017 şi 2019, cuantumul 

n Belciugatele

Rău cu „ciuma roşie”: Drăgulin, salariu 
aproape egal cu al lui Iohannis!

Jumătate de miliard de euro în plus la cifra de afaceri din 
agricultură. Vrăjitoru: Este o nouă reconfirmare a perfomanţei 

guvernării PSD care a făcut din agricultură o prioritate naţională!

E. Grama: Reabilitarea 
drumului de incintă Siderca e 

în continuare blocată de 
administraţia locală condusă 

de prof. doctor Drăgulin

S. Vrăjitoru: Siguranţa cetăţenilor 
este extrem de importantă!

CNAIR a intrat în posesia SF-ului privind Pasajul de la 
Drajna. S. Vrăjitoru: Încă un pas important a fost realizat!

Pentru mine ca 
parlamentar, acest pasaj 
de la Drajna a devenit 
prioritatea numărul 1. În 

două – trei rânduri, am vorbit de faptul 
că acest pasaj se va construi, chiar în 
cadrul unor conferinţe de presă pe care 
le-am susţinut la partid, însă puţini m-au 
crezut. Şi cetăţenii sunt sceptici. Au fost 
şi comentarii pozitive dar şi critici. Şi pe 
bună dreptate! Pentru că de 28 de ani 
nu s-a construit mai nimic. Din păcate, 
nu-i un proiect care să se facă peste 
noapte. Asta e procedura. E vorba de 
redactarea Studiului de Prefezabilitate, a 
Studiului de Fezabilitate, a Caietului de 
Sarcini, licitaţii, etc. Iată o serie de etape 
legale ce trebuie parcurse”

Deputat PSD Călăraşi, Sorin Vrăjitoru

Gurlui, în timp ce recolta porumb de pe fostul edil şi un lucrător de pe un utilaj 
păşunea comunală. L-am întrebat pe agricol a fost filmat, iar imaginile spun 
Banu cine l-a trimis acolo şi îmi totul. Puteţi vedea pe site-ul 
răspunde evaziv "Noi, recoltăm www.calarasipress.ro dialogul dintre cei 
porumb!" susţine Petre Dinei care a doi.
continuat „În toate actele administrative 
există acest teren încadrat ca păşune 
comunală. Le-am adus la cunoştinţă că 
fapta se poate încadra la infracţiune. 
Infracţiunea de distrugere. I-am întrebat 
pe cei cu care am stat de vorbă dacă au 
ceva la mână, vreun document eliberat 
de Primărie pentru desfăşurarea de 
lucrări pe acest teren. Nu au zis nimic. S-
au dat de gol în cele din urmă, 
spunându-mi că profită de faptul că nu 
mai sunt animale în comună şi folosesc 
acest teren pentru cultivat. Decizia de 
schimbare a destinaţiei suprafeţei de Dinei: Concurs de 
teren nu poate fi făcută de Consiliul infracţiuni în această Local sau Primărie, ci doar cu avizul 
OCPI sau al Ministerului Agriculturii. Se localitate
schimbă destinaţia unui teren, din Fostul primar e de o sinceritate 
păşune în teren arabil, aflat în debordantă. În opinia sa, ce se întâmplă 
proprietatea privată / publică a de câţiva ani în comuna pe care o 
Primăriei Belciugatele." consideră familia sa pare mai degrabă un 

După 8 mandate de primar, lui Petre desfiinţarea islazului comunal din satul 
concurs de infracţiuni. Şocant dar ca 

Dinei îi este imposibil să stea nepăsător şi Măriuţa şi cultivarea porumbului pe o 
ăsta-i adevărul! "Dacă ar fi să-mi dau cu Redacţia CĂLĂRAŞIPRESS.RO a solicitat 

să privească cu detaşare la ce se suprafaţă de aproximativ 5 hectare, care 
părerea despre ce se întâmplă şi ce văd în conformitate cu Legea 544/2001 

întâmplă în localitatea pe care a nu are destinaţie de teren arabil.
aici, aş putea spune că este un concurs privind accesul la informaţiile de interes 

administrat-o... o viaţă. Dinei spune că a de infracţiuni. Părerea mea de cetăţean. public informaţii din partea Primăriei 
face totul în interesul cetăţenilor, pentru "Este un teren agricol care, de fapt, este Eu de meserie sunt inginer agronom. Belciugatele care să clarifice situaţia 
bunăstarea localităţii. păşune comunală. Eu, în ultimul Juriştii poate privesc acestă situaţie islazului comunal.

mandat, m-am ocupat special de diferit. Nu mă pot contrazice cu avocaţii, „Din punct de vedere juridic, UAT această situaţie. Am depus la OCPI juriştii sau oamenii legii care încadrează Porumb cultivat pe o comuna Belciugatele nu deţine Călăraşi documentaţia iar aprobarile au situaţiile în funcţie de ce se constată. Pe momentan nicio suprafaţă de teren cu suprafaţă din islazul venit de la Fondul Funciar de Cadastru mine dacă mă întrebaţi cum se seamănă destinaţia izlaz comunal. La momentul care a dat o decizie clară, ce nu poate fi porumbul, vă spun- fiecare cu meseria comunal, Poliţia continuă actual se întocmeşte documentaţia schimbată de oricine... Anexa 14 lui. Consider că organele cărora eu le-necesară în vederea emiterii Ordinului cercetările cuprinde situaţia şi suprafaţa islazului am adus la cunoştinţă aceste situaţii Prefectului pentru izlaz comunal. În comunal. Din această anexă fac parte Acum Primăria este condusă de Mihai grave identificate de mine, să-şi facă consecinţă, nu există contracte de numai islazurile comunale, nimic Gurlui şi de fratele său, Gabriel Gurlui, în treaba. Au abilităţi şi competenţe să concesiune, închirieri, etc" este altceva. Aceştie oameni de rea credinţă calitate de viceprimar însă Petre Dinei nu rezolve aceste probleme. Am încredere răspunsul furnizat de conducerea (n.r. primarul şi viceprimarul) au venit şi vrea să fie un simplu privitor la toate în justiţie, în tot ce se spune despre Primăriei.au întors cca. 5 ha de păşune comunală ilegalităţile ce se petrec în localitate. justiţie. În urma verificărilor efectuate în 
pe care au cultivat porumb persoane Astfel, de o bună perioadă de timp, a urma sesizărilor mele, asumate, 
apropiate lor. Cine a cultivat? Am fost început să verifice toate situaţiile relatate Fostul primar Dinei a reuşit însă să semnate, lucrurile se vor mişca. După 
personal la faţa locului să văd. L-am de cetăţenii care vin şi îi cer ajutorul. surprindă, în fapt, combinele agricole părerea mea, aceste fapte constatate 
găsit acolo pe Banu Florian, locuitor din Ultima ispravă făcută de actuala care recoltau porumb de pe islazul sunt fapte penale." e de părere Petre 
satul Măriuţa, care este rudă cu fraţii conducere a Primăriei se referă la comunal din Măriuţa. Dialogul dintre Dinei.

Cinci hectare de... ilegalităţi în satul Măriuţa

Fostul primar al comunei Belciugatele, Petre Dinei, îl acuză pe actualul 
edil, Mihai Gurlui, că ar fi desfiinţat păşunea comunală din satul Măriuţa, 
cultivând, în schimb, porumb pe suprafaţa de teren, fără forme legale.

Am fost printre primii 
primari din judeţ care a 
finalizat aplicarea 

fondului funciar.  Atunci s-a 
cerut Anexa 14 - care se ocupă în 
mod special de terenurile cu 
destinaţie de islaz comunal de 
pe raza judeţului Călăraşi." 

Petre Dinei

n Societate Comercială angajează şofer cat. 

C,E pentru auto transport containere abroll. 
Program - în fiecare zi se ajunge acasă.  Relaţii 

la nr. de telefon:  0735.312.263
--------------------------------------------------------------
n Societate Comercială angajează operator 

volă. Program 8-10 ore / zi. Relaţii la nr. de 

telefon: 0735.312.263

Marţi a fost o zi încărcată pentru preşedintele Consiliului Judeţean 
Călăraşi. Vasile Iliuţă, însoţit de de reprezentanţi ai SC Drumuri şi Poduri 
SA, au urmărit stadiul lucrărilor de asfaltare pe 6 drumuri judeţene, 
întâlnindu-se la fata locului cu primarii, beneficiari ai investiţiilor, şi cu 
constructorii.
E vorba de DJ 402 Curcani limita Ialomiţa, DJ 302 Belciugatele- Măriuţa, 
DJ 100 Frumuşani şi Fundeni, DJ 211 Ştefan-Vodă Cuza-Vodă, DJ 304 
Dâlga- Plevna şi DJ 402 Fundulea- Măgureni
“Suntem foarte aproape să ne atingem obiectivul de peste 30 km de 
covor asfaltic şi îmbrăcăminte bituminoasă uşoară. Ne ţinem de treabă!” 
se arată într-un mesaj postat pe pagina oficială de Facebook a Consiliului 
Judeţean Călăraşi

Primarul Constantin Corbu a anunţat recent pe 
contul personal de Facebook că în baza 
protocolului încheiat cu Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, Primăria 
comunei Grădiştea a procedat la predarea - 
primirea unui amplasament, în suprafaţă de 1476 
mp, în scopul realizării de către Compania 
Naţională de Investiţii (CNI) a obiectivului de 
investiţii „Construire sediu primărie D+P+1 etaj”. 
Concret, actualul sediu al Primăriei va fi demolat, 
urmând ca activitatea angajaţilor să se desfăşoare 
temporar într.un spaţiu din cadrul Şcolii Cuneşti. 

noastre, se va construi pe acelaşi loc unde astăzi „În baza documentului prezentat mai jos, va 
funcţionează Primăria veche, vis –a- vis de începe demararea procedurilor de demolare a 
Căminul Cultural, aflat în modernizare şi Primăriei existente astăzi şi de amenajare a Şcolii 
extindere!” a fost mesajul postat pe contul Cunesti pentru a găzdui temporar funcţionarea 
personal de Facebook de primarul Constantin activităţii Primăriei, până când se va finaliza noul 
Corbu.sediu. Acest obiectiv important al comunei 

CJ Călăraşi: Suntem foarte 
aproape să ne atingem obiectivul 
de peste 30 km de covor asfaltic

Sediu nou pentru Primăria comunei Grădiştea! 
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Proiectul privind îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a 
drumului de incintă Siderca (DJ 306A) în vederea 
asigurării accesului în municipiul Călăraşi, iniţiat în 
vară de Consiliul Judeţean, a fost stopat de către 
conducerea Primăriei Călăraşi care a refuzat să mai 
emită autorizaţia de construire după ce în urma unui 
control efectuat de Inspectoratul de Stat în Construcţie 
Sud Muntenia, la finele lunii august, s-a constatat că 
Certificatul de Urbanism fusese emis cu date 
incomplete.

Primăria condusă de liberalul Dan Drăgulin s-a spălat, 
rapid, pe mâini, notificând Consiliul Judeţean, în baza 
adresei 39211 / 27.08.2019, că-i restituie documentaţia 
depusă fără să mai precizeze şi care ar fi paşii de urmat 
în vederea reluării lucrărilor de reabilitare şi 
modernizare a obiectivului mai sus menţionat. 

S-au scurs de atunci aproape 2 luni iar drumul de incintă 
se află tot într-o stare jalnică, dând mari bătăi de cap 
şoferilor care-l tranzitează.

Directorul Direcţiei Dezvoltare 
din cadrul Consiliului 
Judeţean, Eduard Grama 
consideră că Primăria se face 
responsabilă de blocarea 
lucrărilor, solicitând primarului 
Drăgulin şi arhitectului şef 
Samoilă reluarea, în regim de 
urgenţă, a procedurii de 
emitere a autorizaţiei de 
construire în baza căreia 
Consiliul Judeţean să 
demareze investiţia atât de necesară călărăşenilor.

„Reabilitarea drumului de incintă Siderca e în 
continuare blocată de administraţia locală condusă de 
prof. doctor Drăgulin. Edilul refuză emiterea 
autorizaţiei de construire a drumului într-un mod 
nelegal, restituind întreaga documentaţie Consiliului 
Judeţean şi solicitând în acelaşi timp reluarea 
procedurilor. Domnul Drăgulin uită, în mod tendenţios, 
faptul că Primăria a emis un Certificat de urbanism 
care conţine date incomplete dar valabil şi azi, 21 
octombrie 2019 iar reluarea procedurii implică în mod 
direct emiterea unui nou Certificat de urbanism.” a 
declarat Eduard Grama care a mai precizat „Am înţeles 
din comportamentul dumneavoastră, domnule primar 
Drăgulin că sunteţi în stare să sfidaţi o comunitate dar 
observ cu regret că acum sfidaţi, inclusiv, legea al cărei 
apărător deliberat sunteţi. Vă solicit public să 
răspundeţi deşi ştiu că n-o veţi face, aşa cum n-aţi 
făcut-o de nenumărate ori, stând ascuns în birou şi 
dând dovadă de laşitate folosind vechi metehne 
comuniste. Ca întotdeauna, fugiţi de responsabilitate! 
Cu Certificatul de urbanism existent, ce facem? L-aţi 
anulat uitând să ne comunicaţi acest lucru? Neducerea 
la îndeplinire a măsurilor date de Inspectoratul de Stat 
în Construcţii, în sarcina cui rămân domnule primar 
Drăgulin şi domnule arhitect şef, Samoilă? Dovediţi în 
al 12-lea ceas măcar că puteţi lua decizii în favoarea 
comunităţii.”

Grama se întreabă retoric dacă nu cumva motivele 
invocate până acum de Dragulin&Co sunt de fapt nişte 
şicane cu ajutorul cărora primarul speră să nu piardă 
meciul electoral cu conducerea Consiliului Judeţean. „V-
a fost teamă, cumva, domnule Drăgulin că am fi 
terminat drumul aşa cum ne-am luat angajamentul iar 
oamenii ar fi pus în balanţă cei 7 ani de administraţie 
ai dumneavoastră cu cele 3 luni alocate de Consiliul 
Judeţean pentru executarea lucrărilor de reabilitare a 
drumului? E greu să depăşiţi performanţele 
preşedintelui Consiliului Judeţean, oricât de mult v-aţi 
strădui. Din păcate, nici entuziasmul şi nici vârsta nu vă 
mai ajută!” a conchis Grama.

Vineri, la sediul Prefecturii, a avut loc o 
conferinţă de presă în cadrul căreia 
reprezentanţii CNAI au intrat în posesia 
Studiului de Fezabilitate pentru Pasajul 
denivelat superior pe DN 21, km 105+500, 
la Drajna, elaborat de SC Search 
Corporation SRL.

Prezent la acest eveniment, deputatul PSD, 
Sorin Vrăjitoru, unul dintre artizanii realizării 
acestui obiectiv extrem de important nu doar 
pentru călărăşeni a declarat printre altele că 
redactarea şi predarea Studiului de Fezabilitate 
CNAIR-ului reprezintă un pas extrem de 
important în realizarea pasajului, deşi în urmă 
cu doar câteva luni nimeni nu-i dădea nicio 
şansă. „Cu circa 6-7 luni în urmă, am susţinut la 
sediul PSD Călăraşi, o conferinţă de presă în să fie cât mai redus, de aceea am ales varianta susţinerea aplicaţiei de finanţare şi asigurarea 
care informam prin intermediul mass – media prin care să ieşim din interiorul localităţii şi să asistenţei pe durata desfășurării procedurii de 
cetăţenii Călăraşiului că în bugetul de stat pe afectăm cât mai puţine construcţii existente în achiziţie publică pentru execuţia lucrărilor, în 
anul 2019 a fost prins ca amendament la zonă” a declarat reprezentantul societăţii care a conformitate cu caietul de sarcini şi cu 
Capitolul investiţii al Ministerului elaborat Studiul de Fezabilitate care a continuat respectarea legislatiei în vigoare.
Transporturilor şi construirea pasajului de la „În 2-3 luni, ne vom prezenta în faţa Consiliului Preţul contractului este de 431.977,75 RON fără 
Drajna. Poate că atunci, toată lumea credea interministerial după care va fi elaborat TVA, iar prestatorul serviciilor este S.C. Search 
că-i o utopie, că pasajul nu se va realiza. Astăzi Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru Corporation S.R.L.
cu ajutorul multor factori importanţi şi vreau aprobarea indicatorilor tehnico – economici. 
să le mulţumesc public domnilor Dima, Urmează desigur, licitaţia pentru proiectare şi 
directorul Direcţiei Regionale Constanţa, Kiss, execuţie care vor fi scoase la pachet. Dacă totul 
reprezentantul CNAIR pe Călăraşi, Ichim, decurge normal, fără contestaţii, cel mai 
directorul SDN Călăraşi precum şi tuturor celor probabil lucrările vor începe spre finalul anului 
care s-au implicat, acest pasaj începe să prindă viitor”.
contur. Ne aflăm în faza în care SF-ul este gata Primul pas pentru realizarea Pasajului de la 
şi urmează să fie predat către CNAI. Vor urma Drajna a fost făcut pe 23 mai la Slobozia, acolo 
toate procedurile legale pentru scoaterea la unde în prezenţa Ministrului Transporturilor, 
licitaţie a proiectării şi execuţiei” a punctat, în Răzvan Cuc, a Directorului General al CNAIR, 
cuvântul său, deputatul călărăşean. Narcis Neaga, a unor parlamentari, a 
Investiţia privind construirea Pasajului este reprezentanţilor Prefecturii Judeţului Ialomiţa și 
estimată la circa 100 de milioane de lei, urmând a autoritaţilor judeţene și locale, Directorul 
ca valoarea finală, exactă să fie stabilită după General Regional al Direcţiei Regionale de 
aprobarea indicatorilor tehnico – economici de Drumuri și Poduri Constanţa, Marin Dima, a 
către operatorul principal de credite. semnat în calitate de beneficiar contractul care 

are ca obiect “Elaborarea Studiului de Potrivit SF-ului au fost avansate două variante 
Fezabilitate pentru Pasajul Denivelat Superior de lucru. Prima, cu grinzi de beton armat 
pe DN 21, km 105+500, la Drajna”.recomprimat, care se întinde pe o perioadă de 

18 luni, aceasta fiind şi recomandată iar a doua, Acest contract de servicii a vizat totodată 
cu grinzi metalice, perioada de construire fiind pregătirea documentaţiei de atribuire pentru 
estimată la 24 de luni. „S-a urmărit ca impactul execuţia lucrărilor, asigurarea asistenţei pentru 

Deputaţilor, noi am propus modificarea legii! 
Astfel, “în exercitarea atribuţiilor de serviciu, 
personalul silvic cu atribuţii de paz a fondului 
forestier naţional, a fondului cinegetic naţional 
şi a ariilor naturale protejate are statut special, 
este dotat cu armanent de serviciu letal sau Comisia pentru agricultură a Camerei 
neletal şi poate face uz de armă, în condiţiile Deputaţilor a decis, marţi, ca personalul 
reglementărilor privind regimul armelor şi silvic cu atribuţii de pază să fie dotat cu 
muniţiilor”. Modificarea legislativă ajunge acum armament de serviciu, letal sau neletal.
la Comisia Juridică pentru ca mai apoi să 
meargă în plenul Camerei Deputaţilor.  Comisia pentru agricultură a dat, marţi, raport 
Siguranţa cetăţenilor este extrem de favorabil, în unanimitate, unui proiect de lege 
importantă, de aceea sper că această privind modificarea statutului personalului 
reglementare privind statutul personalului silvic silvic.
va ajunge curând la vot şi va fi adoptată.” a scris Membru al Comisiei pentru agricultură, 
Vrăjitoru pe pagina de Facebook.deputatul PSD de Călăraşi, Sorin Vrăjitoru a 
Un alt amendament adoptat de comisie precizat prin intermediul unei postări pe pagina 
menţionează că personalul silvic pensionat la personală de facebook modificarea legislativă 
vârsta standard beneficiază de o gratificaţie va fi analizată de Comisia juridică a Camerei şi 
egală cu minimum 5 salarii brute pe ultima lună de acolo spre votare în plen, subliniind că 
de activitate, suportată de angajator.siguranţa cetăţenilor este extreme de 

importantă Proiectul de lege a fost adoptat deja de Senat şi 
urmează să fie supus votului plenului Camerei “Pentru creşterea siguranţei pădurarilor, astăzi, 
Deputaţilor.în cadrul Comisiei de Agricultură din Camera 

Nu, nu-i nicio glumă. Dacă nu ştiaţi, adaugă şi „stimularea financiară a 
aflaţi acum că primarul municipiului personalului care gestionează 
reşedinţă de judeţ are un salariu brut fondurieuropene”, în cuantum de 
lunar aproape egal cu al preşedintelui 4.160 de lei. Per total, veniturile brute 
ţării, Klaus Iohannis şi al premierului, lunare se cifrează la 20.800 de lei.
Viorica Dăncilă. În total, salariile brute ale celor 4, 
Dan Drăgulin s-a pricopsit de pe urma menţionaţi mai sus, se ridică, lunar, la 
Guvernului PSD, pe care-l înjură pe 85.800 lei iar anual la 1.029.600 lei, 
unde apucă, cu un salariu brut de bani suportaţi integral din bugetul 
18.720 de lei la care şi-a mai adăugat local!
un „bonus” de 25% din acest salariu, 

Cum, naiba, să mai pleci de la masa cu 
adică 4680 lei, suma reprezentând 

bucate alese? Serios, acum, domn' 
„stimularea financiară a personalului 

primar, unde mai găseşti, în oraşul ăsta 
care gestionează fonduri europene”. 

mutilat, aşa lefuri barosane? 
Adică în total 23.400 de lei, suma fiind 

Ştim prea bine că voi, liberalii, aproape identică cu cea încasată de 
politicieni de succes, sinceri, corecţi şi premierul Dăncilă, de 23.920 lei, 
devotaţi cetăţeanului, daţi randament respectiv preşedintele Iohannis, de 
maxim numai la stat. Privatul vă cam 24.960 lei!
stă în gât!Nici viceprimarii, Viorel Ivanciu şi 

Dragoş Coman dar şi administratorul Dar dacă tot v-a cadorisit “ciuma roşie” 
public, Valentin Deculescu, nu sunt cu salariile astea babane, să nu vă 
mai prejos. Fiecare încasează lunar un opriţi din a înjura PSD-ul cât îi ziua de 
salariu brut de 16.640 lei la care se lungă! “Merită”, dă-i…

însumate în valoare de 6,8 miliarde acestora este de 6,6 miliarde euro. Cifra de afaceri a companiilor 
lei, concentrând 16% din totalul cifrei Un rol important l-a jucat refacerea care activează în sectorul agricol 
de afaceri a acestui sector în 2018. sistemelor de irigaţii. În 2019, s-a este mai mare cu 500 de milioane 
„Este o nouă reconfirmare a ajuns la 1,4 milioane de ha irigate de euro, reconfirmând perfomanţei guvernării PSD, care a faţă de 300.000 ha în 2016. Apă 

agricultura ca fiind printre făcut din agricultură o prioritate gratuită până la staţia de pompare. 
naţională. Iar rezultate ar fi fost şi sectoarele strategice ale În 2019, am ajuns la 2 mii de km de 
mai bune în acest an dacă vremea n-economiei româneşti. canal. O altă măsură a vizat 
ar fi fost neprielnică.” a declarat dezvoltarea sistemului antigrindină. 
pentru www.arenamedia.ro deputatul În topul celor mai mari companii cu S-a ajuns la protejarea a 1,8 milioane 
Sorin Vrăjitoru, membru al Comisiei profil agricol s-a situat Regia de ha, în 2019, de către cele 63 de 
pentru agricultură care a continuat Naţională a Pădurilor Romsilva cu o 

puncte de lansare. Foarte important “Rezultatele extraordinare obţinute cifră de afaceri de 2,3 miliarde lei 
de subliniat e şi faptul că fondurile de agricultori sunt efectul resurselor (5,3% din total) în 2018. Clasamentul 
europene atrase pentru în agricultură financiare consistente şi investiţiilor este completat de Smithfield România 
au ajuns la 8,9 miliarde de euro în făcute în ultimii 3 ani. “SRL (868 milioane lei), urmat de 
ultimii 3 ani.” a mai adăugat Vrăjitoru Promat Comimpex SRL (715 milioane Vrăjitoru a punctate şi cele mai 
care a conchis “Astfel s-a reuşit o lei), Agro-Chirnogi SA (698 milioane importante măsuri iniţiate de 
stabilitate a producţiei agricole în lei) şi Transavia SA (597 milioane lei). guvernul PSD în domeniul agriculturii. 
ultimii 3 ani care a condus  România Cei mai importanţi 10 jucători din “Subvenţiile au fost acordate la timp. 
pe podium un UE.”agricultură au realizat afaceri Între 2017 şi 2019, cuantumul 

n Belciugatele

Rău cu „ciuma roşie”: Drăgulin, salariu 
aproape egal cu al lui Iohannis!

Jumătate de miliard de euro în plus la cifra de afaceri din 
agricultură. Vrăjitoru: Este o nouă reconfirmare a perfomanţei 

guvernării PSD care a făcut din agricultură o prioritate naţională!

E. Grama: Reabilitarea 
drumului de incintă Siderca e 

în continuare blocată de 
administraţia locală condusă 

de prof. doctor Drăgulin

S. Vrăjitoru: Siguranţa cetăţenilor 
este extrem de importantă!

CNAIR a intrat în posesia SF-ului privind Pasajul de la 
Drajna. S. Vrăjitoru: Încă un pas important a fost realizat!

Pentru mine ca 
parlamentar, acest pasaj 
de la Drajna a devenit 
prioritatea numărul 1. În 

două – trei rânduri, am vorbit de faptul 
că acest pasaj se va construi, chiar în 
cadrul unor conferinţe de presă pe care 
le-am susţinut la partid, însă puţini m-au 
crezut. Şi cetăţenii sunt sceptici. Au fost 
şi comentarii pozitive dar şi critici. Şi pe 
bună dreptate! Pentru că de 28 de ani 
nu s-a construit mai nimic. Din păcate, 
nu-i un proiect care să se facă peste 
noapte. Asta e procedura. E vorba de 
redactarea Studiului de Prefezabilitate, a 
Studiului de Fezabilitate, a Caietului de 
Sarcini, licitaţii, etc. Iată o serie de etape 
legale ce trebuie parcurse”

Deputat PSD Călăraşi, Sorin Vrăjitoru

Gurlui, în timp ce recolta porumb de pe fostul edil şi un lucrător de pe un utilaj 
păşunea comunală. L-am întrebat pe agricol a fost filmat, iar imaginile spun 
Banu cine l-a trimis acolo şi îmi totul. Puteţi vedea pe site-ul 
răspunde evaziv "Noi, recoltăm www.calarasipress.ro dialogul dintre cei 
porumb!" susţine Petre Dinei care a doi.
continuat „În toate actele administrative 
există acest teren încadrat ca păşune 
comunală. Le-am adus la cunoştinţă că 
fapta se poate încadra la infracţiune. 
Infracţiunea de distrugere. I-am întrebat 
pe cei cu care am stat de vorbă dacă au 
ceva la mână, vreun document eliberat 
de Primărie pentru desfăşurarea de 
lucrări pe acest teren. Nu au zis nimic. S-
au dat de gol în cele din urmă, 
spunându-mi că profită de faptul că nu 
mai sunt animale în comună şi folosesc 
acest teren pentru cultivat. Decizia de 
schimbare a destinaţiei suprafeţei de Dinei: Concurs de 
teren nu poate fi făcută de Consiliul infracţiuni în această Local sau Primărie, ci doar cu avizul 
OCPI sau al Ministerului Agriculturii. Se localitate
schimbă destinaţia unui teren, din Fostul primar e de o sinceritate 
păşune în teren arabil, aflat în debordantă. În opinia sa, ce se întâmplă 
proprietatea privată / publică a de câţiva ani în comuna pe care o 
Primăriei Belciugatele." consideră familia sa pare mai degrabă un 

După 8 mandate de primar, lui Petre desfiinţarea islazului comunal din satul 
concurs de infracţiuni. Şocant dar ca 

Dinei îi este imposibil să stea nepăsător şi Măriuţa şi cultivarea porumbului pe o 
ăsta-i adevărul! "Dacă ar fi să-mi dau cu Redacţia CĂLĂRAŞIPRESS.RO a solicitat 

să privească cu detaşare la ce se suprafaţă de aproximativ 5 hectare, care 
părerea despre ce se întâmplă şi ce văd în conformitate cu Legea 544/2001 

întâmplă în localitatea pe care a nu are destinaţie de teren arabil.
aici, aş putea spune că este un concurs privind accesul la informaţiile de interes 

administrat-o... o viaţă. Dinei spune că a de infracţiuni. Părerea mea de cetăţean. public informaţii din partea Primăriei 
face totul în interesul cetăţenilor, pentru "Este un teren agricol care, de fapt, este Eu de meserie sunt inginer agronom. Belciugatele care să clarifice situaţia 
bunăstarea localităţii. păşune comunală. Eu, în ultimul Juriştii poate privesc acestă situaţie islazului comunal.

mandat, m-am ocupat special de diferit. Nu mă pot contrazice cu avocaţii, „Din punct de vedere juridic, UAT această situaţie. Am depus la OCPI juriştii sau oamenii legii care încadrează Porumb cultivat pe o comuna Belciugatele nu deţine Călăraşi documentaţia iar aprobarile au situaţiile în funcţie de ce se constată. Pe momentan nicio suprafaţă de teren cu suprafaţă din islazul venit de la Fondul Funciar de Cadastru mine dacă mă întrebaţi cum se seamănă destinaţia izlaz comunal. La momentul care a dat o decizie clară, ce nu poate fi porumbul, vă spun- fiecare cu meseria comunal, Poliţia continuă actual se întocmeşte documentaţia schimbată de oricine... Anexa 14 lui. Consider că organele cărora eu le-necesară în vederea emiterii Ordinului cercetările cuprinde situaţia şi suprafaţa islazului am adus la cunoştinţă aceste situaţii Prefectului pentru izlaz comunal. În comunal. Din această anexă fac parte Acum Primăria este condusă de Mihai grave identificate de mine, să-şi facă consecinţă, nu există contracte de numai islazurile comunale, nimic Gurlui şi de fratele său, Gabriel Gurlui, în treaba. Au abilităţi şi competenţe să concesiune, închirieri, etc" este altceva. Aceştie oameni de rea credinţă calitate de viceprimar însă Petre Dinei nu rezolve aceste probleme. Am încredere răspunsul furnizat de conducerea (n.r. primarul şi viceprimarul) au venit şi vrea să fie un simplu privitor la toate în justiţie, în tot ce se spune despre Primăriei.au întors cca. 5 ha de păşune comunală ilegalităţile ce se petrec în localitate. justiţie. În urma verificărilor efectuate în 
pe care au cultivat porumb persoane Astfel, de o bună perioadă de timp, a urma sesizărilor mele, asumate, 
apropiate lor. Cine a cultivat? Am fost început să verifice toate situaţiile relatate Fostul primar Dinei a reuşit însă să semnate, lucrurile se vor mişca. După 
personal la faţa locului să văd. L-am de cetăţenii care vin şi îi cer ajutorul. surprindă, în fapt, combinele agricole părerea mea, aceste fapte constatate 
găsit acolo pe Banu Florian, locuitor din Ultima ispravă făcută de actuala care recoltau porumb de pe islazul sunt fapte penale." e de părere Petre 
satul Măriuţa, care este rudă cu fraţii conducere a Primăriei se referă la comunal din Măriuţa. Dialogul dintre Dinei.

Cinci hectare de... ilegalităţi în satul Măriuţa

Fostul primar al comunei Belciugatele, Petre Dinei, îl acuză pe actualul 
edil, Mihai Gurlui, că ar fi desfiinţat păşunea comunală din satul Măriuţa, 
cultivând, în schimb, porumb pe suprafaţa de teren, fără forme legale.

Am fost printre primii 
primari din judeţ care a 
finalizat aplicarea 

fondului funciar.  Atunci s-a 
cerut Anexa 14 - care se ocupă în 
mod special de terenurile cu 
destinaţie de islaz comunal de 
pe raza judeţului Călăraşi." 

Petre Dinei

n Societate Comercială angajează şofer cat. 

C,E pentru auto transport containere abroll. 
Program - în fiecare zi se ajunge acasă.  Relaţii 

la nr. de telefon:  0735.312.263
--------------------------------------------------------------
n Societate Comercială angajează operator 

volă. Program 8-10 ore / zi. Relaţii la nr. de 

telefon: 0735.312.263

Marţi a fost o zi încărcată pentru preşedintele Consiliului Judeţean 
Călăraşi. Vasile Iliuţă, însoţit de de reprezentanţi ai SC Drumuri şi Poduri 
SA, au urmărit stadiul lucrărilor de asfaltare pe 6 drumuri judeţene, 
întâlnindu-se la fata locului cu primarii, beneficiari ai investiţiilor, şi cu 
constructorii.
E vorba de DJ 402 Curcani limita Ialomiţa, DJ 302 Belciugatele- Măriuţa, 
DJ 100 Frumuşani şi Fundeni, DJ 211 Ştefan-Vodă Cuza-Vodă, DJ 304 
Dâlga- Plevna şi DJ 402 Fundulea- Măgureni
“Suntem foarte aproape să ne atingem obiectivul de peste 30 km de 
covor asfaltic şi îmbrăcăminte bituminoasă uşoară. Ne ţinem de treabă!” 
se arată într-un mesaj postat pe pagina oficială de Facebook a Consiliului 
Judeţean Călăraşi

Primarul Constantin Corbu a anunţat recent pe 
contul personal de Facebook că în baza 
protocolului încheiat cu Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, Primăria 
comunei Grădiştea a procedat la predarea - 
primirea unui amplasament, în suprafaţă de 1476 
mp, în scopul realizării de către Compania 
Naţională de Investiţii (CNI) a obiectivului de 
investiţii „Construire sediu primărie D+P+1 etaj”. 
Concret, actualul sediu al Primăriei va fi demolat, 
urmând ca activitatea angajaţilor să se desfăşoare 
temporar într.un spaţiu din cadrul Şcolii Cuneşti. 

noastre, se va construi pe acelaşi loc unde astăzi „În baza documentului prezentat mai jos, va 
funcţionează Primăria veche, vis –a- vis de începe demararea procedurilor de demolare a 
Căminul Cultural, aflat în modernizare şi Primăriei existente astăzi şi de amenajare a Şcolii 
extindere!” a fost mesajul postat pe contul Cunesti pentru a găzdui temporar funcţionarea 
personal de Facebook de primarul Constantin activităţii Primăriei, până când se va finaliza noul 
Corbu.sediu. Acest obiectiv important al comunei 

CJ Călăraşi: Suntem foarte 
aproape să ne atingem obiectivul 
de peste 30 km de covor asfaltic

Sediu nou pentru Primăria comunei Grădiştea! 
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