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S. Vrăjitoru: Nimic nu este mai
josnic decât să-ţi urăşti
propriul popor şi să crezi că-l
poţi prosti la nesfârşit!
În ultima “peroadă”, în ciuda faptului că pandemia de
coronavirus încă face ravagii în România, mai ales în sectorul
economic, preşedintele Klaus Iohannis şi-a reluat prostul
obieci să taxeze PSD-ul, pe care-l “ocăreşte” ori de câte ori
apare la TV. Nu contează cât de credibile sunt “acuzele”,
important e ca PSD să fie demonizat în contextul prăbuşirii
partidului său de suflet, PNL, pe care-l conduce direct de la
Cotroceni.
Deputatul Sorin Vrăjitoru, vicepreşedinte PSD Călăraşi n-a
ezitat să arate cu degetul în direcţia lui Iohannis despre care
spune prin intermediul unui mesaj postat marţi pe pagina
personală de Facebook că urăşte, de fapt, românii care nu l-au
votat. “Avem un preşedinte care urăşte o bună parte dintre
români, acei români care nu l-au votat! Este incredibilă
atitudinea şefului de stat. Nu contează ce are de spus, el
vrea, cu fiecare ieşire la tv, să mai dea o palmă PSD! Fie că
vorbeşte despre carantină sau despre CEDO, Iohannis nu
face altceva decât să acuze PSD! Domnu' preşedinte,
oamenii au realizat că vreţi să mai creşteţi PNL în sondaje cu
atitudinea asta, dar... nu va fi aşa! PNL se duce-n jos şi o
merită, pentru că nimic nu este mai josnic decât să-ţi urăşti
propriul popor şi să crezi că-l poţi prosti la nesfârşit!” a scris
Vrăjitoru pe Facebook.
Cu un PNL care a coborât în doar 3 luni de la 47 la 33%, e greu
să-ţi mai păstrezi “cumpătul” şi să nu strigi în gura mare
“PeeeeeSeeeeeDeeeeee e de vină în toate!”

S. Vrăjitoru: Sprijinul pentru
agricultorii români, loviţi grav de
secetă, vine de la parlamentari!
Camera Deputaţilor a votat miercuri legea prin care
fermierii sunt scutiţi de plata apei folosită pentru irigaţii în
agricultură. Propunerea aparţine PSD, iar proiectul de lege
a trecut cu 303 voturi „pentru”, 0 „contra” şi 3 „abţineri”.
Legea este trimisă preşedintelui României pentru
promulgare, a anunţat cu puţin timp în urmă pe Facebook,
deputatul călărăşean, Sorin Vrăjitoru
“Sprijinul pentru agricultorii români, loviţi grav de secetă,
vine de la parlamentari! Astăzi, la propunerea Partidului
Social Democrat, Camera Deputatilor a adoptat, cu 303
voturi PRO şi 3 abţineri, scutiri la plata apei folosite
pentru irigaţii în agricultură! O măsura necesară, care mai
dă o gură de oxigen oamenilor care lucrează pământurile
ţării. Proiectul de lege reglementează faptul ca sursele de
apă subterană, apa curgătoare, lacurile de acumulare
piscicole şi lacurile de acumulare cu folosinţă energetică
pot fi folosite pentru irigaţii fără plata contribuţiei
specifice, atât pe perioada stării de urgenţă, cât şi pe o
perioadă de 6 luni de la încetarea acesteia. Legea merge
la Cotroceni, la promulgare.” a scris pe pagina personală
de Facebook deputatul PSD Călăraşi, Sorin Vrăjitoru,
membru al Comisiei pentru agricultură.
Proiectul de lege 164 / 2020 completează art.9 din Legea
nr.107/1996 cu un nou alineat (alin. 5) care are următorul
cuprins:
“(5) Pe durata stării de urgenţă, instituită conform legii,
precum şi pe o perioadă de 6 luni de la încetarea acesteia,
apele subterane utilizate pentru irigaţii pot fi folosite liber,
fără plata contribuţiei specifice de gospodărire a apelor.
Administraţia Naţională «Apele Române» elaborează, în
termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi,
metodologia de aplicare, ce se aprobă prin ordin al
conducătorului acestei autorităţi publice centrale în
domeniul apelor”.

Roxana Paţurcă: Economia României
duduie din pix. Pixul lui Florin Cîţu
“Ministrul care a picat de două ori în
Parlament testul moţiunii de cenzură,
pică şi testul bunului simţ, alături de cel
al cunoaşterii normelor elementare de
economie. Florin Cîţu ne spune că
economia României duduie şi că a
întrecut statele vestice, între care Franţa,
Italia şi Spania. Nu întâmplător, în
comparaţia PNL, liberalii au ales cele mai
lovite state de pandemia de COVID-19.”
a scris senatoarea Roxana Paţurcă,
preşedinte executive PSD Călăraşi pe
pagina de Facebook a PSD Organizaţia
Judeţeană Călăraşi care a continuat
“Trecând peste încercarea liberalilor de a
manipula opinia publică, trebuie văzută
realitatea de fapt, şi anume:
- creşterea economică care constituie
acum fala lui Cîţu, de 2,7% este de fapt o
scădere a ritmului de creştere faţă de
trimestrul I al anului 2019, atunci când
economia României creştea cu 5%, după
o creştere de 4,1% şi în trimestrul I 2018.
- trimestrul I înseamnă lunile ianuarie,
februarie şi martie. În luna martie, pe
data de 16, România decreta starea de
urgenţă şi abia apoi intra în măsurile de
izolare care au prăbuşit economia, adică
două săptămâni.
- cele 2 săptămâni în care s-a oprit
producţia industrială au prilejuit
creşterea exponenţială a consumului
intern. Din păcate, din cauza comunicării
defectuoase a auto-intitulatului Grup de
Comunicare Strategică, românii şi-au
făcut provizii de alimente şi apă,
supermarketurile golindu-se rând pe
rând. Consumul intern încă deţine o
pondere însemnată în economia
României şi, scriptic, a suplinit scăderea
producţiei. În ţări precum Franţa, Italia
sau Spania, orpirea producţiei în luna

martie a contribuit decisiv la scăderea
economiei. În România, ponderea
producţiei fiind mai mică şi fiind
suplinită de consumul intern în creştere,
economia nu a suferit la fel de mult.”
În opinia sa, ministrul Cîţu doar încearcă
să convingă pe toată lumea că economia
duduie, însă acest lucru se face doar din
pix, realitatea fiind de fapt alta.
“În concluzie, cu o scăderea a ritmului
de creştere economică şi cu o statistică
ce cuprinde nici două săptămâni din
momentul opririi economiei, cu o
creştere masivă a consumului intern,
Florin Cîţu încearcă să ne facă să credem
că economia ţării duduie. Din pix, pentru
că în realitate lucrurile stau total diferit.
Îl invit pe ministrul liberal să încerce
această manipulare cu cei peste 900.000
de români aflaţi în şomaj tehnic şi cu cei
300.000 care şi-au pierdut locurile de

“Până acum, ministrul Cîţu a
căzut de patru ori în şase luni.
Liberalii l-au adunat cu făraşul de
pe jos, l-au scuturat de praf şi au
decretat că poate fi refolosit, că
e foarte competent.” a declarat
deputatul PSD, Cristian Sefer care
a continuat subliniind că românii
au văzut cât de competent este.
“Nu a reuşit să răspundă concret
la o simplă întrebare: pe ce a
cheltuit miliardele împrumutate?

Îl mai invit pe acelaşi ministru Cîţu să
încerce manipularea ordonată de la
partid cu cele peste 96.000 de firme
româneşti care au depus dosarele în
cadrul mult prea lăudatului proiect IMM
Invest în urma căruia au fost aprobate
doar 12 (doisprezece) dosare pentru
împrumuturile cu dobândă zero.
Abia apoi poate să vină şi la noi şi să
încerce să ne mintă cu creşterea
economică şi cu economia care duduie.
Până atunci, mai ales după ce a picat de
două ori la moţiune în Parlament, ar fi
mai bine pentru toţi românii ca ministrul
de Finanţe să ia decizia cea mai bună
pentru ţară: să demisioneze.” a mai scris
pe Facebook parlamentarul călărăşean.
Preşedinte executiv al PSD Călăraşi
Senator Roxana-Natalia Paţurcă

Roxana Paţurcă: Românii, pe ultimul loc în
Europa la susţinerea economiei naţionale!
Potrivit datelor furnizate de Fondul Monetar Internaţional
(FMI), Guvernul liberal condus de Ludovic Orban alocă doar
3,5% din PIB pentru susţinerea economiei în pandemia de
coronavirus. Românie e devansată până şi de Bulgaria,
Guvernul de la Sofia alocând 11,7% din PIB. Pe primele 3 locuri
se află Germania, cu 27,9%, Franţa cu 19% şi Cehia cu 18%.
“Din păcate, românii sunt pe ultimul loc în Europa la susţinerea
economiei naţionale! Doar 3,5% din PIB însumează toate
măsurile prevăzute de Guvern pentru a sprijini firmele şi pentru
salvarea locurilor de muncă. Vecinii noştri, cu economii
comparabile, alocă de câteva ori mai mult decât România.”
susţine senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte executive al PSD
Călăraşi care a continuat “De ce s-a ajuns aici? Pentru că
Guvernul PNL a intrat în criză bugetară înainte de a intra în criza

Cr. Sefer: Pentru românii simpli şi pentru economia locală,
ministrul Finanţelor rămâne mai periculos decât un virus
Camera Deputaţilor a aprobat,
miercuri, moţiunea simplă
depusă de PSD împotriva
ministrului de Finanţe, Florin Cîţu.
Moţiunea simplă, intitulată
"Virusul Cîţu a infectat economia
naţională", a fost dezbătută în
şedinţa de luni. Au votat "pentru"
moţiune 166 deputaţi, 94
"împotrivă" şi 28 s-au abţinut.

muncă definitiv.

Nu a ştiut nici să răspundă dacă
şi cu cât va mari pensiile în
septembrie. Iar firmele au simţit,
din păcate, şi ele competenţa
ministrului liberal de Finanţe. Cel
mai mic pachet de sprijin, ca
răspuns la pandemie, dintre
statele europene, de doar 3% din
PIB. La acelaşi nivel cu Tunisia
sau Togo şi cu mult sub Polonia
(15% din PIB) sau Cehia (18% din
PIB)!” a mai spus Sefer.
În opinia parlamentarului social
democrat, Florin Cîţu este bun
pentru Iohannis şi PNL, nu şi
pentru românii simpli şi mediul
de afaceri. “Dar Preşedintele
Iohannis şi premierul Orban sunt
mulţumiţi de el! Florin Cîţu pare
să fie foarte bun doar pentru
liberali şi afacerile lor. Pentru
românii simpli şi pentru

economia locală, ministrul
Finanţelor rămâne mai periculos
decât un virus. Iar, din păcate,
nici aici nu există vaccin care să
repare efectul acţiunilor sale.” a
conchis deputatul PSD Călăraşi,
Cristian Sefer.

de coronavirus. În primul trimestru din 2020, România
acumulase cel mai mare deficit din ultimii 30 de ani! Pe bugetul
făcut de PNL, nu de PSD! Din această cauză plătesc cu mari
întârzieri şomajul tehnic, iar până ieri, doar o singură firmă din
categoria IMM reuşise să acceseze sprijinul guvernamental!”
Parlamentarul călărăşean trage şi un semnal de alarmă. “Mai
grav este că, nici pentru viitor, nu există niciun plan! Nici până
în acest moment Guvernul PNL nu a luat nicio măsură pentru
salvarea locurilor de muncă! Tot anunţă că “vor face”, “vor
analiza”, “vor decide”, dar până acum singurul rezultat este că
avem peste 1 milion de şomeri, iar românii sunt nevoiţi să-şi
rişte sănătatea pentru a merge la cules sparanghel în
Germania!” a conchis Roxana Paţurcă.

Cr. Sefer: Economia este la pământ, dar
preşedintele Iohannis spune că are nevoie
doar de REVIGORARE! Nu de soluţii!
Deputatul, Cristian Sefer, vicepreşedinte PSD Călăraşi a găsit şi o
explicaţie pe marginea „spectacolului prezidenţial” din ultimele zile. „
Simplu! Pentru a anunţa – deocamdată voalat – MĂSURILE DE
AUSTERITATE!” susţine Sefer care a continuat “Economia este la
pământ, dar preşedintele Iohannis spune că are nevoie doar de
REVIGORARE! Nu de soluţii! Nu de măsuri! Nu de un plan concret.
Acela e departe de a fi pus la punct de Iohannis şi Guvernul său de
incompetenţi. REVIGORARE!”
Parlamentarul social – democrat consideră că „Să vii după două luni
de zile şi să le spui românilor şi mediului de afaceri că au nevoie de
revigorare este insultător! 1 milion de oameni nu mai au locuri de
muncă, turismul, HORECA, industria şi agricultura sunt pe butuci. Sute
de mii de români şi antreprenori aşteaptă un semn clar că
preşedintele şi guvernul au soluţii pentru ei. Preşedintele PNL
Iohannis le spune să stea calmi.”
Sefer trage şi o concluzie “amară”, după 6 luni de guvernare liberală.
“Guvernul Orban încă analizează, reflectează, se gândeşte. Soluţiile
pentru români şi firme există, dar... lipsesc din planurile PNL! Până vor
fi anunţate... încălzire uşoară şi revigorare... Dacă nu, vor urma
”măsuri suplimentare de austeritate”!” a mai adăugat deputatul PSD
care a conchis “Aceasta este ''România normală'' a unui preşedinte
preocupat toată ziua de atacurile la adresa PSD şi nu de buna
guvernare a ţării.”
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Marius Dulce, despre amenajarea bazarului
provizoriu: Nu cred că-l vor mai putea face!
Vor începe sau nu în acest an
lucrările de modernizare a
Bazarului Big din municipiul
Călăraşi? Aceasta e întrebarea pe
care şi-o pun micii comercianţi
care-şi desfăşoară acolo activitatea
fără să fi primit până acum un
răspuns ferm din partea
autorităţilor locale. E adevărat că şi
criza generată coronavid şi-a pus
amprenta pe activitatea
investiţională a Executivului, ce
urma a fi derulată în acest an.
Totuşi, Primăria, prin Serviciul
Public Pieţe şi Oboare,
intenţionează să construiască în
perioada imediat următoare un
bazar provizoriu care să-i
găzduiască pe comercianţi până la
finalizarea lucrărilor de modenizare
a Bazarului Big. O decizie fermă nu
s-a luat încă, Executivul Primăriei
urmărind cu maxim interes evoluţia
pandemiei de coronavirus şi după
relaxarea restricţiilor care va intra
în vigoare din 15 mai.
În ciuda „optimismului” afişat de
conducerea SPPO, Marius Dulce
este sceptic în legătură cu
amenajarea imediată a bazarului
provizoriu. Liderul consilierilor PSD
susţine că e aproape imposibil ca
lucrările de la Bazarul Big să
demareze la începutul verii şi să se
finalizeze în termenul prognozat, de
6 luni.
„Înainte de toate, aş vrea să
subliniez încă o dată lipsa de
transparenţă pe care o afişează
actualul Executiv, inclusiv în
legătură cu construirea acestui
bazar provizoriu. Nu vorbesc nimic
despre această chestiune, după
părerea mea, destul de delicată.
Cert e că lucrarea privind
reabilitarea Bazarului Big a fost
licitată fiind stabilit şi câştigătorul
încă de anul trecut.
Din câte ştiu eu nici până la ora
asta nu s-a depus proiectul pentru
Bazar. Cât priveşte mutarea, cred
că-i o bătaie de joc la adresa
comercianţilor care şi-aşa se
chinuie să trăiască acolo. Nu cred
că le-a mers aşa de bine în această
perioadă. N-o să reuşească să-i
mute ci mai degrabă să-i încurce şi
să-i ducă în faliment pe
majoritatea dintre ei. S-a discutat
treaba asta de anul trecut înainte
de a se realiza licitaţia. Am dat de

la Consiliu suma de 50 de mii de lei
ca să înceapă lucrările la acel bazar
provizoriu: împrejmuire, asfaltare,
spaţializare, etc astfel încât să se
ştie clar câţi vor intra acolo şi
bineînţeles să nu-i deranjeze şi
cetăţenii care locuiesc în zonă. Dar,
ce să vezi? Nu s-a făcut nimic deatunci. Au rămas cu banii în cont.
La fel se va întâmpla şi anul acesta.
Mâine – poimâine suntem în iunie
şi nimic. Le vor trebui minim 2 luni
ca să amenajeze zona aşa cum
trebuie. Dacă vor face lucrări
superficiale, doar de dragul de face
ceva, ar însemna să-ţi baţi joc pur
şi simplu de oamenii ăia. Iddea e
să le creezi condiţii civilizate, nu
doar un spaţiu îngrădit în care să
instalezi nişte tarabe şi să-i „obligi”
pe comercianţi să stea acolo. Ar fi
bătaie de joc. Mai ales că nu se va
termina bazarul până la la sfârşitul
anului. Ar fi imposibil. Până se face
organizarea de şantier, până se
demolează, până încep să
construiască, o să treacă ceva
timp. Ce vor face cu oamenii ăştia
la iarnă?
Cei care-şi desfăşoară acum
activitatea în bazar sunt împinşi de
administraţia locală spre faliment,
80% dintre ei vor fi puternic
afectaţi.” a spus Dulce care a
conchis „În concluzie, nu cred că-l
vor mai putea face, sunt doar
minciuni. Am mai spus-o, ei mint
întruna, pentru că simt că
electoratul e tot mai nemulţumiţi
de ei. Uitaţi-vă prin oraş, se
lucrează haotic cam peste tot. Se
sapă, se trag cabluri, sparg
trotuarul pe o parte, astupă pe
cealaltă...Nu e în regulă ce se
întâmplă şi nu aşa se dezvoltă un
oraş”.

După două Autorizaţii de
construire emise,
lucrările tot n-au
demarat
Ideea construirii unui bazar
provizoriu a prins contur la
începutul anului 2018. Consilierii
locali au votat în plenul şedinţei
ordinare din 29 martie, Proiectul de
Hotărâre privind aprobarea dării în
administrare a suprafeţei de 2.000
mp teren, situat pe raza
municipiului Călăraşi,strada

Trandafirilor, către Serviciul Public
Pieţe Oboare Călăraşi. „Proiectul
are ca obiect principal aprobarea
dării în administrare a suprafeţei de
2000 mp teren, situat pe raza
municipiului Călăraşi, strada

Pe 6 februarie 2020 se emite o
nouă Autorizaţie de construire,
având numărul 23 prin care „Se
autorizează executarea lucrărilor de
construire pentru Amenajare Bazar
Provizoriu”, valoarea lucrărilor fiind

Trandafirilor, în Zona Bl. D 25 – D23,
către Serviciul Public Pieţe Oboare
Călăraşi, în vederea amenajării unui
bazar provizoriu, în care
comercianţii care au spaţii
închiriate în Bazarul BIG, din strada
Cornişei, unde se vor face lucrări de
reamenajare, să-şi poată continua
activitatea comercială. Terenul în
suprafaţă de 2000 mp, situat în
municipiul Călăraşi, strada
Trandafirilor, în zona blocurilor D23
– D25, aparţine domeniului public
al municipiului Călăraşi, conform
Hotărârii Consiliului Local nr.
31/28.03.2013 privind privind
trecerea din domeniul privat în
domeniul public al municipiului
Călăraşi, a unui imobil – teren,
situat în municipiul Călăraşi, strada
Trandafirilor, judeţul Călăraşi.
Amenajarea noului Bazar, în strada
Trandafirilor, se va face cu
respectarea tuturor formalităţilor
legale.” se arată în Raportul la PH-ul
mai sus menţionat.
După un an, mai exact pe 20 iunie
2019 se eliberează şi Autorizaţia de
construire nr.251, lucrările de
amenajare fiind estimate la circa 50
de mii de lei, sumă transferată în
contul SPPO, în baza unui Proiect
de hotărâre votat de aleşii locali.
Dar, totul s-a redus la faza de
intenţie.

estimată la 38.374 de lei.
Două luni mai târziu, „Prin adresa
15.867 / 28.04.2020, Primăria
înştiinţează proprietarii de
autovehicule din zona aferentă
lucrărilor D23 şi D25 că va demara
începând cu 04.05.2020 lucrările de
amenajare a bazarului provizoriu,
situat în curtea interioară a
blocurilor D23 şi D25, lucrări
autorizate în baza Autorizaţiei de
construire nr. 251 / 20.06.2019
(Deci nu a Autorizaţiei 23 /
06.02.2020!)” rugându-i să
procedeze la “parcarea
autovehiculelor numai pe platforma
betonată adiacentă terenului pe
care urmează a fi amenajat bazarul
pentru a permite astfel execuţia în
bune condiţii a lucrărilor”. Primăria
prezintă şi scuze cetăţenilor pentru
disconfortul creat asigurându-i că
“Bazarul provizoriu va funcţiona
doar pe perioada execuţiei
lucrărilor la noul bazar din str.
Belşugului, conform graficului de
lucrări maxim 6 luni”
Obiectivul Primăriei e, unul, extrem
de ambiţios, nu doar din
perspectiva timpului scurt de
finalizare a proiectului, adică 6 luni.
Valoare propusă de Primărie, spre
finanţare, este de doar 2 milioane
de lei, bani care provin din cel de-al

doilea împrumut bancar, de altfel,
insuficientă pentru terminarea
lucrărilor în condiţiile în care
investiţia este estimată la circa 5,4
milioane lei (TVA inclus). De und
ear putea obţine Primăria bani
pentru finanţarea “diferenţei” de
3,4 milioane lei? Un răspuns vine şi
de la Marius Dulce „Tot din
împrumut. Prin Hotărâre de
Consiliu Local pot schimba
capitolele bugetare astfel încât să
mute banii din cel de-al doilea
împrumut dintr-o parte în alta. Nu
ştiu dacă li se va permite să tragă
toţi banii în acest an” a spus Dulce
care a continuat „Resurse mai pot
găsi şi dacă pun la loc cei 6
milioane şi ceva de lei, utilizaţi
pentru Poşta Veche. Cu aceşti bani
vor putea finaliza şi Bazarul Big dar
şi Piaţa Centrală, investiţie
evaluată, dacă nu mă înşel, la
peste 5,3 milioane lei. Ce nu
înţeleg eu este de ce trebuie să
plătim noi banii care provin din
împrumutul al doilea dacă lucrarea
e finanţată din fonduri europene.
Văd că nici până la ora asta nu e
terminată. Eu înţelesesem că
virează constructorului suma asta
de 6 milioane ca să termine
lucrarea, aflată într-un stadiu
avansat de finalizare.
Constructorul şi-a luat banii iar
noi, comunitatea, plătim şi
dobânda aferentă acestor bani. Nu
ştiu în care măsură se justifică
„urgenţa” ca să ne împrumutăm
1,5 milioane euro când ar fi putut
cu banii ăştia să termine de
asfaltat în cartierul Mircea Vodă
sau să acţioneze pe strada
Locomotivei pentru că tot
„beneficiază” de un ditamai
disconfort cetăţenii de acolo când
plouă. Din nefericire, administraţia
liberală nu e interesată decât de
cheltuirea rapidă a acestor bani. Şi
după ei, potopul!”

Modernizare BAZAR BIG din
Municipiul Călăraşi proiectare si executie – HCL
177/28.11.2017
Valoarea investitiei este:
5.404.653,55 lei cu TVA.
Construcţia se va dezvolta pe parter
şi va avea dimensiunile în plan de
40,80x40,86 m. Înălţimea totală va
fi de 6,45 m iar cea liberă de 4,00
m. Suprafaţa construită = 1667,09
mp. Suprafaţa construită
desfăşurată = 1667,09 mp.
Suprafaţă utilă = 1603,75 mp
Valoarea propusa spre finantare
prin credit: 2.000.000 lei

Marius Dulce: Din păcate, nici până
acum n-am primit vreun răspuns din partea
Executivului Primăriei Călăraşi
Nici după două luni de zile, Executivul Primăriei Călăraşi n-a
reuşit să livreze răspunsurile solicitate, în plenul şedinţei
ordinare a Consiliului Local municipal din februarie, de liderul
consilierilor PSD, Marius Dulce, în urma interpelării privind
modul de cheltuire a sumelor contractate în baza celor două
împrumuturi bancare, estimate la circa 67 de milioane de lei. “La
finele lunii februarie, în cadrul şedinţei ordinare de plen, am
solicitat Executivului să prezinte o situaţie a cheltuirii banilor
proveniţi din împrumuturile bancare. Concret, ce obiective s-au
realizat până acum şi ce investiţii preconizează a se realiza cu
aceşti bani. Ce rate şi ce dobânzi plătim pentru aceste
împrumuturi. Că tot invocăm întruna acest principiu al
transparenţei, nu? Din păcate, nici până acum n-am primit
vreun răspuns din partea Executivului. Mă gândesc cam cât
pătimeşte un cetăţean al acestui municipiu dacă „îndrăzneşte”
să solicite informaţii în baza Legii 544 / 2001!” a declarat Dulce
care şi-a exprimat “nedumerirea” în legătură cu costul ridicat al
lucrărilor de reabilitare şi modenizare a străzii Griviţa, respectiv
B-dul N. Titulescu, în condiţiile în care o parte din lucrări ar fi
susţinute financiar chiar de către operatorii de telefonie, internet
şi electricitate iar “realitatea” din teren, în opinia sa, diferă

sensibil faţă de imaginile cu cele două obiective, prezentate în
Consiliul Local.
“Aştept răspunsuri din partea conducerii actuale a Primăriei în
legătură cu modul în care se realizează “marile” lucrări de
infrastructură rutieră, stradală. Şi mă refer la Strada Griviţa şi Bdul N. Titulescu care înghit sume importante, estimate la circa
170 de miliarde de lei vechi, bani din împrumuturi. Se vede clar
că lucrările realizate până acum nu respectă “obiectivele”
asumate în cadrul fiecărui proiect. Din ce ni s-a prezentat în
Consiliu, e o diferenţă vizibilă faţă de ceea ce vedem, cu ochiul
liber, pe teren. Poate, într-o bună zi, ar trebui să se autosesizeze
şi Curtea de Conturi ca să verfice aceste lucrări. De ce? Pentru
că nu vedem parcări până aproape de scările blocurilor. Din
discuţiile purtate cu cei din teren, am aflat că lucrările privind
amenajarea tubulaturii subterane în care sunt coborâte
cablurile de telefonie, internet şi electricitate de pe stâlpi care
nu erau incluse în proiect, sunt suportate financiar chiar de
către companiile care furnizează aceste tipuri de servicii. Şi
atunci, să ştim clar ce se întâmplă cu genul acesta de lucrări şi
unde s-au dus banii. Care nu-s puţini deloc.” a mai adăugat
Marius Dulce.

