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depus în 2014 şi abia în 2018 am reuşit să pentru aparatură. La fel şi în acest an doar că Pentru realizarea unor obiective care 
accesăm fondurile europene. De atunci am tot de data asta banii au venit în contul au vizat, în esenţă,  dezvoltarea 
făcut documente ca să ne încadrăm în costuri. coronavirusului, să zic aşa.

municipiului Olteniţei, de-a lungul 
O altă sumă importantă atrasă în aceşti ani de Acum 6 luni am fost anunţaţi că am fost celor două mandate, primarul Petre mandat se referă la Centrul de Cultură. Îmi „aprobaţi” pe lista de finanţare POR şi de 

Ţone „a apelat” atât la fonduri place să cred că cele 5 milioane de euro atunci am tot făcut clarificări. Dacă nu 
pentru acest Centru care include Biblioteca, guvernamentale cât şi europene care traversam această cumplită criză provocată de 
Muzeu Arheologic şi sala de spectacole cu coronavirus, am fi semnat contractul încă de au stat la baza proiectelor de finanţare.
dotările necesare, ar fi cumva cireaşa de pe acum 3 luni. Cine crede că-i uşor să 
tort. Să ai o investiţie atât de mare prin CNI Pentru ultimul, „Reabilitarea, Modernizarea şi implementezi un astfel de proiect mai ales pe 
iar tu, ca UAT, să nu pui nici un leu, e o Echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Ambulatoriu care-i parte integrantă din Spital 
realizare extraordinară!Municipal Olteniţa” - Proiect finanţat prin transformat prin Ordin al Ministrului Sănătăţii 
Pe această listă, aş adăuga şi banii proveniţi Programul Operaţional Regional 2014-2020, în spital suport – COVID, se înşeală amarnic. 

Axa Prioritară 8, Prioritatea de Investiţii 8.1.A, a de la ANL, în jur de 96 de miliarde de lei vechi, Mai avem un proiect tot pe POR, adică pe 
semnat recent contractul în valoare de pentru construirea celor 56 de unităţi fonduri europene, care a trecut de prima fază 
10.249.389,39 lei, din care valoarea locative, recepţionate de puţin timp. Avem în dar tot din pricina coronavirusului avem 
nerambursabilă este de 9.336.783,26 lei. vedere un al doilea proiect pe ANL pentru probleme cu paşii următori. E vorba de o 

construirea altor 48 de unităţi locative. Ţone a trecut în revistă proiectele demarate, şcoală care are în curte o sală de sport care 
Suntem într-un stadiu avansat şi cred că în inluzând aici şi cele 56 de unităţi locative trebuie făcută. Întotdeauna m-au interesat 
toamnă, cel mai probabil, va demara şi realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, fondurile europene dar nu numai. Proiecte 
construirea lor. Sunt realizări în beneficiul recepţionate la începutul săptămânii trecute. semnificative, pe bani importanţi au fost 
cetăţeanului”realizate şi cu fonduri guvernamentale, pe „Înainte de toate, daţi-mi voie să nu răspund 

PNDL.” a declarat primarul Ţone care a Şi bugetul local va cunoaşte în perioada calomniilor, denigrărilor, a celor jocuri 
continuat „În aceşti ani, în cadrul Programului următoare creşteri semnificative, odată cu subversive cum le numesc eu, legate de 
Naţional de Dezvoltare Locală, am derulat 3 începerea activităţii celor doi investitori aduşi incapacitatea noastră de a accesa fonduri 
proiecte destul de „măricele”. Primul a fost în la Olteniţa care vor investi în jur de 260 de europene în cadrul unor diverse proiecte. Mă 
2014, cifrat la 15 miliarde de lei vechi pentru milioane de dolari. „Dacă discutăm de fonduri adresez cetăţenilor municipiului Olteniţa ca să 
asfaltarea unor drumuri. Al doilea, tot pentru ştie adevărul. Observ cu tristeţe că nu atrase, disacutăm până la urmă de 
asfaltări drumuri, în 2017, valoarea pomeneşte nimeni că în urmă cu 5 ani am supravieţuirea oraşului. Chiar dacă nu e vorba 
proiectului fiind de 17 miliarde de lei vechi. Şi reabilitate Turnul cu fonduri europene. Tot în de bani atraşi direct, am reuşit să aduc la 
mai e proiectul al cărui contract l-am semnat legătură cu fondurile europene, nu vorbeşte Olteniţa două investiţii în valoare de 260 de 
în decembrie 2018 care e acum în derulare şi nimeni de faptul că avem în derulare un milioane de dolari. Din punctul meu de 
vizează o extindere de reţea de canalizare, în proiect pe POCA, în valoare de 800 de mii de vedere, este extraordinar pentru localitatea 
valoare de 65 de miliarde de lei vechi. Mai euro. Nimeni nu pomeneşte că avem de noastră. Una din cele două societăţi, Walter 
avem un proiect depus tot pentru asfaltare asemenea în derulare, un proiect, e drept Tosto a început să lucreze, e adevărat, 
dar deocamdată ne cam luăm gândul pentru mult mai mic, în sumă de 15 mii de euro, ca în deocamdată, timid, pentru că se transferă 
că după cum ştiţi Fondul de Dezvoltare şi municipiul Olteniţa, în punctele mai punctul de lucru din Bucureşti la noi, la 
Investiţii s-a stins. E posibil să apară PNDL 3 importante cetăţenii să beneficieze de Wi-Fi Olteniţa. E ceva terbil! Dar când se va lucra la 
dar îi asigur pe olteniţeni că sunttem pregătiţi gratuit. Ei vorbesc de fonduri europene ca şi capacitate maximă, cele 300,  400 de salarii, la 
să depunem proiecte şi pe acest program.cum ar trebui să vină de ordinul zecilor, nivelul Olteniţei, se vor resimţi în bugetul 

sutelor de milioane de euro. Nu este aşa! Tot la acest capitol de „surse atrase”, aş vrea local. Plus impozitul pe proprietate care este, 
să precizez că în 2015, am atras de la Acum, pe POR, am obţinut finanţare de 2,1 nu încape dubii, extraordinar de benefic 
Ministerul Sănătăţii 30 de miliarde de lei vechi milioane euro pentru Reabilitarea şi pentru noi. Eu cred că orice primar ar trebui 
pentru aparatură. Anul trecut au fost de modernizarea Ambulatoriului Integrat al să facă lucrurile astea” a conchis primarul 
asemenea atraşi mulţi bani la Spital tot Spitalului Municipal. Primul proiect a fost Petre Ţone.

din bugetul de stat este de aproximativ 
2,7 milioane de lei, în timp ce 
cofinanţarea eligibilă a beneficiarului 
depăşeşte valoarea de 190 de mii de lei, 
diferenţa, de peste 720 de mii de lei 
reprezentând  valoarea cheltuielilor 
neeligibile. Perioada de implementare a 
proiectului este de 97 de luni, în 
intervalul 31 martie 2014 – 28 martie 
2022.

„Reabilitarea, Modernizarea şi 
Echiparea Ambulatoriului 

Integrat al Spitalului Municipal 
Olteniţa” - Proiect finanţat prin 
Programul Operaţional Regional 

2014-2020, Axa Prioritară 8, 
Prioritatea de Investiţii 8.1.A

1 .VALOARE TOTALĂ PROIECT: 
10.249.389,39 LEI, din care:

La începutul săptămânii a fost semnat ştiţi că începe o perioadă extrem de a) Valoare totala eligibila: 9.527.340,10 
contractul de finanţare al proiectului grea să implementăm acest proiect. lei, din care:
„Reabilitarea, Modernizarea şi Echiparea Cine crede că-i uşor să implementezi un 

- nerambursabilă: 9.336.783,26 leiAmbulatoriului Integrat al Spitalului astfel de proiect, mai ales pe 
- cofinanţare: 190.546,84 leiMunicipal Olteniţa, proiect finanţat prin Ambulatoriu, care este parte integrantă 

Programul Operaţional Regional (POR) a Spitalului Municipal, acum spital – b) Valoare neeligibilă: 722.049,29 lei
2014 – 2020, Axa Prioritară 8, Prioritatea suport COVID, se înşeală amarnic. Dar 2. OBIECTIVUL GENERAL AL 
de Investiţii 8.I.A, prin intermediul niciodată nu ne-am plâns şi nu o s-o PROIECTULUI: Obiectivul general al 
căruia autorităţile locale olteniţene vor facem nici acum!” proiectului este dezvoltarea 
creşte calitatea serviciilor medicale În cadrul proiectului „Reabilitarea, infrastructurii sanitare, prin investitii în 
furnizate populaţiei deservită de Modernizarea şi Echiparea dotari sau lucrari necesare 
ambulatoriul integrat. Ambulatoriului Integrat al Spitalului infrastructurilor sanitare, care contribuie 

Municipal Olteniţa” vor fi realizate „Ieri (n.r. luni, 27 aprilie), am semnat la dezvoltarea operationalitatii la nivel 
lucrări de reabilitare termică, contractul de finanţare pe care-l national, regional si local, reducând 
recompartimentare şi amenajare a aşteptam cam de mult. Primul proiect inegalitatile în ceea ce priveste starea de 
corpurilor A şi B din instituţia de pe care l-am făcut a fost în 2014. Până sanatate publica si îmbunatatind accesul 
sănătate călărăşeană, unde funcţionează în 2018 n-am reuşit să accesăm fonduri la serviciile medicale de calitate.
Ambulatoriul integrat. Totodată, europene şi aici se vede încă o dată că Prin proiect se urmareste modernizarea 
infrastructura va asigura căi adaptate de nu contează cine e la conducerea ţării. si tehnologizarea la nivel European a 
acces în secţia medicală vizată de Fonduri europene se pot accesa atunci infrastructurilor sanitare deficitare, care 
proiect, inclusiv pentru persoanele cu când este momentul. De ce am utilizeaza in continuare aparatura uzata 
dizabilităţi, precum şi spaţii de pomenit de 2017, 2018? Pentru că a fizic si moral, prin achizitia de 
depozitare sau de organizare a unui trebuit să refacem toată documentaţia echipamente noi si eficiente, ce aduc 
ghişeu de informaţii. Nu în ultimul rând, întrucât nu ne mai încadram în costuri. atat o crestere calitativa a serviciilor 
Ambulatoriul integrat va fi dotat cu Şi din nou, am fost nevoiţi să depunem oferite, cat si o crestere cantitativa a 
echipamente tehnice performante care proiectul” a declarat pentru numarul de personae beneficiari de 
să determine o creştere semnificativă a www.arenamedia.ro, primarul Ţone care servicii medicale, imbunatatind starea 
calităţii serviciilor medicale furnizate, a continuat „Acum 6 luni am fost de sanitate publica la nivel national, 
reducând pe această cale numărul de anunţaţi prima dată că am fost regional si local.
internări.aprobaţi pe lista POR dar de atunci am 

Proiectul presupune reabilitarea tot făcut clarificări. Dacă nu era această Pentru consolidarea serviciilor medicale 
corpului de cladire aferent pandemie, probabil că am fi semnat furnizate de Ambulatoriului integrat, 
ambulatoriului, precum si dotarea acest contract încă de acum 3 luni. Dar investiţiile se ridică la o valoare totală de 
acestuia cu echipamente medicale si e de înţeles, având în vedere 10.249.389,39 lei. Din această sumă, 
mobilier.momentele dificile prin care trecem cu aproape 6,7 milioane de lei reprezintă 
3. TERMEN FINALIZARE PROIECT: toţii. Nu am nimic de reproşat. Într- alocarea Fondului European de 
28.03.2022. adevăr este o satisfacţie teribilă dar să Dezvoltare Regională (FEDR), contribuţia 

În contextul pandemiei de coronavirus, bugetele locale au 
fost afectate în această perioadă. Primarul Olteniţei, 
Petre Ţone susţine că problemele mari derivă din nivelul 
tot mai scăzut al impozitului pe venit şi al sumelor 
defalcate din TVA. În general, olteniţenii s-au străduit să-
şi achite impozitele şi taxele locale, beneficiind în 
continuare de bonificaţia de 10% în cazul achitării 
acestora în totalitate. Ţone trage şi o concluzie 
pertinentă: reluarea activităţilor e absolut necesară 
pentru evitarea unui colaps economic.

î Domnule primar, am impresia că în acest context sumbru al 
pandemiei de coronavirus a scăzut şi gradul de încasare a 
impozitelor şi taxelor locale. Ce ne spuneţi?
Nu. Cel mai dureros e că a scăzut impozitul pe venit pe care-l 
colectezi de la absolut toţii agenţii economici. De exemplu, în luna 
aprilie, comparativ cu martie, a scăzut cu o treime. De asemenea, 
sumele defalcate din TVA au scăzut.
î S-au „repezit” olteniţenii să-şi achite datoriile până la 31 martie 
ca să beneficieze şi de bonificaţie?
Păi nu ştiţi că s-a prelungit termenul?
î Ba da, dar şi veniturile lor au fost afectate.
Avem o încasare bună, să ştiţi. Am o relaţie bună cu agenţii 
economici pe care mi-am construit-o în timp. Pe birou, am în 
permanenţă o listă a datornicilor actualizată la trimestru. Eu îi invit 
aici, stăm de vorbă, găsim soluţii şi în felul acesta reuşesc să-i 
determi pe foarte mulţi să-şi plătească impozitele şi taxele. Dacă vă 
aduceţi aminte din dialogul purtat anterior, luna ianuarie a fost la un 
moment dat pe linie de cuţit, să nu putem plăti salariile angajaţilor 
noştri. Pentru că nu se votase bugetul, era o nebunie...
A fost suficient să dau 3, 4 telefoane la contribuabilii mai mari care 
în urma discuţiilor purtate au virat sume cuprinse între 500 de 
milioane şi 1 miliard (bani vechi), reuşind să facem astfel fondul de 
salariii. Şi n-am avut astfel nicio problemă. Săptămâna trecută, 
bunoară, i-am mulţumit încă o dată unuia dintre ei care mi-a spus 
„Domu' primar, ne-aţi ajutat să scăpăm de datorii!”
î V-aţi făcut până la urmă un „bine” reciproc...
Da. Deci, după părerea mea, vor fi probleme dacă nu reia munca. 
Pentru mine e aproape de neînţeles de ce nu lucrează frizerii...Adică 
avem voie să mergem la Lidl, Penny unde întâlnim zeci de oameni, în 
pieţele agroalimentare la fel pentru că e greu de crezut că poţi 
păstra distanţarea socială acolo, dar un dentist nu poate lucra...Sunt 
lucruri care-mi scapă. Sunt întrutotul de acord să nu se redeschidă 
şcolile. Pentru că cei mici nu vor ţine masca pe faţă sub nicio formă. 
Să ne ferească Dumnezeu de vreun focar care să plece de la copii! 
Nu se poate, să-l ştii bolnav şi să nu-l iei în braţe! Şi atunci, e bine să 
ne protejăm copiii. În rest, sunt destule meserii despre care cred că 
e bine să-şi reia activităţile.
î Tineretul a plecat la cules de sparanghel...
Ietaţi-mă, dar e important şi la noi. Eu, acum, nu discut de politica 
guvernului. Vă rog să mă credeţi că nu mă interesează acum politica. 
În această perioadă, vreau ca oraşul să fie bine aprovizionat. Mă 
bucur că şi celor în vârstă li s-a dat posibilitatea să vină cu produse, 
legume, fructe în pieţe pentru că şi de acolo vin banii din impozitul 
pe venit.
î Mulţumesc.

În spaţiul virtual a reapărut discuţia demersuri ca să recuperăm acel europene (50%, contribuţie statul 
cu privire la „dezinteresul” teren. Ştiu şi de demersurile făcute român, 50%, fonduri europene), mi-a 

de ceilalţi. Dl. Costinel Milescu care spus clar că până nu se termină manifestat de autorităţile publice 
şi-a dorit foarte mult acest teren „a investiţia nu se poate face nimic. locale din Olteniţa faţă de 
cedat” farmecelor Elenei Udrea care Ceva mai târziu a devenit ministru, readucerea în administrarea 
i-a dat un teren societăţii Radion Dan Şova. I-am adus pe dl. ministru Primăriei a portului. Muţi 
Tehnologica, în speranţa că ne vor Şova şi pe dl. Iliescu, la Olteniţa. I-am „internauţi” consideră că 
retransmite spre administrare toată dus cu o şalupă pe apă ca să vadă dezvoltarea unor activităţi în jurul 
această suprafaţă de teren. proiecţia acestui teren pe malului acestui port ar genera venituri 

românesc. A fost imposibil să o Scriptic, prin Hotărâre de Guvern, s-consistente la bugetul local.
scoatem la capăt. APDF-ul, ca să se au alocat şi 40 mld. lei, pentru portul Deunăzi, l-am întrebat pe primarul 
asigure că avem şanse puţine, a turistic.Petre Ţone care este „adevărul” 
închiriat părţi din acest teren pe 49 î Şi ce s-a întâmplat cu banii?legat de acest „dezinteres”, 
de ani, pe 25 de ani, unor persoane subliniind că terenul care include şi Staţi să vedeţi că n-a fost decât o juridice private care să facă nişte 

portul se află în administrarea CN şmecherie. Neputând sau nevrând să silozuri.
APDF Giurgiu iar şansele de preluare ne transmită şi terenul, banii au fost 

î Deci e o poveste încheiată?sunt aproape nule. Pentru o bună retraşi tot prin HG. Nu poţi să dai bani 
După părerea mea, da. Pentru mulţi perioadă de timp de-acum încolo! acolo unde nu se poate.
ani de acum încolo. Când am devenit primar, în 2012, 
î Firma Radion a continuat să-şi bineînţeles că am început să pun î Domnule primar, am văzut o serie 
desfăşoare activitatea aici?întrebări şi să fac toate demersurile. de păreri, opinii, de comentarii, în 
După necazul pe care l-a păţit şeful, Primul l-am făcut împreună cu fosta legătură faptul că Primăria n-ar fi 
acum câţiva ani, firma e în faliment. deputată PNL, Raluca Surdu care mi-a preocupată de aducerea portului în 
Nu mai desfăşoară nicio activitate. adus la Olteniţa un secretar de stat administrarea ei. Vi se reproşează că 
Dar a devenit proprietară pe acel de la Ministerul Transporturilor.n-aţi fi interesaţi să fructificaţi 
teren.această sursă potenţială de bani. î Şi v-a lămurit?

Spuneţi-ne, care e adevărul? î Şi vă plătesc impozite?Decât parţial. La acea discuţie, am 
În 1999, în timpul Guvernului CDR, Fără discuţie. Însă doar taxa pe teren, solicitat să vină şi directorul de la 
cei de la CN APDF Giurgiu au altceva n-au ce să-mi dea pentru că s-APDF Giurgiu care şi acum are în 
revendicat spre administrare 8,8 ha au ocupat de agregate: nisip, bals, administrare terenul. În momentul 
care includ toată faleza din dreptul pietriş. Deci nu au investiţii acela, domnul ministru secretar de 
Olteniţei, bineînţeles şi portul. S-au imobiliare.stat care a aflat că APDF are în 
făcut de atunci foarte multe derulare un proiect pe fonduri î Mulţumesc.

n Olteniţa

Convocaţi miercurea trecută într-o şedinţă de 
lucru privind evaluarea activităţii SC Ecoaqua SA 
Călăraşi, reprezentanţii acţionarilor din AGA au 
hotărât revocarea Consiliului de Administraţie a 
operatorului regional de apă şi canal. Decizia a 
survenit după dezbaterea Raportului de expertiză 
financiar – contabilă extrajudiciară privind 
verificarea indicatorilor de performanţă 
menţionaţi în componenta de administrare, 
analiza riscului economic şi analiza financiară a 
societăţii Ecoaqua, întocmit de un expert 
independent.

„Şi eu am votat ca să fie demis Consiliul de 
Administraţie” a declarat primarul Petre Ţone, 
reprezentantul Consiliului Local Olteniţa care 
deţine un procent de 16,4% din capitalul 
societăţii.

Ţone a explicat şi motovele care au stat la baza 
acestei decizii. „S-a prezentat un material care, 
pur şi simplu, pe mine m-a îngrozit citindu-l. 
Aproape în integralitate indicatorii nu au fost 
realizaţi. Şi în condiţiile acestea, în care e un 
dezastru, nu cred că putea fi luată o altă decizie. 
Nu pot să cred! La iniţiativa Consiliului Judeţean 
s-a întocmit un Raport de expertiză financiar – 
contabilă extrajudiciară. Şi dacă veţi avea 
posibilitatea să-l răsfoiţi, e pur şi simplu de 
domeniul incredibilului, adică să nu realizezi 
niciun fel de indicator!

De pildă, Cifra de afaceri pentru 2019 nu a fost 
atinsă. Profitul pe 2019 e un alt indicator care nu 
a fost îndeplinit Nivelul pierderilor de apă, 
obligaţie asumată prin contract, e la nivelul de 
39%. Foarte mare! La nivelul anului 2019 s-au 
înregistrat pierderi de 124.540 metri cubi. Un alt 
indicator, Creşterea numărului de branşamente, 
nu e îndeplinit. Şi vă mai pot cita din acest 
Raport. Coeficientul de realizare a indicatorilor 
privind productivitatea muncii nu e îndeplinit. 
Ş.a.m.d.” a spus Ţone care a continuat „Eu am 
încredere în acest Raport, întocmit de un auditor 
independent în baza datelor şi a documentelor 
puse de către CA la dispoziţia AGA şi a 
directorului general. Astea sunt cifrele puse la 
dispoziţie de dumnealor! Sincer, n-am avut nici 
un regret în luarea acestui vot. Să sperăm, din tot 
sufletul, că noul CA va alege un preşedinte şi 
împreună cu Cezar Neagu să redreseze situaţia. 
Că dumnealor (n.r. conducerea SC Ecoaqua) se 
vaită întrună şi cer bani. În Raportul pe 2019 apar 
sume reprezentând sponsorizări pentru futsal, 
fotbal. Iertaţi-mă, să cheltuieşti sute de milioane 
de lei vechi pe sponsorizări când tu ai o situaţie 
atât de grea, e... Ar trebui să intervină Curtea de 
Conturi şi să-i oblige să recupereze banii de la 
aceste entităţi sportive care probabil n-or avea 
nici ele de unde să-i dea.”

Întrebat când va fi ales noul Consiliu de 
Administraţie, primarul Olteniţei a precizat „Deja 
am ales un Consiliu de Administraţie provizoriu. 
Sunt oameni extrem de capabili. Din vechiul CA, 
au mai rămas 2 oameni, după părerea mea 
extrem de valoroşi, integri. Sper ca noul CA să 
colaboreze mai bine cu Cezar Neagu care a avut o 
intervenţie care pe mine m-a deranjat. A zis 
„Domnilor, staţi un pic că că n-are nicio vină CA”. 
Şi atunci, am replicat „Dom'le dacă n-are CA nicio 
vină, înseamnă că dumneata eşti singurul 
vinovat. Pentru că dumneata ai condus nemijlocit 
această întreprindere”. Nu vi se pare corectă 
observaţia?” 

Sursele noastre susţin că membrii CA demis 
intenţionează să conteste decizia asumată în 
cadrul AGA.

SC ECOAQUA SA Călăraşi a fost creată în 2004, ca 
operator de apă şi canalizare al judeţului Călăraşi. 
SC ECOAQUA SA Călăraşi este o societate pe 
acţiuni, deţinută în totalitate de autorităţile locale.

Structura capitalului social al operatorului 
regional SC ECOAQUA SA: Consiliul Judeţean 
Călăraşi; 32,8%; Consiliul Local Călăraşi: 25,2%; 
Consiliul Local Olteniţa: 16,4%; Consiliul Local 
Urziceni: 16,4%; Consiliul Local Budeşti: 4,8%; 
Consiliul Local Lehliu – Gară: 2,4%; Consiliul Local 
Fundulea: 2%

Componenţa Consiliului de Administraţie revocat

Preşedinte: Ioan Bica

Membri: Liviu Zavalaş; Claudiu Iorgovici; 
Alexandru Voican: Cătălin Vlăduţ Popescu; 
Lauriana Burlacu; Florica Şerban.

Contractul de mandat a început pe 24 august 2017 
şi urma să se încheie pe 23 august 2021.

electric, pentru aceste utilităţi. Că tot veni vorba de utilităţi, una 
dintre cele mai mari victorii ale mele e că am reuşit să schimbăm 
soluţia proiectantului. Şi aici un mare merit îl are Ciprian Pandea şi dl 
ministru Stănescu cărora le mulţumesc încă o dată pentru sprijin. 
Acest bloc pe care-l preluăm era prevăzut prin proiectare să fie 
alimentat de la o centrală termică. Deoarece sistemul centralizat a 
clacat, am început bătălia să dotăm fiecare apartament cu centrală 
termică pe gaz. Deci a trebuit să schimbăm soluţia proiectantului iar 
acest lucru se datorează celor doi pe care i-am menţionat” a mai spus 
Ţone.

Pentru viitorul bloc ANL mai e 
nevoie de o singură semnătură

Primarul Petre Ţone susţine că cel mai probabil în toamnă vor începe 
lucrările şi la cel de-al doilea bloc ANL care va cuprinde 48 de unităţi 
locative. Proiectul se află la CT-ul de la MLPDA pentru ultima 
semnătură. „Al doilea bloc înseamnă alte 48 de unităţi locative. Un 
mare merit pentru că suntem lao semnătură distanţă, îl are fostul 
director al ANL. Venind valul ăsta liberal, n-a mai contat calitatea 
profesională a oamenilor...M-a ajutat foarte mult. Blocul este 
proiectat, este agreată soluţia, am trecut cu bine prin toate furcile 
caudine. Suntem la ultima semnătură, la CT-ul de la minister care ar 
trebui să fie o formalitate trecând prin CT-ul de la ANL. E în aceeaşi 
zonă şi normal ar fi ca în toamnă să înceapă lucrările” a precizat Ţone 

La Olteniţa, Agenţia Naţională pentru Locuinţe a recepţionat la finele care a conchis. „E pe sufletul meu.N-am avut treabă cu construcţia, cu 
lunii aprilie blocul de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, banii...Totul s-a derulat prin ANL, şi mă refer la proiectare plus 
construit de la zero, cu 56 de unităţi locative pe care l-a predat apoi execuţie. Cât s-a construit primul bloc ANL, n-a existat săptămână să 
Primăriei, beneficiarul acestei investiţii estimate la peste 9,6 miloane nu fiu acolo, să nu văd şi să nu-mi dau cu părerea. Până la urmă noi 
lei. „ANL a convocat comisia de recepţie la terminarea lucrărilor. suntem beneficiarii şi atunci trebuia să iasă foarte bine. La un 
Comisia numită de mine, a finalizat repartizarea apartamentelor către moment dat constructorii au spus că aş fi angajatul lor. Nu eram 
locuitorii municipiului Olteniţa, în funcţie de punctaj” a declarat, pentru că eu sunt, de fapt, angajatul cetăţenilor din Olteniţa. La 
pentru www.arenamedia.ro, primarul Petre Ţone care a continuat „E amenajarea exterioară, unde mergeam şi de 2, 3 ori pe zi, am avut 
unul dintre cele mai frumoase blocuri din oraş iar amenajarea probleme cu şeful de lucrare care mi-a reproşat că oamenii se jenează 
exterioară este, de departe, cea mai tare. Fără niciun echivoc. Ne-am când mă văd în preajma lor. De ce să se jeneze? I-am “strasat” ca să 
luptat mult pentru construirea acestui imobil. E primul bloc ridicat de avem calitate. Asta am urmărit, asta avem!” a conchis primarul Ţone.
la zero, în ultimii 30 de ani, în municipiul Olteniţa! Încă din 2004 a 

Investii / Valoarefost dat în folosinţă un bloc ANL. Acela era construit până la etajul 2, 
blocul fiind proiectat pentru 8 nivele. În 2003, când au venit la ANL: Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii / B-dul 1 Decembrie 
Olteniţa domnii Iliescu, Mitrea şi Agathon au văzut cum arăta şi nr. 26 / Valoarea totală a investiţiei 9.680.384,21 lei (inclusiv TVA). 
datorită domnului Mitrea, ministru al dezvoltării la vremea aceea, s- Lucrările au fost realizate de SC ZMC Trading (lider proiect) şi SC Optim 
au terminat cele 3 scări. O scară s-a repartizat în 2004 iar celelalte 2, SA Călăraşi (asociat)
în 2005. Şi aici a fost o mică bucată de fundaţie dar care era acoperită 

Primăria Municipiului Olteniţa a finanţat lucrările privind reţeaua total. A trebuit s-o dezgropăm pentru că era sub nivelul solului”.
exterioară de canalizare menajeră. Executantul a fost SC ZMC Trading Ţone a mai adăugat că în cel mai scurt timp chiriaşii vor putea demara 
SRL Călăraşi, valoarea investiţiei fiind de 125.500,61 lei (TVA inclus)diligenţele pentru încheierea contractelor cu furnizorii de utilităţi: gaz, 
Tot Primăria Olteniţa a susţinut financiar şi lucrările de branşamente curent electric. „Avem contractele, avem numerele de apartamente 
apă, în cuantum de 59.579,88 lei (TVA inclus), executate tot de SC ZMC date oamenilor, normal ar fi ca începând de săptămâna viitoare să 
Trading SRL Călăraşiînceapă diligenţele ca fiecare să-şi facă contractele la gaze, curent 

Deşi s-au finalizat lucrările de construire a Centrului cultural din Olteniţa, 
primarul Petre Ţone spune că nu ştie când va fi inaugurat aşezământul de 
cultură, investiţie susţinută integral din fonduri guvernamentale, amânarea 
fiind provocată de pandemia de coronavirus. “Nu ştie nimeni. Lucrarea este 
finalizată, am mutat deja acolo Biblioteca şi muzeul” a spus Ţone care a 
continuat “M-am gândit că atunci când restricţiile se vor mai relaxa, să 
procedăm la inaugurarea acestui edificiu de cultură în prezenţa a 15-20 de 
persoane. Mie oricum nu mi-a plăcut niciodată fastul. Nu cred că m-aţi văzut 
pe mine, în cei 8 ani, cu eşarfa la gât decât în vreo 2-3 excepţii: Ziua 
Naţională a României, de 1 decembrie şi bineînţeles când au venit la Olteniţa 
şeful statului şi ambasadoarea Chinei. Au fost doar câteva ocazii, impuse de 
protocol. Oricum n-am de gând s-o pun nici când vom inaugura ansamblul de 
blocuri ANL sau Casa de Cultură. Nu mă interesează festivismul. Şi-atunci 
vom face inaugurarea în prezenţa unui sobor de preoţi pentru că noi sunt 
creştini ortodocşi şi a 10-15 persoane ca să deschidem, astfel, porţile 
muzeului şi bibliotecii. Când vom avea voie, după părerea mea exclus în acest 
an, o să pregătim şi un spectacol la care vor fi invitate şi notabilităţile. Nu pot 
să amân inaugurarea pentru un spectacol. Pentru fală! Nu mă interesează! 
Fala este pentru cei, zic eu, fără valoare!”
Centrul de Cultură Olteniţa, investiţie de 17.734.054,82 lei, a fost realizată de 
Compania Naţională pentru Investiţii (CNI) şi cuprinde Biblioteca municipală, 
Muzeul de Arheologie şi Sala de spectacole.

P. Ţone, despre revocarea 
CA al SC Ecoaqua SA: 

Nu cred că putea fi luată 
o altă decizie!

Petre Ţone, despre atragerea de fonduri guvernamentale 
şi europene: Cred că orice primar ar trebui să facă asta!

P. Ţone: E primul bloc construit de la 
zero în Olteniţa, în ultimii 30 de ani!

n Olteniţa 

P. Ţone: După părerea 
mea, vor fi probleme dacă 

nu se reia munca!

P. Ţone: Este o satisfacţie teribilă dar să ştiţi că începe o 
perioadă extrem de grea ca să implementăm acest proiect

Şansele trecerii Portului în administrarea 
Primăriei Olteniţa, aproape nule. Ţone: E o 

poveste încheiată pe mulţi ani de-acum încolo!

P. Ţone, despre inaugurarea 
Centrului de Cultură: 
Nu mă interesează festivismul!
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depus în 2014 şi abia în 2018 am reuşit să pentru aparatură. La fel şi în acest an doar că Pentru realizarea unor obiective care 
accesăm fondurile europene. De atunci am tot de data asta banii au venit în contul au vizat, în esenţă,  dezvoltarea 
făcut documente ca să ne încadrăm în costuri. coronavirusului, să zic aşa.

municipiului Olteniţei, de-a lungul 
O altă sumă importantă atrasă în aceşti ani de Acum 6 luni am fost anunţaţi că am fost celor două mandate, primarul Petre mandat se referă la Centrul de Cultură. Îmi „aprobaţi” pe lista de finanţare POR şi de 

Ţone „a apelat” atât la fonduri place să cred că cele 5 milioane de euro atunci am tot făcut clarificări. Dacă nu 
pentru acest Centru care include Biblioteca, guvernamentale cât şi europene care traversam această cumplită criză provocată de 
Muzeu Arheologic şi sala de spectacole cu coronavirus, am fi semnat contractul încă de au stat la baza proiectelor de finanţare.
dotările necesare, ar fi cumva cireaşa de pe acum 3 luni. Cine crede că-i uşor să 
tort. Să ai o investiţie atât de mare prin CNI Pentru ultimul, „Reabilitarea, Modernizarea şi implementezi un astfel de proiect mai ales pe 
iar tu, ca UAT, să nu pui nici un leu, e o Echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Ambulatoriu care-i parte integrantă din Spital 
realizare extraordinară!Municipal Olteniţa” - Proiect finanţat prin transformat prin Ordin al Ministrului Sănătăţii 
Pe această listă, aş adăuga şi banii proveniţi Programul Operaţional Regional 2014-2020, în spital suport – COVID, se înşeală amarnic. 

Axa Prioritară 8, Prioritatea de Investiţii 8.1.A, a de la ANL, în jur de 96 de miliarde de lei vechi, Mai avem un proiect tot pe POR, adică pe 
semnat recent contractul în valoare de pentru construirea celor 56 de unităţi fonduri europene, care a trecut de prima fază 
10.249.389,39 lei, din care valoarea locative, recepţionate de puţin timp. Avem în dar tot din pricina coronavirusului avem 
nerambursabilă este de 9.336.783,26 lei. vedere un al doilea proiect pe ANL pentru probleme cu paşii următori. E vorba de o 

construirea altor 48 de unităţi locative. Ţone a trecut în revistă proiectele demarate, şcoală care are în curte o sală de sport care 
Suntem într-un stadiu avansat şi cred că în inluzând aici şi cele 56 de unităţi locative trebuie făcută. Întotdeauna m-au interesat 
toamnă, cel mai probabil, va demara şi realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, fondurile europene dar nu numai. Proiecte 
construirea lor. Sunt realizări în beneficiul recepţionate la începutul săptămânii trecute. semnificative, pe bani importanţi au fost 
cetăţeanului”realizate şi cu fonduri guvernamentale, pe „Înainte de toate, daţi-mi voie să nu răspund 

PNDL.” a declarat primarul Ţone care a Şi bugetul local va cunoaşte în perioada calomniilor, denigrărilor, a celor jocuri 
continuat „În aceşti ani, în cadrul Programului următoare creşteri semnificative, odată cu subversive cum le numesc eu, legate de 
Naţional de Dezvoltare Locală, am derulat 3 începerea activităţii celor doi investitori aduşi incapacitatea noastră de a accesa fonduri 
proiecte destul de „măricele”. Primul a fost în la Olteniţa care vor investi în jur de 260 de europene în cadrul unor diverse proiecte. Mă 
2014, cifrat la 15 miliarde de lei vechi pentru milioane de dolari. „Dacă discutăm de fonduri adresez cetăţenilor municipiului Olteniţa ca să 
asfaltarea unor drumuri. Al doilea, tot pentru ştie adevărul. Observ cu tristeţe că nu atrase, disacutăm până la urmă de 
asfaltări drumuri, în 2017, valoarea pomeneşte nimeni că în urmă cu 5 ani am supravieţuirea oraşului. Chiar dacă nu e vorba 
proiectului fiind de 17 miliarde de lei vechi. Şi reabilitate Turnul cu fonduri europene. Tot în de bani atraşi direct, am reuşit să aduc la 
mai e proiectul al cărui contract l-am semnat legătură cu fondurile europene, nu vorbeşte Olteniţa două investiţii în valoare de 260 de 
în decembrie 2018 care e acum în derulare şi nimeni de faptul că avem în derulare un milioane de dolari. Din punctul meu de 
vizează o extindere de reţea de canalizare, în proiect pe POCA, în valoare de 800 de mii de vedere, este extraordinar pentru localitatea 
valoare de 65 de miliarde de lei vechi. Mai euro. Nimeni nu pomeneşte că avem de noastră. Una din cele două societăţi, Walter 
avem un proiect depus tot pentru asfaltare asemenea în derulare, un proiect, e drept Tosto a început să lucreze, e adevărat, 
dar deocamdată ne cam luăm gândul pentru mult mai mic, în sumă de 15 mii de euro, ca în deocamdată, timid, pentru că se transferă 
că după cum ştiţi Fondul de Dezvoltare şi municipiul Olteniţa, în punctele mai punctul de lucru din Bucureşti la noi, la 
Investiţii s-a stins. E posibil să apară PNDL 3 importante cetăţenii să beneficieze de Wi-Fi Olteniţa. E ceva terbil! Dar când se va lucra la 
dar îi asigur pe olteniţeni că sunttem pregătiţi gratuit. Ei vorbesc de fonduri europene ca şi capacitate maximă, cele 300,  400 de salarii, la 
să depunem proiecte şi pe acest program.cum ar trebui să vină de ordinul zecilor, nivelul Olteniţei, se vor resimţi în bugetul 

sutelor de milioane de euro. Nu este aşa! Tot la acest capitol de „surse atrase”, aş vrea local. Plus impozitul pe proprietate care este, 
să precizez că în 2015, am atras de la Acum, pe POR, am obţinut finanţare de 2,1 nu încape dubii, extraordinar de benefic 
Ministerul Sănătăţii 30 de miliarde de lei vechi milioane euro pentru Reabilitarea şi pentru noi. Eu cred că orice primar ar trebui 
pentru aparatură. Anul trecut au fost de modernizarea Ambulatoriului Integrat al să facă lucrurile astea” a conchis primarul 
asemenea atraşi mulţi bani la Spital tot Spitalului Municipal. Primul proiect a fost Petre Ţone.

din bugetul de stat este de aproximativ 
2,7 milioane de lei, în timp ce 
cofinanţarea eligibilă a beneficiarului 
depăşeşte valoarea de 190 de mii de lei, 
diferenţa, de peste 720 de mii de lei 
reprezentând  valoarea cheltuielilor 
neeligibile. Perioada de implementare a 
proiectului este de 97 de luni, în 
intervalul 31 martie 2014 – 28 martie 
2022.

„Reabilitarea, Modernizarea şi 
Echiparea Ambulatoriului 

Integrat al Spitalului Municipal 
Olteniţa” - Proiect finanţat prin 
Programul Operaţional Regional 

2014-2020, Axa Prioritară 8, 
Prioritatea de Investiţii 8.1.A

1 .VALOARE TOTALĂ PROIECT: 
10.249.389,39 LEI, din care:

La începutul săptămânii a fost semnat ştiţi că începe o perioadă extrem de a) Valoare totala eligibila: 9.527.340,10 
contractul de finanţare al proiectului grea să implementăm acest proiect. lei, din care:
„Reabilitarea, Modernizarea şi Echiparea Cine crede că-i uşor să implementezi un 

- nerambursabilă: 9.336.783,26 leiAmbulatoriului Integrat al Spitalului astfel de proiect, mai ales pe 
- cofinanţare: 190.546,84 leiMunicipal Olteniţa, proiect finanţat prin Ambulatoriu, care este parte integrantă 

Programul Operaţional Regional (POR) a Spitalului Municipal, acum spital – b) Valoare neeligibilă: 722.049,29 lei
2014 – 2020, Axa Prioritară 8, Prioritatea suport COVID, se înşeală amarnic. Dar 2. OBIECTIVUL GENERAL AL 
de Investiţii 8.I.A, prin intermediul niciodată nu ne-am plâns şi nu o s-o PROIECTULUI: Obiectivul general al 
căruia autorităţile locale olteniţene vor facem nici acum!” proiectului este dezvoltarea 
creşte calitatea serviciilor medicale În cadrul proiectului „Reabilitarea, infrastructurii sanitare, prin investitii în 
furnizate populaţiei deservită de Modernizarea şi Echiparea dotari sau lucrari necesare 
ambulatoriul integrat. Ambulatoriului Integrat al Spitalului infrastructurilor sanitare, care contribuie 

Municipal Olteniţa” vor fi realizate „Ieri (n.r. luni, 27 aprilie), am semnat la dezvoltarea operationalitatii la nivel 
lucrări de reabilitare termică, contractul de finanţare pe care-l national, regional si local, reducând 
recompartimentare şi amenajare a aşteptam cam de mult. Primul proiect inegalitatile în ceea ce priveste starea de 
corpurilor A şi B din instituţia de pe care l-am făcut a fost în 2014. Până sanatate publica si îmbunatatind accesul 
sănătate călărăşeană, unde funcţionează în 2018 n-am reuşit să accesăm fonduri la serviciile medicale de calitate.
Ambulatoriul integrat. Totodată, europene şi aici se vede încă o dată că Prin proiect se urmareste modernizarea 
infrastructura va asigura căi adaptate de nu contează cine e la conducerea ţării. si tehnologizarea la nivel European a 
acces în secţia medicală vizată de Fonduri europene se pot accesa atunci infrastructurilor sanitare deficitare, care 
proiect, inclusiv pentru persoanele cu când este momentul. De ce am utilizeaza in continuare aparatura uzata 
dizabilităţi, precum şi spaţii de pomenit de 2017, 2018? Pentru că a fizic si moral, prin achizitia de 
depozitare sau de organizare a unui trebuit să refacem toată documentaţia echipamente noi si eficiente, ce aduc 
ghişeu de informaţii. Nu în ultimul rând, întrucât nu ne mai încadram în costuri. atat o crestere calitativa a serviciilor 
Ambulatoriul integrat va fi dotat cu Şi din nou, am fost nevoiţi să depunem oferite, cat si o crestere cantitativa a 
echipamente tehnice performante care proiectul” a declarat pentru numarul de personae beneficiari de 
să determine o creştere semnificativă a www.arenamedia.ro, primarul Ţone care servicii medicale, imbunatatind starea 
calităţii serviciilor medicale furnizate, a continuat „Acum 6 luni am fost de sanitate publica la nivel national, 
reducând pe această cale numărul de anunţaţi prima dată că am fost regional si local.
internări.aprobaţi pe lista POR dar de atunci am 

Proiectul presupune reabilitarea tot făcut clarificări. Dacă nu era această Pentru consolidarea serviciilor medicale 
corpului de cladire aferent pandemie, probabil că am fi semnat furnizate de Ambulatoriului integrat, 
ambulatoriului, precum si dotarea acest contract încă de acum 3 luni. Dar investiţiile se ridică la o valoare totală de 
acestuia cu echipamente medicale si e de înţeles, având în vedere 10.249.389,39 lei. Din această sumă, 
mobilier.momentele dificile prin care trecem cu aproape 6,7 milioane de lei reprezintă 
3. TERMEN FINALIZARE PROIECT: toţii. Nu am nimic de reproşat. Într- alocarea Fondului European de 
28.03.2022. adevăr este o satisfacţie teribilă dar să Dezvoltare Regională (FEDR), contribuţia 

În contextul pandemiei de coronavirus, bugetele locale au 
fost afectate în această perioadă. Primarul Olteniţei, 
Petre Ţone susţine că problemele mari derivă din nivelul 
tot mai scăzut al impozitului pe venit şi al sumelor 
defalcate din TVA. În general, olteniţenii s-au străduit să-
şi achite impozitele şi taxele locale, beneficiind în 
continuare de bonificaţia de 10% în cazul achitării 
acestora în totalitate. Ţone trage şi o concluzie 
pertinentă: reluarea activităţilor e absolut necesară 
pentru evitarea unui colaps economic.

î Domnule primar, am impresia că în acest context sumbru al 
pandemiei de coronavirus a scăzut şi gradul de încasare a 
impozitelor şi taxelor locale. Ce ne spuneţi?
Nu. Cel mai dureros e că a scăzut impozitul pe venit pe care-l 
colectezi de la absolut toţii agenţii economici. De exemplu, în luna 
aprilie, comparativ cu martie, a scăzut cu o treime. De asemenea, 
sumele defalcate din TVA au scăzut.
î S-au „repezit” olteniţenii să-şi achite datoriile până la 31 martie 
ca să beneficieze şi de bonificaţie?
Păi nu ştiţi că s-a prelungit termenul?
î Ba da, dar şi veniturile lor au fost afectate.
Avem o încasare bună, să ştiţi. Am o relaţie bună cu agenţii 
economici pe care mi-am construit-o în timp. Pe birou, am în 
permanenţă o listă a datornicilor actualizată la trimestru. Eu îi invit 
aici, stăm de vorbă, găsim soluţii şi în felul acesta reuşesc să-i 
determi pe foarte mulţi să-şi plătească impozitele şi taxele. Dacă vă 
aduceţi aminte din dialogul purtat anterior, luna ianuarie a fost la un 
moment dat pe linie de cuţit, să nu putem plăti salariile angajaţilor 
noştri. Pentru că nu se votase bugetul, era o nebunie...
A fost suficient să dau 3, 4 telefoane la contribuabilii mai mari care 
în urma discuţiilor purtate au virat sume cuprinse între 500 de 
milioane şi 1 miliard (bani vechi), reuşind să facem astfel fondul de 
salariii. Şi n-am avut astfel nicio problemă. Săptămâna trecută, 
bunoară, i-am mulţumit încă o dată unuia dintre ei care mi-a spus 
„Domu' primar, ne-aţi ajutat să scăpăm de datorii!”
î V-aţi făcut până la urmă un „bine” reciproc...
Da. Deci, după părerea mea, vor fi probleme dacă nu reia munca. 
Pentru mine e aproape de neînţeles de ce nu lucrează frizerii...Adică 
avem voie să mergem la Lidl, Penny unde întâlnim zeci de oameni, în 
pieţele agroalimentare la fel pentru că e greu de crezut că poţi 
păstra distanţarea socială acolo, dar un dentist nu poate lucra...Sunt 
lucruri care-mi scapă. Sunt întrutotul de acord să nu se redeschidă 
şcolile. Pentru că cei mici nu vor ţine masca pe faţă sub nicio formă. 
Să ne ferească Dumnezeu de vreun focar care să plece de la copii! 
Nu se poate, să-l ştii bolnav şi să nu-l iei în braţe! Şi atunci, e bine să 
ne protejăm copiii. În rest, sunt destule meserii despre care cred că 
e bine să-şi reia activităţile.
î Tineretul a plecat la cules de sparanghel...
Ietaţi-mă, dar e important şi la noi. Eu, acum, nu discut de politica 
guvernului. Vă rog să mă credeţi că nu mă interesează acum politica. 
În această perioadă, vreau ca oraşul să fie bine aprovizionat. Mă 
bucur că şi celor în vârstă li s-a dat posibilitatea să vină cu produse, 
legume, fructe în pieţe pentru că şi de acolo vin banii din impozitul 
pe venit.
î Mulţumesc.

În spaţiul virtual a reapărut discuţia demersuri ca să recuperăm acel europene (50%, contribuţie statul 
cu privire la „dezinteresul” teren. Ştiu şi de demersurile făcute român, 50%, fonduri europene), mi-a 

de ceilalţi. Dl. Costinel Milescu care spus clar că până nu se termină manifestat de autorităţile publice 
şi-a dorit foarte mult acest teren „a investiţia nu se poate face nimic. locale din Olteniţa faţă de 
cedat” farmecelor Elenei Udrea care Ceva mai târziu a devenit ministru, readucerea în administrarea 
i-a dat un teren societăţii Radion Dan Şova. I-am adus pe dl. ministru Primăriei a portului. Muţi 
Tehnologica, în speranţa că ne vor Şova şi pe dl. Iliescu, la Olteniţa. I-am „internauţi” consideră că 
retransmite spre administrare toată dus cu o şalupă pe apă ca să vadă dezvoltarea unor activităţi în jurul 
această suprafaţă de teren. proiecţia acestui teren pe malului acestui port ar genera venituri 

românesc. A fost imposibil să o Scriptic, prin Hotărâre de Guvern, s-consistente la bugetul local.
scoatem la capăt. APDF-ul, ca să se au alocat şi 40 mld. lei, pentru portul Deunăzi, l-am întrebat pe primarul 
asigure că avem şanse puţine, a turistic.Petre Ţone care este „adevărul” 
închiriat părţi din acest teren pe 49 î Şi ce s-a întâmplat cu banii?legat de acest „dezinteres”, 
de ani, pe 25 de ani, unor persoane subliniind că terenul care include şi Staţi să vedeţi că n-a fost decât o juridice private care să facă nişte 

portul se află în administrarea CN şmecherie. Neputând sau nevrând să silozuri.
APDF Giurgiu iar şansele de preluare ne transmită şi terenul, banii au fost 

î Deci e o poveste încheiată?sunt aproape nule. Pentru o bună retraşi tot prin HG. Nu poţi să dai bani 
După părerea mea, da. Pentru mulţi perioadă de timp de-acum încolo! acolo unde nu se poate.
ani de acum încolo. Când am devenit primar, în 2012, 
î Firma Radion a continuat să-şi bineînţeles că am început să pun î Domnule primar, am văzut o serie 
desfăşoare activitatea aici?întrebări şi să fac toate demersurile. de păreri, opinii, de comentarii, în 
După necazul pe care l-a păţit şeful, Primul l-am făcut împreună cu fosta legătură faptul că Primăria n-ar fi 
acum câţiva ani, firma e în faliment. deputată PNL, Raluca Surdu care mi-a preocupată de aducerea portului în 
Nu mai desfăşoară nicio activitate. adus la Olteniţa un secretar de stat administrarea ei. Vi se reproşează că 
Dar a devenit proprietară pe acel de la Ministerul Transporturilor.n-aţi fi interesaţi să fructificaţi 
teren.această sursă potenţială de bani. î Şi v-a lămurit?

Spuneţi-ne, care e adevărul? î Şi vă plătesc impozite?Decât parţial. La acea discuţie, am 
În 1999, în timpul Guvernului CDR, Fără discuţie. Însă doar taxa pe teren, solicitat să vină şi directorul de la 
cei de la CN APDF Giurgiu au altceva n-au ce să-mi dea pentru că s-APDF Giurgiu care şi acum are în 
revendicat spre administrare 8,8 ha au ocupat de agregate: nisip, bals, administrare terenul. În momentul 
care includ toată faleza din dreptul pietriş. Deci nu au investiţii acela, domnul ministru secretar de 
Olteniţei, bineînţeles şi portul. S-au imobiliare.stat care a aflat că APDF are în 
făcut de atunci foarte multe derulare un proiect pe fonduri î Mulţumesc.

n Olteniţa

Convocaţi miercurea trecută într-o şedinţă de 
lucru privind evaluarea activităţii SC Ecoaqua SA 
Călăraşi, reprezentanţii acţionarilor din AGA au 
hotărât revocarea Consiliului de Administraţie a 
operatorului regional de apă şi canal. Decizia a 
survenit după dezbaterea Raportului de expertiză 
financiar – contabilă extrajudiciară privind 
verificarea indicatorilor de performanţă 
menţionaţi în componenta de administrare, 
analiza riscului economic şi analiza financiară a 
societăţii Ecoaqua, întocmit de un expert 
independent.

„Şi eu am votat ca să fie demis Consiliul de 
Administraţie” a declarat primarul Petre Ţone, 
reprezentantul Consiliului Local Olteniţa care 
deţine un procent de 16,4% din capitalul 
societăţii.

Ţone a explicat şi motovele care au stat la baza 
acestei decizii. „S-a prezentat un material care, 
pur şi simplu, pe mine m-a îngrozit citindu-l. 
Aproape în integralitate indicatorii nu au fost 
realizaţi. Şi în condiţiile acestea, în care e un 
dezastru, nu cred că putea fi luată o altă decizie. 
Nu pot să cred! La iniţiativa Consiliului Judeţean 
s-a întocmit un Raport de expertiză financiar – 
contabilă extrajudiciară. Şi dacă veţi avea 
posibilitatea să-l răsfoiţi, e pur şi simplu de 
domeniul incredibilului, adică să nu realizezi 
niciun fel de indicator!

De pildă, Cifra de afaceri pentru 2019 nu a fost 
atinsă. Profitul pe 2019 e un alt indicator care nu 
a fost îndeplinit Nivelul pierderilor de apă, 
obligaţie asumată prin contract, e la nivelul de 
39%. Foarte mare! La nivelul anului 2019 s-au 
înregistrat pierderi de 124.540 metri cubi. Un alt 
indicator, Creşterea numărului de branşamente, 
nu e îndeplinit. Şi vă mai pot cita din acest 
Raport. Coeficientul de realizare a indicatorilor 
privind productivitatea muncii nu e îndeplinit. 
Ş.a.m.d.” a spus Ţone care a continuat „Eu am 
încredere în acest Raport, întocmit de un auditor 
independent în baza datelor şi a documentelor 
puse de către CA la dispoziţia AGA şi a 
directorului general. Astea sunt cifrele puse la 
dispoziţie de dumnealor! Sincer, n-am avut nici 
un regret în luarea acestui vot. Să sperăm, din tot 
sufletul, că noul CA va alege un preşedinte şi 
împreună cu Cezar Neagu să redreseze situaţia. 
Că dumnealor (n.r. conducerea SC Ecoaqua) se 
vaită întrună şi cer bani. În Raportul pe 2019 apar 
sume reprezentând sponsorizări pentru futsal, 
fotbal. Iertaţi-mă, să cheltuieşti sute de milioane 
de lei vechi pe sponsorizări când tu ai o situaţie 
atât de grea, e... Ar trebui să intervină Curtea de 
Conturi şi să-i oblige să recupereze banii de la 
aceste entităţi sportive care probabil n-or avea 
nici ele de unde să-i dea.”

Întrebat când va fi ales noul Consiliu de 
Administraţie, primarul Olteniţei a precizat „Deja 
am ales un Consiliu de Administraţie provizoriu. 
Sunt oameni extrem de capabili. Din vechiul CA, 
au mai rămas 2 oameni, după părerea mea 
extrem de valoroşi, integri. Sper ca noul CA să 
colaboreze mai bine cu Cezar Neagu care a avut o 
intervenţie care pe mine m-a deranjat. A zis 
„Domnilor, staţi un pic că că n-are nicio vină CA”. 
Şi atunci, am replicat „Dom'le dacă n-are CA nicio 
vină, înseamnă că dumneata eşti singurul 
vinovat. Pentru că dumneata ai condus nemijlocit 
această întreprindere”. Nu vi se pare corectă 
observaţia?” 

Sursele noastre susţin că membrii CA demis 
intenţionează să conteste decizia asumată în 
cadrul AGA.

SC ECOAQUA SA Călăraşi a fost creată în 2004, ca 
operator de apă şi canalizare al judeţului Călăraşi. 
SC ECOAQUA SA Călăraşi este o societate pe 
acţiuni, deţinută în totalitate de autorităţile locale.

Structura capitalului social al operatorului 
regional SC ECOAQUA SA: Consiliul Judeţean 
Călăraşi; 32,8%; Consiliul Local Călăraşi: 25,2%; 
Consiliul Local Olteniţa: 16,4%; Consiliul Local 
Urziceni: 16,4%; Consiliul Local Budeşti: 4,8%; 
Consiliul Local Lehliu – Gară: 2,4%; Consiliul Local 
Fundulea: 2%

Componenţa Consiliului de Administraţie revocat

Preşedinte: Ioan Bica

Membri: Liviu Zavalaş; Claudiu Iorgovici; 
Alexandru Voican: Cătălin Vlăduţ Popescu; 
Lauriana Burlacu; Florica Şerban.

Contractul de mandat a început pe 24 august 2017 
şi urma să se încheie pe 23 august 2021.

electric, pentru aceste utilităţi. Că tot veni vorba de utilităţi, una 
dintre cele mai mari victorii ale mele e că am reuşit să schimbăm 
soluţia proiectantului. Şi aici un mare merit îl are Ciprian Pandea şi dl 
ministru Stănescu cărora le mulţumesc încă o dată pentru sprijin. 
Acest bloc pe care-l preluăm era prevăzut prin proiectare să fie 
alimentat de la o centrală termică. Deoarece sistemul centralizat a 
clacat, am început bătălia să dotăm fiecare apartament cu centrală 
termică pe gaz. Deci a trebuit să schimbăm soluţia proiectantului iar 
acest lucru se datorează celor doi pe care i-am menţionat” a mai spus 
Ţone.

Pentru viitorul bloc ANL mai e 
nevoie de o singură semnătură

Primarul Petre Ţone susţine că cel mai probabil în toamnă vor începe 
lucrările şi la cel de-al doilea bloc ANL care va cuprinde 48 de unităţi 
locative. Proiectul se află la CT-ul de la MLPDA pentru ultima 
semnătură. „Al doilea bloc înseamnă alte 48 de unităţi locative. Un 
mare merit pentru că suntem lao semnătură distanţă, îl are fostul 
director al ANL. Venind valul ăsta liberal, n-a mai contat calitatea 
profesională a oamenilor...M-a ajutat foarte mult. Blocul este 
proiectat, este agreată soluţia, am trecut cu bine prin toate furcile 
caudine. Suntem la ultima semnătură, la CT-ul de la minister care ar 
trebui să fie o formalitate trecând prin CT-ul de la ANL. E în aceeaşi 
zonă şi normal ar fi ca în toamnă să înceapă lucrările” a precizat Ţone 

La Olteniţa, Agenţia Naţională pentru Locuinţe a recepţionat la finele care a conchis. „E pe sufletul meu.N-am avut treabă cu construcţia, cu 
lunii aprilie blocul de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, banii...Totul s-a derulat prin ANL, şi mă refer la proiectare plus 
construit de la zero, cu 56 de unităţi locative pe care l-a predat apoi execuţie. Cât s-a construit primul bloc ANL, n-a existat săptămână să 
Primăriei, beneficiarul acestei investiţii estimate la peste 9,6 miloane nu fiu acolo, să nu văd şi să nu-mi dau cu părerea. Până la urmă noi 
lei. „ANL a convocat comisia de recepţie la terminarea lucrărilor. suntem beneficiarii şi atunci trebuia să iasă foarte bine. La un 
Comisia numită de mine, a finalizat repartizarea apartamentelor către moment dat constructorii au spus că aş fi angajatul lor. Nu eram 
locuitorii municipiului Olteniţa, în funcţie de punctaj” a declarat, pentru că eu sunt, de fapt, angajatul cetăţenilor din Olteniţa. La 
pentru www.arenamedia.ro, primarul Petre Ţone care a continuat „E amenajarea exterioară, unde mergeam şi de 2, 3 ori pe zi, am avut 
unul dintre cele mai frumoase blocuri din oraş iar amenajarea probleme cu şeful de lucrare care mi-a reproşat că oamenii se jenează 
exterioară este, de departe, cea mai tare. Fără niciun echivoc. Ne-am când mă văd în preajma lor. De ce să se jeneze? I-am “strasat” ca să 
luptat mult pentru construirea acestui imobil. E primul bloc ridicat de avem calitate. Asta am urmărit, asta avem!” a conchis primarul Ţone.
la zero, în ultimii 30 de ani, în municipiul Olteniţa! Încă din 2004 a 

Investii / Valoarefost dat în folosinţă un bloc ANL. Acela era construit până la etajul 2, 
blocul fiind proiectat pentru 8 nivele. În 2003, când au venit la ANL: Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii / B-dul 1 Decembrie 
Olteniţa domnii Iliescu, Mitrea şi Agathon au văzut cum arăta şi nr. 26 / Valoarea totală a investiţiei 9.680.384,21 lei (inclusiv TVA). 
datorită domnului Mitrea, ministru al dezvoltării la vremea aceea, s- Lucrările au fost realizate de SC ZMC Trading (lider proiect) şi SC Optim 
au terminat cele 3 scări. O scară s-a repartizat în 2004 iar celelalte 2, SA Călăraşi (asociat)
în 2005. Şi aici a fost o mică bucată de fundaţie dar care era acoperită 

Primăria Municipiului Olteniţa a finanţat lucrările privind reţeaua total. A trebuit s-o dezgropăm pentru că era sub nivelul solului”.
exterioară de canalizare menajeră. Executantul a fost SC ZMC Trading Ţone a mai adăugat că în cel mai scurt timp chiriaşii vor putea demara 
SRL Călăraşi, valoarea investiţiei fiind de 125.500,61 lei (TVA inclus)diligenţele pentru încheierea contractelor cu furnizorii de utilităţi: gaz, 
Tot Primăria Olteniţa a susţinut financiar şi lucrările de branşamente curent electric. „Avem contractele, avem numerele de apartamente 
apă, în cuantum de 59.579,88 lei (TVA inclus), executate tot de SC ZMC date oamenilor, normal ar fi ca începând de săptămâna viitoare să 
Trading SRL Călăraşiînceapă diligenţele ca fiecare să-şi facă contractele la gaze, curent 

Deşi s-au finalizat lucrările de construire a Centrului cultural din Olteniţa, 
primarul Petre Ţone spune că nu ştie când va fi inaugurat aşezământul de 
cultură, investiţie susţinută integral din fonduri guvernamentale, amânarea 
fiind provocată de pandemia de coronavirus. “Nu ştie nimeni. Lucrarea este 
finalizată, am mutat deja acolo Biblioteca şi muzeul” a spus Ţone care a 
continuat “M-am gândit că atunci când restricţiile se vor mai relaxa, să 
procedăm la inaugurarea acestui edificiu de cultură în prezenţa a 15-20 de 
persoane. Mie oricum nu mi-a plăcut niciodată fastul. Nu cred că m-aţi văzut 
pe mine, în cei 8 ani, cu eşarfa la gât decât în vreo 2-3 excepţii: Ziua 
Naţională a României, de 1 decembrie şi bineînţeles când au venit la Olteniţa 
şeful statului şi ambasadoarea Chinei. Au fost doar câteva ocazii, impuse de 
protocol. Oricum n-am de gând s-o pun nici când vom inaugura ansamblul de 
blocuri ANL sau Casa de Cultură. Nu mă interesează festivismul. Şi-atunci 
vom face inaugurarea în prezenţa unui sobor de preoţi pentru că noi sunt 
creştini ortodocşi şi a 10-15 persoane ca să deschidem, astfel, porţile 
muzeului şi bibliotecii. Când vom avea voie, după părerea mea exclus în acest 
an, o să pregătim şi un spectacol la care vor fi invitate şi notabilităţile. Nu pot 
să amân inaugurarea pentru un spectacol. Pentru fală! Nu mă interesează! 
Fala este pentru cei, zic eu, fără valoare!”
Centrul de Cultură Olteniţa, investiţie de 17.734.054,82 lei, a fost realizată de 
Compania Naţională pentru Investiţii (CNI) şi cuprinde Biblioteca municipală, 
Muzeul de Arheologie şi Sala de spectacole.

P. Ţone, despre revocarea 
CA al SC Ecoaqua SA: 

Nu cred că putea fi luată 
o altă decizie!

Petre Ţone, despre atragerea de fonduri guvernamentale 
şi europene: Cred că orice primar ar trebui să facă asta!

P. Ţone: E primul bloc construit de la 
zero în Olteniţa, în ultimii 30 de ani!

n Olteniţa 

P. Ţone: După părerea 
mea, vor fi probleme dacă 

nu se reia munca!

P. Ţone: Este o satisfacţie teribilă dar să ştiţi că începe o 
perioadă extrem de grea ca să implementăm acest proiect

Şansele trecerii Portului în administrarea 
Primăriei Olteniţa, aproape nule. Ţone: E o 

poveste încheiată pe mulţi ani de-acum încolo!

P. Ţone, despre inaugurarea 
Centrului de Cultură: 
Nu mă interesează festivismul!
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