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Roxana Paţurcă: Sute de mii de
contracte de muncă au încetat
definitiv, dar Orban susţine că
e salvatorul locurilor de muncă
Senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte executiv al PSD
Călăraşi a scris astăzi pe pagina personală de Facebook că
deşi sute de mii de contracte de muncă au încetat, premierul
liberal Ludovic Orban pretinde că el e de fapt salvatorul
locurilor de muncă. Paţurcă atrage atenţia că „minciunile lui
Orban au trecut de mult graniţa declaraţiilor politice şi
frizează absurdul”.
“Sute de mii de contracte de muncă au încetat definitiv, dar
Orban susţine că e salvatorul locurilor de muncă. La acest
moment sunt sute de mii de contracte de muncă încetate
definitiv. Sute de mii de români şi-au pierdut locul de muncă,
sute de mii de români nu mai au ce pune pe masă familiei.
Absenţa măsurilor de relansare, atitudinea iresponabilă a
liberalilor care continuă să creadă că închizând populaţia în
case au salvat economia, eşecul Guvernului în a gestiona
criza sanitară şi cea economică, toate acestea fac ca
indicatorii economici să scadă de la lună la lună.
Cu toate acestea, Ludovic Orban susţine că a apărat locurile
de muncă ale românilor şi că este salvatorul lor. Ridicolul în
care se afundă premierul României este cu atât mai mare cu
cât mult lăudatul program IMM Invest a eşuat lamentabil,
ceea ce va duce la alte zeci de mii de falimente şi la alte zeci
de mii de locuri de muncă pierdute.
Minciunile lui Orban au trecut de mult graniţa declaraţiilor
politice şi frizează absurdul. Suntem într-o situaţie atât de
gravă încât Ministerul Muncii a încetat să mai publice datele
privind desfiinţarea contractelor de muncă din data de 28
Mai, când se consemnau oficial 429.585 de contracte de
muncă încetate definitiv. Din 28 mai şi până acum nu s-a mai
comunicat deloc numărul contractelor încetate definitiv,
după ce în 7 zile, în intervalul 21-28 mai, se înregistraseră nu
mai puţin de 31.777 de contracte desfiinţate.
Guvernul liberal continuă să ţină închise restaurantele, unde
lucrează sute de mii de români. Deşi au fost avertizaţi că
acest fapt va duce la pierderea locurilor de muncă şi la
falimente ale zecilor de mii de afaceri, liberalii nu au ţinut
cont de niciun sfat. Pentru ei, prelungirea cât mai mult a
stării de alertă reprezintă oportunităţi în plus de a-şi angaja
rudele pe posturi ministeriale, fără concurs, şi de a
achiziţiona la preţuri umflate milioane de măşti neconforme
şi produse sanitare care nu ajung să fie folosite niciodată.
Ca de obicei, PSD va sancţiona comportamentul antinaţional al PNL în Parlament, acolo unde starea de alertă va
fi prelungită cu nu mai mult de 15 zile, cu condiţii pe care le
vom impune astfel încât românii să fie în siguranţă, dar în
acelaşi timp să putem salva cât se mai poate salva din
economia românească.” este mesajul postat pe Facebook de
senatoarea Roxana Paţurcă.
Preşedinte executiv PSD Călăraşi
Senator Roxana Natalia Paţurcă

Cristian Sefer: Pentru Orban,
relansarea economică a ţării
înseamnă să dea cu zarul.
Românilor le pică doar austeritatea
Deputatul PSD Călăraşi, Cristian Sefer subliniază că în
guvernarea asigurată de Orban&PNL, şomajul a devenit
un coşmar naţional afectând nu doar micii antreprenori ci
marile firme care se pregătesc să treacă la concedieri în
rândul corporatiştilor. Relansarea economică anunţată de
liberali a rămas tot la
faza de intenţie, pentru
ei miza însemnând
afacerile cu păcănele.
„Pentru dl. Orban,
relansarea economică
a ţării înseamnă să dea
cu zarul. Românilor le
pică doar austeritatea,
fiindcă bogăţia ţării
este confiscată de
firmele liberale prin
achiziţii fără licitaţie.
În guvernarea PNL,
preţurile la carne şi
conserve au crescut de la 15 la 40%, iar şomajul a
devenit un coşmar naţional. Zeci de mii de mici
antreprenori nu mai reuşesc să-şi repornească afacerile,
fiindcă Guvernul n-a fost capabil de un plan de relansare
a economiei. Iar acum criza ajunge să lovească şi firmele
mari: se pregătesc disponibilizări de până la 20% printre
tinerii corporatişti.” a spus Sefer care a continuat “Domnii
Orban şi Cîţu îngroapă ţara felicitându-se cât de buni
sunt la aspirat banii statului prin achiziţii publice fără
licitaţie pentru firmele partidului. Sunt în stare să ţină
ţara în stare de alertă până la toamnă doar ca toţi
liberalii importanţi să apuce să se îmbogăţească!”
În opinia sa, “dreapta”, după 10 ani, readuce austeritatea
în România. “Nu contează că 3 din 10 români au pierdut
deja o treime din salariu şi că nivelul de trai se
degradează accentuat. Pentru liberali sunt mai
importante afacerile cu păcănele, pe modelul Or-ban la
ban trage... Iar restul ţării poate să tragă obloanele.
După 10 ani, dreapta readuce austeritatea în România.” a
conchis deputatul social democrat, Cristian Sefer,
vicepreşedinte PSD Călăraşi
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Roxana Paţurcă: Cu siguranţă, priveliştea
de la balconul palatului Cotroceni diferă
mult de realitatea pe care o vedem cu toţii
Senatoarea, Roxana Paţurcă, preşedinte
executiv al PSD Călăraşi subliniază prin
intermediul unui mesaj postat astăzi pe
pagina personală de Facebook că situaţia
economică a ţării a ajuns într-un punct critic
pe care liberalii se tot chinuie să-I ascundă.
Paţurcă face o radiografie a stării economice
a ţării susţinând că liberalii au dovedit pâbă
acum cu vârf şi îndesat că nu ştiu să
guverneze iar pentru maniera prin care au
făcut-o vor da socoteală curând în faţa
românilor.
“Situaţia economică şi financiară a României
a ajuns într-un punct critic, pe care Guvernul
PNL încearcă din răsputeri să îl ascundă. În
timp ce ministrul de Finanţe, Florin Cîţu se
laudă cu o creştere economică obţinută în
primele trei luni ale anului, adică pe o
perioadă în care nu se puteau vedea efectele
măsurilor de blocare a economiei luate în
timpul stării de urgenţă, România se
prăbuşeşte din cauza incompetenţei
guvernării PNL.
Adevărul despre ceea ce se întâmplă în ţară
trebuie spus, astfel încât românii să ştie şi să
fie pregătiţi pentru ceea ce vine - o criză
economică şi socială mai mare decât cea din
2010.
500.000 de oameni şi-au pierdut deja
locurile de muncă, iar alte 600.000 sunt în
şomaj tehnic. Astfel, peste 1 milion de
români au fost afectaţi, fie prin pierderea
definitivă a locurilor de muncă, fie prin
încetarea temporară a activităţii companiilor
unde lucrau. Din acest motiv, EUROSTAT
plasează România pe locul 3 la creşterea
şomajului în UE în martie 2020 faţă de
octombrie 2019 când PNL a preluat
guvernarea de la PSD.
Scad veniturile la buget, scad veniturile
populaţiei, scade şi nivelul de trai. Guvernul
Iohannis-Orban reuşeşte catastrofala
”performanţă” de a spulbera în 7 luni
bunăstarea firmelor şi a populaţiei dobândită
în guvernarea PSD. Astfel, 2 români din 3
spun că au înregistrat venituri mai mici de la
instaurarea măsurilor de blocare a
economiei, ceea ce nu este de mirare. Toată
lumea a realizat că acest lucru se va întâmpla
dacă se iau măsurile care s-au luat şi care au
prăbuşit economia, mai puţin miniştrii lui
Orban, care nu s-au oprit niciun moment din
a ne spune că se gândesc la un pachet de
măsuri, dar fără ca aceste măsuri să le şi
pună în practică.
Din aprilie tot ceea ce auzim este că liberalii
se pregătesc, că ne vor arăta, că vor face.
Ultimul termen asumat de PNL, 1 Iunie, a
fost depăşit fără ca Guvernul României să
prezinte un astfel de plan de relansare
economică a României.

Mai mult, preşedintele Iohannis, întâiul
gânditor al politicilor liberale, a considerat că
de fapt economia României nici măcar nu

specialiştilor arată o scădere cu peste 200 de
lei/lună a salariului mediu brut pe economie.
În tot acest timp, preţurile cresc, în special la

trebuie repornită, întrucât, în concepţia
domniei sale, ea nu a fost niciodată oprită.
Cu o astfel de mentalitate şi de concepţie
asupra stării de fapt a economiei naţionale,
nu ne mai miră nimic în ceea ce priveşte
evoluţia situaţiei din ţară.
Cu siguranţă, priveliştea de la balconul
palatului Cotroceni diferă mult de realitatea
pe care o vedem cu toţii.
Realitatea este că:
- şomajul creşte galopant, iar România se
clasează ruşinos în topul ţărilor europene din
acest punct de vedere.
- România s-a împrumutat în 7 luni cât
pentru 3 ani: 80 de miliarde de lei care, cu
”binecuvântarea” lui Florin Cîţu, s-au
evaporat fără ca ministrul de Finanţe să
poată justifica într-un mod rezonabil în
Parlament ce a făcut cu aceşti bani.
- deficitul bugetar uriaş, de 6,7% din PIB,
prognozat de guvernul liberal, va fi de fapt
mai mare, de 9-10 % din PIB, după cum
anticipează FMI, Comisia Europeană şi
Consiliul Fiscal. Minciunile liberalilor sunt pe
care să fie dezvăluite de cifrele statistice din
trimestrul II, un trimestru pentru care
guvernatorul BNR anticipează o scădere de
până la 14%.
- nivelul de trai scade. Prognozele

produsele alimentare. Seceta, care a afectat
producţia agricolă, va face ca preţurile să
explodeze în perioada următoare.
- peste 500.000 de IMM-uri şi-au închis ori
diminuat grav activitatea. Peste 37 miliarde
euro s-au pierdut din cifra de afaceri a
companiilor din România. Disperarea
companiilor româneşti este vizibilă atunci
când ne uităm la numărul extrem de mare de
cereri pe celebra de acum platformă IMM
Invest, pe care, în mintea lui Florin Cîţu, o
atacaseră hackerii. Acum, neatacată nici
măcar de hackerii din imaginaţia lui Cîţu,
platforma îşi demonstrează inutilitatea.
Liberalii au demonstrat nu numai că nu se
pricep la a guverna ţara, dar o fac într-un
mod în care, practic, o distrug. În plus,
atitudinea lor sfidătoare, faţă de români şi
faţă de legile pe care le încalcă fără
remuşcări, se manifestă de la Palatul
Cotroceni şi până la Palatul Victoria, de la
sediul PNL din strada Modrogan şi până în
ultimul sediu al PNL din vreun ungher al ţării.
Se apropie momentul în care liberalii vor fi
îndepărtaţi de la guvernare şi vor trebui să
răspundă în faţa românilor şi a legii pentru
dezastrul în care au adus ţara, dar şi pentru
achiziţiile pe care le-au făcut fără
respectarea procedurilor normale, invocând
starea de urgenţă.” se arată în mesajul postat
pe Facebook de senatoarea Roxana Paţurcă.

S. Vrăjitoru: În guvernarea Orban,
preţurile cresc mai mult decât
veniturile, iar puterea de cumpărare
a românilor se prăbuşeşte
Potrivit datelor publicate de INS, aprilie 2020 a fost prima
lună din ultimul deceniu în care preţurile au crescut mai
mult decât salariile. Câştigul salarial mediu nominal brut a
fost 5201 lei, cu 185 lei (-3,4%) mai mic decât în luna martie
2020 iar câştigul salarial mediu nominal net a fost 3182 lei,
în scădere faţă de luna precedentă cu 112 lei (-3,4%).
“În guvernarea Orban, preţurile cresc mai mult decât
veniturile, iar puterea de cumpărare a românilor se
prăbuşeşte. PNL ia banii din buzunarul românilor şi îi dă
clientelei de partid.” a declarat deputatul PSD, Sorin
Vrăjitoru care a continuat “În aprilie, guvernarea PNL a scos
din buzunarele fiecărui român câte 100 de lei. Asta în
vreme ce Cîţu împrumută 1.000 de euro pe secundă şi
pune deja 4.000 de euro povară pe fiecare familie a ţării!
De fapt, nivelul de trai al românilor a început să se
deterioreze imediat după intrarea PNL la guvernare,
înainte de pandemie. Nu e nici „greaua moştenire”, nici
noul coronavirus. Este fix rezultatul unei guvernări ce pune
interesele clientelei mai presus de ale românilor!”
Vrăjitoru reaminteşte că în această perioadă liberalii “au
plătit în avans o datorie către sponsorii partidului, fraţii
Micula, au achitat în avans despăgubirile prin ANRP către
clientela politică, au tăiat taxe şi impozite pentru prietenii
de la bănci şi firme din energie şi au eliminat limitarea
tarifelor la utilităţi din grija profitului pentru corporaţiile
străine.”
În opinia sa, “au epuizat bugetul cu plăţi clientelare şi
acum spun că nu mai au bani de pensii şi alocaţii. Este fix
cinismul servit pe post de austeritate, în 2010, de PDL-ştii
deveniţi azi stâlpii guvernării liberale.”

S. Vrăjitoru: Nu există pensionari
„mai speciali” decât ceilalţi. Această
lege elimină nişte discrepanţe!
Plenul Camerei Deputaţilor a dat,
miercuri, vot favorabil proiectului de
lege pentru modificarea şi completarea
Legii 227/2015 privind Codul fiscal,
care are ca obiect de reglementare
instituirea unei taxe pe veniturile şi
indemnizaţiile pentru limită de vârstă.
Au fost înregistrate 307 de voturi
"pentru" şi unul 'împotrivă'.
Conform unui amendament de la PSD,
PNL şi USR, "pensiile cu valoare de
până la 2.000 de lei inclusiv nu se
impozitează, cele cuprinse între 2.000
şi 7.000 se impozitează cu 10%, iar
pensiile cu o valoare de peste 7.001 lei
se impozitează cu 85% pentru ceea ce depăşeşte suma de 7.001 lei".
Proiectul, adoptat de Senat în 2019, a fost susţinut în plen de toate
grupurile parlamentare şi introduce noţiunea de "taxă pe veniturile din
pensii şi indemnizaţii pentru limită de vârstă".
“Am votat astăzi impozitarea drastică (cu 85%) a pensiilor speciale! Nu
există pensionari “mai speciali” decât ceilalţi! Practic, acum toate
pensiile (şi ale magistraţilor, parlamentarilor, diplomaţilor, militarilor)
se supun aceloraşi reguli şi impozite! Banii recuperaţi, sperăm că se
vor duce acolo unde este mare nevoie de ei: către alocaţii şi pensii
obişnuite care nu reflectă nivelul de muncă depus în zeci de ani.” a
scris pe contul personal de Facebook deputatul PSD Călăraşi, Sorin
Vrăjitoru care a continuat “Personal, cred că această lege, supusă acum
judecăţii CCR, elimină nişte discrepanţe şi mai cred că era o măsura
demult aşteptată. Cred, de asemenea, că alocaţiile trebuie dublate şi
că pensiile trebuie majorate cu 40%!”
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Marius Dulce: În ceea ce-l priveşte pe Drăgulin,
2016-2020 este un mandat al neputinţei şi al scuzelor!
Liderul consilierilor locali
PSD, Marius Dulce a realizat
un scurt „bilanţ” al
administraţiei liberale din
mandatul 2016 – 2020 pe
care l-a caracterizat ca fiind
unul al neputinţei şi al
scuzelor. Dulce consideră că
în aceşti 4 ani, pentru
prestaţia lor Drăgulin&Co ar
merita cu indulgenţă nota 6.
î
Pe 21 iunie ar fi trebuit să se
încheie mandatul 2016-2020 al
primarilor, preşedinţilor de consilii
judeţene, consilierilor locali,
judeţeni. Aş vrea să vă întreb cum
aţi caracteriza acest ultim mandat
al primarului Drăgulin, în condiţiile
în care vedem aşa o „efervescenţă”
de lucrări neterminate care crează
foarte mult disconfort cetăţenilor.
Unele dintre ele, în opinia mea,
chiar nu erau în deplină
concordanţă cu priorităţile reale
ale călărăşenilor.
Eu îl văd ca un mandat al neputinţei
şi al scuzelor. De fiecare dată, a avut
totul la îndemână. Deşi foarte mulţi
ne acuză că am făcut o opoziţie de
ochii lumii, noi, de fapt, am făcut o
opoziţie constructivă, în interesul
cetăţeanului. Am votat tot ce
trebuia să votăm pentru atragerea
de fonduri europene. Am votat tot
ce era necesar pentru a se duce
utilităţi pe străzile unde era absolut
necesar să se facă o anumită
lucrare. Cert este că n-a avut
putinţa în 4 ani de zile să înceapă să
facă toate aceste lucrări pe diferite
etape, în diferiţi ani. Toate aceste
lucrări s-au concentrat aşa cum bine
vedeţi, într-un şantier, pe ultimele
luni. Lucrări care s-au licitat cu 6-7
luni înainte, aflate acum într-un
stadiu incipient. Cetăţeanul nu are

nicio vină. Vina este a administraţiei
pentru că nu a avut soluţii ca să
finalizeze aceste lucrări în termenii
stabiliţi.
Vorbim de canalizarea pluvială şi
menajeră din cartierul Măgureni.
Aţi văzut şi dumneavoastră, au
început după care la scurt timp s-au
oprit. E vina cetăţeanului? De ce nu
face uz de contract? De ce nu dau
altcuiva contractul? De ce nu
răspunde nimeni pentru întârzieri?
Vorbim de B-dul N. Titulescu. Ne tot
arată că se asfaltează, că se face....
Destul, ne-am săturat de minciuni,
de poze şi de filmuleţe în care ni se
prezintă o bucăţică dintr-un mare
întreg, încercând astfel să ne
convingă de ce mari realizări au
bifat ei.
Mai mult, toate aceste proiecte au
fost modificate. Ar fi foarte
interesant să vedem cum au decurs
acele modificări, dacă aceste
modificări au generat sau nu
cheltuieli suplimentare, cum s-au
realizat aceste cheltuieli. Pentru că,
aşa cum aţi văzut şi dumneavoastră,
proiectele sunt modificate atât în
ceea ce priveşte B-dul N. Titulescu
cât şi strada Griviţa unde au spus că
o să planteze peste 700 de copaci şi
nu s-a întâmplat nimic. Să vedem
până unde au pus trotuare şi tot ce
trebuie pentru infrastructura
pietonală. De fapt, nu au pus nimic
şi nu au lăsat nici spaţii pentru
aceşti copaci. Dar probabil că vor
proceda la fel ca în 2015 când au
luat decizia de a planta tei pe str.
Bucureşti însă ne-am trezit, ulterior,
cu nişte boscheţi.
î
Alte două obiective, Hala din
Piaţa Big şi Bazarul au fost
anunţate însă...
Eu nu înţeleg de ce nu au ştiut să le
prioritizeze. De ce trebuie neapărat
acum când expiră mandatul să
înceapă cu Hala de la Piaţa Big? De

M. Dulce: În goana după voturi,
Drăgulin&Co se ghidează după
principiul “După noi, potopul!”
Nu încape dubiu, Călăraşiul a devenit un şantier, Executivul
demarând parcă în disperare de cauză în ultimii 2 ani câteva investiţii
care vizează reabilitarea şi modernizarea infrastructurii, toate
finanţate din împrumuturi bancare. Din păcate, nici unul dintre ele
n-a fost finalizat deşi termenele prevăzute în contracte spun altceva.
De ce oare?
Şi acum, cu câteva luni înainte de examenul electoral din septembrie
– octombrie, Executivul Primăriei şi-a intensificat eforturile de a
demonstra că lucrează intens în beneficiul cetăţeanului, pregătind şi
alte investiţii deşi nu o duce deloc bine cu banii. În acest sens, în
perioada imediat următoare va începe reabilitarea halei de legume şi
fructe a Pieţei Orizont, investiţia, evaluată la 1.039.707,80 lei ce
trebuia demarată, ce-i drept, potrivit promisiunilor asumate încă din
urmă cu un an. Nicio vorna în plus, în schimb, despre modernizarea
Bazarului Big, o investiţie de peste 5,3 milioane euro care ar fi
trebuit să fie „pe rol” potrivit graficului iniţiat de Executiv!
Liderul consilierilor PSD din Consiliul Local municipal, Marius Dulce
critică această politică „hei – rupistă” iniţiată de Executivul liberal în
materie de investiţii subliniind că în goana după voturi Drăgulin&Co
se ghidează după principiul “după noi, potopul!”. “După părerea
mea dar şi a cetăţenilor cu care dialoghez, actuala administraţie
funcţionează parcă pe principiul “după noi potopul! Începem tot,
dărâmăm tot. Dacă vom fi tot noi, bine, dacă nu, şi mai bine!”. E o
goană nebună de a arăta că se face, arată de fapt o disperare a
actualei administraţii care a pierdut să zic aşa meciul cu călărăşenii.
Calitatea lucrărilor făcute până acum e destul de precară pentru
care s-au cheltuit fără noimă mulţi bani, cei mai mulţi dintre ei
provenind din împrumuturi bancare” a declarat Dulce care a
încheiat “N-ar fi o noutate că Primăria se confruntă cu lipsuri
financiare care afectează nu doar planul de investiţii ci şi plata
salariilor. De unde să mai aibă bani dacă-I cheltuie fără rost. Din ce
ştiu, tot Primăria trebuie să suporte şi cheltuielile legate de Covid.
Şi acolo e o sursă de inflamare publică! Situaţia nu e deloc roz dar
sper să nu scape din control.”

ce timp de 7 luni de zile nu lucrează
nimeni la Piaţa mare? Tocmai acum,
când se termină mandatul au arătat
că au tras nişte şanţuri, semn că au
demarat lucrările. Nu se poate!

executate dacă ne raportăm la
valoarea contractului. Uitaţi-vă cum
sunt puse pavelele, uitaţi-vă cum se
adună apa când plouă... Mai ales că
au ales un sistem de punere a

î
Mai pot păcăli astfel cetăţenii?
Eu cred că nu se mai lasă călărăşenii
păcăliţi de fotografii, de filmuleţe
sau de bunele lor intenţii. Amintiţivă cum s-a făcut recepţia de la CL8.
Orice stradă unde s-a intervenit
trebuia adusă la stadiul iniţial. Dacă
pe strada Rahova, pe strada Plevna,
asta înseamnă aducere la stadiul
iniţial, chiar nu mai avem nimic de
spus. Îmi pare rău!
î
Probleme au fost şi pe Griviţa,
numai că acolo au decis s-o
reabiliteze cu fonduri provenind
din împrumuturi bancare.
Da, pentru că dacă nu semnau
recepţia, trebuiau să plătească în
totalitate acest proiect european,
faimosul CL8. Problema este
execuţia lui, nu proiectul în sine. Îmi
pare rău să spun dar dacă mergeţi
pe B-dul N. Titulescu veţi vedea că
sunt nişte lucrări scumpe dar prost

pavelelor direct pe pământ, fără
beton dedesubt, pe un strat de
balast care, într-adevăr, aşa e din
punct de vedere tehnic, dar trebuie
să le aduci la stadiul de compactare
de 98%, să nu mai aibă umiditate şi
să nu se mai poată lăsa. Păi când au
lucrat în decembrie şi au făcut
bucata de pe B-dul N. Titulescu
până la intersecţie cu Republicii,
până la Şcoala 5, timpul a fost
ploios, era umed pe afară. Niciodată
nu o să ajungă la 98% compactare
pentru că reţine foarte multă apă şi
o să vedeţi că în câteva luni de zile o
să se lase şi atunci să vedem şi cine
o să plătească.
î
Cum vă explicaţi că pe câteva
obiective mari, toate finanţate din
împrumuturi, termenele de
execuţie au fost depăşite?
Nepăsarea administraţiei, ce poţi să
spui! În 2015 s-a demarat
procedura de contractare a

împrumutului de 25 de milioane de
lei ca să dezvoltăm oraşul. Dar e
total incorect să-l tocăm pe repede
– înainte pe două străzi şi pe ce-o
mai fi dat în stânga şi în dreapta.
Dar să plătim sume enorme, credit
plus dobândă pe 10 ani de-acum
încolo doar pentru vreo 5 km de
străzi, nu se justifică demersul de
atunci. De ce n-am închis Cartierul
Mircea Vodă, în asfalt,
infrastructură rutieră şi pietonală şi
aveau şi oamenii ăia condiţii
civilizate? De ce nu am închis
Cartierul Măgureni? Cu banii ăştia
puteam să facem o mulţime de
lucruri. B-dul N. Titulescu, din
punctul meu de vedere, a fost un
moft al actualului primar. Şi atunci
despre ce mai discutăm? Nu au avut
o viziune, nu au o viziune, n-au ţinut
cont de nicio prioritizare. Dacă vă
uitaţi, totul este haotic. În perioada
asta au urmărit doar să înceapă
lucrările. Blocăm o stradă, după
aceea ne ducem pe alta, iar o găsim
blocată că a mai săpat unu' două
lopeţi, după aceea iar ne ducem în
alta parte, iar mai sapă cineva. Nu
ştim ce sapă, cum sapă şi cât va
săpa.
î
Consilierii PSD au fost
constructivi în această perioadă...
Noi am făcut o opoziţie constructivă
pentru că interesul nostru este
sinonim cu interesul cetăţeanului.
Noi reprezentăm cetăţenii
Călăraşiului, aşa am făcut şi aşa vom
face pentru că nu putem să ne
schimbăm. Dacă vroiam să facem
numai o opoziţie politică, nu votam
absolut nimic pentru că nu era
nimic de votat.
î
Pe scurt sau concluzionând cam
ce notă aţi da administraţiei
liberale în ăştia 4 luni?
În aceşti 4 ani, ca să fiu indulgent
nota 6!
î
Mulţumesc.

Lucrările privind amenajarea B-dului
N. Titulescu, prelungite cu încă 5 luni
M. Dulce: Am fost întotdeauna împotriva acestui proiect din cauza costurilor prea mari!
Finalizarea obiectivului „Amenajare peisagistică şi
modernizare B-dul N. Titulescu, între strada Cornişei şi
Strada Locomotivei” a intrat în...prelungiri. Potrivit
contractului încheiat cu SC Saga Business Construct SRL
Călăraşi, lucrările, demarate pe 14 martie 2019, ar fi trebuit
să se încheie 12 luni mai târziu, adică pe 14 martie 2020.
Surse din Primărie susţin că termenul a fost prelungit încă 5
luni, proiectul urmând a fi finalizat pe 14 august 2020. Gurile
rele pretind însă că lucrările nu s-au mai desfăşurat potrivit
proiectului iniţial!
Unul dintre oponenţii de marcă ai acestui proiect pe cât de
costisitor pe atât de inoportun este Marius Dulce, liderul
consilierilor locali PSD din Consiliul Local. Şi în ianuarie 2018
atunci când Executivul a înaintat pentru prima oară
consilierilor spre validare Proiectul de Hotărâre privind
aprobarea documentaţiei tehnico-economica - faza Proiect
Tehnic ,,Amenajare peisagistică şi modernizare B-dul
N.Titulescu între str.Cornişei şi str.Locomotivei” dar şi acum,
Dulce consideră că investiţia este nejustificată iar banii
alocaţi, proveniţi exclusiv dintr-un împrumut bancar, ar fi
putut fi redirecţionaţi spre finalizarea altor proiecte cu
adevărat utile cetăţenilor.
„Într-adevăr, am fost împotriva acestui proiect privind
Amenajarea B-dului N. Titulescu de la bun început. Mă rog,
e un fel de a spune bulevard care e, de fapt, o stradă
compusă din 3 părţi şi care s-a transformat parcă într-o
parcare „imensă” deşi normal ar fi fost ca în spatele
imobilelor să se construiască parcările.
Nu mi se pare deloc în regulă ca pentru o stradă de 826
metri lungime să cheltuim peste 7 milioane de lei, adică
peste 70 de miliarde de lei vechi, în condiţiile în care cu
aceşti bani s-ar fi putut realiza alte obiective mult mai
necesare. Cum ar fi de pildă lucrările de infrastructură din
cartierul Mircea Vodă: asfalt, canalizare pluvială, trotuare
ca să nu mai aducem noroiul în oraş. Banii ar fi fost utili şi

pentru canalizarea din cartierul Măgureni, proiect care ar fi
fost finalizat până acum. Pe scurt, am fi putut finanţa
multe astfel de obiective care ar fi contribuit la creşterea
nivelului de trai al cetăţenilor noştri.
Din punctul meu de vedere, suma asta e mult prea mare
pentru cei 826 de metri. Şi nu era necesară această
cheltuială! Să schimbăm nişte betoane cu alte betoane, sau
nişte pavele cu altele. S-ar fi putut reamena zona cu sume
mult mai “decente” Această administraţie liberal a dovedit
cu vârf şi îndesat că este campioană la cheltuirea banului
public. N-a ţinut cont niciodată de problemele reale ale
urbei şi ale cetăţenilor ei.” a declarat pentru
www.arenamedia.ro, Marius Dulce, contracandidatul lui
Drăgulin la localele din toamnă.
Dulce a criticat şi ritmul lent al lucrărilor care ar fi trebuit să
fie terminate încă de la jumătatea lunii martie. “Lucrarea de
pe B-dul N. Titulescu ar fi trebuit să se finalizeze în 14
martie 2020 însă termenul a fost prelungit cu încă 5 luni.
Din ce motive că n-a fost vorba în acest caz de pandemia
de coronavirus? N-au avut bani? Primăria n-a pus toţi bani
la dispoziţia constructorului? Dacă e vina constructorului,
va fi penalizat? Dacă tot invocă faptul că reprezintă o
administraţie transparentă, când ne vor pune la dispoziţie
răspunsurile pe marginea acestor întrebări? Ca o paranteză
nici până acum n-am primit răspunsurile la întrebarile
lansate public în plenul şedinţei ordinare din februarie cu
privire la modul de cheltuire a banilor proveniţi din
împrumuturile bancare. Şi s-au scurs de atunci vreo 4 luni.
Oricum, efectele se văd şi cu ochiul liber. Lucrări începute,
desigur, nefinalizate termene depăşite. La fel se va
întâmpla şi cu strada Griviţa. E clar că nici acolo nu se vor
încadra în termenul stipulat în contract.” a mai adăugat
Dulce care a conchis „În opinia mea, vorbim de un final de
mandat al lui Drăgulin, cu obiective nefinalizate deşi destul
de „piperate” care nu sunt în concordanţă cu nevoile
cetăţenilor.”

