
La fel ca în urmă cu 4 ani, bătălia 
pentru şefia CJ Călăraşi se va da tot 
între Vasile Iliuţă şi Valentin Barbu. 
Dacă în urmă cu 4 ani, disputa a 
fost tranşată în cadrul partidului, 
cei mai mulţi din membrii BPJ 
votând pentru Iliuţă care a avut şi 
un aport semnificativ la câştigarea 
majorităţii mandatelor, de data 
asta, confruntarea dintre cei doi se 
mută în faţa cetăţeanului. Susţinut 
de un partid puternic, Valentin 
Barbu a intrat demult în campanie 
electorală, uitând parcă de 
prerogativele de vicepreşedinte al 
Consiliului Judeţean. Opoziţia faţă 
de Iliuţă se manifestă deja plenar 
pe reţelele de socializare.
L-am „invitat” pe liderul CJ, Vasile 
Iliuţă „să descrie” relaţia 

preşedinte! Da, acum poate să-şi judeţeni i s-au alăturat în acest demers. profesională cu distinsul său rival, 
demonstreze valoarea! Dacă are ceva N-a reuşit să creeze o opoziţie puternică 

rămas în continuare în siajul de spus călărăşenilor, s-o facă. E un deoarece n-a putut să-şi susţină 
fostulului preşedinte al partidului şi moment bun. Să le spună ce va face el proiectele pe care a dorit să le iniţieze. 
al CJ, Răducu Filipescu. dacă, de mâine, va fi preşedinte. Sigur, A fost penibil şi în câteva rânduri 

va fi în continuare, „ghiocelul” lui propunând, de fapt, nişte proiecte care 
î Care ar fi, până acum, contribuţia Filipescu! nu era fezabile.
contracandidatului dvs., în echipa pe 

î S-a achitat de sarcinile, atribuţiile pe î Confruntarea directă e pe 27 care aţi vrut s-o coagulaţi aici? E în 
care i le-aţi trasat în calitate de septembrie. La ce vă aşteptaţi din boardul Consiliului Judeţean, totuşi, în 
preşedinte al CJ? partea lor până atunci?calitate de vicepreşedinte.
El răspunde şi de spitale, şi de Centrul La mai multe răutăţi, plângeri penale, În politică, în momentul în care ai 
Judeţean de Cultură şi Creaţie, De duşmănii, lucruri pe care le transmite câştigat, nu se cuvine să mai ai 
Biblioteca Judeţeană, De muzeu, toate acest om care e toxic pentru politica duşmănii cu cei cu care ai fost în 
acestea sunt în subordinea sa, prin locală şi românească. Trebuie să competiţie. Trebuie să te aşezi la masă 
dispoziţia preşedintelui la preluarea înţelegem că omul acesta, „şpagă-n chiar şi cu cei care ţi-au fost 
mandatului. Am crezut că putem să chiloţi” spune că el, cu puterea lui, mă contracandidaţi, şi să reuşeşti până la 
facem echipă, să împărţim va aresta. La câte rele mi-a făcut, nici urmă să le prezenţi oamenilor 
responsabilităţile dar domnia sa n-a asta nu mă mai surprinde. Să încerce să promisiunile asumate, într-o echipă. Cel 
avut timp să se ocupe de subordonate. transmită tuturor că mă va aresta... Asta care s-a înscris n-a făcut până acum 
î Iniţiative a avut? înseamnă că România se află pe un nicio campanie, n-a promis nimănui 

drum prost, fiind condusă de nişte nimic dar ne-am trezit cu el, peste A avut dar doar din momentul în care a 
ticăloşi care nu merită să fie astăzi în noapte, scos de cineva de undeva, dorit să intre într-o competiţie cu mine 
Parlamentul României.spunând doar: Vreau să fiu şi eu ca să facă opoziţie. Doar 4 consilieri 
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Liberalii nu concep decât victoria la 
scrutinul din 27 septembrie. Asta 
înseamnă să pună mâna pe 
preşedinţia Consiliului Judeţean, pe un 
număr cât mai mare de mandate de 
aleşi judeţeni şi de primari de UAT-uri. 
Dacă se poate, să obţină, măcar, 
aceleaşi rezultate din 2016!

Pentru asta au scos la bătaie toată artileria 
grea. Inclusiv Prefectura a fost pusă la 
treabă, prefectul şi unul dintre subprefecţii 
semnând vineri Ordinul de încetare a 
mandatului de consilier judeţean al lui 
Vasile Iliuţă chit că au iniţiat o mare 
ilegalitate. Dar nu mai contează, PNL e la 
guvernare şi în consecinţă şi organele de 
„represiune” stau cuminte în bamca lor 
dacă e vorba de liberali!

Bogdan Lascu (Nicolae Bălcescu) şi chiar ului. Cel mai probabil dacă „experimentul” În plan politic, Răducu Filipescu (64 de ani) 
Bogdan Gingaşu (Mânăstirea). va reuşi, iar PRO România va trece pragul, e mai harnic ca oricând. Cu ajutorul lui 

bineînţeles, cei mai importanţi candidaţi Ciprian Pandea şi George Chiriţă, transferaţi Presiuni enorme se fac şi pe primarii lui 
vor fi cadorisiţi cu funcţii de vicepreşedinte, în partid încă din martie, a început Iliuţă însă foarte probabil nici unul nu va 
respectiv de viceprimar la Călăraşi şi „destructurarea” PSD-ului. Cam timid, ce-i ceda presiunilor. Şi au destule mijloace la 
Olteniţa. De altfel se şi observă că liderii drept!, dar presiunea ar putea creşte până îndemână!
PRO România evită să lanseze critici la pe 17 august. Doi primari au anunţat deja Un alt posibil inamic a fost şi el pus cu botul 
adresa PNL-ului şi a liderilor săi. Municipiul că vor candida sub sigla PNL. E vorba de pe labe. E vorba de USR care a anunţat prin 
Călăraşi ar fi un foarte bun exemplu!Nicolae Pandea, la Ştefan cel Mare (nu-i şefa sa, Amelia Giurcan că a rupt alianţa cu 

nicio surpriză!), Constantin Chirică, la Filipescu&Co pun, aşadar, la bătaie tot PLUS iar semnarea unui protocol cu PNL 
Tămădău (despre ultimul se spune că a fost arsenalul ca să câştige, de fapt, bătălia cu care prevede liste comune de candidaţi 
ademenit cu o ofertă de job pentru fiica sa) Iliuţă. Pentru că ei „controlează” tot, mai inclusiv la CJ Călăraşi, e o chestiune care se 
şi Ionuţ Stan, de la Lehliu Sat. puţin pe Iliuţă pe care l-au tocat, l-au va concretiza în câteva zile. Adică USR nu va 

demonizat în fel şi chip încă din 2017. Sunt Liberalii anunţă peste tot că alţi 3 primari mai avea contracandidat pentru Valentin 
foarte pricepuţi în arta manipulării şi mai PSD sunt ca şi transferaţi. La ultima Barbu iar toţi useriştii se vor încolona 
ales a denigrării, „tehnicile” lor fiind întâlnire de la Dor Mărunt, la care a cuminţi în spatele lui Drăgulin şi Filipescu.
îmbunătăţite de la un ciclu electoral la participat şi primvicepreşedintele Iulian Să nu vă surprindă dar liberalii, prin acelaşi 
altul.Dumitrescu s-a vorbit chiar de o listă mai Răducu Filipescu, controlează şi PRO 

mare în care figurau primarii de la În toată această campanie de conservare a România, partidul format din foşti social – 
Fundulea, Fundeni, Gălbinaşi şi Vasilaţi. Pe puterii, Drăgulin şi Filipescu uită un democraţi total nemulţumiţi de „dictatura” 
de altă parte este iminentă şi înrolarea în amănunt esenţial: realitatea! Pe care lui Iacomi şi Paţurcă. Elementele de 
PNL a fostului preşedinte PSD, Iulian Iacomi cetăţenii judeţului o resimt după 16 ani de legătură rămân Pandea şi Chiriţă care dau o 
care va candida în continuare la Lehliu guvernare locală îndoielnică. Şi care mână de ajutor lui Meseşeanu astfel încât 
Gară. Ultimul şi-a trimis înainte şi „favoriţii” contrastează puternic cu cea indusă de candidaţii PRO România, în localităţi, să 
săi şi mă refer la Alin Ploeşteanu (Frăsinet), baronii PNL.obţină cât mai multe voturi pe seama PSD-

Obsesia liberalilor, şi în special a lui Drăgulin şi Filipescu, de În ciuda dezastrului creat de Filipescu, Drăgulin şi Stoica, 
a-l îndepărta pe Vasile Iliuţă din funcţia de preşedinte al CJ mulţumiţi că şi-au umilit adversarul de moarte, Consiliul 
Călăraşi a dat finalmente roade însă cu consecinţe Judeţean trebuie să meargă mai departe, având nevoie ca de 
inimaginabile. Prefectul Marian Stoica, jandarmul de aer de un nou preşedinte. În mod normal, acesta ar trebui 
odinioară, a executat cu sfinţenie ordinele venite de la partid, ales, prin votul direct al consilierilor judeţeni, între Marian 
semnând încă de vinerea trecută Ordinul de încetare a Dinulescu şi Valentin Barbu, vicepreşedinţi în funcţie. 
mandatului de consilier judeţean şi implicit a celui de Momentan cei doi pot cel mult să coordoneze activitatea. 
preşedinte, al lui Iliuţă. Rezultatul? S-a creat de două zile un Nici unul nu are drept de semnătură!
blocaj, de toată frumuseţea, la nivelul întregii instituţii! Supus, în weekend, unor presiuni extraordinare de 

conducerea PNL, Marian Dinulescu a optat pentru…un 
concediu medical. Altfel spus, a cedat şi nu mai e deloc 
interesat de o astfel de responsabilitate. 
Cea de-a doua “propunere” imediată ar fi Valentin Barbu 
doar că şansele sale de a fi votat de colegii din Consiliu sunt 
egale cu zero. Liberalii nu mai sunt în stare să convoace o 
şedinţă extraordinară în sensul că au nevoie de o treime din 
numărul total al membrilor (adică 10 voturi), darămite să mai 
strângă şi numărul minim de voturi, adică 16 pentru a-l pune 
pe scaunul lui Iliuţă încă de pe-acum pe Barbu.
Şi atunci singura soluţie ar fi convocarea unei şedinţe 
extraordinare de către PSD şi aliaţii săi iar în urma acesteia, 
consiliul județean să poată delega, prin hotărâre, din rândul 
membrilor săi, un consilier județean care să îndeplinească 
temporar atribuțiile vicepreședintelui consiliului județean, cu 
respectarea drepturilor și obligațiilor corespunzătoare Astfel sunt puse în pericol o serie de proiecte sau activităţi, 
funcției. Dar şi aici apare o problemă care dă deja bătăi de inclusiv oportunitatea finanţării unor obiective din fonduri 
cap juriştilor: alegerea ca vicepreşedinte a unui consilier nerambursabile. De ce? Pentru că documentele redactate / 
judeţean poate fi realizată şi în cadrul unei şedinţe emise în baza proiectelor europene nu pot fi semnate decât 
extraordinare de plen? Potrivit principiului simetriei, aleşii de preşedintele CJ Călărași. Evident, şi semnarea contractelor 
judeţeni intră în posesia mandatelor, în cadrul unei şedinţe e pusă sub semnul întrebării  întrucât nu se mai poate 
ordinare. Dar având în vedere caracterul excepţional...răspunde la clarificările solicitate de evaluatori. Pe scurt, 
Liberalii l-au răpus pe Vasile Iliuţă, deşi ultima bătălia s-a inconştienţă maximă din partea unor politruci, avizi de 
mutat în instanţă, dar au reuşit şi performanţa să pună pe putere, dispuşi să dea şi foc unei instituţii importante de pe 
butuci Consiliul Judeţean. Asta înseamnă România lucrului harta administraţiei publice locale, doar ca să-şi conserve 
bine făcut!interesele politice, de grup.

Preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă, susţine că 
s-a finalizat licitaţia privind restaurarea sediului 
Prefecturii, în perioada imediat următoare fiind 
programată semnarea contractului de execuţie a 
lucrărilor, estimate la circa 6 milioane de euro. 
„Pandemia ne-a întârziat licitaţia pentru că n-am putut 
să mai cerem documentele în timp util. A trebuit să le 
cerem electronic. S-a finalizat licitaţia privind Prefectura. 
Urmează săptămâna viitoare să semnăm contractul de 
execuţie a lucrărilor. În acest moment, proiectul este 
depus şi la CNI dar timpul nu ne mai permite să trecem 
prin toate procedurile impuse de Compania Naţională 
de Investiţii” a declarat pentru www.arenamedia.ro 
liderul CJ, Vasile Iliuţă care a mai adăugat că proiectul va 
fi susţinut din fonduri proprii. „Vom finanţa lucrările cu 
banii Consiliului Judeţean. Vom lua un împrumut sau de 
ce nu?, vom finanţa lucrările cu resurse de la bugetul 
propriu, urmând să alocăm anual câte 2 milioane de 
euro. Există aceste posibilităţi şi vă asigur că vom face 
tot ce ne stă în putinţă să finalizăm lucrările în următorii 
4 ani” a mai adăugat Vasile Iliuţă. 
Monument istoric, Palatul Prefecturii a fost construit în 
anul 1895 de arhitectul italian G. D. Cicconi. Aripa de sud, 
în care funcţionează Instituţia Prefectului, a fost 
reabilitată în 2008 cu  sprijinul Băncii Mondiale care a 
alocat puţin peste 4 milioane de lei pentru realizarea 
lucrărilor de consolidare a clădirii. Aripa de nord se află 
într-o stare avansată de degradare.

Denumire beneficiar: U.A.T Judeţul Călăraşi Valoarea finanţării nerambursabile: 10.129.270,85 lei Ü Scurtarea duratei de spitalizare a pacienţilor internaţi 
care nu necesită îngrijire medicală permanentă prin Numele programului: Programul Operaţional Regional 
dotarea Ambulatoriului Spitalului Judeţean Călăraşi cu 2014-2020 / Axa prioritară 8. „Dezvoltarea infrastructurii Contribuţia proprie a beneficiarului: 206.719,87 lei

sanitare şi sociale” / Prioritate de Investiţii 8.1. „Investiţii în aparatură performantă; 
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la Contract de finanţare: 5079 din 21.01.2020

Ü Scăderea timpului de diagnosticare şi tratament, precum dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând 
şi prevenţie/depistare precoce a bolilor prin dotarea inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi 

Perioada de implementare: 25 luni, respectiv între data Ambulatoriului Spitalului Judeţean Călăraşi; promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea 
01.09.2018 şi 30.09.2020accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, 

Ü Obţinerea şi implementarea sistemului de management precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile 
al calităţii ISO 14001. Obiectivul general al proiectului: creşterea calităţii prestate de comunităţi”.

serviciilor medicale şi a gradului de accesibilitate a Numele Autorităţii de Management: Ministerul Lucrărilor 
Persoană de contact din partea beneficiarului este dna. Delia populaţiei deservite la standardele impuse de normele Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
– Maria SAVIN – Manager proiect: tel. 0721/657.880, fax. europene.
0242/314.623, e-mail: delia.savin@calarasi.ro. 

Obiective specifice ale proiectului: Numele Organismului Intermediar: Agenţia pentru 
Consiliul Judeţean CălăraşiDezvoltare Regională Sud Muntenia Ü Consolidarea calităţii şi eficacităţii serviciilor furnizate 

Strada 1 Decembrie 1918, nr.1, Calarasi
prin dotarea cu echipamente performante a Ambulatoriului 

Tel : +4.0242.311.301/Fax: +4.0242.331.609
Spitalului Judeţean Călăraşi; Valoarea totală a proiectului: 10.335.990,72 lei Web: www.calarasi.ro

Călăraşi, 06.08.2020
COMUNICAT DE PRESĂ

PRIVIND LANSAREA PROIECTULUI
“DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORIULUI SPITALULUI JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI”, cod SMIS 127058

Primarul comunei Roseţi, Nicolae Rîjnoveanu 
a primit recent şi Certificatul de „Primar de 
încredere” pentru reputaţia excelentă şi 
eticheta în conducerea primăriei precum şi 
pentru atitudinea corectă, deservirea 
cetăţenilor şi colaborarea cu instituţiile 
statului.
Certificatul „Primar de încredre” recunoaşte 
primăriile caracterizate prin reputaţia 
impecabilă în rândul cetăţenilor şi instituţiilor 
statului. Certificatul s-a emis datorită lipsei 
părerilor negative în mediul online şi 
discuţiilor avute cu cetăţenii la adresa sa şi a 
instituţiei pe care o reprezintă.

În ceea ce-l priveşte pe primarul Rîjnoveanu 
au fost „contabilizate” opiniile cetăţenilor pe 3 
paliere după cum urmează:
Încrederea cetăţenilor referitoare la primar: 
Mulţumit: 65,7%;
Votul dumneavoastră l-aţi acorda din nou 
pentru un mandat viitor domnului primar: Da: 
76%;
Sunteţi mulţumit de realizările domnului 
primar în acest mandat: Foarte mulţumit: 
78%
Verficarea, efectuată de cei de la Studiu de 
Cercetare a Opiniilor Cetăţenilor Bucureşti, a 
fost realizată în perioada 01.02.2020 – 
29.04.2020.

Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă, n-a vorbit 
niciodată „la superlativ” de primarul Dan Drăgulin. Ba 
mai mult disensiunile dintre cei doi s-au acutizat sensibil 
în ultima perioadă. Nici în calitate de lider PNL Călăraşi, 
Drăgulin nu s-a comportat ca un preşedinte al tuturor 
liberalilor. În opinia lui Iliuţă, epoca Drăgulin ar trebui să 
se sfârşească pe 27 septembrie. 

Domnule preşedinte Iliuţă, în dese rânduri aţi afirmat că 
nu funcţionează relaţia instituţională cu conducerea 
Primăriei asigurată de Dan Drăgulin. Concret, ce anume 
v-a deranjat la dumnealui?
A afişat de fiecare dată o abordare de mincinos. E un om 
care promite dar care nu reuşeşte niciodată să-şi ţină 
promisiunea. În administraţie avem proiecte aflate în 
diverse etape de dezvoltare sau implementare, însă 
domnia sa n-a respectat niciodată termenele.
Nu şi-a pus niciodată onoarea în joc ca să putem reuşi 
dezvoltarea judeţului şi a municipiului Călăraşi. 
Totdeauna a promis dar a doua zi ne soseau hârtii, 
contrare să zic aşa promisiunilor făcute cu o zi înainte. Am 
avut o serie de divergenţe care din păcate au suspendat 
multe din proiectele care vizau dezvoltarea municipiului 
Călăraşi. Le vom arăta călărăşenilor toate piedicile 
întâmpinate ca să evalueze singuri calitatea 
managementului lui Dan Drăgulin şi al echipei sale.
Cât aţi fost în PNL aţi simţit vreodată că Drăgulin este şi 
preşedintele dvs.?
N-a putut să fie niciodată preşedintele meu pentru că 
valoarea lui este egală cu cea a unui... vicepreşedinte de 
Consiliu Judeţean. Atât a fost „educat”, la stadiul ăla a 
rămas. El n-a putut să-şi arate valoarea de primar în cele 
două mandate pe care le-a câştigat. N-a dat dovadă că 
poate fi primarul călărăşenilor!
În partid, aţi simţit vreodată că vă ia apărarea?
El trebuia să se apere pe el, nu pe mine. Au fost şi 
momente, când cred că trebuia să aibă o abordare 
echilibrată.
N-am observat niciodată că poate să fie un preşedinte de 
partea mea sau nu. El e ca apa plată. E bun la orice, nu 
decide nimic ca lucrurile să meargă înainte. Dacă lucrurile 
merg prost, le lasă aşa.
Aţi spus cu subiect şi predicat că e nevoie de o 
schimbare la Primărie.
Aşa este. Pentru că atitudinea pe care a avut-o 
administraţia liberală, în ultimii 8 ani, s-a dovedit a fi, 
până la urmă, păguboasă, dăunătoare, incapabilă să 
aducă beneficii cetăţeanului care vrea să fie respectat. De 
pildă, călărăşeanul vrea să-şi construiască o casă nu să 
facă hârtii, PUZ-uri, documente pe baza cărora să se 
îmbogăţească firmele de casă ale domniei sale.
Cred un singur lucru. Va veni o echipă nouă condusă de 
Marius Dulce care va promite că va reda Călăraşiul 
călărăşenilor , remediind toate greşelile făcute de 
administraţia liberală în aceşti 8 ani de zile.

n Roseţi

Nicolae Rîjnoveanu, 
„primar de încredere” PNL-ul şi sateliţii săi! Iliuţă: Ne-am trezit cu el, peste noapte, 

scos de cineva de undeva, spunând: 
Vreau să fiu şi eu preşedinte! Acum 
poate să-şi demonstreze valoarea!

Iliuţă: E un om care 
promite dar care nu 

reuşeşte niciodată să-şi 
ţină promisiunea

Iliuţă, veste bună: 
S-a finalizat licitaţia privind 

sediul Prefecturii

L-au dat afară pe Iliuţă dar au blocat 
şi activitatea Consiliului Judeţean



La fel ca în urmă cu 4 ani, bătălia 
pentru şefia CJ Călăraşi se va da tot 
între Vasile Iliuţă şi Valentin Barbu. 
Dacă în urmă cu 4 ani, disputa a 
fost tranşată în cadrul partidului, 
cei mai mulţi din membrii BPJ 
votând pentru Iliuţă care a avut şi 
un aport semnificativ la câştigarea 
majorităţii mandatelor, de data 
asta, confruntarea dintre cei doi se 
mută în faţa cetăţeanului. Susţinut 
de un partid puternic, Valentin 
Barbu a intrat demult în campanie 
electorală, uitând parcă de 
prerogativele de vicepreşedinte al 
Consiliului Judeţean. Opoziţia faţă 
de Iliuţă se manifestă deja plenar 
pe reţelele de socializare.
L-am „invitat” pe liderul CJ, Vasile 
Iliuţă „să descrie” relaţia 

preşedinte! Da, acum poate să-şi judeţeni i s-au alăturat în acest demers. profesională cu distinsul său rival, 
demonstreze valoarea! Dacă are ceva N-a reuşit să creeze o opoziţie puternică 

rămas în continuare în siajul de spus călărăşenilor, s-o facă. E un deoarece n-a putut să-şi susţină 
fostulului preşedinte al partidului şi moment bun. Să le spună ce va face el proiectele pe care a dorit să le iniţieze. 
al CJ, Răducu Filipescu. dacă, de mâine, va fi preşedinte. Sigur, A fost penibil şi în câteva rânduri 

va fi în continuare, „ghiocelul” lui propunând, de fapt, nişte proiecte care 
î Care ar fi, până acum, contribuţia Filipescu! nu era fezabile.
contracandidatului dvs., în echipa pe 

î S-a achitat de sarcinile, atribuţiile pe î Confruntarea directă e pe 27 care aţi vrut s-o coagulaţi aici? E în 
care i le-aţi trasat în calitate de septembrie. La ce vă aşteptaţi din boardul Consiliului Judeţean, totuşi, în 
preşedinte al CJ? partea lor până atunci?calitate de vicepreşedinte.
El răspunde şi de spitale, şi de Centrul La mai multe răutăţi, plângeri penale, În politică, în momentul în care ai 
Judeţean de Cultură şi Creaţie, De duşmănii, lucruri pe care le transmite câştigat, nu se cuvine să mai ai 
Biblioteca Judeţeană, De muzeu, toate acest om care e toxic pentru politica duşmănii cu cei cu care ai fost în 
acestea sunt în subordinea sa, prin locală şi românească. Trebuie să competiţie. Trebuie să te aşezi la masă 
dispoziţia preşedintelui la preluarea înţelegem că omul acesta, „şpagă-n chiar şi cu cei care ţi-au fost 
mandatului. Am crezut că putem să chiloţi” spune că el, cu puterea lui, mă contracandidaţi, şi să reuşeşti până la 
facem echipă, să împărţim va aresta. La câte rele mi-a făcut, nici urmă să le prezenţi oamenilor 
responsabilităţile dar domnia sa n-a asta nu mă mai surprinde. Să încerce să promisiunile asumate, într-o echipă. Cel 
avut timp să se ocupe de subordonate. transmită tuturor că mă va aresta... Asta care s-a înscris n-a făcut până acum 
î Iniţiative a avut? înseamnă că România se află pe un nicio campanie, n-a promis nimănui 

drum prost, fiind condusă de nişte nimic dar ne-am trezit cu el, peste A avut dar doar din momentul în care a 
ticăloşi care nu merită să fie astăzi în noapte, scos de cineva de undeva, dorit să intre într-o competiţie cu mine 
Parlamentul României.spunând doar: Vreau să fiu şi eu ca să facă opoziţie. Doar 4 consilieri 
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Liberalii nu concep decât victoria la 
scrutinul din 27 septembrie. Asta 
înseamnă să pună mâna pe 
preşedinţia Consiliului Judeţean, pe un 
număr cât mai mare de mandate de 
aleşi judeţeni şi de primari de UAT-uri. 
Dacă se poate, să obţină, măcar, 
aceleaşi rezultate din 2016!

Pentru asta au scos la bătaie toată artileria 
grea. Inclusiv Prefectura a fost pusă la 
treabă, prefectul şi unul dintre subprefecţii 
semnând vineri Ordinul de încetare a 
mandatului de consilier judeţean al lui 
Vasile Iliuţă chit că au iniţiat o mare 
ilegalitate. Dar nu mai contează, PNL e la 
guvernare şi în consecinţă şi organele de 
„represiune” stau cuminte în bamca lor 
dacă e vorba de liberali!

Bogdan Lascu (Nicolae Bălcescu) şi chiar ului. Cel mai probabil dacă „experimentul” În plan politic, Răducu Filipescu (64 de ani) 
Bogdan Gingaşu (Mânăstirea). va reuşi, iar PRO România va trece pragul, e mai harnic ca oricând. Cu ajutorul lui 

bineînţeles, cei mai importanţi candidaţi Ciprian Pandea şi George Chiriţă, transferaţi Presiuni enorme se fac şi pe primarii lui 
vor fi cadorisiţi cu funcţii de vicepreşedinte, în partid încă din martie, a început Iliuţă însă foarte probabil nici unul nu va 
respectiv de viceprimar la Călăraşi şi „destructurarea” PSD-ului. Cam timid, ce-i ceda presiunilor. Şi au destule mijloace la 
Olteniţa. De altfel se şi observă că liderii drept!, dar presiunea ar putea creşte până îndemână!
PRO România evită să lanseze critici la pe 17 august. Doi primari au anunţat deja Un alt posibil inamic a fost şi el pus cu botul 
adresa PNL-ului şi a liderilor săi. Municipiul că vor candida sub sigla PNL. E vorba de pe labe. E vorba de USR care a anunţat prin 
Călăraşi ar fi un foarte bun exemplu!Nicolae Pandea, la Ştefan cel Mare (nu-i şefa sa, Amelia Giurcan că a rupt alianţa cu 

nicio surpriză!), Constantin Chirică, la Filipescu&Co pun, aşadar, la bătaie tot PLUS iar semnarea unui protocol cu PNL 
Tămădău (despre ultimul se spune că a fost arsenalul ca să câştige, de fapt, bătălia cu care prevede liste comune de candidaţi 
ademenit cu o ofertă de job pentru fiica sa) Iliuţă. Pentru că ei „controlează” tot, mai inclusiv la CJ Călăraşi, e o chestiune care se 
şi Ionuţ Stan, de la Lehliu Sat. puţin pe Iliuţă pe care l-au tocat, l-au va concretiza în câteva zile. Adică USR nu va 

demonizat în fel şi chip încă din 2017. Sunt Liberalii anunţă peste tot că alţi 3 primari mai avea contracandidat pentru Valentin 
foarte pricepuţi în arta manipulării şi mai PSD sunt ca şi transferaţi. La ultima Barbu iar toţi useriştii se vor încolona 
ales a denigrării, „tehnicile” lor fiind întâlnire de la Dor Mărunt, la care a cuminţi în spatele lui Drăgulin şi Filipescu.
îmbunătăţite de la un ciclu electoral la participat şi primvicepreşedintele Iulian Să nu vă surprindă dar liberalii, prin acelaşi 
altul.Dumitrescu s-a vorbit chiar de o listă mai Răducu Filipescu, controlează şi PRO 

mare în care figurau primarii de la În toată această campanie de conservare a România, partidul format din foşti social – 
Fundulea, Fundeni, Gălbinaşi şi Vasilaţi. Pe puterii, Drăgulin şi Filipescu uită un democraţi total nemulţumiţi de „dictatura” 
de altă parte este iminentă şi înrolarea în amănunt esenţial: realitatea! Pe care lui Iacomi şi Paţurcă. Elementele de 
PNL a fostului preşedinte PSD, Iulian Iacomi cetăţenii judeţului o resimt după 16 ani de legătură rămân Pandea şi Chiriţă care dau o 
care va candida în continuare la Lehliu guvernare locală îndoielnică. Şi care mână de ajutor lui Meseşeanu astfel încât 
Gară. Ultimul şi-a trimis înainte şi „favoriţii” contrastează puternic cu cea indusă de candidaţii PRO România, în localităţi, să 
săi şi mă refer la Alin Ploeşteanu (Frăsinet), baronii PNL.obţină cât mai multe voturi pe seama PSD-

Obsesia liberalilor, şi în special a lui Drăgulin şi Filipescu, de În ciuda dezastrului creat de Filipescu, Drăgulin şi Stoica, 
a-l îndepărta pe Vasile Iliuţă din funcţia de preşedinte al CJ mulţumiţi că şi-au umilit adversarul de moarte, Consiliul 
Călăraşi a dat finalmente roade însă cu consecinţe Judeţean trebuie să meargă mai departe, având nevoie ca de 
inimaginabile. Prefectul Marian Stoica, jandarmul de aer de un nou preşedinte. În mod normal, acesta ar trebui 
odinioară, a executat cu sfinţenie ordinele venite de la partid, ales, prin votul direct al consilierilor judeţeni, între Marian 
semnând încă de vinerea trecută Ordinul de încetare a Dinulescu şi Valentin Barbu, vicepreşedinţi în funcţie. 
mandatului de consilier judeţean şi implicit a celui de Momentan cei doi pot cel mult să coordoneze activitatea. 
preşedinte, al lui Iliuţă. Rezultatul? S-a creat de două zile un Nici unul nu are drept de semnătură!
blocaj, de toată frumuseţea, la nivelul întregii instituţii! Supus, în weekend, unor presiuni extraordinare de 

conducerea PNL, Marian Dinulescu a optat pentru…un 
concediu medical. Altfel spus, a cedat şi nu mai e deloc 
interesat de o astfel de responsabilitate. 
Cea de-a doua “propunere” imediată ar fi Valentin Barbu 
doar că şansele sale de a fi votat de colegii din Consiliu sunt 
egale cu zero. Liberalii nu mai sunt în stare să convoace o 
şedinţă extraordinară în sensul că au nevoie de o treime din 
numărul total al membrilor (adică 10 voturi), darămite să mai 
strângă şi numărul minim de voturi, adică 16 pentru a-l pune 
pe scaunul lui Iliuţă încă de pe-acum pe Barbu.
Şi atunci singura soluţie ar fi convocarea unei şedinţe 
extraordinare de către PSD şi aliaţii săi iar în urma acesteia, 
consiliul județean să poată delega, prin hotărâre, din rândul 
membrilor săi, un consilier județean care să îndeplinească 
temporar atribuțiile vicepreședintelui consiliului județean, cu 
respectarea drepturilor și obligațiilor corespunzătoare Astfel sunt puse în pericol o serie de proiecte sau activităţi, 
funcției. Dar şi aici apare o problemă care dă deja bătăi de inclusiv oportunitatea finanţării unor obiective din fonduri 
cap juriştilor: alegerea ca vicepreşedinte a unui consilier nerambursabile. De ce? Pentru că documentele redactate / 
judeţean poate fi realizată şi în cadrul unei şedinţe emise în baza proiectelor europene nu pot fi semnate decât 
extraordinare de plen? Potrivit principiului simetriei, aleşii de preşedintele CJ Călărași. Evident, şi semnarea contractelor 
judeţeni intră în posesia mandatelor, în cadrul unei şedinţe e pusă sub semnul întrebării  întrucât nu se mai poate 
ordinare. Dar având în vedere caracterul excepţional...răspunde la clarificările solicitate de evaluatori. Pe scurt, 
Liberalii l-au răpus pe Vasile Iliuţă, deşi ultima bătălia s-a inconştienţă maximă din partea unor politruci, avizi de 
mutat în instanţă, dar au reuşit şi performanţa să pună pe putere, dispuşi să dea şi foc unei instituţii importante de pe 
butuci Consiliul Judeţean. Asta înseamnă România lucrului harta administraţiei publice locale, doar ca să-şi conserve 
bine făcut!interesele politice, de grup.

Preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă, susţine că 
s-a finalizat licitaţia privind restaurarea sediului 
Prefecturii, în perioada imediat următoare fiind 
programată semnarea contractului de execuţie a 
lucrărilor, estimate la circa 6 milioane de euro. 
„Pandemia ne-a întârziat licitaţia pentru că n-am putut 
să mai cerem documentele în timp util. A trebuit să le 
cerem electronic. S-a finalizat licitaţia privind Prefectura. 
Urmează săptămâna viitoare să semnăm contractul de 
execuţie a lucrărilor. În acest moment, proiectul este 
depus şi la CNI dar timpul nu ne mai permite să trecem 
prin toate procedurile impuse de Compania Naţională 
de Investiţii” a declarat pentru www.arenamedia.ro 
liderul CJ, Vasile Iliuţă care a mai adăugat că proiectul va 
fi susţinut din fonduri proprii. „Vom finanţa lucrările cu 
banii Consiliului Judeţean. Vom lua un împrumut sau de 
ce nu?, vom finanţa lucrările cu resurse de la bugetul 
propriu, urmând să alocăm anual câte 2 milioane de 
euro. Există aceste posibilităţi şi vă asigur că vom face 
tot ce ne stă în putinţă să finalizăm lucrările în următorii 
4 ani” a mai adăugat Vasile Iliuţă. 
Monument istoric, Palatul Prefecturii a fost construit în 
anul 1895 de arhitectul italian G. D. Cicconi. Aripa de sud, 
în care funcţionează Instituţia Prefectului, a fost 
reabilitată în 2008 cu  sprijinul Băncii Mondiale care a 
alocat puţin peste 4 milioane de lei pentru realizarea 
lucrărilor de consolidare a clădirii. Aripa de nord se află 
într-o stare avansată de degradare.

Denumire beneficiar: U.A.T Judeţul Călăraşi Valoarea finanţării nerambursabile: 10.129.270,85 lei Ü Scurtarea duratei de spitalizare a pacienţilor internaţi 
care nu necesită îngrijire medicală permanentă prin Numele programului: Programul Operaţional Regional 
dotarea Ambulatoriului Spitalului Judeţean Călăraşi cu 2014-2020 / Axa prioritară 8. „Dezvoltarea infrastructurii Contribuţia proprie a beneficiarului: 206.719,87 lei

sanitare şi sociale” / Prioritate de Investiţii 8.1. „Investiţii în aparatură performantă; 
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la Contract de finanţare: 5079 din 21.01.2020

Ü Scăderea timpului de diagnosticare şi tratament, precum dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând 
şi prevenţie/depistare precoce a bolilor prin dotarea inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi 

Perioada de implementare: 25 luni, respectiv între data Ambulatoriului Spitalului Judeţean Călăraşi; promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea 
01.09.2018 şi 30.09.2020accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, 

Ü Obţinerea şi implementarea sistemului de management precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile 
al calităţii ISO 14001. Obiectivul general al proiectului: creşterea calităţii prestate de comunităţi”.

serviciilor medicale şi a gradului de accesibilitate a Numele Autorităţii de Management: Ministerul Lucrărilor 
Persoană de contact din partea beneficiarului este dna. Delia populaţiei deservite la standardele impuse de normele Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
– Maria SAVIN – Manager proiect: tel. 0721/657.880, fax. europene.
0242/314.623, e-mail: delia.savin@calarasi.ro. 

Obiective specifice ale proiectului: Numele Organismului Intermediar: Agenţia pentru 
Consiliul Judeţean CălăraşiDezvoltare Regională Sud Muntenia Ü Consolidarea calităţii şi eficacităţii serviciilor furnizate 

Strada 1 Decembrie 1918, nr.1, Calarasi
prin dotarea cu echipamente performante a Ambulatoriului 

Tel : +4.0242.311.301/Fax: +4.0242.331.609
Spitalului Judeţean Călăraşi; Valoarea totală a proiectului: 10.335.990,72 lei Web: www.calarasi.ro

Călăraşi, 06.08.2020
COMUNICAT DE PRESĂ

PRIVIND LANSAREA PROIECTULUI
“DOTAREA INFRASTRUCTURII AMBULATORIULUI SPITALULUI JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI”, cod SMIS 127058

Primarul comunei Roseţi, Nicolae Rîjnoveanu 
a primit recent şi Certificatul de „Primar de 
încredere” pentru reputaţia excelentă şi 
eticheta în conducerea primăriei precum şi 
pentru atitudinea corectă, deservirea 
cetăţenilor şi colaborarea cu instituţiile 
statului.
Certificatul „Primar de încredre” recunoaşte 
primăriile caracterizate prin reputaţia 
impecabilă în rândul cetăţenilor şi instituţiilor 
statului. Certificatul s-a emis datorită lipsei 
părerilor negative în mediul online şi 
discuţiilor avute cu cetăţenii la adresa sa şi a 
instituţiei pe care o reprezintă.

În ceea ce-l priveşte pe primarul Rîjnoveanu 
au fost „contabilizate” opiniile cetăţenilor pe 3 
paliere după cum urmează:
Încrederea cetăţenilor referitoare la primar: 
Mulţumit: 65,7%;
Votul dumneavoastră l-aţi acorda din nou 
pentru un mandat viitor domnului primar: Da: 
76%;
Sunteţi mulţumit de realizările domnului 
primar în acest mandat: Foarte mulţumit: 
78%
Verficarea, efectuată de cei de la Studiu de 
Cercetare a Opiniilor Cetăţenilor Bucureşti, a 
fost realizată în perioada 01.02.2020 – 
29.04.2020.

Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă, n-a vorbit 
niciodată „la superlativ” de primarul Dan Drăgulin. Ba 
mai mult disensiunile dintre cei doi s-au acutizat sensibil 
în ultima perioadă. Nici în calitate de lider PNL Călăraşi, 
Drăgulin nu s-a comportat ca un preşedinte al tuturor 
liberalilor. În opinia lui Iliuţă, epoca Drăgulin ar trebui să 
se sfârşească pe 27 septembrie. 

Domnule preşedinte Iliuţă, în dese rânduri aţi afirmat că 
nu funcţionează relaţia instituţională cu conducerea 
Primăriei asigurată de Dan Drăgulin. Concret, ce anume 
v-a deranjat la dumnealui?
A afişat de fiecare dată o abordare de mincinos. E un om 
care promite dar care nu reuşeşte niciodată să-şi ţină 
promisiunea. În administraţie avem proiecte aflate în 
diverse etape de dezvoltare sau implementare, însă 
domnia sa n-a respectat niciodată termenele.
Nu şi-a pus niciodată onoarea în joc ca să putem reuşi 
dezvoltarea judeţului şi a municipiului Călăraşi. 
Totdeauna a promis dar a doua zi ne soseau hârtii, 
contrare să zic aşa promisiunilor făcute cu o zi înainte. Am 
avut o serie de divergenţe care din păcate au suspendat 
multe din proiectele care vizau dezvoltarea municipiului 
Călăraşi. Le vom arăta călărăşenilor toate piedicile 
întâmpinate ca să evalueze singuri calitatea 
managementului lui Dan Drăgulin şi al echipei sale.
Cât aţi fost în PNL aţi simţit vreodată că Drăgulin este şi 
preşedintele dvs.?
N-a putut să fie niciodată preşedintele meu pentru că 
valoarea lui este egală cu cea a unui... vicepreşedinte de 
Consiliu Judeţean. Atât a fost „educat”, la stadiul ăla a 
rămas. El n-a putut să-şi arate valoarea de primar în cele 
două mandate pe care le-a câştigat. N-a dat dovadă că 
poate fi primarul călărăşenilor!
În partid, aţi simţit vreodată că vă ia apărarea?
El trebuia să se apere pe el, nu pe mine. Au fost şi 
momente, când cred că trebuia să aibă o abordare 
echilibrată.
N-am observat niciodată că poate să fie un preşedinte de 
partea mea sau nu. El e ca apa plată. E bun la orice, nu 
decide nimic ca lucrurile să meargă înainte. Dacă lucrurile 
merg prost, le lasă aşa.
Aţi spus cu subiect şi predicat că e nevoie de o 
schimbare la Primărie.
Aşa este. Pentru că atitudinea pe care a avut-o 
administraţia liberală, în ultimii 8 ani, s-a dovedit a fi, 
până la urmă, păguboasă, dăunătoare, incapabilă să 
aducă beneficii cetăţeanului care vrea să fie respectat. De 
pildă, călărăşeanul vrea să-şi construiască o casă nu să 
facă hârtii, PUZ-uri, documente pe baza cărora să se 
îmbogăţească firmele de casă ale domniei sale.
Cred un singur lucru. Va veni o echipă nouă condusă de 
Marius Dulce care va promite că va reda Călăraşiul 
călărăşenilor , remediind toate greşelile făcute de 
administraţia liberală în aceşti 8 ani de zile.

n Roseţi

Nicolae Rîjnoveanu, 
„primar de încredere” PNL-ul şi sateliţii săi! Iliuţă: Ne-am trezit cu el, peste noapte, 

scos de cineva de undeva, spunând: 
Vreau să fiu şi eu preşedinte! Acum 
poate să-şi demonstreze valoarea!

Iliuţă: E un om care 
promite dar care nu 

reuşeşte niciodată să-şi 
ţină promisiunea

Iliuţă, veste bună: 
S-a finalizat licitaţia privind 

sediul Prefecturii

L-au dat afară pe Iliuţă dar au blocat 
şi activitatea Consiliului Judeţean
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