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î În 2012 şi în 2016, mii de olteniţeni v-au Petre Ţone, primarul municipiului 
acordat încrederea. Sunt convins că la fel vor Olteniţa din 2012 încoace, se 
proceda şi pe 27 septembrie. Ce înseamnă 

pregăteşte de un nou examen în faţa cetăţeanul în această geometrie pe care v-
alegătorilor. Obiectivele realizate aţi propus-o pentru mandatul viitor?
până acum precum şi cele demarate Petre Ţone: Cetăţeanul, până la urmă, e 

totul. Pentru că numai împreună cu ei vom îi conferă candidatului susţinut de 
reuşi să realizăm tot ce vrem.PSD prima şansă în bătălia electorală 
Eu mi-am propus foarte multe lucruri dar să din 27 septembrie. 
ştiţi că fără personalul din Primărie, fără 
Consiliile Locale cu care am colaborat, eu, de 

î S-au încheiat două mandate de primar, un unul singur, nu pot face nimic. Doar 
capitol extrem de important din activitatea împreună cu ei putem realiza foarte multe 
dumneavoastră. Vă invit să tragem linie şi să lucruri. În urmă cu puţin timp, am făcut un 
ne spuneţi, domnule primar, cum a fost? apel de la om la om, ca toţi preşedinţii de 
Petre Ţone: Greu, dar cu satisfacţii enorme. partide să aibă grijă la listele de consilieri 
Am depăşit cu mult ce mi-am propus. Acum 8 locali, de calitatea oamenilor promovaţi. 
ani când am declarat pentru prima dată că Pentru că avem nevoie de un Consiliu Local 
pentru mine prioritare sunt cultura, aici mă care să înţeleagă fenomenul, care să 
refeream şi la şcoli, sănătatea şi sportul, nu înţeleagă nevoile municipiului nostru ca să 
credeam că am să reuşesc să fac atât de venim în întâmpinarea oamenilor. Dacă nu 
multe. Mi-a ajutat Dumnezeu şi am reuşit să vom reuşi să facem lucrul ăsta, încă odată 
atrag foarte, foarte mulţi bani pentru întreb, pentru cine facem?
municipiul nostru şi nota bene, am atras bani î Ce mesaj aveţi pentru cetăţenii care vor 
nerambursabili. Nu sunt adeptul veni la vot pe 27 septembrie?
împrumuturilor sub nicio formă! Nu vreau să Petre Ţone: Pentru cetăţenii care vor veni la 
amanetez viitorul ca să-mi fie mie bine, nu. vot am un mesaj extrem de clar: să se 
Am preferat să mă zbat eu mai mult şi să informeze şi să analizeze ce este credibil şi ce 
realizez prin propriile forţe ce am dorit. Ba e tot ce înseamnă o bază sportivă, adică: trebui să reasfaltăm foarte multe străzi, nu. Dacă vor să aleagă pe unul care minte 
mai mult, eu sunt aproape sigur că  rămân tribune, cabine, inclusiv covor. Un mini foarte multe trotuare. Mai avem foarte, cum respiră, au o variantă, dacă vor să aleagă 
primar şi după 27 septembrie. Dar, în orice stadion de fapt, care va fi realizat de către foarte multe lucruri de făcut. Dar pe lângă pe cineva care nu şi-a călcat niciodată 
eventualitate, vreau să vă spun că oricine CNI, deci fonduri guvernamentale. Nu am aceste lucruri, pentru mine, cel mai cuvântul, au o singură opţiune: Petrică Ţone 
vine primar în acest an va avea contracte de renunţat la ideea, avem deja depuse important, este crearea unui cadru în de la PSD!        
finanţare pe bani europeni nerambursabili. documente, să obţinem fonduri municipiul Olteniţa în care oamenii să poată 
Sunt cel puţin 3-4 obiective mari: guvernamentale pe PNDL, FDI, indiferent trăi decent, într-un mediu curat, un mediu 

Comandat: Partidul Social Democrat – Filiala Ambulatoriu, 3,1 mil. euro, Şcoala nr. 2 cum se va numi ne vom bate pentru favorabil unei vieţi decente. Asta e prioritatea 
Judeţeană CălăraşiLucian Pavel, 3 mil euro reabilitare şi sală de atragerea de fonduri nerambursabile. Bugetul numărul 1. Dacă nu ne gândim că după ce 
Realizat: SC Total Media SRLsport, reabilitarea sediului Primăriei, peste  1 primăriei nu va fi sub nicio formă afectat însă facem, să fie în folosul oamenilor, vă spun că 

mil. de euro. Avem acel teren sintetic, de fapt CUI: 21200019nu permite investiţii mari pentru că noi va facem degeaba. 

M-am sprijinit pe echipele de Pentru că acolo unde sunt deja S-a executat acoperişul, şi vom putut să intervenim pentru că nu au Nicolae Rîjnoveanu, primarul 
management ale proiectelor, m-am probleme, reţeaua va ceda. Dar nu e lăţimea necesară. Sunt nişte continua cu totul.Vrem să terminăm comunei Roseţi, a realizat 
sprijinit pe aparatul de specialitate, bai, rolul nostru este să o întreţinem probleme acolo, pe străzile acele. până pe 14 septembrie, apoi să bilanţul activităţii desfăşurate pe cetăţenii de bună credinţă care şi să realizăm ce trebuie. Scopul este Plus că, pe viitor, după 10 ani de ieşim afară din acest corp de şcoală 

în mandatul 2016 – 2020, ştiau despre ce este vorba, pe cei cu să distribuim apă în reţea. Acelaşi funcţionare a câtorva trasee, trebuie pentru că pe exterior se mai pot 
subliniind că absolut toate care am colaborat direct: sistem de clorinare, sistem de raze intervenit că dau semne de executa lucrările şi în timpul orelor 

proiectanţi, consultanţi, diriginţi de infraroşii care se realizează două oboseală, inclusiv dacă vedeţi str. proiectele initiate, demarate de curs, dar în interior, nu. 
şantier şi chiar executanţi. Nu în filtre poroase, cum ar fi filtrul de General Dragalina, pe care se află Sunt şanse să terminaţi până pe şi executate au fost prefaţate 

Primăria. Trebuie umblat la ea în aşa 15 septembrie?de o consultare prealabilă a fel încât să mărim lăţimea.
Nicolae Rîjnoveanu: Fără discuţii, cetăţenilor. În aceşti 4 ani, N-a fost asfaltată prin 2010?da. La corpul de şcoală D, în maxim suma proiectelor majore Nicolae Rîjnoveanu: Da. Pe această 4 zile se iese de acolo, adică e vorba 

executate sau în curs de stradă aş dori să măresc lăţimea numai de cele două clase şi fostul 
executare se apropie de 300 stramei stradale. Aş vrea ca rigolelor corp de şcoală. La corpul de 

de scurgere să le aduc o grădiniţă se mai lucrează dar tot la de miliarde de lei vechi.
îmbunătăţire în aşa fel încât să fel, până în data când se încep 
lăţesc suprafaţa că e o stradă foarte cursurile, ambele vor fi date la Domnule primar, mandatul dvs. importantă.cheie. Eu aş dori din tot sufletul să 2016-2020 s-a încheiat. În jur de 45 

pot promova şi un alt proiect despre Adică să nu se simtă prea mult de zile ne mai despart de data 
care o să vă vorbesc mai târziu. O să existenţa acelor rigole.alegerilor. Aţi întocmit bilanţul 
vă spun şi rolul lui.acestor ultimi 4 ani. Mulţumit? Nicolae Rîjnoveanu: Da, exact.
Cât priveşte corpul E, la momentul Nicolae Rîjnoveanu: Eu zic că da, şi Şi sportul văd că v-a preocupat, 
când va fi finalizat, o să vedeţi, o din câte văd, cetăţenii din comuna domnule primar. Adică mă refer la 
lucrare într-adevăr aşa cum trebuie. Roseţi ne apreciază pentru ceea ce sănătatea copiilor, prin construirea 
În ambele corpuri vor fi executate am realizat. Tot ce am realizat, am acestui teren de fotbal.
lucrările până la final şi vor fi realizat la vedere. Oamenii ştiu că 

Nicolae Rîjnoveanu: Da, pe GAL am finalizate inclusiv finisajele le-am respectat dorinţa. 
promovat lucrarea „Construire teren exterioare. Tot. Veţi vedea şi Pe un eşantion de aproximativ 1.200 de fotbal pentru antrenament, dotările care sunt într-adevăr de persoane s-a putut realiza vestiare şi împrejmuire". Plus deosebite, cum ar trebuie să fie într-strategia de dezvoltare a localităţii ultimul rând m-am bazat pe nisip şi filtrul de cărbune. Sperăm să nocturnă. Valoarea acestei lucrări o şcoală. care face parte integrantă din PUG. Dumnezeu.Şi astfel am reuşit  să fac obţinem o apă de o calitate este de 880.711de lei, sumă fără 

De secolul XXI...Cetăţeanul din comuna Roseţi poată ceea ce am făcut. Nimeni altcineva excepţională. Deci această lucrare TVA. Termen de finalizare: 
să observe că acele obiective pe Nicolae Rîjnoveanu: Da. Contractul nu m-a ajutat cu absolut nimic. se execută pe PNDR, cu bani de la 24.08.2021. Aici am depins foarte 
care le-a prevăzut prin această a fost semnat cu SC Alege care a Chiar dacă unii de împăunează ca şi Uniunea Europeană. mult de promovare, să vedem cine 
strategie, le-am respectat cu făcut lucrări de calitate. Sperăm să cum m-ar fi ajutat sau ar fi avut ei câştigă...Pe PNDL: „Reabilitare şi 
sfinţenie. Pe lângă ele am mai putut terminăm în aşa fel încât să ne vreun rol în executarea acestor modernizare  Şcoală Generală Iancu Aţi trecut de faza de licitaţie? realiza şi altceva atunci când a fost desfăşurăm procesul de învăţământ lucrări. Nici un rol! Minciuni Rosetti din comuna Roseţi, judeţul 
cazul. De atunci, cetăţenii au ştiut, Nicolae Rîjnoveanu: Nu, este pe în bune condiţii.gogonate! Călăraşi". Valoare:  6.949.825 lei 
într-adevăr, că au lângă ei un primar SICAP. Se depun oferte.Ce aţi mai asfaltat, că deja era (TVA inclus). Contractul a fost Dacă ei mint în felul ăsta crezând că care va realiza ceea ce au prevăzut. Pe CNI: „Construire sală de sport totul asfaltat.încheiat cu SC Alege, în sumă de de au făcut ceva, vă daţi seama ce ar Dar şi alte lucruri care s-au realizat şcolară". Se execută în curtea şcolii. 6.445.307 lei. însemna să câştige de acum încolo Nicolae Rîjnoveanu: Nu, s-au între timp. Vedeţi dvs. dacă stau să Are legătură cu cel 3 corpuri A, B, şi dumnealor? Noi ne vedem de terminat şi aceşti 9,8 km. Tot pe Procesul de învăţământ se mă gândesc, nimic nu am făcut în C. Valoare: 6.534.491 lei. Tot aşa, se treabă în continuare, ştim foarte PNDL, e vorba de proiectul desfăşoară în 5 corpuri de şcoală. localitatea asta fără ca ei să nu îmi află în fază de licitaţie pe SICAP. E o bine unde le-am lăsat, unde trebuie „Modernizare drumuri de interes Corpurile de şcoală A, B şi C, ce se fie aproape, fără o consultare lucrare pe care nu noi o vom să ajungem cu ele. Şi cetăţeanul ştie local". Proiect în valoare de află chiar în centrul localităţii pe DN prealabilă. Să ştiţi că, de multe ori, executa. Noi doar am făcut ceea ce acest lucru. 6.950.291 lei, din care 6.612.440 lei, 3B, cu corp de şcoală în regim de am găsit oameni care mi-au dat trebuia să facem: predare bani alocaşi pe program şi 340.254 înălţime P+1. Acum, după noul Vă invit să trecem în revistă fiecare nişte idei extraordinar de frumoase. amplasament, studii topo, avize tot. lei, contribuţia noastră. Contractul  a lucrare care s-a executat, e în proiect, învăţământul se desfăşoară Am lecturat o parte din Noi am promovat această lucrare şi fost executat de Telpron, o societate execuţie sau urmează să fie în 5 săli clasă. Un corp cu 4 clase obiectivele majore pe care le-aţi CNI-ul o execută. E foarte bine, mai 

cu care au am mai lucrat. A mai executată. executat prin programul PHARE, finalizat în această perioadă, unele bine decât atât nu se poate. Decât 
câştigat aici două lucrări, o societate care va suferi nişte modificări sunt în execuţie. Sunt lucrări de Pe PNDR: „Extinderea, reţelei de că merg cam încetinel, dar asta e 
care îmi place cum îşi face treaba. interioare, şi o şcoală în care au anvergură, sunt lucrări care canalizare menajeră şi modernizare situaţia. Nu e vina voastră. De fapt 
Am terminat investiţia înainte de învăţat inclusiv părinţii noştri, cu o consumă foarte mulţi bani. Dar aţi gospodărie de apă, înfiinţarea a modul cum se derulează aceste 
termen. Pe 10 octombrie 2020 vechime de peste 140 de ani, care găsit resurse cu care să finalizaţi două foraje şi reabilitare reţea lucrări nu depinde de noi, depinde 
trebuia să fie definitivată. Este trebuie, de asemenea, să fie proiecte de anvergură, cifrate, per distribuţie apă". Valoare: 7.274.901, de legislaţia ţării şi ştiţi foarte bine 
executată deja, eu am dat decizie reabilitată şi din punct de vedere al total, la sute de miliarde de lei 30 lei, sumă fără TVA. Termen de că uneori se întârzie cu execuţia din 
pentru întrunirea comisiei de rezistenţei. De fapt, din punct de vechi. finalizare 27.08.2021. cauza acestor probleme.
recepţie. Se va recepţiona şi sperăm vedere al rezistenţei se umblă şi la Nicolae Rîjnoveanu:  Coparticiparea Pe această lucrare se va executa şi 
că vom avea banii ca să putem să ne şcoala P+1. Avem câţiva pereţi care localităţii noastre este foarte mică la un bazin de colectare a apei, cu un 
achităm datoria pe care o avem.sunt cu probleme. Evaluatorul şi aceste lucrări. Am ţinut cont de volum de 315 mc., cu o staţie de 

Mai rămân străzi neasfaltate?proiectantul ne-au solicitat acest acest lucru dar de fapt am promovat pompare care realizează cel puţin 
lucru prin proiect iar noi trebuie să cele mai eficiente programe. Nu m-a Nicolae Rîjnoveanu: Mai rămân cam două atmosfere (at.) în reţea. În 
executăm. Acum se lucrează acolo. ajutat absolut nimeni, cu nimic.     1,2 km, mici bretele unde nu am felul ăsta, evităm multe neajunsuri. 
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Comandat: Partidul Social 
Democrat – Filiala Judeţeană 
Călăraşi

Realizat: SC Total Media SRL

CUI: 21200019

Proiect: Reabilitarea, Modernizarea şi 
Echiparea Ambulatoriului Integrat al 
Spitalului Municipal Olteniţa
Proiect finanţat prin POR 2014-2020 - 
contract de finanţare nerambursabilă nr. 
5360/27.04.2020; Valoare: 10.249.389,39 
lei, din care: valoare nerambursabilă: 
9.336.793,26; contribuţie proprie: 
190.546,84 lei şi cheltuieli neeligibile: 
722.049,29 lei. Obiectivul general al 
proiectului este dezvoltarea infrastructurii 
sanitare prin investiţii în dotări şi lucrări Naţională Pentru Locuinţe; Aprobarea 
necesare infrastructurii sanitare, indicatorilor tehnici-economici de către 
îmbunătăţirea accesului la servicii medicale Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 
de calitate. Administraţiei. Termen preconizat pentru 

realizarea obiectivului: 2022 
Proiect: "Reabilitare, modernizare, 
extindere (prin desfiinţare corpuri anexa Stadion "Construire bază sportivă TIP 1
C2, C3, C4) şi dotare Şcoala Gimnazială Amplasament: Str. Depozitelor nr. 9.
prof. Lucian Pavel, municipiul Olteniţa, 

Baza sportivă va consta în: teren pentru judeţul Călăraşi"- depus în cadrul POR 
fotbal; teren multifuncţional pentru 2014-2020, aflat în etapa de precontractare. 
handbal, baschet, volei şi tenis; clădire Valoare totală: 14.719.674,40 lei, din care: 
vestiare; cabină poartă; parcare; alei valoare nerambursabilă: 11.971.747,87 lei, 
pietonale; spaţii verzi; Suprafaţă teren: contribuţie proprie: 244.321,38 lei, 
20.991 mp, domeniul privat al Municipiului cheltuieli neeligibile: 2.503.605,15 lei.
Olteniţa. Stadiu: teren predat Companiei Obiectivul general al proiectului îl reprezintă 
Naţionale de Investiţii ; Aprobarea îmbunătăţirea condiţiilor din unitatea de 
indicatorilor tehnici-economici de către învăţământ Şcoala Gimnazială "Prof. Lucian 
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Pavel" din Municipiul Olteniţa, jud. Călăraşi, 
Administraţiei, proceduri de achiziţie în vederea creşterii performanţelor elevilor 
publică a serviciilor de proiectare şi execuţie şi a reducerii abandonului şcolar.
- demarate de către CNI. 

ANL "Locuinţe pentru tineri destinate 
închirierii'' ANL B5 
Amplasament: Str. Progresului Nr. 2. Număr 

Amplasament: B-dul 1 Decembrie nr. 26, Bl. unităţi locative : 48 din care: 9 ul cu 1 
B5. Număr unităţi locative: 56, 4 tronsoane cameră, 27 ul cu 2 camere şi 12 ul cu 3 
din care 14 ul cu 1 cameră, 20 ul cu 2 camere; Suprafaţă teren: 3374 mp, 
camere şi 22 ul cu 3 camere; Suprafaţă domeniul privat al Municipiului Olteniţa 
teren: 4.368 mp, domeniul privat al transmis în folosinţă gratuită ANL, pe durata 
Municipiului Olteniţa, Carte funciară / nr. realizării investiţiei, CF 25200. Regim de 
cadastral 24227. Regim de înălţime: S+P+3E înălţime P+3E cu canal tehnic şi pod 

necirculabil Stadiu: Bloc finalizat şi dat în folosinţă. 
Valoare investiţie: 7.299.606,70 lei fără TVA.Stadiu: Contract semnat cu Agenţia 

1. Finalizare implementare proiect “Clubului Navol” şi “Cinematografului 
“Reabilitarea, Modernizarea şi Echiparea Flacăra”
Ambulatoriului Integrat al Spitalului 14.  Amenajarea unui cămin pentru 
Municipal Olteniţa”, finanţat prin persoane vârstnice în incinta “Regiei de 
Programul Operaţional Regional 2014- Tutun”, urmare a achiziţionării acesteia de 
2020. Valoare totală: 10.249.389,39 lei. la actualii proprietari.
2. Semnare contract pentru proiectul 15.  Construirea unei capele mortuare - 
“Reabilitare, modernizare, extindere (prin Biserica Sf. Gheorghe
desfiinţare corpuri anexă C2, C3, C4) şi 16.  Asfaltarea integrală a străzilor din 
dotare Şcoală Gimnazială “Prof. Lucian “Cartierul nou”- Spital
Pavel”- finanţare asigurată prin Programul 17.  Atragerea de investitori străini pentru 
Operaţional Regional 2014-2020. Valoare continuarea relansării economice a 
totală: 14.719.674,40 lei municipiului.
3. Construire bază sportivă tip 1 în 

18.  Implementarea unui proiect tip 
incinta Stadionului municipal Olteniţa - 

“SMART CITY' ce presupune investiţii 
finanţare prin Compania Naţională de 

începând cu educaţia inteligentă, adaptată 
Investiţii SA

nevoilor actuale şi viitoare ale oraşului şi 
4. Finalizarea proiectului “Locuinţe continuând cu siguranţa publică prin 
pentru tineri destinate închirierii, judeţul supraveghere video, cu managementul 
Călăraşi, municipiul Olteniţa, str. informaţiilor- oferirea de informaţii 
Progresului, nr.2” complete asupra oraşului, iluminat stradal 
5. Construire patinoar în incinta intelligent - optimizarea consumului de 
Stadionului municipal energie până la monitorizarea calităţii 
6. Obţinere finanţare pentru proiectul aerului, managementul deşeurilor şi 
“Reabilitare Energetică sediu Primărie” - asigurarea prin Spitalul Municipal Olteniţa a 
depus în cadrul Programului Operaţional serviciului de telemedicină pentru 
Regional 2014-2020. Valoare totală: consultaţii şi monitorizări medicale la 
6.972.211,73 lei. distanţă.
7. Asfaltarea Drumurilor Naţionale ce 19.  Înfiinţarea de noi locuri de joacă 
traversează municipiul. Lungime: 11 km pentru satisfacerea nevoilor de recreere ale 

tuturor copiilor din municipiu.8. Continuarea reabilitării trotuarelor din 
municipiu 20.  Reamenajare Parc Arges pentru 
9. Accesare finanţare prin Programul înlesnirea petrecerii timpului liber într-o 
Naţional de Dezvoltare Locală în vederea locaţie ce va dispune de spaţii de picnic, loc 
asfaltării străzilor din municipiu de joacă, etc.
10.  Modernizare carosabil şi pietonal str. 21.  Sănătate şi educaţie: îmbunătăţirea 
Aurel Vlaicu condiţiilor de desfăşurare a actului medical 

şi de educaţie. 11.  Demersuri pentru redobândire teren 
în suprafaţă de 8,8 ha de la Ministerul 22.  Sprijinirea investitorilor locali, a 
Transporturilor, Infrastructurii şi oamenilor de afaceri.
Comunicaţiilor, în vederea realizării 23.  Finalizarea implementării proiectului 
PORTULUI TURISTIC “Simplificarea administrative şi reducerea 
12.  Accesare fonduri nerambursabile prin birocraţiei pentru cetăţenii din Municipiul 
viitoarele Programe Operaţionale ce vor fi Olteniţa”, finanţat prin Programul 
active începând cu anul 2021. Operaţional Capacitate Administrativă. 
13.  Reintroducerea în circuitul cultural a Valoare totală: 2.958.812,50 lei.

PNDR: Extindere reţea de canalizare menajeră şi Program Normal „Elisabeta Rosetti”, comuna 
modernizarea gospodăriei de apă. Înfiinţare două Roseţi, reabilitare anexă gospodărie, bucătărie, sală 
foraje şi reabilitare reţea distribuţie apă . Lucrare în de mese pentru înfiinţare after – school.
executare.

5. Realizare platformă gunoi graj plus echipamente.
PNDL: Reabilitare, modernizare Şcoală Gimnazială 

6. Achiziţie utilaj vidanje pentru rezolvarea „Iancu Rosetti”, comuna Roseţi. Lucrare în 
gospodăriilor neracordate la reţeaua de canalizare, executare.
necsară pentru intervenţie la reţeaua de apă şi 

CNI: Construire teren de fotbal pentru canal.
antrenamente, vestiare, împrejmuire şi iluminat. 
Depunere oferte prin SICAP. 7. Achiziţionare pod trecere peste braţul Borcea

GAL: Construire sală de sport şcoală în comuna 8. Asigurarea utilităţilor (energie, apă potabilă, 
Roseţi. Prin SICAP canalizare) pentru zona Est – Locuinţe pentru tinerii 

din comuna Roseţi1. Înfiinţare sistem distribuţie gaze naturale în 
comuna Roseţi 9. Sprjinirea activităţilor culturale prin dotări – sală 

de festivităţi, costume populare pentru ansamblul 2. Eficientizarea şi modernizarea iluminatului public 
de dansuri şi reparaţii scenă.din comuna Roseţi.

10. Construire remisă pentru utilajele din dotare.3. Extindere reţea energie electrică pentru Plan 
Lotizare – 226 loturi.

11. Lucrări de reparaţii şi întreţinere la toate 
4. Reabilitare, modernizare şi extindere Grădiniţă cu obiectivele publice din inventarul comunei Roseţi.

Petre Ţone: Am reuşit să atrag foarte, 
foarte mulţi bani pentru municipiul nostru!

Priorităţi 2020 - 2024Proiecte ce vor fi finalizate 
în mandatul viitor

n Roseţi 

N. Rîjnoveanu: Nimic nu am făcut în localitatea 
asta fără o consultare prealabilă a cetăţenilor

1. Extindere reţea de canalizare menajeră şi modernizarea 
gospodăriei de apă, înfiinţare două foraje şi reabilitare reţea 
distribuţie apă

Valoare conform contractului de lucrări: 7.274.901,30 lei fără TVA.

Termen de finalizare: 27.08.2021

2. Reabilitare, modernizare Şcoală gimnazială „Iancu Rosetti"

Valoare conform contract de lucrări: 6.949.825,62 lei din care fonduri 
guvernamentale: 6.610.558 lei (PNDL) şi contribuţie proprie: 339.267 
lei 

Termen de finalizare: 25.09.2020

3. Modernizare drumuri de interes local în comuna Roseţi

Valoare conform contract de lucrări: 6.950.291,03 lei din care fonduri 
guvernamentale: 6.612.440,64 lei (PNDL) şi contribuţie proprie: 
340.254,73 lei. Lucrare deja terminată deşi termenul de finalizare era 
10.10.2020. 

4. Construire teren de fotbal pentru antrenament, vestiare, 
împrejmuire şi iluminat

Valoare conform contract de lucrări: 880,711,57 lei fără TVA

Termen de finalizare: 24.08.2021

5. Construire Sală de sport şcolară, în comuna Roseţi

Valoare conform contract de lucrări: 6.534.491,00 lei, sumă fără TVA.

Proiecte realizate în mandatul 2016-2020 Program de investiţii pentru perioada 2020-2024
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î În 2012 şi în 2016, mii de olteniţeni v-au Petre Ţone, primarul municipiului 
acordat încrederea. Sunt convins că la fel vor Olteniţa din 2012 încoace, se 
proceda şi pe 27 septembrie. Ce înseamnă 

pregăteşte de un nou examen în faţa cetăţeanul în această geometrie pe care v-
alegătorilor. Obiectivele realizate aţi propus-o pentru mandatul viitor?
până acum precum şi cele demarate Petre Ţone: Cetăţeanul, până la urmă, e 

totul. Pentru că numai împreună cu ei vom îi conferă candidatului susţinut de 
reuşi să realizăm tot ce vrem.PSD prima şansă în bătălia electorală 
Eu mi-am propus foarte multe lucruri dar să din 27 septembrie. 
ştiţi că fără personalul din Primărie, fără 
Consiliile Locale cu care am colaborat, eu, de 

î S-au încheiat două mandate de primar, un unul singur, nu pot face nimic. Doar 
capitol extrem de important din activitatea împreună cu ei putem realiza foarte multe 
dumneavoastră. Vă invit să tragem linie şi să lucruri. În urmă cu puţin timp, am făcut un 
ne spuneţi, domnule primar, cum a fost? apel de la om la om, ca toţi preşedinţii de 
Petre Ţone: Greu, dar cu satisfacţii enorme. partide să aibă grijă la listele de consilieri 
Am depăşit cu mult ce mi-am propus. Acum 8 locali, de calitatea oamenilor promovaţi. 
ani când am declarat pentru prima dată că Pentru că avem nevoie de un Consiliu Local 
pentru mine prioritare sunt cultura, aici mă care să înţeleagă fenomenul, care să 
refeream şi la şcoli, sănătatea şi sportul, nu înţeleagă nevoile municipiului nostru ca să 
credeam că am să reuşesc să fac atât de venim în întâmpinarea oamenilor. Dacă nu 
multe. Mi-a ajutat Dumnezeu şi am reuşit să vom reuşi să facem lucrul ăsta, încă odată 
atrag foarte, foarte mulţi bani pentru întreb, pentru cine facem?
municipiul nostru şi nota bene, am atras bani î Ce mesaj aveţi pentru cetăţenii care vor 
nerambursabili. Nu sunt adeptul veni la vot pe 27 septembrie?
împrumuturilor sub nicio formă! Nu vreau să Petre Ţone: Pentru cetăţenii care vor veni la 
amanetez viitorul ca să-mi fie mie bine, nu. vot am un mesaj extrem de clar: să se 
Am preferat să mă zbat eu mai mult şi să informeze şi să analizeze ce este credibil şi ce 
realizez prin propriile forţe ce am dorit. Ba e tot ce înseamnă o bază sportivă, adică: trebui să reasfaltăm foarte multe străzi, nu. Dacă vor să aleagă pe unul care minte 
mai mult, eu sunt aproape sigur că  rămân tribune, cabine, inclusiv covor. Un mini foarte multe trotuare. Mai avem foarte, cum respiră, au o variantă, dacă vor să aleagă 
primar şi după 27 septembrie. Dar, în orice stadion de fapt, care va fi realizat de către foarte multe lucruri de făcut. Dar pe lângă pe cineva care nu şi-a călcat niciodată 
eventualitate, vreau să vă spun că oricine CNI, deci fonduri guvernamentale. Nu am aceste lucruri, pentru mine, cel mai cuvântul, au o singură opţiune: Petrică Ţone 
vine primar în acest an va avea contracte de renunţat la ideea, avem deja depuse important, este crearea unui cadru în de la PSD!        
finanţare pe bani europeni nerambursabili. documente, să obţinem fonduri municipiul Olteniţa în care oamenii să poată 
Sunt cel puţin 3-4 obiective mari: guvernamentale pe PNDL, FDI, indiferent trăi decent, într-un mediu curat, un mediu 

Comandat: Partidul Social Democrat – Filiala Ambulatoriu, 3,1 mil. euro, Şcoala nr. 2 cum se va numi ne vom bate pentru favorabil unei vieţi decente. Asta e prioritatea 
Judeţeană CălăraşiLucian Pavel, 3 mil euro reabilitare şi sală de atragerea de fonduri nerambursabile. Bugetul numărul 1. Dacă nu ne gândim că după ce 
Realizat: SC Total Media SRLsport, reabilitarea sediului Primăriei, peste  1 primăriei nu va fi sub nicio formă afectat însă facem, să fie în folosul oamenilor, vă spun că 

mil. de euro. Avem acel teren sintetic, de fapt CUI: 21200019nu permite investiţii mari pentru că noi va facem degeaba. 

M-am sprijinit pe echipele de Pentru că acolo unde sunt deja S-a executat acoperişul, şi vom putut să intervenim pentru că nu au Nicolae Rîjnoveanu, primarul 
management ale proiectelor, m-am probleme, reţeaua va ceda. Dar nu e lăţimea necesară. Sunt nişte continua cu totul.Vrem să terminăm comunei Roseţi, a realizat 
sprijinit pe aparatul de specialitate, bai, rolul nostru este să o întreţinem probleme acolo, pe străzile acele. până pe 14 septembrie, apoi să bilanţul activităţii desfăşurate pe cetăţenii de bună credinţă care şi să realizăm ce trebuie. Scopul este Plus că, pe viitor, după 10 ani de ieşim afară din acest corp de şcoală 

în mandatul 2016 – 2020, ştiau despre ce este vorba, pe cei cu să distribuim apă în reţea. Acelaşi funcţionare a câtorva trasee, trebuie pentru că pe exterior se mai pot 
subliniind că absolut toate care am colaborat direct: sistem de clorinare, sistem de raze intervenit că dau semne de executa lucrările şi în timpul orelor 

proiectanţi, consultanţi, diriginţi de infraroşii care se realizează două oboseală, inclusiv dacă vedeţi str. proiectele initiate, demarate de curs, dar în interior, nu. 
şantier şi chiar executanţi. Nu în filtre poroase, cum ar fi filtrul de General Dragalina, pe care se află Sunt şanse să terminaţi până pe şi executate au fost prefaţate 

Primăria. Trebuie umblat la ea în aşa 15 septembrie?de o consultare prealabilă a fel încât să mărim lăţimea.
Nicolae Rîjnoveanu: Fără discuţii, cetăţenilor. În aceşti 4 ani, N-a fost asfaltată prin 2010?da. La corpul de şcoală D, în maxim suma proiectelor majore Nicolae Rîjnoveanu: Da. Pe această 4 zile se iese de acolo, adică e vorba 

executate sau în curs de stradă aş dori să măresc lăţimea numai de cele două clase şi fostul 
executare se apropie de 300 stramei stradale. Aş vrea ca rigolelor corp de şcoală. La corpul de 

de scurgere să le aduc o grădiniţă se mai lucrează dar tot la de miliarde de lei vechi.
îmbunătăţire în aşa fel încât să fel, până în data când se încep 
lăţesc suprafaţa că e o stradă foarte cursurile, ambele vor fi date la Domnule primar, mandatul dvs. importantă.cheie. Eu aş dori din tot sufletul să 2016-2020 s-a încheiat. În jur de 45 

pot promova şi un alt proiect despre Adică să nu se simtă prea mult de zile ne mai despart de data 
care o să vă vorbesc mai târziu. O să existenţa acelor rigole.alegerilor. Aţi întocmit bilanţul 
vă spun şi rolul lui.acestor ultimi 4 ani. Mulţumit? Nicolae Rîjnoveanu: Da, exact.
Cât priveşte corpul E, la momentul Nicolae Rîjnoveanu: Eu zic că da, şi Şi sportul văd că v-a preocupat, 
când va fi finalizat, o să vedeţi, o din câte văd, cetăţenii din comuna domnule primar. Adică mă refer la 
lucrare într-adevăr aşa cum trebuie. Roseţi ne apreciază pentru ceea ce sănătatea copiilor, prin construirea 
În ambele corpuri vor fi executate am realizat. Tot ce am realizat, am acestui teren de fotbal.
lucrările până la final şi vor fi realizat la vedere. Oamenii ştiu că 

Nicolae Rîjnoveanu: Da, pe GAL am finalizate inclusiv finisajele le-am respectat dorinţa. 
promovat lucrarea „Construire teren exterioare. Tot. Veţi vedea şi Pe un eşantion de aproximativ 1.200 de fotbal pentru antrenament, dotările care sunt într-adevăr de persoane s-a putut realiza vestiare şi împrejmuire". Plus deosebite, cum ar trebuie să fie într-strategia de dezvoltare a localităţii ultimul rând m-am bazat pe nisip şi filtrul de cărbune. Sperăm să nocturnă. Valoarea acestei lucrări o şcoală. care face parte integrantă din PUG. Dumnezeu.Şi astfel am reuşit  să fac obţinem o apă de o calitate este de 880.711de lei, sumă fără 

De secolul XXI...Cetăţeanul din comuna Roseţi poată ceea ce am făcut. Nimeni altcineva excepţională. Deci această lucrare TVA. Termen de finalizare: 
să observe că acele obiective pe Nicolae Rîjnoveanu: Da. Contractul nu m-a ajutat cu absolut nimic. se execută pe PNDR, cu bani de la 24.08.2021. Aici am depins foarte 
care le-a prevăzut prin această a fost semnat cu SC Alege care a Chiar dacă unii de împăunează ca şi Uniunea Europeană. mult de promovare, să vedem cine 
strategie, le-am respectat cu făcut lucrări de calitate. Sperăm să cum m-ar fi ajutat sau ar fi avut ei câştigă...Pe PNDL: „Reabilitare şi 
sfinţenie. Pe lângă ele am mai putut terminăm în aşa fel încât să ne vreun rol în executarea acestor modernizare  Şcoală Generală Iancu Aţi trecut de faza de licitaţie? realiza şi altceva atunci când a fost desfăşurăm procesul de învăţământ lucrări. Nici un rol! Minciuni Rosetti din comuna Roseţi, judeţul 
cazul. De atunci, cetăţenii au ştiut, Nicolae Rîjnoveanu: Nu, este pe în bune condiţii.gogonate! Călăraşi". Valoare:  6.949.825 lei 
într-adevăr, că au lângă ei un primar SICAP. Se depun oferte.Ce aţi mai asfaltat, că deja era (TVA inclus). Contractul a fost Dacă ei mint în felul ăsta crezând că care va realiza ceea ce au prevăzut. Pe CNI: „Construire sală de sport totul asfaltat.încheiat cu SC Alege, în sumă de de au făcut ceva, vă daţi seama ce ar Dar şi alte lucruri care s-au realizat şcolară". Se execută în curtea şcolii. 6.445.307 lei. însemna să câştige de acum încolo Nicolae Rîjnoveanu: Nu, s-au între timp. Vedeţi dvs. dacă stau să Are legătură cu cel 3 corpuri A, B, şi dumnealor? Noi ne vedem de terminat şi aceşti 9,8 km. Tot pe Procesul de învăţământ se mă gândesc, nimic nu am făcut în C. Valoare: 6.534.491 lei. Tot aşa, se treabă în continuare, ştim foarte PNDL, e vorba de proiectul desfăşoară în 5 corpuri de şcoală. localitatea asta fără ca ei să nu îmi află în fază de licitaţie pe SICAP. E o bine unde le-am lăsat, unde trebuie „Modernizare drumuri de interes Corpurile de şcoală A, B şi C, ce se fie aproape, fără o consultare lucrare pe care nu noi o vom să ajungem cu ele. Şi cetăţeanul ştie local". Proiect în valoare de află chiar în centrul localităţii pe DN prealabilă. Să ştiţi că, de multe ori, executa. Noi doar am făcut ceea ce acest lucru. 6.950.291 lei, din care 6.612.440 lei, 3B, cu corp de şcoală în regim de am găsit oameni care mi-au dat trebuia să facem: predare bani alocaşi pe program şi 340.254 înălţime P+1. Acum, după noul Vă invit să trecem în revistă fiecare nişte idei extraordinar de frumoase. amplasament, studii topo, avize tot. lei, contribuţia noastră. Contractul  a lucrare care s-a executat, e în proiect, învăţământul se desfăşoară Am lecturat o parte din Noi am promovat această lucrare şi fost executat de Telpron, o societate execuţie sau urmează să fie în 5 săli clasă. Un corp cu 4 clase obiectivele majore pe care le-aţi CNI-ul o execută. E foarte bine, mai 

cu care au am mai lucrat. A mai executată. executat prin programul PHARE, finalizat în această perioadă, unele bine decât atât nu se poate. Decât 
câştigat aici două lucrări, o societate care va suferi nişte modificări sunt în execuţie. Sunt lucrări de Pe PNDR: „Extinderea, reţelei de că merg cam încetinel, dar asta e 
care îmi place cum îşi face treaba. interioare, şi o şcoală în care au anvergură, sunt lucrări care canalizare menajeră şi modernizare situaţia. Nu e vina voastră. De fapt 
Am terminat investiţia înainte de învăţat inclusiv părinţii noştri, cu o consumă foarte mulţi bani. Dar aţi gospodărie de apă, înfiinţarea a modul cum se derulează aceste 
termen. Pe 10 octombrie 2020 vechime de peste 140 de ani, care găsit resurse cu care să finalizaţi două foraje şi reabilitare reţea lucrări nu depinde de noi, depinde 
trebuia să fie definitivată. Este trebuie, de asemenea, să fie proiecte de anvergură, cifrate, per distribuţie apă". Valoare: 7.274.901, de legislaţia ţării şi ştiţi foarte bine 
executată deja, eu am dat decizie reabilitată şi din punct de vedere al total, la sute de miliarde de lei 30 lei, sumă fără TVA. Termen de că uneori se întârzie cu execuţia din 
pentru întrunirea comisiei de rezistenţei. De fapt, din punct de vechi. finalizare 27.08.2021. cauza acestor probleme.
recepţie. Se va recepţiona şi sperăm vedere al rezistenţei se umblă şi la Nicolae Rîjnoveanu:  Coparticiparea Pe această lucrare se va executa şi 
că vom avea banii ca să putem să ne şcoala P+1. Avem câţiva pereţi care localităţii noastre este foarte mică la un bazin de colectare a apei, cu un 
achităm datoria pe care o avem.sunt cu probleme. Evaluatorul şi aceste lucrări. Am ţinut cont de volum de 315 mc., cu o staţie de 

Mai rămân străzi neasfaltate?proiectantul ne-au solicitat acest acest lucru dar de fapt am promovat pompare care realizează cel puţin 
lucru prin proiect iar noi trebuie să cele mai eficiente programe. Nu m-a Nicolae Rîjnoveanu: Mai rămân cam două atmosfere (at.) în reţea. În 
executăm. Acum se lucrează acolo. ajutat absolut nimeni, cu nimic.     1,2 km, mici bretele unde nu am felul ăsta, evităm multe neajunsuri. 
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Comandat: Partidul Social 
Democrat – Filiala Judeţeană 
Călăraşi

Realizat: SC Total Media SRL

CUI: 21200019

Proiect: Reabilitarea, Modernizarea şi 
Echiparea Ambulatoriului Integrat al 
Spitalului Municipal Olteniţa
Proiect finanţat prin POR 2014-2020 - 
contract de finanţare nerambursabilă nr. 
5360/27.04.2020; Valoare: 10.249.389,39 
lei, din care: valoare nerambursabilă: 
9.336.793,26; contribuţie proprie: 
190.546,84 lei şi cheltuieli neeligibile: 
722.049,29 lei. Obiectivul general al 
proiectului este dezvoltarea infrastructurii 
sanitare prin investiţii în dotări şi lucrări Naţională Pentru Locuinţe; Aprobarea 
necesare infrastructurii sanitare, indicatorilor tehnici-economici de către 
îmbunătăţirea accesului la servicii medicale Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 
de calitate. Administraţiei. Termen preconizat pentru 

realizarea obiectivului: 2022 
Proiect: "Reabilitare, modernizare, 
extindere (prin desfiinţare corpuri anexa Stadion "Construire bază sportivă TIP 1
C2, C3, C4) şi dotare Şcoala Gimnazială Amplasament: Str. Depozitelor nr. 9.
prof. Lucian Pavel, municipiul Olteniţa, 

Baza sportivă va consta în: teren pentru judeţul Călăraşi"- depus în cadrul POR 
fotbal; teren multifuncţional pentru 2014-2020, aflat în etapa de precontractare. 
handbal, baschet, volei şi tenis; clădire Valoare totală: 14.719.674,40 lei, din care: 
vestiare; cabină poartă; parcare; alei valoare nerambursabilă: 11.971.747,87 lei, 
pietonale; spaţii verzi; Suprafaţă teren: contribuţie proprie: 244.321,38 lei, 
20.991 mp, domeniul privat al Municipiului cheltuieli neeligibile: 2.503.605,15 lei.
Olteniţa. Stadiu: teren predat Companiei Obiectivul general al proiectului îl reprezintă 
Naţionale de Investiţii ; Aprobarea îmbunătăţirea condiţiilor din unitatea de 
indicatorilor tehnici-economici de către învăţământ Şcoala Gimnazială "Prof. Lucian 
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Pavel" din Municipiul Olteniţa, jud. Călăraşi, 
Administraţiei, proceduri de achiziţie în vederea creşterii performanţelor elevilor 
publică a serviciilor de proiectare şi execuţie şi a reducerii abandonului şcolar.
- demarate de către CNI. 

ANL "Locuinţe pentru tineri destinate 
închirierii'' ANL B5 
Amplasament: Str. Progresului Nr. 2. Număr 

Amplasament: B-dul 1 Decembrie nr. 26, Bl. unităţi locative : 48 din care: 9 ul cu 1 
B5. Număr unităţi locative: 56, 4 tronsoane cameră, 27 ul cu 2 camere şi 12 ul cu 3 
din care 14 ul cu 1 cameră, 20 ul cu 2 camere; Suprafaţă teren: 3374 mp, 
camere şi 22 ul cu 3 camere; Suprafaţă domeniul privat al Municipiului Olteniţa 
teren: 4.368 mp, domeniul privat al transmis în folosinţă gratuită ANL, pe durata 
Municipiului Olteniţa, Carte funciară / nr. realizării investiţiei, CF 25200. Regim de 
cadastral 24227. Regim de înălţime: S+P+3E înălţime P+3E cu canal tehnic şi pod 

necirculabil Stadiu: Bloc finalizat şi dat în folosinţă. 
Valoare investiţie: 7.299.606,70 lei fără TVA.Stadiu: Contract semnat cu Agenţia 

1. Finalizare implementare proiect “Clubului Navol” şi “Cinematografului 
“Reabilitarea, Modernizarea şi Echiparea Flacăra”
Ambulatoriului Integrat al Spitalului 14.  Amenajarea unui cămin pentru 
Municipal Olteniţa”, finanţat prin persoane vârstnice în incinta “Regiei de 
Programul Operaţional Regional 2014- Tutun”, urmare a achiziţionării acesteia de 
2020. Valoare totală: 10.249.389,39 lei. la actualii proprietari.
2. Semnare contract pentru proiectul 15.  Construirea unei capele mortuare - 
“Reabilitare, modernizare, extindere (prin Biserica Sf. Gheorghe
desfiinţare corpuri anexă C2, C3, C4) şi 16.  Asfaltarea integrală a străzilor din 
dotare Şcoală Gimnazială “Prof. Lucian “Cartierul nou”- Spital
Pavel”- finanţare asigurată prin Programul 17.  Atragerea de investitori străini pentru 
Operaţional Regional 2014-2020. Valoare continuarea relansării economice a 
totală: 14.719.674,40 lei municipiului.
3. Construire bază sportivă tip 1 în 

18.  Implementarea unui proiect tip 
incinta Stadionului municipal Olteniţa - 

“SMART CITY' ce presupune investiţii 
finanţare prin Compania Naţională de 

începând cu educaţia inteligentă, adaptată 
Investiţii SA

nevoilor actuale şi viitoare ale oraşului şi 
4. Finalizarea proiectului “Locuinţe continuând cu siguranţa publică prin 
pentru tineri destinate închirierii, judeţul supraveghere video, cu managementul 
Călăraşi, municipiul Olteniţa, str. informaţiilor- oferirea de informaţii 
Progresului, nr.2” complete asupra oraşului, iluminat stradal 
5. Construire patinoar în incinta intelligent - optimizarea consumului de 
Stadionului municipal energie până la monitorizarea calităţii 
6. Obţinere finanţare pentru proiectul aerului, managementul deşeurilor şi 
“Reabilitare Energetică sediu Primărie” - asigurarea prin Spitalul Municipal Olteniţa a 
depus în cadrul Programului Operaţional serviciului de telemedicină pentru 
Regional 2014-2020. Valoare totală: consultaţii şi monitorizări medicale la 
6.972.211,73 lei. distanţă.
7. Asfaltarea Drumurilor Naţionale ce 19.  Înfiinţarea de noi locuri de joacă 
traversează municipiul. Lungime: 11 km pentru satisfacerea nevoilor de recreere ale 

tuturor copiilor din municipiu.8. Continuarea reabilitării trotuarelor din 
municipiu 20.  Reamenajare Parc Arges pentru 
9. Accesare finanţare prin Programul înlesnirea petrecerii timpului liber într-o 
Naţional de Dezvoltare Locală în vederea locaţie ce va dispune de spaţii de picnic, loc 
asfaltării străzilor din municipiu de joacă, etc.
10.  Modernizare carosabil şi pietonal str. 21.  Sănătate şi educaţie: îmbunătăţirea 
Aurel Vlaicu condiţiilor de desfăşurare a actului medical 

şi de educaţie. 11.  Demersuri pentru redobândire teren 
în suprafaţă de 8,8 ha de la Ministerul 22.  Sprijinirea investitorilor locali, a 
Transporturilor, Infrastructurii şi oamenilor de afaceri.
Comunicaţiilor, în vederea realizării 23.  Finalizarea implementării proiectului 
PORTULUI TURISTIC “Simplificarea administrative şi reducerea 
12.  Accesare fonduri nerambursabile prin birocraţiei pentru cetăţenii din Municipiul 
viitoarele Programe Operaţionale ce vor fi Olteniţa”, finanţat prin Programul 
active începând cu anul 2021. Operaţional Capacitate Administrativă. 
13.  Reintroducerea în circuitul cultural a Valoare totală: 2.958.812,50 lei.

PNDR: Extindere reţea de canalizare menajeră şi Program Normal „Elisabeta Rosetti”, comuna 
modernizarea gospodăriei de apă. Înfiinţare două Roseţi, reabilitare anexă gospodărie, bucătărie, sală 
foraje şi reabilitare reţea distribuţie apă . Lucrare în de mese pentru înfiinţare after – school.
executare.

5. Realizare platformă gunoi graj plus echipamente.
PNDL: Reabilitare, modernizare Şcoală Gimnazială 

6. Achiziţie utilaj vidanje pentru rezolvarea „Iancu Rosetti”, comuna Roseţi. Lucrare în 
gospodăriilor neracordate la reţeaua de canalizare, executare.
necsară pentru intervenţie la reţeaua de apă şi 

CNI: Construire teren de fotbal pentru canal.
antrenamente, vestiare, împrejmuire şi iluminat. 
Depunere oferte prin SICAP. 7. Achiziţionare pod trecere peste braţul Borcea

GAL: Construire sală de sport şcoală în comuna 8. Asigurarea utilităţilor (energie, apă potabilă, 
Roseţi. Prin SICAP canalizare) pentru zona Est – Locuinţe pentru tinerii 

din comuna Roseţi1. Înfiinţare sistem distribuţie gaze naturale în 
comuna Roseţi 9. Sprjinirea activităţilor culturale prin dotări – sală 

de festivităţi, costume populare pentru ansamblul 2. Eficientizarea şi modernizarea iluminatului public 
de dansuri şi reparaţii scenă.din comuna Roseţi.

10. Construire remisă pentru utilajele din dotare.3. Extindere reţea energie electrică pentru Plan 
Lotizare – 226 loturi.

11. Lucrări de reparaţii şi întreţinere la toate 
4. Reabilitare, modernizare şi extindere Grădiniţă cu obiectivele publice din inventarul comunei Roseţi.

Petre Ţone: Am reuşit să atrag foarte, 
foarte mulţi bani pentru municipiul nostru!

Priorităţi 2020 - 2024Proiecte ce vor fi finalizate 
în mandatul viitor

n Roseţi 

N. Rîjnoveanu: Nimic nu am făcut în localitatea 
asta fără o consultare prealabilă a cetăţenilor

1. Extindere reţea de canalizare menajeră şi modernizarea 
gospodăriei de apă, înfiinţare două foraje şi reabilitare reţea 
distribuţie apă

Valoare conform contractului de lucrări: 7.274.901,30 lei fără TVA.

Termen de finalizare: 27.08.2021

2. Reabilitare, modernizare Şcoală gimnazială „Iancu Rosetti"

Valoare conform contract de lucrări: 6.949.825,62 lei din care fonduri 
guvernamentale: 6.610.558 lei (PNDL) şi contribuţie proprie: 339.267 
lei 

Termen de finalizare: 25.09.2020

3. Modernizare drumuri de interes local în comuna Roseţi

Valoare conform contract de lucrări: 6.950.291,03 lei din care fonduri 
guvernamentale: 6.612.440,64 lei (PNDL) şi contribuţie proprie: 
340.254,73 lei. Lucrare deja terminată deşi termenul de finalizare era 
10.10.2020. 

4. Construire teren de fotbal pentru antrenament, vestiare, 
împrejmuire şi iluminat

Valoare conform contract de lucrări: 880,711,57 lei fără TVA

Termen de finalizare: 24.08.2021

5. Construire Sală de sport şcolară, în comuna Roseţi

Valoare conform contract de lucrări: 6.534.491,00 lei, sumă fără TVA.

Proiecte realizate în mandatul 2016-2020 Program de investiţii pentru perioada 2020-2024
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