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Centru de recoltare în data de 14.09. solicitare pentru construirea unui proiectele accesate. Ambulatoriul, Şi am avut ambiţie să le termin până-După două mandate, 
Deci a ascuns o hârtie, în bloc! Deci, se face de râs! Probabil se Şcoala nr. 2 cu Sală de sport, în sumă n alegeri şi aşa va fi! Le voi termina şi primarul, Petre Ţone, 
detrimentul oamenilor. E ceva de gândeşte că se adresează unui public de 3,5 mil. euro, terenul sintetic, de trasat! Ca să arate cu adevărat porneşte cu prima şansă la 
neînţeles! extrem de prost informat sau de proiect aprobat de Ministerul bine.

localele din 27 septembrie. naiv. Apropos de spital, cred c-a uitat Dezvoltării, pe CNI. Cine doreşte Ca să cadă totul pe umerii Apar în activitatea Primăriei foarte, 
Candidatul susţinut de PSD că a vrut să-l închidă. Acum vrea să-l poate verifica site-ul Ministerului directoarei… foarte multe lucruri noi. De exemplu, 

modernizeze când noi avem semnaz Dezvoltării şi ne va găsi acolo c-am trage câteva concluzii, acum Petre Ţone: Da. Crezând că-i face rău numai  anul acesta am reabilitat 2 
un contract de modernizare a fost aprobaţi să ni se construiască spre final de campanie doamnei Smochină, a ascuns o şcoli, le-am făcut acoperişul. Dar nu 
Ambulatoriului de 2,1 mil. euro. Şi el acest mini-stadion. Se va face! E pe asemenea hârtie. Nu ştiu ce-a fost în în sensul că le-am făcut noi. Eu nu electorală având şi un mesaj 
afirmă că va fi o cameră, acolo… lista de finanţare.mintea lui. De exemplu, astăzi când sunt de acord ca Primăria să facă. pentru olteniţeni.

Primăria alocă bani în urma 
solicitărilor, dumnealor îşi aleg 

Domnule primar, foarte puţine constructorul, etc. Eu sunt dator să-i 
zile ne mai despart de data susţin cu bani. În felul ăsta elimin 
alegerilor locale. A fost o campanie orice suspiciune.
lungă, dacă-mi permiteţi o să iau în 

Dar să ştiţi că şcolile cer întruna. 
calcul şi săptămânile de 

Anul acesta am avut o surpriză 
precampanie că şi-atunci s-au 

„urâtă”. Primăria a achiziţionat 100 
consumat foarte multe resurse, 

000 de măşti, le-am distribuit şcolilor 
energie. Aş vrea să ne spuneţi cum 

cu 7-8 zile înainte. Şi am avut o 
vi s-a părut şi care ar fi concluziile 

surpriză tare urâtă după ce 3-4 şcoli 
desprinse în urma discuţiilor avute 

n-au dat nici o mască vreunui copil.
cu cetăţenii.

La fel procedează şi acum Colegiul Petre Ţone: Eu, de regulă, sunt un 
Naţional Neagoe Basarab.om extrem de pozitiv. Nu am făcut 

De ce n-au dat?rău, în viaţa mea, nimănui. Nu 
Petre Ţone: E greu de înţeles. Am doresc să fac rău nimănui. Pentru 
vorbit cu doamna director, dânsa a asta am fost atât de blamat că i-am 
zis c-a dat iar părintele care susţinea făcut prea mult bine lui Milescu. Nu 
contrariul, era lângă mine. regret nimic dar nu m-am aşteptat la 
Argumentul? Dacă elevul vine cu o campanie atât de murdară, atât de 
mască, de ce să-i mai dăm mască? urâtă, atât de mizerabilă.
„Daţi-i nu una, daţi-i 5, pentru Spuneaţi că mai sunt 2-3 zile… Păi, 
săptămâna în curs. Că dacă de luni, trebuie să trăim cu toţii în 
dumneavoastră n-o să le daţi, acest oraş. Noi toţi trebuie să punem 
părinţii vor crede că mereu trebuie umărul ca în acest oraş să fie puţin 
să le cumpere. Ori eu v-am dat mai bine. Eu nu spun să facem 
aceste măşti ca să ajungă la copii. Nu minuni dar să facem puţin mai bine 
să aibă o posibilitate de manevră.pentru oamenii din această localitate 

putem. E greu de lucrat cu această 
directoare. A reuşit s-o „îmbârlige” şi Din păcate în jurul lui sunt numai Camera de 2,1 mil. euro?vorbesc cu dumneavoastră, doamna Mai e proiectul privind reabilitarea şi 
pe doamna directoare adjunctă. S-a oameni extrem de slabi. Afirmam eu Smochină va aduce un medic Petre Ţone: Nici din aur dac-o faci, modernizarea Primăriei, 1,5 mil. 
dus la doamna inspector general într-un interviu televizat, nici un specialist de medicină internă. Am nu poate costa 2 mil. euro! Acum şi- euro, fonduri europene.
şcolar Croitoru şi pentru că dna. liberal autentic. Din floarea văzut cererea de transfer de la a adus aminte că va face piaţă, ca va Olteniţenii să înţeleagă că respectivă şi-a permis să ridice nişte liberalilor care erau la Olteniţa nu Spitalul din Urziceni, plus o doctoriţă da locuri de casă prin... pădure. E Primăria nu se va schimba la faţă pe probleme în Consiliul profesoral, a există nici unul. Numai veniţi, goniţi rezidentă. Iar ieri, spre ruşinea mea, aberant pur şi simplu! Din cauza banii lor… schimbat-o! Pentru că nu era pe de la alte partide, oameni, în opinia astăzi nu ştiu ce-au făcut, trei sondajelor pe care tot el le face, cred Petre Ţone: Nu! Tot ce v-am spus funcţie în urma unui concurs, fiind mea de joasă speţă şi aici îl includ şi urgentişti urmau să fie aduşi la că e disperat! până acum nu se vor realiza pe banii numită acum 2 ani, au schimbat-o. pe doctorul Cocoşilă. Îl includ pe Spitalul Olteniţa de la Bucureşti. Eu vreau să vă spun că n-am făcut noştri. Sunt şi fonduri Nu ştiu de ce dar liberalii nu se mai acest doctor pentru că a dat dovadă De ce or arunca cu atâta noroi în nici un sondaj. Nu mă interesează guvernamentale şi mă refer la opresc din prostii.de o lipsă de respect la adresa această femeie, e de neînţeles! Dar nici unul. Sondajul e cel din ziua terenul de sport. Dar în proporţie olteniţenilor, ieşită din comun. Nu mi se pare normal, în plus i-am eu cred că aruncând cu noroi, votului. Acolo vom vedea! foarte mare, în jur de 10 mil. euro, atras atenţia în public. Are un Faptul că eşti doctor, că ai studiat, decredibilizând spitalul, face rău Sunt extrem de încrezător că sunt proiecte finanţabile cu bani administrator dar şcoala e plină de faptul că probabil eşti un medic bun, oamenilor. Oricine ar fi în fruntea oamenii au văzut tot ce am făcut în europeni. gunoaie. Terenurile de sport şi în nu-ţi dă dreptul să minţi de maniera Primăriei Olteniţa, trebuie să aibă acest oraş timp de 8 ani. Acel ziar în Dar vreau să vă spun că sunt multe afara şcolii. Nu spun că înăuntru nu e în care el a ieşit pe post să afirme grijă sporită faţă de spital. Iar ei care am arătat absolut toate curat. Doi oameni de la mine, într-un nişte lucruri. De exemplu, vă dau alte proiecte. ANL-ul, la fel, pe bani înveninează această atmosferă cheltuielile din contabilitate, cred că sfert de oră, cu 2 saci de plastic au decât un crâmpei, c-am zis să nu mai guvernamentali.spunând toate bazaconiile din lume. i-a lămurit pe foarte mulţi. Din strâns tot gunoiul. Am spălat până şi vorbesc azi deloc de ei, dar nu pot să Eu mi-am propus, deocamdată ar L-am văzut pe Milescu spunând cum păcate n-a fost prins şi primul gradenele de la terenul de sport. Eu nu vă spun. El a fost câteva zile putea părea un vis, să fac în incinta va încerca să facă lângă heliport un mandat. Ar fi trebuit să fac acelaşi nu cred că-i atât de greu să fii directorul spitalului pe perioada bazei sportive un patinoar acoperit. ATI, o camera de gardă. Probabil că lucru. gospodar! De ce alţi directori sunt stării de urgenţă. Ştie foarte clar cum habar n-are ce înseamnă aceste Am avut într-un an un patinoar în 

Dacă aţi observat, am uitat efectiv, extraordinari?Spitalul de la Olteniţa a devenit lucruri. Nu ştie ce înseamnă heliport! parc, care a fost o frumuseţe. 
să vorbesc despre acest bust din faţa spital suport COVID. Nu am avut Eu vreau ca elevii să aibă cele mai Eu m-am lăudat cu acest heliport Începând din al 2-lea an, din păcate 
Primăriei al lui Neagoe Basarab. posibilitatea să mă opun sub nici o bune condiţii. Şi pentru dumneaei, care-i o mândrie pentru mine că vremea s-a schimbat, a fost cald, şi Practic acest lucru certifică anul de formă. Ordin ministerial, sunt 40 de obligată prin lege şi prin statutul pe doar 5 spitale din ţară au în curte n-am mai avut succesul scontat. naştere al acestei localităţi, 1515. Şi spitale alese din toată ţara, decizia care şi l-a asumat, tot acesta trebuie heliport. Şi el crede că poate construi Vreau acum patinoar acoperit ca să se bucure, îi spun şi data, 13 ministrului… n-am avut nici o putere. să fie dezideratul, copilul să se simtă lângă heliport?! Domnule Milescu, la pentru municipiul Olteniţa. Mă voi aprilie. El şi ciracii lui să se bucure că-Cu toate că ştie toate astea, vă spun, cât mai bine şi să fie în siguranţă din o distanţă de minim 100 m n-ai voie bate pentru acest proiect pe care-l i 13 aprilie! Probabil… destinul!a fost director, în perioada aia, ieşi momentul în care vine şi pleacă de la nici o clădire lângă heliport, din orice vom face, bineînţeles, tot cu 

pe post şi spui că Ţone a vrut spital- Cetăţenii ce v-au spus în periplul şcoală.direcţie ar veni elicopterul. N-ai cum susţinerea CNI-ului.  
COVID? electoral?să ceri cuiva, ceva de genul ăsta! Mesajul dumneavoastră pentru Mai sunt proiectele pe care le-am Serios? Petre Ţone: Am fost foarte bine cetăţeni?Dar v-am spus, nu mai vreau să început în 2016, când am afirmat că 

primiţi de către cetăţeni. Nu spun că Petre Ţone: Fără discuţie. Puteţi vorbim despre ei pentru că au Petre Ţone: Dragi olteniţeni, dacă am făcut un program pe 10 ani, 
nu are şi el susţinători. Ori nu s-au verifica pe facebook. aruncat prea mult noroi asupra vreţi să alegeţi pe cineva care n-a privind reabilitarea tuturor manifestat faţă de noi, ori ştiu şi ei Dacă Ţone era atât de puternic în oamenilor. Aruncând asupra mea şi a făcut nimic 8 ani, e problema trotuarelor din municipiul Olteniţa. adevărul. Deci, am fost foarte, foarte acea perioadă a stării de urgenţă, oamenilor pe care i-am condus, ei dumneavoastră. Dacă vreţi să optaţi L-am început, am făcut cel puţin 15 bine primiţi. Mai avem şi această de ce n-a putut s-o menţină în decredibilizează inclusiv instituţia. pentru cineva care a afirmat în străzi, dar până la nivelul de 50 şi săptămână în care noi am ales să funcţia de manager pe dna În schimb, se laudă cu tot ce-am nenumărate rânduri că nu minte, se ceva, mai e mult.stăm de vorbă cu oamenii. Dacă Smochină şi pentru o săptămână, făcut eu. L-am văzut zilele astea, ţine de cuvânt, aveţi variantă: Petrică 

Tare aş fi curios dacă vreunul de la putem să le explicăm ce vrem să zece zile, a fost pus politic altcineva, spunând că vrea un bloc nou de tip Ţone! Nu uitaţi că eu ofer în 
liberali ştie geneza municipiului facem, este foarte bine. Dacă nu, aşa adică doctorul Cocoşilă pe care-l ANL. Domnule Milescu, după 2 ani continuare 100 de mil, oricui 
Olteniţa. Sau câte străzi are. Nu-i mai cum 8 ani nu s-a făcut aproape nimic vedem acum candidat pe lista lui suntem doar la o semnătură distanţă dovedeşte că am minţit sau că nu m-
întreb de numărul locuitorilor c-o s-o în municipiul nostru (adică 2004-Milescu? de a obţine acest bloc ANL. Mai am ţinut de cuvânt vreodată în toate 
dea pe ghicite. Habar N-au!2012), e posibil să ne aştepte o altă Petre Ţone: Pentru că la vremea aia, afirmaţiile publice făcute atât în mult, ca să se facă de râs, între noi 

perioadă la fel de săracă în realizări. Din mers, va trebui să repar toate Ordinul dat de ministru era lege! presa scrisă cât şi audio – video.fie vorba, nu ştie pentru cine 
Cu toate c-avem multe lucrări deja străzile bombardate care s-au făcut Dacă tot mă zgândăriţi, în perioada vorbeşte. Afirmă pe facebook c-a Mulţumesc şi, desigur, mult contractate care vor trebui în 2008, cu un asfalt de 2 cm. La ora aia, cei de la Călăraşi care se ocupă luat legătura cu ANL în vederea succes!obligatoriu executate. actuală, noi turnăm asfalt pe strada cu recoltarea de plasmă ne-au făcut demarării unei astfel de investiţii. Comandat: Partidul Social Democrat Pentru al 3-lea mandat, ce aveţi Digului. S-a turnat binderul, primul o adresă, în luna a 5-a. El era atunci Pot să-l întreb şi eu public în ce – Filiala judeţeană Călăraşide finalizat? strat de 4 cm şi acum turnăm uzura, director. Nici măcar nu i-a arătat-o calitate? De simplu cetăţean nu-i 

Executat: SC Total Media SRLîn total un strat de 10 cm de asfalt. actualei directoare! Din nou, a răspunde nimeni. Nici măcar la salut, Petre Ţone: Avem în primul rând 
CUI: 21200019Iertaţi-mă, dar ăsta-i adevărat asfalt! trebuit să fim notificaţi de acest la ANL. Darămite să mai facă şi o foarte mulţi bani europeni pe 
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Nicolae Rîjnoveanu este primarul 
care a reuşit în câteva mandate să 
ducă localitatea pe primul loc într-
un clasament al comunelor 
judeţului Călăraşi din punct de 
vedere al dezvoltării, al condiţiilor 
de trai. Pentru mandatul viitor, 
agenda conţine alte proiecte viabile 
care vor prinde cu siguranţă contur 
în următorii 4 ani. Candidatul PSD 
pentru Primăria Roseţi are de 
partea sa toţi cetăţenii pentru că 
împreună au dezvoltat şi 
modernizat comuna într-un ritm de 
invidiat!

î Domnule primar, a mai rămas foarte 
puţin din această campanie electorală. 
Cum a fost?
Nicolae Rîjnoveanu: Cum să fie...aşa cum 
ştiu concurenţii noştri să facă mai bine 
campanie. A fost, din păcate, o campanie 
mizerabilă, fără nici un fel de orozont. Totul 
la general, fără susţinere şi fără substanţă. 
În această campanie, mi-a fost inclusă şi 
familia. Oricum vă spun un singur lucru. 
Cetăţenii comunei Roseţi ştiu să evalueze 
foarte bine realizările noastre. Sunt mândru 
de ei!. Mă mândresc cu tot ce am realizat în 
acest mandat, aşa cum mă voi mândri cu 
tot ceea ce voi întreprinde şi în continuare. 

Sunt mândru, de fapt, de toţi cetăţenii împroaşcă cu noroi asupra persoanei mele. Nicolae Rîjnoveanu: S-a derulat în condiţii Locuitorii comunei Roseţi ştiu preea bine că 
comunei Roseţi pentru că mă reprezintă. Şi Oamenii înţeleg un singur lucru. Că cei care bune, în ciuda unor critici. Trebuie să vă se pot baza pe mine!
eu îi reprezint pe ei în tot ceea ce fac şi nu fac asta nu ştiu să facă altceva. Îi condamn spun că am şi accelerat puţin dar lucrăm pe Tot ce mi-a propus în programul de 
cred că i-am dezamăgit vreodată. Realizările pe cei care stau în spatele acestor atacuri. E exterior iar lucrările sunt în siguranţă. În campanie, să ştiţi că voi căuta să realizăm 
comunei Roseţi sunt apreciate de toţi, problema lor, sper să înţeleagă şi ei că o spaţiile unde s-a lucrat, vă spun că lucrările cât se poate de mult. Chiar dacă n-o să 
peste tot. astfel de abordare nu face cinste numănui. s-au executat aşa cum trebuie. Procesul de putem finaliza tot, la finele celor 4 ani, cel 

învăţământ se desfăşoară normal. Avem Ei ştiu că am ridicat această comună de jos Dar, pot să vă spun, că a doua zi după puţin jalonăm drumul. Cum s-a întâmplat şi 
spaţii suficiente chiar dacă se lucrează. Ştim şi am ajuns chiar pe primul loc. Şi au alegeri, voi şterge cu buretele şi-mi voi anul acesta, jalonăm şi începem lucrările.
ce avem de făcut. Împreună cu dl director încredere că ne vom menţine sus şi în vedea în continuare de treabă. În fond, Noi ştim foarte bine unde am lăsat 
aş şcolii generale am pus la punct toată continuare. acest gen de campanie nu m-a deranjat cu lucrurile, de unde să le luăm, stim ce avem 
strategia. Am pus la dispoziţie chiar şi o sală nimic. Mai tare m-a mobilizat! Eu îmi văd î Pe 28 septembrie, se deschide o nouă de făcut. Mă bucur de încrederea 
din Căminul cultural, deci totul e rezolvat. de treabă şi în continuare pentru că ăsta e filă din activitatea dvs. de primar, oamenilor, sunt puternic susţinut şi-o să 
Învăţământul preşcolar funcţionează cum rostul unui primar. desfăşurată în slujba comunităţii. Porniţi vedeţi, prin urmare, şi rezultatul. Să nu 
trebuie, nu-i nevoie să intervenim. Acolo favorit în această competiţie şi cel mai credeţi că această campanie pe care au Probabil că au căutat să-mi sustragă 
sunt oameni profesionişti care ştiu să-şi probabil veţi trece din nou primul linia de iniţiat-o contracandidaţii noştri influenţează atenţia. Au eşuat, repet această strategie 
facă treaba.sosire. Cu ce gânduri?cu ceva marea masă a populaţiei. Poate, pe nu m-a deranjat absolut cu nimic.

cei nehotărâi sau pe cei care niciodată n-au Nicolae Rîjnoveanu: Trebuie să înţelegem î Haideţi să tragem o linie. Ce le î Să vorbim şi despre cetăţeni. Ce ne 
fost lângă noi, indiferent ce am fi realizat. că nu e loc de odihnă. N-am să precupeţesc transmiteţi cetăţenilor cu care până la spuneţi despre stadiul proiectului privind 
Dar oamenii din această localitate, vă spun nici un efort să duc la bun sfârşit tot ce am urmă aţi reuşit să ducem comuna Roseţi reţeaua de gaze?
sincer că au mare încredere în mine. Ştiu promis. pe primul loc în clasamentul judeţean al Nicolae Rîjnoveanu: Ştiţi foarte bine, ne 
precis că eu realizez ceea ce-mi propun! dezvoltării?Rămân acelaşi om deschis cu toate că se procupă foarte mult finalizarea lui. 

Nicolae Rîjnoveanu: Aşa cum eu mă Deocamdată mă chinui să strâng toate 
mândresc cu ei, tot aşa şi ei să se avizele ca să-l depunem la Ministerul 
mândrească cu mine! Pentru tot ce am Fondurilor Europene. De ce am optat 
realizat împreună. Indiferent ce se vorbeşte pentru programul MFE? Pentru că 
la stânga ori la dreapta, mai ales cei care n-branşamentul se face gratuit pe 80% din 
au contribuit cu nimic decât cu insulte, gospodăriile localităţii. Am înţeles că 
jigniri la adresa noastră.majoritatea colegilor mei, primari, depun 

proiectele pe fonduri guvernamentale. Să fim mândri de poziţia de frunte pe care o 
Acolo e nevoie de cofinanţare. Banii trebuie ocupă comuna noastră, la nivelul judeţului. 
cheltuiţi aşa cum trebuie mai ales că sunt şi Să se mândrească pentru că sunt roseţeni. 
foarte puţini. E necesar să-i cheltui cu mult Şi eu mă mândresc cu ei pentru că ştiu să 
discernământ ca un adevărat gospodar! aprecieze realizările şi faptele pe care 
î Proiectul privind iluminatul public? fiecare dintre noi le săvârşeşte.
Nicolae Rîjnoveanu: Uitaţi-l, îl am aici pe î Şi pe 27 septembrie, să vină la vot...
masă. Îl citesc pentru că v-am mai spus 

Nicolae Rîjnoveanu: Pe 27 să vină la vot până nu parcurg toată documentaţia, nu-i 
pentru că trebuie, la nivel de judeţ, să ne dau drumul. Adică să văd eu cu ce se 
conducă cine trebuie. Eu asta cred. Nu-i un mănâncă. Şi aşa ar trebui să procedeze 
secret pentru nimeni, mi-aş dori măcar preţ fiecare coleg al meu.
de un mandat să conduc această comună 

î Aţi făcut paşi importanţi... Roseţi cu un preşedinte de Consiliu 
Nicolae Rîjnoveanu: Da, sigur. Acest proiect Judeţean de la PSD. Să vedem atunci când 
este depus deja. Inclusiv proiectul privind vor evolua lucrurile. Şi sunt optimist din 
extindere distrubuţie energie electrică acest punct de vedere.
pentru planul de lotizare care cuprinde 

î Mulţumesc şi mult succes!
locurile de casă alocate tinerilor, în bazza 
Legii 15, este depus la IRE şi împreună vom Comandat: Partidul Social Democrat – 
executa şi această lucrare. Filiala judeţeană Călăraşi

Executat: SC Total Media SRLî Începutul anului s-au desfăşurat în 
condiţii bune? CUI: 21200019

Petre Ţone: Toţi trebuie să punem umărul 
ca în acest oraş să fie puţin mai bine

N. Rîjnoveanu: Sunt mândru de toţi cetăţenii 
comunei Roseţi pentru că mă reprezintă!

PNDR: Extindere reţea de canalizare mese pentru înfiinţare after – school.
menajeră şi modernizarea gospodăriei 

5. Realizare platformă gunoi graj plus de apă. Înfiinţare două foraje şi 
echipamente.reabilitare reţea distribuţie apă . Lucrare 

în executare.
6. Achiziţie utilaj vidanje pentru 
rezolvarea gospodăriilor neracordate la PNDL: Reabilitare, modernizare Şcoală 

Gimnazială „Iancu Rosetti”, comuna reţeaua de canalizare, necsară pentru 
Roseţi. Lucrare în executare. intervenţie la reţeaua de apă şi canal.

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

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

Roseţi1. Înfiinţare sistem distribuţie gaze 
naturale în comuna Roseţi 9. Sprjinirea activităţilor culturale prin 

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

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

dotare.
4. Reabilitare, modernizare şi extindere 
Grădiniţă cu Program Normal „Elisabeta 11. Lucrări de reparaţii şi întreţinere la 
Rosetti”, comuna Roseţi, reabilitare toate obiectivele publice din inventarul 
anexă gospodărie, bucătărie, sală de comunei Roseţi.

Program de investiţii pentru perioada 2020-2024



3ACTUALITATE2 ACTUALITATE

Centru de recoltare în data de 14.09. solicitare pentru construirea unui proiectele accesate. Ambulatoriul, Şi am avut ambiţie să le termin până-După două mandate, 
Deci a ascuns o hârtie, în bloc! Deci, se face de râs! Probabil se Şcoala nr. 2 cu Sală de sport, în sumă n alegeri şi aşa va fi! Le voi termina şi primarul, Petre Ţone, 
detrimentul oamenilor. E ceva de gândeşte că se adresează unui public de 3,5 mil. euro, terenul sintetic, de trasat! Ca să arate cu adevărat porneşte cu prima şansă la 
neînţeles! extrem de prost informat sau de proiect aprobat de Ministerul bine.

localele din 27 septembrie. naiv. Apropos de spital, cred c-a uitat Dezvoltării, pe CNI. Cine doreşte Ca să cadă totul pe umerii Apar în activitatea Primăriei foarte, 
Candidatul susţinut de PSD că a vrut să-l închidă. Acum vrea să-l poate verifica site-ul Ministerului directoarei… foarte multe lucruri noi. De exemplu, 

modernizeze când noi avem semnaz Dezvoltării şi ne va găsi acolo c-am trage câteva concluzii, acum Petre Ţone: Da. Crezând că-i face rău numai  anul acesta am reabilitat 2 
un contract de modernizare a fost aprobaţi să ni se construiască spre final de campanie doamnei Smochină, a ascuns o şcoli, le-am făcut acoperişul. Dar nu 
Ambulatoriului de 2,1 mil. euro. Şi el acest mini-stadion. Se va face! E pe asemenea hârtie. Nu ştiu ce-a fost în în sensul că le-am făcut noi. Eu nu electorală având şi un mesaj 
afirmă că va fi o cameră, acolo… lista de finanţare.mintea lui. De exemplu, astăzi când sunt de acord ca Primăria să facă. pentru olteniţeni.

Primăria alocă bani în urma 
solicitărilor, dumnealor îşi aleg 

Domnule primar, foarte puţine constructorul, etc. Eu sunt dator să-i 
zile ne mai despart de data susţin cu bani. În felul ăsta elimin 
alegerilor locale. A fost o campanie orice suspiciune.
lungă, dacă-mi permiteţi o să iau în 

Dar să ştiţi că şcolile cer întruna. 
calcul şi săptămânile de 

Anul acesta am avut o surpriză 
precampanie că şi-atunci s-au 

„urâtă”. Primăria a achiziţionat 100 
consumat foarte multe resurse, 

000 de măşti, le-am distribuit şcolilor 
energie. Aş vrea să ne spuneţi cum 

cu 7-8 zile înainte. Şi am avut o 
vi s-a părut şi care ar fi concluziile 

surpriză tare urâtă după ce 3-4 şcoli 
desprinse în urma discuţiilor avute 

n-au dat nici o mască vreunui copil.
cu cetăţenii.

La fel procedează şi acum Colegiul Petre Ţone: Eu, de regulă, sunt un 
Naţional Neagoe Basarab.om extrem de pozitiv. Nu am făcut 

De ce n-au dat?rău, în viaţa mea, nimănui. Nu 
Petre Ţone: E greu de înţeles. Am doresc să fac rău nimănui. Pentru 
vorbit cu doamna director, dânsa a asta am fost atât de blamat că i-am 
zis c-a dat iar părintele care susţinea făcut prea mult bine lui Milescu. Nu 
contrariul, era lângă mine. regret nimic dar nu m-am aşteptat la 
Argumentul? Dacă elevul vine cu o campanie atât de murdară, atât de 
mască, de ce să-i mai dăm mască? urâtă, atât de mizerabilă.
„Daţi-i nu una, daţi-i 5, pentru Spuneaţi că mai sunt 2-3 zile… Păi, 
săptămâna în curs. Că dacă de luni, trebuie să trăim cu toţii în 
dumneavoastră n-o să le daţi, acest oraş. Noi toţi trebuie să punem 
părinţii vor crede că mereu trebuie umărul ca în acest oraş să fie puţin 
să le cumpere. Ori eu v-am dat mai bine. Eu nu spun să facem 
aceste măşti ca să ajungă la copii. Nu minuni dar să facem puţin mai bine 
să aibă o posibilitate de manevră.pentru oamenii din această localitate 

putem. E greu de lucrat cu această 
directoare. A reuşit s-o „îmbârlige” şi Din păcate în jurul lui sunt numai Camera de 2,1 mil. euro?vorbesc cu dumneavoastră, doamna Mai e proiectul privind reabilitarea şi 
pe doamna directoare adjunctă. S-a oameni extrem de slabi. Afirmam eu Smochină va aduce un medic Petre Ţone: Nici din aur dac-o faci, modernizarea Primăriei, 1,5 mil. 
dus la doamna inspector general într-un interviu televizat, nici un specialist de medicină internă. Am nu poate costa 2 mil. euro! Acum şi- euro, fonduri europene.
şcolar Croitoru şi pentru că dna. liberal autentic. Din floarea văzut cererea de transfer de la a adus aminte că va face piaţă, ca va Olteniţenii să înţeleagă că respectivă şi-a permis să ridice nişte liberalilor care erau la Olteniţa nu Spitalul din Urziceni, plus o doctoriţă da locuri de casă prin... pădure. E Primăria nu se va schimba la faţă pe probleme în Consiliul profesoral, a există nici unul. Numai veniţi, goniţi rezidentă. Iar ieri, spre ruşinea mea, aberant pur şi simplu! Din cauza banii lor… schimbat-o! Pentru că nu era pe de la alte partide, oameni, în opinia astăzi nu ştiu ce-au făcut, trei sondajelor pe care tot el le face, cred Petre Ţone: Nu! Tot ce v-am spus funcţie în urma unui concurs, fiind mea de joasă speţă şi aici îl includ şi urgentişti urmau să fie aduşi la că e disperat! până acum nu se vor realiza pe banii numită acum 2 ani, au schimbat-o. pe doctorul Cocoşilă. Îl includ pe Spitalul Olteniţa de la Bucureşti. Eu vreau să vă spun că n-am făcut noştri. Sunt şi fonduri Nu ştiu de ce dar liberalii nu se mai acest doctor pentru că a dat dovadă De ce or arunca cu atâta noroi în nici un sondaj. Nu mă interesează guvernamentale şi mă refer la opresc din prostii.de o lipsă de respect la adresa această femeie, e de neînţeles! Dar nici unul. Sondajul e cel din ziua terenul de sport. Dar în proporţie olteniţenilor, ieşită din comun. Nu mi se pare normal, în plus i-am eu cred că aruncând cu noroi, votului. Acolo vom vedea! foarte mare, în jur de 10 mil. euro, atras atenţia în public. Are un Faptul că eşti doctor, că ai studiat, decredibilizând spitalul, face rău Sunt extrem de încrezător că sunt proiecte finanţabile cu bani administrator dar şcoala e plină de faptul că probabil eşti un medic bun, oamenilor. Oricine ar fi în fruntea oamenii au văzut tot ce am făcut în europeni. gunoaie. Terenurile de sport şi în nu-ţi dă dreptul să minţi de maniera Primăriei Olteniţa, trebuie să aibă acest oraş timp de 8 ani. Acel ziar în Dar vreau să vă spun că sunt multe afara şcolii. Nu spun că înăuntru nu e în care el a ieşit pe post să afirme grijă sporită faţă de spital. Iar ei care am arătat absolut toate curat. Doi oameni de la mine, într-un nişte lucruri. De exemplu, vă dau alte proiecte. ANL-ul, la fel, pe bani înveninează această atmosferă cheltuielile din contabilitate, cred că sfert de oră, cu 2 saci de plastic au decât un crâmpei, c-am zis să nu mai guvernamentali.spunând toate bazaconiile din lume. i-a lămurit pe foarte mulţi. Din strâns tot gunoiul. Am spălat până şi vorbesc azi deloc de ei, dar nu pot să Eu mi-am propus, deocamdată ar L-am văzut pe Milescu spunând cum păcate n-a fost prins şi primul gradenele de la terenul de sport. Eu nu vă spun. El a fost câteva zile putea părea un vis, să fac în incinta va încerca să facă lângă heliport un mandat. Ar fi trebuit să fac acelaşi nu cred că-i atât de greu să fii directorul spitalului pe perioada bazei sportive un patinoar acoperit. ATI, o camera de gardă. Probabil că lucru. gospodar! De ce alţi directori sunt stării de urgenţă. Ştie foarte clar cum habar n-are ce înseamnă aceste Am avut într-un an un patinoar în 

Dacă aţi observat, am uitat efectiv, extraordinari?Spitalul de la Olteniţa a devenit lucruri. Nu ştie ce înseamnă heliport! parc, care a fost o frumuseţe. 
să vorbesc despre acest bust din faţa spital suport COVID. Nu am avut Eu vreau ca elevii să aibă cele mai Eu m-am lăudat cu acest heliport Începând din al 2-lea an, din păcate 
Primăriei al lui Neagoe Basarab. posibilitatea să mă opun sub nici o bune condiţii. Şi pentru dumneaei, care-i o mândrie pentru mine că vremea s-a schimbat, a fost cald, şi Practic acest lucru certifică anul de formă. Ordin ministerial, sunt 40 de obligată prin lege şi prin statutul pe doar 5 spitale din ţară au în curte n-am mai avut succesul scontat. naştere al acestei localităţi, 1515. Şi spitale alese din toată ţara, decizia care şi l-a asumat, tot acesta trebuie heliport. Şi el crede că poate construi Vreau acum patinoar acoperit ca să se bucure, îi spun şi data, 13 ministrului… n-am avut nici o putere. să fie dezideratul, copilul să se simtă lângă heliport?! Domnule Milescu, la pentru municipiul Olteniţa. Mă voi aprilie. El şi ciracii lui să se bucure că-Cu toate că ştie toate astea, vă spun, cât mai bine şi să fie în siguranţă din o distanţă de minim 100 m n-ai voie bate pentru acest proiect pe care-l i 13 aprilie! Probabil… destinul!a fost director, în perioada aia, ieşi momentul în care vine şi pleacă de la nici o clădire lângă heliport, din orice vom face, bineînţeles, tot cu 

pe post şi spui că Ţone a vrut spital- Cetăţenii ce v-au spus în periplul şcoală.direcţie ar veni elicopterul. N-ai cum susţinerea CNI-ului.  
COVID? electoral?să ceri cuiva, ceva de genul ăsta! Mesajul dumneavoastră pentru Mai sunt proiectele pe care le-am Serios? Petre Ţone: Am fost foarte bine cetăţeni?Dar v-am spus, nu mai vreau să început în 2016, când am afirmat că 

primiţi de către cetăţeni. Nu spun că Petre Ţone: Fără discuţie. Puteţi vorbim despre ei pentru că au Petre Ţone: Dragi olteniţeni, dacă am făcut un program pe 10 ani, 
nu are şi el susţinători. Ori nu s-au verifica pe facebook. aruncat prea mult noroi asupra vreţi să alegeţi pe cineva care n-a privind reabilitarea tuturor manifestat faţă de noi, ori ştiu şi ei Dacă Ţone era atât de puternic în oamenilor. Aruncând asupra mea şi a făcut nimic 8 ani, e problema trotuarelor din municipiul Olteniţa. adevărul. Deci, am fost foarte, foarte acea perioadă a stării de urgenţă, oamenilor pe care i-am condus, ei dumneavoastră. Dacă vreţi să optaţi L-am început, am făcut cel puţin 15 bine primiţi. Mai avem şi această de ce n-a putut s-o menţină în decredibilizează inclusiv instituţia. pentru cineva care a afirmat în străzi, dar până la nivelul de 50 şi săptămână în care noi am ales să funcţia de manager pe dna În schimb, se laudă cu tot ce-am nenumărate rânduri că nu minte, se ceva, mai e mult.stăm de vorbă cu oamenii. Dacă Smochină şi pentru o săptămână, făcut eu. L-am văzut zilele astea, ţine de cuvânt, aveţi variantă: Petrică 

Tare aş fi curios dacă vreunul de la putem să le explicăm ce vrem să zece zile, a fost pus politic altcineva, spunând că vrea un bloc nou de tip Ţone! Nu uitaţi că eu ofer în 
liberali ştie geneza municipiului facem, este foarte bine. Dacă nu, aşa adică doctorul Cocoşilă pe care-l ANL. Domnule Milescu, după 2 ani continuare 100 de mil, oricui 
Olteniţa. Sau câte străzi are. Nu-i mai cum 8 ani nu s-a făcut aproape nimic vedem acum candidat pe lista lui suntem doar la o semnătură distanţă dovedeşte că am minţit sau că nu m-
întreb de numărul locuitorilor c-o s-o în municipiul nostru (adică 2004-Milescu? de a obţine acest bloc ANL. Mai am ţinut de cuvânt vreodată în toate 
dea pe ghicite. Habar N-au!2012), e posibil să ne aştepte o altă Petre Ţone: Pentru că la vremea aia, afirmaţiile publice făcute atât în mult, ca să se facă de râs, între noi 

perioadă la fel de săracă în realizări. Din mers, va trebui să repar toate Ordinul dat de ministru era lege! presa scrisă cât şi audio – video.fie vorba, nu ştie pentru cine 
Cu toate c-avem multe lucrări deja străzile bombardate care s-au făcut Dacă tot mă zgândăriţi, în perioada vorbeşte. Afirmă pe facebook c-a Mulţumesc şi, desigur, mult contractate care vor trebui în 2008, cu un asfalt de 2 cm. La ora aia, cei de la Călăraşi care se ocupă luat legătura cu ANL în vederea succes!obligatoriu executate. actuală, noi turnăm asfalt pe strada cu recoltarea de plasmă ne-au făcut demarării unei astfel de investiţii. Comandat: Partidul Social Democrat Pentru al 3-lea mandat, ce aveţi Digului. S-a turnat binderul, primul o adresă, în luna a 5-a. El era atunci Pot să-l întreb şi eu public în ce – Filiala judeţeană Călăraşide finalizat? strat de 4 cm şi acum turnăm uzura, director. Nici măcar nu i-a arătat-o calitate? De simplu cetăţean nu-i 

Executat: SC Total Media SRLîn total un strat de 10 cm de asfalt. actualei directoare! Din nou, a răspunde nimeni. Nici măcar la salut, Petre Ţone: Avem în primul rând 
CUI: 21200019Iertaţi-mă, dar ăsta-i adevărat asfalt! trebuit să fim notificaţi de acest la ANL. Darămite să mai facă şi o foarte mulţi bani europeni pe 

î 

î 

î 

î 

î 

î 

î 
î 

î 

î 

î 

Nicolae Rîjnoveanu este primarul 
care a reuşit în câteva mandate să 
ducă localitatea pe primul loc într-
un clasament al comunelor 
judeţului Călăraşi din punct de 
vedere al dezvoltării, al condiţiilor 
de trai. Pentru mandatul viitor, 
agenda conţine alte proiecte viabile 
care vor prinde cu siguranţă contur 
în următorii 4 ani. Candidatul PSD 
pentru Primăria Roseţi are de 
partea sa toţi cetăţenii pentru că 
împreună au dezvoltat şi 
modernizat comuna într-un ritm de 
invidiat!

î Domnule primar, a mai rămas foarte 
puţin din această campanie electorală. 
Cum a fost?
Nicolae Rîjnoveanu: Cum să fie...aşa cum 
ştiu concurenţii noştri să facă mai bine 
campanie. A fost, din păcate, o campanie 
mizerabilă, fără nici un fel de orozont. Totul 
la general, fără susţinere şi fără substanţă. 
În această campanie, mi-a fost inclusă şi 
familia. Oricum vă spun un singur lucru. 
Cetăţenii comunei Roseţi ştiu să evalueze 
foarte bine realizările noastre. Sunt mândru 
de ei!. Mă mândresc cu tot ce am realizat în 
acest mandat, aşa cum mă voi mândri cu 
tot ceea ce voi întreprinde şi în continuare. 

Sunt mândru, de fapt, de toţi cetăţenii împroaşcă cu noroi asupra persoanei mele. Nicolae Rîjnoveanu: S-a derulat în condiţii Locuitorii comunei Roseţi ştiu preea bine că 
comunei Roseţi pentru că mă reprezintă. Şi Oamenii înţeleg un singur lucru. Că cei care bune, în ciuda unor critici. Trebuie să vă se pot baza pe mine!
eu îi reprezint pe ei în tot ceea ce fac şi nu fac asta nu ştiu să facă altceva. Îi condamn spun că am şi accelerat puţin dar lucrăm pe Tot ce mi-a propus în programul de 
cred că i-am dezamăgit vreodată. Realizările pe cei care stau în spatele acestor atacuri. E exterior iar lucrările sunt în siguranţă. În campanie, să ştiţi că voi căuta să realizăm 
comunei Roseţi sunt apreciate de toţi, problema lor, sper să înţeleagă şi ei că o spaţiile unde s-a lucrat, vă spun că lucrările cât se poate de mult. Chiar dacă n-o să 
peste tot. astfel de abordare nu face cinste numănui. s-au executat aşa cum trebuie. Procesul de putem finaliza tot, la finele celor 4 ani, cel 

învăţământ se desfăşoară normal. Avem Ei ştiu că am ridicat această comună de jos Dar, pot să vă spun, că a doua zi după puţin jalonăm drumul. Cum s-a întâmplat şi 
spaţii suficiente chiar dacă se lucrează. Ştim şi am ajuns chiar pe primul loc. Şi au alegeri, voi şterge cu buretele şi-mi voi anul acesta, jalonăm şi începem lucrările.
ce avem de făcut. Împreună cu dl director încredere că ne vom menţine sus şi în vedea în continuare de treabă. În fond, Noi ştim foarte bine unde am lăsat 
aş şcolii generale am pus la punct toată continuare. acest gen de campanie nu m-a deranjat cu lucrurile, de unde să le luăm, stim ce avem 
strategia. Am pus la dispoziţie chiar şi o sală nimic. Mai tare m-a mobilizat! Eu îmi văd î Pe 28 septembrie, se deschide o nouă de făcut. Mă bucur de încrederea 
din Căminul cultural, deci totul e rezolvat. de treabă şi în continuare pentru că ăsta e filă din activitatea dvs. de primar, oamenilor, sunt puternic susţinut şi-o să 
Învăţământul preşcolar funcţionează cum rostul unui primar. desfăşurată în slujba comunităţii. Porniţi vedeţi, prin urmare, şi rezultatul. Să nu 
trebuie, nu-i nevoie să intervenim. Acolo favorit în această competiţie şi cel mai credeţi că această campanie pe care au Probabil că au căutat să-mi sustragă 
sunt oameni profesionişti care ştiu să-şi probabil veţi trece din nou primul linia de iniţiat-o contracandidaţii noştri influenţează atenţia. Au eşuat, repet această strategie 
facă treaba.sosire. Cu ce gânduri?cu ceva marea masă a populaţiei. Poate, pe nu m-a deranjat absolut cu nimic.

cei nehotărâi sau pe cei care niciodată n-au Nicolae Rîjnoveanu: Trebuie să înţelegem î Haideţi să tragem o linie. Ce le î Să vorbim şi despre cetăţeni. Ce ne 
fost lângă noi, indiferent ce am fi realizat. că nu e loc de odihnă. N-am să precupeţesc transmiteţi cetăţenilor cu care până la spuneţi despre stadiul proiectului privind 
Dar oamenii din această localitate, vă spun nici un efort să duc la bun sfârşit tot ce am urmă aţi reuşit să ducem comuna Roseţi reţeaua de gaze?
sincer că au mare încredere în mine. Ştiu promis. pe primul loc în clasamentul judeţean al Nicolae Rîjnoveanu: Ştiţi foarte bine, ne 
precis că eu realizez ceea ce-mi propun! dezvoltării?Rămân acelaşi om deschis cu toate că se procupă foarte mult finalizarea lui. 

Nicolae Rîjnoveanu: Aşa cum eu mă Deocamdată mă chinui să strâng toate 
mândresc cu ei, tot aşa şi ei să se avizele ca să-l depunem la Ministerul 
mândrească cu mine! Pentru tot ce am Fondurilor Europene. De ce am optat 
realizat împreună. Indiferent ce se vorbeşte pentru programul MFE? Pentru că 
la stânga ori la dreapta, mai ales cei care n-branşamentul se face gratuit pe 80% din 
au contribuit cu nimic decât cu insulte, gospodăriile localităţii. Am înţeles că 
jigniri la adresa noastră.majoritatea colegilor mei, primari, depun 

proiectele pe fonduri guvernamentale. Să fim mândri de poziţia de frunte pe care o 
Acolo e nevoie de cofinanţare. Banii trebuie ocupă comuna noastră, la nivelul judeţului. 
cheltuiţi aşa cum trebuie mai ales că sunt şi Să se mândrească pentru că sunt roseţeni. 
foarte puţini. E necesar să-i cheltui cu mult Şi eu mă mândresc cu ei pentru că ştiu să 
discernământ ca un adevărat gospodar! aprecieze realizările şi faptele pe care 
î Proiectul privind iluminatul public? fiecare dintre noi le săvârşeşte.
Nicolae Rîjnoveanu: Uitaţi-l, îl am aici pe î Şi pe 27 septembrie, să vină la vot...
masă. Îl citesc pentru că v-am mai spus 

Nicolae Rîjnoveanu: Pe 27 să vină la vot până nu parcurg toată documentaţia, nu-i 
pentru că trebuie, la nivel de judeţ, să ne dau drumul. Adică să văd eu cu ce se 
conducă cine trebuie. Eu asta cred. Nu-i un mănâncă. Şi aşa ar trebui să procedeze 
secret pentru nimeni, mi-aş dori măcar preţ fiecare coleg al meu.
de un mandat să conduc această comună 

î Aţi făcut paşi importanţi... Roseţi cu un preşedinte de Consiliu 
Nicolae Rîjnoveanu: Da, sigur. Acest proiect Judeţean de la PSD. Să vedem atunci când 
este depus deja. Inclusiv proiectul privind vor evolua lucrurile. Şi sunt optimist din 
extindere distrubuţie energie electrică acest punct de vedere.
pentru planul de lotizare care cuprinde 

î Mulţumesc şi mult succes!
locurile de casă alocate tinerilor, în bazza 
Legii 15, este depus la IRE şi împreună vom Comandat: Partidul Social Democrat – 
executa şi această lucrare. Filiala judeţeană Călăraşi

Executat: SC Total Media SRLî Începutul anului s-au desfăşurat în 
condiţii bune? CUI: 21200019

Petre Ţone: Toţi trebuie să punem umărul 
ca în acest oraş să fie puţin mai bine

N. Rîjnoveanu: Sunt mândru de toţi cetăţenii 
comunei Roseţi pentru că mă reprezintă!

PNDR: Extindere reţea de canalizare mese pentru înfiinţare after – school.
menajeră şi modernizarea gospodăriei 

5. Realizare platformă gunoi graj plus de apă. Înfiinţare două foraje şi 
echipamente.reabilitare reţea distribuţie apă . Lucrare 

în executare.
6. Achiziţie utilaj vidanje pentru 
rezolvarea gospodăriilor neracordate la PNDL: Reabilitare, modernizare Şcoală 

Gimnazială „Iancu Rosetti”, comuna reţeaua de canalizare, necsară pentru 
Roseţi. Lucrare în executare. intervenţie la reţeaua de apă şi canal.

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

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

Roseţi1. Înfiinţare sistem distribuţie gaze 
naturale în comuna Roseţi 9. Sprjinirea activităţilor culturale prin 

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

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

dotare.
4. Reabilitare, modernizare şi extindere 
Grădiniţă cu Program Normal „Elisabeta 11. Lucrări de reparaţii şi întreţinere la 
Rosetti”, comuna Roseţi, reabilitare toate obiectivele publice din inventarul 
anexă gospodărie, bucătărie, sală de comunei Roseţi.
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