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M. Dulce: Trebuie să avem soluţii!
n
PSD Călăraşi

M. Dulce: Eu zic că avem
echipa câştigătoare!
Liderul PSD Călăraşi, Marius Dulce, a evaluat şansele candidaţilor
propuşi de organizaţia judeţeană PSD pentru Parlamentul
României, la alegerile din 6 decembrie,susţinând că “avem echipa
câştigătoare”. Primarul municipiului Călăraşi a 'avansat” şi un scor
“vom câştiga cu un procent, de vreo 60%”
“Vreau să vă spun că este cea mai bună echipă din ce am văzut
eu că s-a conturat. Îl avem pe dl. Dumitru Coarnă, nr. 1 la
Camera Deputaţilor, despre care toată lumea ştie că e un
sindicalist bătăios, respectat, un om care a luptat cu succes
pentru drepturile unei anumite categorii profesionale. Drept
urmare, când va ajunge în Camera Deputaţilor va face totul
pentru cetăţeni.
Pe locul 1 la Senat îl avem pe dl. Nicuşor Cionoiu. Aşa cum am
mai spus-o, dl Cionoiu este călărăşean, este un om de echipă. A
demonstrat atât în viaţa personală cât şi în cea profesională,
fiind director la una dintre întreprinderile cele mai grele din
Călăraşi, vechiul I.U.G. Şi în mediul privat a confirmat că se
poate conducând cu rezultate notabile o companie din domeniul
construcţiilor care şi-a pus amprenta calităţii pe toate
obiectivele realizate. În opinia mea, dl Cionoiu va câştiga şi-i va
putea reprezenta cu cinste pe toţi călărăşenii în Senatul
României.
Pe locul 2 la Camera Deputaţilor se află dl. Constantin Bîrcă. Un
călărăşean, un tânăr cu experienţă, fost director adjunct la APIA
Bucureşti. Cu siguranţă va găsi soluţiile pentru fermieri. Aşa cum
vedeţi, avem oameni din toate domeniile, care sunt bine
pregătiţi profesional, oameni care au spus “ceva” în viaţa
profesională şi cea personală. Eu zic că avem echipa
câştigătoare. E cea mai bună formulă care se putea contura la
ora aceasta şi cu siguranţă în 6 decembrie, dacă se vor ţine
alegerile, vom câştiga cu un procent de 60%.” a declarat pentru
www.arenamedia.ro, liderul PSD Călăraşi, Marius Dulce.

Noul primar al municipiului
Călăraşi, Marius Dulce, a
trecut în revistă principalele
acţiuni întreprinse la început
de mandat, susţinând că
dezvoltarea municipiului
reşedinţă de judeţ, obiectiv
asumat în campania
electorală, constituie o
prioritate pentru toţi aleşii din
27 septembrie.
î
Domnule primar, care ar fi
noutăţile începutului de mandat? Pe
scurt, care sunt primele măsuri luate
în calitate de primar al municipiului?
î
Marius Dulce: Am început să
asfaltăm, aşa cum am promis în
campania electorală. Până la ora asta,
dacă nu mă înşel, am terminat 5
străzi, urmează a 6-a, str. Câmpului.
De curând, a fost inaugurată numai
pe zona de carosabil str. Stadionului,
acum lucrăm la trotuare... Vreau să
fie lucrurile aşa cum trebuie. Recent,
am iniţiat o rectificare bugetară
pentru că vreau să bag în lucru str.
Luceafărului şi str. Zefirului, zona de
blocuri de la Panduri la Belşugului şi
de la Panduri la Nufărului, întrucât
acolo e o zonă care de 30 de ani cred
că nu s-a făcut nimic.
î
Ăsta e un început. Pentru anul
viitor există un plan de bătaie?
î
Marius Dulce: Sigur. Vom merge în
continuare pe aceste zone pentru a
asfalta, a avea trotuare bune şi în plus
să începem implementarea
proiectelor. Mă gândesc că trebuie să
avem un cashflow prin care să asigur
finanţarea proiectelor, cofinanţarea

lor, până începem să rulăm aceste
proiecte ca să putem să fim în grafic
şi să absorbim toţi banii pentru care
am semnat.
î
A fost şi este în continuare un an
teribil. Transferurile de la Guvern
către bugetele locale întârzie. Aşa
zisa rectificare deocamdată e pe
hârtie. Cum vă veţi descurca în
perioada următoare?
î
Marius Dulce: Trebuie să avem
soluţii pentru că asta e. Vom vedea ce
ne va da Guvernul. Vedem şi noi ce se
întâmplă în jurul nostru, cum “cad”
oamenii ca în război. Din păcate, nu
se ia nicio măsură, tot se insistă pe
alegeri, oamenii rămân expuşi iar noi,
primarii, trebuie să găsim soluţii ca să
ducem lucrurile mai departe.
î
Estimaţi că veţi închide anul cu
probleme?
î
Marius Dulce: Nu, încerc să ţin
aceste probleme financiare pe linia

de plutire. Încerc să am soluţii la
toate aceste probleme atât cât
putem.
î
În Consiliul Local s-a conturat o
majoritate PSD-PMP. Cum decurge
relaţia cu colegii?
î
Marius Dulce: Eu le-am transmis
încă de la început că pentru mine
campania electorală s-a terminat.
Suntem datori faţă de toţi călărăşenii
să facem lucruri bune pentru ei. Nam de gând să vin în Consiliul Local cu
Proiecte de hotărâri controversate
pentru a genera discuţii sterile,
contradictorii. Dimpotrivă! Voi veni
cu proiecte constructive pentru că
vreau să dezvoltăm oraşul şi am
nevoie de votul lor în Consiliu dacă îşi
doresc şi dumnealor, bineînţeles, să
dezvoltăm oraşul. Dacă nu, o să
mergem pe o majoritate simplă iar
restul le rezolvăm din mers.
î
Mulţumesc.

Nicușor Cionoiu: Sunt bani pe care trebuie să îi aducem pentru a răspunde dorinţei
oamenilor de a avea blocuri renovate, anvelopate, eficiente din punct de vedere energetic
Candidatul susţinut de PSD Călăraşi pentru Senatul României,
Nicuşor Cionoiu şi primarul, Marius Dulce, au vorbit zilele
trecute în cadrul unei mini – conferinţe de presă susţinută
chiar în stradă de avantajele generate de anveloparea termică
a blocurilor din municipiul Călăraşi, lucrări care ar putea fi
realizate cu fonduri europene. “Vă rog să reţineţi o cifră.
Peste 10 miliarde de euro. Sunt bani europeni din
Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă al Uniunii Europene
care trebuie investiţi în renovarea clădirilor din România
până în 2030. Nu putem să ne uităm pasiv la aceste fonduri.
Sunt banii pe care trebuie să îi aducem şi la Călăraşi pentru a
răspunde dorinţei oamenilor de a avea blocuri renovate,
anvelopate, eficiente din punct de vedere energetic.” a spus
Nicuşor Cionoiu care a continuat “M-am întâlnit în aceste zile
cu zeci de oameni în fiecare zi. Cel puţin unul din trei mi-a
spus că trebuie să facem ceva cu blocurile din oraş. Că arată
rău şi, că iarna căldura se pierde prin pereţii învechiţi, ca
printr-o sită. Această problemă a oamenilor m-a determinat
că mă îndrept către colegul şi prietenul meu Marius Dulce,
primarul ales al Municipiului Călăraşi, pentru că sunt sigur că
împreună vom găsi cea mai bună şi mai rapidă soluţie pentru
a satisface pretenţiile călărăşenilor. Oamenii nu vor lucruri
ieşite din comun. Au nevoie să iasă din amorţeală, să vadă
că oraşul se mişcă, se dezvoltă, că arată mai bine. Au nevoie
de o schimbare şi, din păcate, nu mai au răbdare. Au fost
minţiţi prea mulţi ani de o administraţie care a bătut pasul
pe loc. Care a promis că face şi nu a făcut. La Călăraşi avem
nevoie de acţiune. Nu de lăutărie administrativă.”
Cionoiu a mai adăugat că pe agenda sa de viitor parlamentar
se află şi atragerea de resurse financiare pentru renovarea
clădirilor. “Pe agenda mea de viitor senator va asigur că pe
lângă atragerea de investiţii pentru infrastructura de
sănătate, de educaţie şi infrastructură rutieră se află şi
atragerea de investiţii pentru renovarea clădirilor. Fac
promisiunea călărăşenilor că juristul de la viitorul meu birou
de senator va fi la dispoziţia lor gratuit pentru a îi ajuta să se

constituie în ascociaţii, cheia atragerii banilor europeni
pentru renovarea blocurilor. Mii de familii care locuiesc la
bloc aşteaptă această schimbare. Schimbare care le va aduce
nu numai un confort termic, ci şi confort financiar şi le va
îmbunătăţii starea de sănătate. O arată toate statisticile
publicate de Comisia Europeană care a lansat recent
proiectul Valul de renovare şi care a promis că va sprijini
autorităţile locale să atragă fonduri europene, granturi şi
subvenţii pentru renovarea clădirilor.
Să nu ignorăm nici beneficiile pe care renovarea clădirilor le
are pentru mediu. Tot statica arată clar, clădirile sunt
responsabile pentru 40 % din consumul total de energie şi 36
% din emisiile de gaze cu efect de seră generate de energie.
Aşadar, renovarea clădirilor ne ajută să avem grijă şi de
mediu şi să respirăm un aer mai curat. Fără îndoială, un
beneficiu major pentru sănătate.
Stimaţi călărăşeni, vă asigur că am recepţionat mesajul
dumneavoastră şi sunt sigur că împreună cu dumneavoastră
şi cu administraţia PSD a municipiului Călăraşi vom reuşi să
îndeplinim şi acest obiectiv.” a conchis candidatul PSD
Călăraşi pentru Senatul României, Nicuşor Cionoiu.
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Primarul Marius Dulce a declarat că va susţine acest proces de
termoizolare a blocurilor vechi, singura condiţie notabilă care
ar trebui îndeplinită, conform Ghidului, fiind aceea a
constituirii asociaţiilor de proprietari. “Astăzi am decis să ne
întâlnim pe teren pentru că în urma discuţiilor purtate cu
colegul meu, dl Nicuşor Cionoiu care este şi candidatul
susţinut de PSD Călăraşi pentru Senat să susţinem această
propunere benefică pentru confortul cetăţenilor. În periplul
pe care l-a făcut în această campanie, în muncipiul Călăraşi,
dl Cionoiu a întâmpinat o problem ridicată de concetăţenii
noştri. Nu e o chestiune nou, dimpotrivă pentru că în ultimii
30 de ani s-a făcut prea puţin în acest domeniu şi anume
anveloparea blocurilor. Foarte mulţi cetăţenii au vorbit de
anvelopare şi pot să vă spun că sunt foarte mulţi bani de
atras în această zonă. Dacă e să aruncăm şi o privier pe
studiile effectuate, se pot crea şi locuri de muncă de care
avem atâta nevoie. Noi ne dorim acest lucru însă totul de
pinde de gradul de implicare a cetăţenilor în ceea ce priveşte
constituirea asociaţiilor de proprietary. Dacă ne dorim aşa
de mult să se realizeze anveloparea termică a blocurilor,
atunci trebuie să avem constituite asociaţii de proprietari.
Un lucru benefic pentru toată lumea! Pe lângă faptul că
anvelopăm clădirile, că putem să le consolidăm şi că vom
avea şi acoperişuri performante din punct de vedere
energetic, am putea să administrăm mult mai bine părţile
commune ale blocurilor. Evident, rezultatele sunt benefice
pentru cetăţenii Călăraşiului. Dacă la nivelul municipiului
sunt în jur de 1000 de blocuri, păutem vorbi de o investiţie
de câteva milioane bune de euro ţi implicit de crearea a noi
locuri de muncă. Putem să discutăm de o structură
asociativă care să ne ofere posibilitatea de a negocia la un
moment dat şi preţurile la utilităţi. Dar, repet, doar dacă
suntem de acord să cream aceste asociaţii de proprietari
pentru că e în beneficiul tuturor.” a subliniat primarul, Marius
Dulce.
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V. Iliuţă: Am obţinut
autorizaţia să facem această
lucrare de modernizare.
M. Dulce: Nu ne oprim aici,
avem proiecte comune!

n
CJ Călăraşi

A fost inaugurat SmartLab-ul, primul laborator inteligent
din Uniunea Europeană amenajat într-o bibliotecă
Biblioteca Judeţeană Alexandru
Odobescu găzduieşte începând de la
mijlocul săptămânii trecute primul
laborator intelligent din judeţul
Călăraşi, un proiect realizat de
Consiliul Judeţean Călăraşi,
Asociaţia INACO – Iniţiativă pentru
Competitivitate şi Biblioteca
Judeţeană Alexandru Odobescu
Călăraşi. SmartLab-ul de la Călăraşi
este al doilea laborator inteligent
din ţară creat în afara şcolilor şi
primul din Uniunea Europeană
amenajat într-o bibliotecă.
“Asistăm la inaugurarea laboratorului
SmartLab. Să-i mulţumim fostei mele
colege din Camera Deputaţilor, Andreea
Paul Vass, preşedinte INACO, iniţiatoare
a acestui proiect care n-a fost destul de
simplu. Să-i mulţumesc şi lui Mari Enciu
că a crezut în tehnologie şi performanţă
şi pentru că întreg colectivul Bibliotecii
şi-a dorit acest lucru. Pentru noi, pentru
viitorul Călăraşiului e foarte important
acest pas uriaş pe care l-am făcut. Într-o
bibliotecă în care abia puteam să ne
desfăşurăm activitatea, anul trecut am
inaugurat această minunată bibliotecă,
astăzi al doilea proiect la nivel naţional

SmartLab e implementa la Călăraşi. Am
preluat această iniţiativă a doamnei
Vass pentru că noi credem că e în
beneficiul copiilor din judeţul nostru. Să
ne gândim că avem unde putem să
visăm, să aducem performanţa.” a
declarat preşedintele CJ Călăraşi, Vasile
Iliuţă.
Andreea Paul Vass a salutat demersul
susţinut de Consiliul Judeţean şi
Biblioteca Judeţeană despre care a
precizat că este prima bibliotecă din
România care găzduieşte un laborator
educaţional digital inteligent. “E prima
bibliotecă din Europa care e dotată cu
tablă interactivă, roboţi educaţionali
multifuncţionali, creioane 3D,
imprimante 3D, ochelari de realitate
virtuală, laptopuri, mobilier inteligent,
un spaţiu nou de învăţare care inspiră şi
care-i motivează pe copiii noştri, de
data asta şi tinerii şi adulţii dornici de
recalificare” a spus Andreea Paul Vas
care a continuat” Acest SmartLab este
al 5-lea din România dar e al doilea în
afara spaţiului şcolar. Sigur că la
Măgurele au acces copiii din Ilfov. Dar
toată lumea spune mereu că investim în
cea mai bogată regiune a României. Dar
ce facem cu restul regiunilor? Şi iată că
prima regiune din afara Bucureşti – Ilfov
este Călăraşiul, gazda unui laborator

atât de performant care asigură tuturor
călărăşenilor accesul la alfabetizare
digitală şi tehnologică, astăzi la fel de
importantă ca alfabetizarea
funcţională. Nu-i un proiect ieftin dar
nici scump. Este optimizat pentru scop
educaţional. Când le-am spus celor din
piaţa de profil că acest proiect costă
100 de mii de euro, la cheie, au zis că
nu e posibil. Ba da, este posibil! E un
proiect bazat pe costuri, nu pe profit
(...)Consiliul Judeţean a investit în acest
laborator atât de necesar pentru
viitorul călărăşenilor. Astăzi, în anul
pandemic 2020, cine nu e alfabetizat
digital nu poate comunica online, nu
poate munci online, nu poate să înveţe
online. Le mulţumesc autorităţilor
locale că au înţeles importanţa acestui
proiect.” a susţinut Andreea Paul Vass.
Elevii de clasele I-XII din toate şcolile şi
liceele din judeţul Călăraşi au de acum la
dispoziţie un laborator digital inteligent
cu tehnologie de ultimă generaţie: 30
laptopuri cu licenţe şi softuri de design
grafic, o tablă inteligentă, 30 de ochelari
VR, 2 roboţi educaţionali
multifuncţionali, 2 scannere 3D, 30 de
creioane 3D, 6 imprimante 3D, dintre
care una multicoloră şi 5 monocolore,
toate în valoare de 100.000 de euro.

V. Iliuţă: O întâlnire de cunoaştere şi de identificare a nevoilor celor două comunităţi
pentru demararea unor relaţii bilaterale solide economice, sociale şi culturale
Preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă, a anunţat pe pagina
personală de Facebook că astăzi s-a întâlnit la Călăraşi cu noul
consul al Consulatului General al Republicii Turciei la Constanţa,
Excelenţa Sa, Emre Yurkadal. La eveniment au mai fost prezenţi cei
doi vicepreşedinţi, Ion Samoilă şi Mihăiţă Beştea precum şi primarul
municipiului Călăraşi, Marius Dulce.
“O întâlnire de cunoaştere şi de identificare a nevoilor celor două
comunităţi pentru demararea unor relaţii bilaterale solide
economice, sociale şi culturale.
Mă bucură prezenţa Excelenţei Sale la Consiliul Judeţean Călăraşi,
înseamnă ca judeţul nostru reprezintă o atracţie pentru
investitori.” se arată într-un mesaj postat pe Facebook de
preşedintele, Vasile Iliuţă.

Se face! DJ 306 (drumul din incinta Siderca) sau calea de
acces în municipiul Călăraşi, dinspre Bucureşti, de pe DN3,
intră de astăzi într-un amplu proces de modernizare, după
ce Primăria Călăraşi a emis autorizaţia de construire
pentru reabilitarea lui. Cel puţin aşa susţine preşedintele
Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, care a declarat
că “SC Drumuri şi Poduri SA a început azi lucrările la cel
mai controversat dar şi cel mai important drum din
judeţul Călăraşi. E vorba de DJ 306, drum preluat de la
lichidatorul Siderca. Am obţinut autorizaţia să facem
această lucrare de modernizare a acestui drum care va
avea, în final, 4 benzi, pistă de biciclete şi trotuar pentru
pietoni” a precizat Iliuţă care a continuat “Cred că
promisiunile pe care le-am făcut în campania electorală
încep să prindă contur. Conform contractului, termenul de
finalizare a lucrărilor ar fi de 3 luni, dacă vremea ne va
permite. Dacă nu, lucrările s-ar putea termina într-o
jumătate de an.”
Primarul Marius Dulce a declarat că a susţinut din prima
clipă deblocarea modernizării drumului, aflat într-o
evidentă stare de degradare, menţionând că
municipalitatea va susţine din bugetul propriu o parte din
lucrări care se vor efectua pe o lungime de 865 de metri.
Cealaltă parte, de 1,3 km va fi finanţată din bugetul
Consiliului Judeţean. “Vreau să vă spun că aşa cum am
promis în campania electorală, asta am făcut. A doua zi
după depunerea jurământului, am discutat cu colegii de la
Urbanism şi am identificat soluţia prin care să autorizăm
modenizarea aceastui drum. Din nefericire, administraţia
precedentă nu a vrut decât să stopeze dezvoltarea
oraşului. După cum vedeţi, doar în echipă putem să facem
lucruri care vizează dezvoltarea reală a municipiului. Nu
ne oprim aici, avem proiecte comune. E limpede că
trebuie să susţinem împreună cu Consiliul Judeţean
dezvoltarea oraşului” a declarat primarul, Marius Dulce.
Lucrările de reabilitare şi modernizare au fost sistate în
august 2019 după ce Primăria Călăraşi a refuzat să emită
autorizaţia de construire.

V. Iliuţă: Atunci şi noi suntem
dispuşi să intrăm în aceste
lupte cu Prefectura
Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă a spus că relaţia cu
Prefectura Călăraşi ar trebui să decurgă “foarte bine”,
odată cu validarea noului Consiliu Judeţean însă dacă va
întâmpina greutăţi din partea conducerii acestei instituţii
nu exclude posibilitatea declanşării unui conflict în
instanţă, aşa cum s-a întâmplat şi în timpul campaniei
electorale de la locale atunci când reprezentantul
Guvernului în teritoriu s-a transformat într-o armă
politică în mâna liberalilor. “Pentru toate măsurile pe
care cred că le pot lua împotriva Consiliului Judeţean...
se înşeală. Atâta timp cât vor ataca Hotărârile, există şi
legislaţie în vigoare. Pe de altă parte, mai avem la
îndemână şi posibilitatea să le prezentăm prefectului
după 6 luni de la validare (...) Dacă le atacă, le revocăm
şi dacă au atâta capacitate să se lupte cu Consiliul
Judeţean, atunci şi noi suntem dispuşi să intrăm în
aceste lupte cu Prefectura” a spus luni, într-o conferinţă
de presă, Iliuţă.

n
Consiliul Judeţean Călăraşi

V. Iliuţă: Chiar dacă va fi polei sau zăpadă, suntem capabili să
intervenim şi să ţinem în funcţiune circulaţia pe drumurile judeţene

Preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile
Iliuţă, însoţit de vicepreşedintele Ion Samoilă
şi Mirela Drăgan, directorul general al SC
Drumuri şi Poduri SA Călăraşi, a inspectat
astăzi o parte din utilajele de deszăpezire
care vor acţiona în această iarnă pe
drumurile judeţene, evident, dacă vremea o
va impune. SC Drumuri şi Poduri SA,
companie deţinută de Consiliul Judeţean
Călăraşi, dispune în acest moment de 28 de

utilaje proprii, alte 28 sunt închiriate precum
şi de 1200 de tone de material antiderapant.
“Tot ce vedeţi aici e un parc nou. În primii 4
ani în calitate de preşedinte am procedat la
modernizarea acestui parc de utilaje. Aici îi
avem “complici” pe Marius Militaru şi pe
Mirela Drăgan cu sprijinul cărora am reuşit
această modernizare, realizată din fericire cu
bani puţini dar utilizaţi în mod eficient.
Astăzi putem să spunem că avem 28 de

utilaje proprii iar alte 28 sunt închiriate
urmând a acţiona pe drumurile din zonele
Fundulea, Olteniţa, astfel încât să putem
acoperi într-un timp cât mai scurt toate
drumurile care se vor afla sub ameninţarea
de cod galben, portocaliu sau roşu. Avem şi
material antiderapant în punctele de lucru. E
vorba de o cantitate de 1200 de tone,
jumătate nisip, jumătate sare. Acolo unde
localităţile sunt străbătute de drumurile
judeţene vom interveni într-un timp record
ca să le refacem practicabile. Chiar dacă va fi
polei sau zăpadă, suntem capabili să
intervenim şi să ţinem în funcţiune circulaţia
pe drumurile judeţene. Scopul nostru este
să nu avem nicio reclamaţie şi să fim în stare
să ne facem datoria faţă de cetăţeni şi faţă
de autorităţile locale.” a spus preşedintele
Iliuţă.
Mirela Drăgan, şefa societăţii Drumuri şi
Poduri SA, a precizat că utilaje sunt deja

amplasate în cele 5 baze, la nivelul judeţului.
“Sunt estimaţi circa 530 de km care vor fi
acoperiţi cu acţionare de deszăpezire. În
plus materialul antiderapant a fost dus în
punctele de sprijin. Noi suntem pregătiţi” a
mai adăugat Mirela Drăgan care a dat
asigurări că societatea dispune şi de personal
suficient pentru a acţiona la intervenţii.
“Societatea dispune de personal suficient
pentru intervenţii iar pentru utilajele
închiriate avem deservenţi de la societăţile
de la care am închiriat utilajele respective”
“Dacă aş da timpul înapoi, doar cele două
freze de acolo, mai “bătrâne”, le-aveam în
dotare când am preluat funcţia de
preşedinte al CJ Călăraşi. Iată că după 4 ani,
mai avem alte 5. Vor veni şi alte două
achiziţii. E vorba de 2 lame turbojet cu perie
de măturat zăpada. Încercăm să fim cât mai
performanţi şi să demonstrăm că se poate
face astfel şi administraţie performantă. Tot
ce înseamnă intervenţie pe DJ-uri să fie
realizată rapid iar cetăţenii judeţului să
vadă că ne-am făcut datoria, astfel încât
promisiunile asumate în campanie să se
materializeze” - Vasile Iliuţă, preşedinte CJ
Călăraşi

