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M. Dulce: Am mutat
comercianţii de la Piaţa
Big în noua locaţie
acoperită. Am reuşit o
devansare a termenului
de execuţie cu 3 luni

Comerciaţii din Piaţa Big s-a mutat de duminică, 13
decembrie, într-o locaţie nouă, modern, o investiţie
estimată la peste 10 miliarde de lei vechi. Anunţul a
fost făcut chiar de primarul Marius Dulce pe pagina
personală de Facebook.
“Am intrat în Primăria Călăraşi cu mari aşteptări.
Atât de la mine, cât şi de la echipa cu care lucrez.
Am spus de la bun început că vom fi prezenţi acolo
unde comunitatea are nevoie, iar această
promisiune prinde viaţă. Astăzi, am mutat
comercianţii de la Piaţa Big în noua locaţie
acoperită. Le-am promis că nu-i voi lăsa în ger şi mam ţinut de cuvânt. Astfel, am reuşit o devansare a
termenului de execuţie cu 3 luni. O hală modernă,
conform standardelor europene, atât pentru cei 95
de comercianţi, cât şi pentru dumneavoastră,
cumpărătorii.” a scris pe Facebook Dulce care a
conchis “Ştiu că oraşul nostru se confruntă cu multe
probleme. Le vom rezolva pe rând! Cu încredere şi
răbdarea lucrului trainic făcut!”

n
Primăria Călăraşi

Marius Dulce: Intenţionez să
aduc în vizorul public foarte
multe proiecte de infrastructură
Primarul municipiului Călăraşi,
Marius Dulce, susţine că reabilitarea
şi modernizarea infrastructurii
rutiere şi pietonale reprezintă o
preocupare majoră pentru Executivul
Primăriei, deja fiind demarate câteva
lucrări în acest sens. În ceea ce
priveşte proiectul de buget pe 2021,
Dulce spune că în această perioadă
strânge datele necesare care vor sta
la baza redactării listei cu investiţii ce
vor fi bugetate anul viitor.
î
Domnule primar Dulce, puţine zile ne
mai despart de finalul anului. Ce ne
puteţi spune, cum vom închide anul?
Marius Dulce: Aşa cum aţi observat, am
început în forţă. Cum am promis, vreau să
asfaltez foarte mult. Intenţionez să aduc
în vizorul public foarte multe proiecte de
infrastructură, atât rutieră cât şi pietonală
pentru că asta ne-au semnalat cetăţenii în
campania de la locale. Drept urmare,
chiar din primul moment am început cu
lucrări de asfaltare contractate atât cu
Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi cât şi cu
alţii. Vom continua şi cu alte lucrări pe
care le-am contractat dar din păcate
timpul nu ne mai permite să le executăm
şi mă refer la tronsonul cuprins între
Panduri şi Belşugului, adică strada
Luceafărului. Lucrăm acum şi la obţinerea
unor devize ca să putem reabilita şi
trotuarele. Avem proiectul de

modernizare strada Zefirului între Panduri
şi Nufărului, precum şi reabilitarea
trotuarelor.
Nu ne vom opri, desigur. Aşa cum am
promis, vom interveni şi în Parcul Florilor,
am prins deja o sumă în proiectul de
buget pe 2021 ca să-l refacem. Timpul nu
ne permite acum. Intenţionăm să
contractăm lucrările ca să ştim, efectiv, ce
avem de făcut anul viitor.
î
Despre proiectul de buget pe 2021, ce
noutăţi aveţi?
Marius Dulce: Am început să adun datele
ca să ştim la finele acestei luni ce vom
insera în proiectul de buget. Aş vrea să
mai adaug că am terminat licitaţia, o
investiţie multianuală, pentru
modernizarea străzilor Rahova, Plevna şi
Viitor. Sunt în discuţii cu devizele pentru
străzile adiacente, e vorba de vreo 2 km,

cele 4 străzi până în Prel. Sloboziei, cam
500 de metri fiecare. O să intervenim şi în
zona de blocuri de la 5 Călăraşi ca să
montăm nişte captatoare cu ape pluviale.
Vreau să fac, nu încape dubiu. Aveţi
încredere că vom rezolva problemele.
î
Domnule primar, proiectele cu
finanţare europeană….
Marius Dulce: Într-o conferinţă de presă
pe care o vom organiza curând o să
prezint şi stadiul implementării acestor
proiecte. Nu întâmplător v-am spus de
străzile Luceafărului şi Zefirului. Vom
începe să modernizăm strada Bucureşti,
de la Combinat până la Primărie şi atunci
suntem nevoiţi să deviem circulaţia pe
aceste zone. Până atunci e necesar să
finalizăm lucrările ca să avem mobilitate şi
să fluidizăm traficul în zona respectivă.
î
Mulţumesc.

S-a semnat contractul de finanţare pentru proiectul “Modernizare
şi extindere Corp B - Liceul Teoretic Mihai Eminescu Călăraşi”
Joi, 3 decembrie, la sediul Primăriei Călăraşi, în sala de
şedinţe a Consiliului Local municipal, primarul Marius Dulce
şi directorul ADR Muntenia, Liviu Muşat au semnat
contractul de finanţare din fonduri europene al lucrărilor
privind Modernizarea şi extinderea Corpoului B al Liceului
Teoretic Mihai Eminescu din Călăraşi. Valoarea contractului
este de 2.537.410 lei (518 mii euro), durata de implementare
fiind de 24 de luni.
„S-a avut în vedere, atunci când s-au iniţiat primele discuţii
pe acest subiect o modernizare a fostului atelier din incinta
liceului. În urma acestui proiect, imobilul se va transforma
în săli de clasă pentru că avem în vedere să-l extindem
pentru învăţământul preşcolar şi să fie cu destinaţie
specială pentru copii. Valoarea proiectului este de 2537410
lei, adică 518 mii de euro iar cofinanţarea e de 2%. Perioada
de implementare este de 24 de luni” a spus primarul Marius
Dulce care a continuat “ Îi mulţumesc domnului director
Muşat pentru sprijinul acordat. Uşa dvs., ştim că a fost
deschisă, acum cu certitudinea va rămâne deschisă pentru
că suntem călărăşeni şi împreună putem construi lucruri
frumoase în municipiul Călăraşi. Vreau să le mulţumesc şi
colegilor de la Dezvoltare pentru eforturile depuse
realizând o muncă dificilă, intensă ca să ajungem în acest
stadiu, de semnare a contractului de finanţare. Călărăşenii
să se aştepte şi la alte lucruri bune din partea noastră”
Directorul ADR Muntenia, Liviu Muşat a spus “Mă bucur
mult că suntem azi împreună. Pe de o parte continuăm
semnarea contractelor de finanţare de la Primăria Călăraşi
dar e o premieră şi-mi doresc ca această premieră cu bunul
prieten şi coleg dl. Primar Marius Dulce, cu echipa
dumnealui din primărie să continuăm cu şi mai multă
incisivitatea implementarea acestor proiecte fiindcă după
cum ştiţi, prima jumătate care a trecut e mai uşoară.
Adevărata miză este finalizarea acestor proiecte.

După părerea mea, liceul teoretic Mihai Eminescu este
poate unul dintre cele mai bune din judeţ având în vedere
rezultatele obţinute în ultimii ani şi cred că semnarea
acestui contract nu e chiar o întâmplare. Sunt convins că
“administraţia Dulce” va da o importanţă considerabilă
educaţiei în municipiul Călăraşi, ca o premisă importantă în
dezvoltarea comunităţii.

E o premieră şi pentru mine să semnez primul contract de
finanţare şi în calitate de consilier local, rămâne de văzut
până când voi mai putea să am onoarea de a face parte din
deliberativul Consiliului Local, având în vedre că se
preconizează o serie de schimbări în statutele noastre. Dar
atâta timp cât voi fi, voi încerca să fiu un sprijin pentru dl
primar, pentru Primăria Călăraşi, pentru toată comunitatea,
aşa cum ne-am luat angajamentele în alegerile locale din
septembrie” a spus Muşat care a continuat “În perioada
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următoare avem o provocare la fel de importantă la care
lucrăm. E vorba de pregătirea Programului Operaţional
Regional 2021-2027, un program care se axează în
continuare pe investiţii în zonele urbane mari dar şi mai
mici dar municipiile reşedinţă de judeţ vor fi în continuare
beneficiare ale unei părţi consistente din acest program.
Deja am discutat cu dl primar să demarăm dialogul,
reuniunile faţă în faţă, cu ideile de proiecte pe masă, cu
ceea ce se doreşte a se face în municipiul Călăraşi, prin
intermediul acestui program, aşa încât să ne asigurăm că
unj număr cât mai mare de obiective vor fi trecute în POR
ca activităţi eligibile. Evident, decizia finală e la Comisia
Europeană dar noi vom încerca un număr cât mai mare din
aceste proiecte să le transformăm în fapte, în contracte de
finanţare pentru administraţiile din regiune şi evident
pentru administraţia călărăşeană.”
Muşat a prezentat şi o parte din avantajele pe care le
generează proiectul. “Sunt bucuros că acest an se termină
cu semnarea unui contracdt care chiar dacăî n-are o valoare
foarte mare, sunt convins că cele 6 săli de clasă care se vor
construi, vor da o anvergură şi mai mare acestui liceu. Ca
indicatori: 180 de persoane reprezentând capacitatea
infrastructurii de educaţie, numărul de participanţi la
procesul educaţional tot 180 de persoane. Proiectul se
adresează şi unui număr de 3 participanţi cu dizabilităţi. S-a
luat în calcul ca fiecare clasă să poată găzdui şi copii cu
dizabilităţi. De asemenea se adresează şi unui număr de 10
participanţi aparţinând categoriilor dezavantajate din punct
de vedere social. Iată, toată gama de elevi, atât cu
probleme medicale cât şi sociale. Vreau să vă felicit dl
primar, pe dvs. dar şi echipa primăriei şi să dea Bunul
Dumnezeu ca proiectul să se finalizeze nu în 24 de luni ci
mai devreme ca să intre astfel în serviciul public” a conchis
Liviu Muşat, directorul ADR Muntenia.
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CJ Călăraşi

Au început procedurile pentru
demararea lucrărilor de
construcţie a noului corp de spital
Conducerea Consiliului Judeţean a
anunţat joi, 10 decembrie, pe pagina
oficială de Facebook că “au început
procedurile pentru demararea
lucrărilor de construcţie a noului
corp de spital” şi potrivit primelor
estimări predarea către constructor a
amplasamentului va avea loc anul
viitor în luna martie. “Cristian Erbaşu, reprezentantul Grupului de
Construcţii Erbaşu, compania care lucrează pentru CNI, este prezent la
Călăraşi pentru discuţii tehnice cu executivul Consiliului Judeţean
Călăraşi şi cel al Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi. Se preconizează
ca în luna martie 2021 să se predea amplasamentul constructorului,
până atunci eliberându-se zona de imobilele aflate pe terenul destinat
obiectivului”, se arată în mesajul postat pe Facebook.

Vasile Iliuţă: Am început
asfaltarea drumului Siderca

După ce Primăria Municipiului
Călăraşi, prin documentul
administrativ cu nr 273, a emis, la
finele lunii octombrie, autorizaţia
de construire pentru
îmbunătăţirea infrastructurii
rutiere a drumului judeţean 306A
în vederea asigurării, în condiţii
optime, a accesului în municipiul
Călăraşi, Consiliul Judeţean a
demarat proiectul de modernizare
a drumului SIDERCA. Sâmbătă,
lucrătorii SC Drumuri şi Poduri SA,
societate aflată în subordinea CJ,
lucrau de zor, turnând primul strat
de asfalt.
“Am început asfaltarea drumului
Siderca. Aşa cum am promis,
sperăm că vom finaliza lucrările în

termen de 3 luni dacă vremea ne
va permite. Vom continua astfel
încât să onorăm promisiunea
făcută în campania de la locale.
Doamna director a SC Drumuri şi
Poduri SA împreună cu echipa sa
s-a ţinut de cuvânt, noi ne-am
ţinut de cuvânt şi aşa cum am
promis ne dorim să punem acest
drum în funcţiune cât mai repede
cu putinţă. Avem toate avizele,
inclusiv cel de la Poliţie. Astăzi
putem afirma fără nicio reţinere
că ne vom respecta promisiunea
făcută călărăşenilor care au optat
pe 27 septembrie pentru echipa
câştigătoare” a spus liderul CJ
Călăraşi, Vasile Iliuţă.
“E o promisiune pe care noi o s-o

ducem la capăt numai că vremea
din ultima săptămână nu ne-a
permis să lucrăm. Să sperăm că
săptămâna viitoare o să fie mai
generoasă din acest punct de
vedere ca să putem asfalta.” a
declarat şi reprezentanta
constructorului, SC Drumuri şi
Poduri SA, Mirela Drăgan.
Modernizarea drumului din incinta
Siderca presupune şi lărgirea
carosabilului la 14 metri, pe patru
benzi. Partea carosabilă va fi
încadrată de câte o zonă verde de
1,5 metri precum şi de piste
pentru biciclişti. Valoarea lucrărilor
de modernizare a drumului în
lungime de 1,3 km este estimată la
circa 6 milioane de lei.

n
PSD Călăraşi

V. Iliuţă: Ne aşteptam
la un rezultat mai bun
În judeţul Călăraşi, PSD a câştigat alegerile parlamentare din 6 decembrie,
atât la Senat (44,09%) cât şi la Camera Deputaţilor (45,50%) însă
rezultatele obţinut par să nu-l fi mulţumit pe liderul social – democraţilor,
Vasile Iliuţă care a declarat luni că se aştepta la un scor mai apropiat de
ţinta propusă, 65%. “Ne aşteptam la un rezultat mai bun. Ne-am bătut
pentru un scor de 65% dar am obţinut cu 20% mai puţin. Asta a fost
voinţa cetăţenilor pe care noi trebuie s-o respectăm. A contat şi faptul
că alegerile s-au desfăşurat într- o zi de sărbătoare, Sf. Nicolae şi asta, în
opinia noastră a schimbat totuşi datele problemei.” a spus Iliuţă care a
evidenţiat scorul mare obţinut în judeţ de Alianţa pentru Unirea
Românilor (n.r. 9,41% la Senat, respectiv 9,38% la Camera Deputaţilor).
“Într-adevăr o surpriză, AUR, un partid fără structuri care s-a promovat
doar în online. Un scor foarete mare, 9%. E mult pentru mine ca om
politic care am muncit şi în alte formaţiuni politice şi ştiu că e o muncă
dificilă.” a susţinut Iliuţă.
Întrebat în legătură cu rezultat obţinut de PNL (n.r. 28,59% la Senat,
respectiv 28,89% la Camera Deputaţilor), cel mai important adversar din
această competiţie electorală, Iliuţă a afirmat “Un rezultat pe măsura
echipei şi a ceea ce a putut să facă aceasta după pierderea alegerilor
locale din 27 septembrie”.

n
PSD Călăraşi

Vasile Iliuţă: Trebuie să-i felicităm pe călărăşeni,
să le mulţumim pentru votul dat pe 6 decembrie!
PSD Călăraşi a câştigat şi alegerile
parlamentare, la nivel de judeţ, aşa cum s-a
întâmplat şi la locale, pe 27 septembrie,
confirmând astfel că este cea mai apreciată
organizaţie politică locală. Preşedintele Vasile
iliuţă a mulţumit luni călărăşenilor pentru
votul dat candidaţilor susţinuţi de PSD Călăraşi
subliniind că împreună cu viitorii parlamentari
social – democraţi judeţul Călăraşi să
beneficieze de noi proiecte de dezvoltare. “În
primul rând trebuie să-i felicităm pe
călărăşeni, să le mulţumim pentru votul dat
pe 6 decembrie. Ieri, în urma votului am
devenit partidul câştigător în judeţul Călăraşi.
Suntem câştigători şi la nivel naţional şi
pentru toate astea se cuvine să le mulţumim
cetăţenilor acestui judeţ. Suntem azi în
postura de a spune că avem două mandate
de deputat şi unul de senator. E vorba de
domnii Dumitru Coarnă şi Constantin Bîrcă,
respectiv Nicuşor Cionoiu” a spus Iliuţă care a
continuat “A fost o campanie destul de grea.
Am venit după o campanie la fel de dificilă de
la locale, ne-am trezit brusc în precampanie şi
apoi campania de la parlamentare dar cu
toate acestea echipa PSD călăraşi a
demoinstrat că poate, că e învingătoare iar
acest câştig de la Călăraşi nu e unul
întâmplător, ci unul muncit care ne conferă
responsabilităţi. Iar cea mai mare e aceea de
a continua proiectele începute la Călăraşi şi
împreună cu parlamentarii aleşi suntem o
echipă mai puternică, mai determinată să
continuăm ce am început dar să aducem şi
mai multe proiecte pe care să le punem în
aplicare cu sprijinul parlamentarilor noştri.”
Şi la nivelul municipiului reşedinţă de judeţ,
PSD s-a clasat pe primul loc în topul
preferinţelor călărăşenilor. Liderul organizaţiei
municipale, primarul, Marius Dulce, a
mulţumit cetăţenilor pentru încrederea

acordată social – democraţilor pe 6
decembrie. “În primul rând, vreau să
mulţumesc călărăşenilor pentru că ieri, de Sf.
Nicolae, s-au desprins de famiilor lor preţ de
câteva zeci de minute ca să meargă la vot.
Pentru asta îi respect, le sunt dator şi
împreună cu CJ Călăraşi dar şi cu colegii noştri
parlamentari, cu siguranţă vom face lucruri şi
mai bune pentru Călăraşi” a spus Dulce care a
conchis “S-aveţi încredere în noi!”
Viitorul deputat, Constantin Bîrcă apreciază că
votul obţinut duminică e unul onorant dar în
egală măsură şi extrem de responsabil,
obiectivul său şi al echipei din care face parte
fiind realizarea tuturor promisiunilor făcute în
această perioadă. “Vreau să vă mulţumesc
dragi călărăşeni pentru încrederea pe care
mi-aţi acordat-o. Vreau să vă spun că acest
vot mă onorează dar în acelaşi timp mă şi
obligă să fac tot ceea ce împreună cu colegii
mei am promis şi anume să reuşim să
aducem fonduri europene la Călăraşi şi să
facem ca viaţa concetăţenilor noştri să fie

mai bună. Sigur, rezultatul pe care l-am
obţinut la alegerile parlamentare a
demonstrat încă o dată că suntem o echipă
puternică. Practic, am reconfirmat votul pe
care l-am luat la alegerile locale. Vă
mulţumesc tuturor, sper s-aveţi încredere în
noi, vom face tot ce am promis” a afirmat
Bîrcă.
Noul senator al PSD Călăraşi, Nicuşor Cionoiu
a declarat că victoria obţinută duminică se
datorează în foarte mare măsură căîlărăşenilor
pe care i-a asigurat de toată susţinerea sa din
Senat. “Victoria de ieri a PSD este victoria
călărăşenilor. Totodată, vreau să le
mulţumesc tuturor călărăşenilor care au ieşit
la vot. Înainte de toate să vă gândiţi că
această victorie se datorează unei echipe.
Sunt membru proaspăt al PSD dar mă bucur
că fac parte din această echipă. În acelaşi
timp îmi dau seama că tot ce am promis noi
trebuie să înfăptuim. I-asigur pe călărăşeni că
noi, cei care vom pleca în Parlament,
împreună cu cei care vor rămâne aici, cei de

la Consiliul Judeţean şi Primăria Călăraşi, vom
face tot ce ne stă în putinţă pentru realizarea
acestor promisiuni. S-aveţi încredere în noi
pentru că înainte de toate să ştiţi că n-am
folosit vorbe goale şi ne dorim cu toţii ca
această schimbare pe care am evocat-o în
campania electorală, va prinde contur. Am
terminat acum cu campania, haideţi să
trecem la fapte! Haideţi să muncim! Vă
mulţumesc încă o dată că aţi participat la
vot!” a susţinut Nicuşor Cionoiu.
Nu în cele din urmă secretarul executiv al PSD
Călăraşi, Ion Samoilă, vicepreşedinte al CJ
Călăraşi a salutat victoria obţinută duminică
de PSD atât la nivel local cât şi naţional,
susţinând că succesul se datorează tuturor
colegilor săi care au înţeles cnecesitatea
“fuziunii” cu echipa Iliuţă, proces demarat încă
din primăvara acestui an. “Vreau să felicit
întreaga organizaţie pentru toată munca
depusă. Din mai şi până ieri, întreaga
organizaţie a fost mobilizată. Vreau să-I felicit
pe colegii mei care au înţeles în urmă cu ceva
vreme să facem această alianţa, fuziune,
spuneţi-I cum vreţi, cu dl preşedinte Iliuţă
care a înţeles să vină spre PSD cu o serie de
primari. Ne-am situate la alegerile locale în
poziţia de câştigători, clasându-ne şi pe locul
5 la nivel national. Am reconfirmat la aceste
alegeri parlamentare chiar dacă înjtr-o
situaţie dificilă ne-am mobilizat electoratul şi
am demonstrate că ce s-a întâmplat la locale
n-a fost întâmplător. Suntem şi vom fi pe
primul loc în judeţul Călăraşi!” a declarat
Samoilă care a conchis “Încă o dată felicitări
celor care vor obţine peste câteva zile
mandatele, sper din toată inima să se bată
pentru Călăraşi, să nu uite promisiunile
făcute în campanie şi să dea Bunul Dumnezeu
să fim şi în situaţia de a face Guvernul ca să
ducem la îndeplinire toate promisiunile pe
care le-am făcut în campania electorală.”
Potrivit propriei numărători paralele, PSD
Călăraşi a obţinut 45,3% din voturile valabil
exprimate de călărăşeni (34.0006 voturi.) la
Camera Deputaţilor, respectiv 44,3% la Senat
(32.894 voturi).

