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Dacă-mi permiteţi care-i “necazul” zilei?

Nicolae Rîjnoveanu: Nu, nu avem “necazuri”. 
Suntem pe cale să definitivăm proiectul de 
modernizare şcoli. Se lucrează intens la 
împrejmuire, e vorba de Şcoala din Centru, 
respectiv Şcoala din Sector.

n Se vor finaliza lucrările până la începerea 
viitorului an şcolar?

Nicolae Rîjnoveanu: Sigur că da. Cred că luna O lucrare începută trebuie 
viitoare terminăm tot. De asemenea, 
canalizarea ar trebui s-o finalizăm până în dusă la final!
noiembrie. Am ajuns deja cu totul la strada n Apropos de bani! Aveţi bani în momentul 
largă.ăsta pentru derularea proiectelor?
n Câte familii se vor putea branşa?Nicolae Rîjnoveanu: Avem bani pentru 

derularea proiectelor aflate în execuţie. Am Nicolae Rîjnoveanu: Ar trebui să preluăm peste 
primit o adresă ieri (n.r. 28 iunie 2021) prin care 65%, până în 70% din total intravilan comuna 
ni se comunică faptul că pentru lucrările pe Roseţi. Nu se va branşa toată lumea. Cei care au 
PNDL, dacă avem bani în bugetul local, putem deja băi, tot confortul în case, în marea lor 
să-i folosim pentru acoperirea finanţării majoritate s-au conectat.
urmând a ni se returna de la guvern atunci când 

Şcoala din Centru este legată, Corpul de şcoală vor fi disponibili dar să ne ferim să facem 
D din deal este branşat. A mai rămas doar un arierate. În condiţiile astea ar trebui să oprim 
sector pe care nu putem să-l legăm N-avem lucrările. Oameni buni, o lucrare începută 
cum dar facem tot ce e posibil, apelând chiar la trebuie dusă la final! E un program, e un grafic 

de execuţie, noi trebuie să-l respectăm că altfel resurse proprii să-l branşăm la reţeaua de 
n-o să mai fim întregi la minte toată viaţa canalizare
noastră. Odată ce avem un contract cu cineva, Şi cetăţenii ar trebui să înţeleagă, odată ce 
trebuie să-l ducem la final. Destul că a fost conducta de canalizare e pe o latură, ceilalţi 
această nenorocire cu această pandemie.... 

trebuie să se branşeze şi ei. În rest, staţia de Asta e altă treabă care a făcut ca să întârziem 
epurare funcţionează. Am avut ceva probleme cu foarte multe lucrări.
cu SRP 3, statţia care preia din intravilan şi bagă 

n Câte astfel de lucrări aveţi pe PNDL?
în canalul de fugă care duce la staţia de 

Nicolae Rîjnoveanu: Dacă ei au promis că ni se 
epurare. S-a rezolvat şi problema asta. O să ne în acelaşi mod, dându-le posibilitatea în funcţie Obiectivele aflate în execuţie vor putea returnează banii, acolo unde avem bani să 
dotăm şi cu o vidanjă. Ca pentru restul de anumite criterii, de anumite formule de putem să finanţăm, să continuăm lucrările, fi finalizate pentru că Primăria dispune cetăţenilor din comuna noastră care au băi în calcul de care să beneficieze atât cei coloraţi înseamnă că totuşi e bine. Avem anumite de resursele financiare, a dat asigurări case şi fose să avem posibilitatea să vidanjăm. roşu cât şi cei coloraţi galben. N-am înţeles lucrări pe care le-am prevăzut a fi executate, 

primarul Nicolae Rîjnoveanu. În opinia Măcar cu asta să-i putem ajuta.niciodată de fapt de ce a făcut asta, că totul a documentaţii tehnice de execuţie pe care să le 
sa, priorităţile imediate sunt construirea plecat de la guvern, din modul cum au atribuit lansăm pe anumite programe. E vorba de Vidanja o vom achiziţiona şi pentru spălarea 
unui dispensar uman, respectiv banii în ultima parte a anului trecut. dispensar. O comună atât de mare cum e conductelor de canalizare, respectiv de 

Roseţiul să nu aibă un dispensar uman? Vă daţi grădiniţă, pentru el puţin unul din cele N-am să înţeleg niciodată cum au gândit aceşti distribuţie a apei potabile, etc. Vidanja va avea 
seama, destul că nu avem medici, e unul singur oameni. Şi pentru ce a gândit aşa că îmi aduc trebuinţă şi din perspectiva ISU folosind-o la două investiţii enumerate finanţarea ar 
la 6600 de locuitori. Un singur medic de familie aminte că eu am avut o discuţie aprigă cu dl. intervenţii în caz de incendiu. Căutăm să putea fi asigurată din fonduri 
avem. Şcoala am rezolvat-o, acum sunt condiţii Teodorovici, când era este ministru de finanţe, rezolvăm mai multe probleme.guvernamentale prin Compania când am spus „Nu se poate. Deci, nu!” Şi atunci, extraordinar de bune. Dar trebuie să facem 

Naţională de Investiţii. tot aşa, Roseţiul a fost cumva ocolit într-un fel. grădiniţa care are puţin peste 150 de copii. 
Eu nu ştiu de ce. Oi fi eu un om care ştiu să Pentru că nu există decât 4 clase în Corpul de Intenţionăm să organizăm chivernisesc banul, şi ştiu să cheltuiesc chibzuit, grădiniţă existent am fost nevoit ca la două şcoli n Domnule primar, prima întrebare care îmi 
sau ştiu să trag plapuma în aşa fel încât să nu să funcţionăm cu câte o clasă de grădiniţă. vine în minte este cea legată de repartizarea Ziua Comuneirămână picioarele afară? Deci nu am să înţeleg Pentru aceste corpuri unde funcţionează aceste sumelor din fondul constituit la dispoziţia CJ, 
niciodată cum unii execută lucrări, pur şi simplu clase nu vom primi niciodată aviz de n Dacă şi condiţiile vor fi optime, intenţionaţi în procent de 6%, din impozitul pe venit 
nu au nici documentaţie tehnică. E posibil aşa funcţionare din partea Direcţiei de Sănătate să organizaţi în acest an Ziua Comunei?estimat a fi încasat. Sunteţi la curent cu faptul 
ceva? Şi toată ziua, bună ziua, fac arierate. Nu Publică. Şi e păcat pentru că în condiţiile în care că e o dispută eminamente politică între Nicolae Rîjnoveanu: Da. În comuna Roseţi se poate aşa ceva! I-am spus asta dlui . am face grădiniţa, chiar cu program prelungit Consiliul Judeţean şi Prefectură. Evident, cei incidenţa Covid este zero. Da fapt, o singură Teodorovici şi atunci a fost de acord cu mine. aşa cum ne dorim, atunci descongestionez cele care suferă sunt primarii. Cum aţi vedea dvs. dată, preţ de 14 zile, am depăşit indicele 4, Aştept din partea dlui. Cîţu acum să fie de acord două clase. Şi cu ce rezolvăm în clădirea veche, rezolvată această problemă? după care în 3, 4 zile s-a ajuns sub 3 iar în cu mine, să dea legi normale pentru că ce a în Corpul de şcoală C, ne cam apropiem de ceea 

Nicolae Râjnoveanu: Vedeţi dvs. eu aveam o momentul de faţă nu avem niciun caz.făcut astă toamnă a fost ceva anormal. ce ne-am propus, în aşa fel încât procesul de 
vorbă „le dai ras şi afânat, le primeşti cu vârf şi Am găsit înţelegere şi la DSP Călăraşi care a învăţământ, la nivelul comunei, să se 
îndesat!”. Înainte de a-mi pune această desfăşoare numai în prima parte a zilei. deplasat o echipă reuşind cam vreo 140 de 
întrebare de ce nu m-aţi întrebat: „Domnule Guvernul e al României, nu Încercăm să rezolvăm treaba asta! Poate reuşim persoane să se vaccineze. S-a făcut şi rapelul. Şi 
primar, cum v-aţi simţit dvs. astă toamnă, anul să promovăm cele două proiecte, unul pe CNI, în primă fază, cea a programărilor, cetăţenii s-al PNL-uluitrecut, când UAT-uri din Călăraşi, conduse de celălalt...să vedem ce alte surse de finanţare au vaccinat, una peste alta nu stăm rău.primari PNL, au primit câte 1,2 mil lei şi n Credeţi dvs. că se va rezolva problema identificăm. Şi grădiniţa şi dispensarul sunt 

Deci iau în calcul, cu toată responsabilitatea, dumneata nu ai primit absolut nimic deşi vreodată? obiective foarte necesare.
posibilitatea organizării unui astfel de conduci o localitate ce cred că se găseşte pe Nicolae Rîjnoveanu: Păi ar trebuie să se rezolve Aş vrea să mai adaug că sunt peste 40 de familii 
eveniment. Ca de obicei în cursul lunii august.locul 5 în topul judeţean al numărului de pentru că guvernul ăsta nu este guvernul PNL. care-şi duc copii în Călăraşi la creşă, cămin sau 

locuitori judeţ cu 6.696 de locuitori?”. Eu atât Nu, el e Guvernul României, să fie clară treaba! Profit şi de această ocazie transmiţându-le prin alte centre pentru că nu au cu cine să-i lase 
aş întreba! Cine nu înţelege treaba asta, o înţelege prost. intermediul dvs. să înţeleagă pentru că asta e acasă.

Cu dl. Teodorovici m-am certat, că asta trebuia Cred şi dau dreptate Consiliului Judeţean. Toată situaţia că nu au ce căuta la Zilele Comunei, în 
în esenţă să vă spun, pentru faptul că pur şi lumea aruncă în spinarea dlui. preşedinte Iliuţă parc, dacă nu sunt vaccinaţi. Ca să nu avem 
simplu eu, în calitate de primar PSD, nu am luat dar nu el decide. Decide Consiliul Judeţean probleme!Suntem pe cale să cât a primit o localitate cu 1600 de locuitori. E pentru că prin hotărârea pe care a dat-o, de 

Toţi ar trebui să înţeleagă că sunt nişte reguli în posibil?fapt e a doua sau a treia oară de când o dă, definitivăm proiectul de 
vigoare. Haideţi să le respectăm pentru n Doar pentru faptul că v-aţi chivernisit şi ...vrea să facă un echilibru.
sănătatea noastră, a tuturor!modernizare şcoliNicolae Rîjnoveanu: După ce reuşiseră cu un an Lumea trebuie să înţeleagă adevărul. Toate 
n Mulţumesc şi spor în continuare!înainte să-mi ia 9 mld. din venituri. n În momentul de faţă ce proiect derulaţi? localităţile din judeţul acesta trebuie dezvoltate 

n Roseţi

În contextul anunţului făcut de ministrul Cseke Attila că De exemplu, la proiectul “Reţea de apă şi canalizare”, din 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a sumele pentru Dezvoltare, deja am cheltuit 4 milioane de lei. 
epuizat creditele bugetare alocate PNDL pentru anul în curs, Plătiţi la această lucrare care se derulează pe PNDL. Trebuie 
primarul localităţii Roseţi, Nicolae Rîjnoveanu a declarat, joi, la să recuperez banii pe care să-I duc la capitolul Dezvoltare.
sediul PSD, că-şi doreşte ca ministerul să restituie măcar “Extindere reţea electrică” e un proiect în care partea de 
sumele deja cheltuite din resurse proprii pentru cofinanţare care trebuie achitată e de 800 de mii de lei. Dacă 
implementarea proiectelor, banii fiind necesari pentru eu nu recuperez toţi banii pe care i-am utilizat la PNDL, n-am 
continuarea altor investiţii aflate, de asemenea, în diferite faze cu ce să continui aceste lucrări. Nu ştiu cum se poartă discuţia 
de execuţie. dar nu cred că e normal ca atunci când începi o lucrare să n-o 
“Toată lumea ştie, atât presa cât şi conducerea Consiliului duci la bun sfârşit.”, a declarat primarul Rîjnoveanu care a 
Judeţean, că în comuna Roseţi s-au făcut foarte multe lucrări conchis “Noi ştim ce avem de făcut şi ei ştiu bine ce au de 
şi că suntem beneficiarii mai multor proiecte în execuţie. făcut. N-am crezut niciodată că Guvernul nu e în stare să 

rezolve problema aşa cum trebuie.Pe PNDL am o lucrare “Modernizare şcoli”. Numai eu ştiu cât 
s-a muncit ca să putem s-o aducem pe linia de plutire iar De ce nu ne-au avertizat cu un an înainte de ceea ce se 
procesul de învăţământ să se deruleze aşa cum trebuie, la întâmplă ca să ne fi putut programa cheltuielile? Rămânem în 
nivel de localitate. Acest process se desfăşoară în 5 corpuri de pom cu foarte multe lucrări pentru că rămânem fără bani în 

şi situaţii de lucrări executate şi depuse la Ministerul şcoală, 3 dintre ele funcţionând de peste 140 de ani. buget ca să putem acoperi cheltuiellile. Deci măcar să ni se 
Dezvoltării. Trebuie să-mi completez aceşti bani pentru că de restituie banii pe care i-am cheltuit ca să derulăm cât putem La ora actuală se lucrează, mai sunt foarte puţine lucrări de 
modul cum se derulează cheltuielile, depind celelalte proiectele cu resursele noastre. Sunt total nemulţumit de ce executat, estimate la 500 de mii de lei. Dar trebuie să vă spun 
proiecte, lucrări pe care le am în execuţie. s-a întâmplat!”un lucru. În momentul de faţă am 4210884 de lei, documente 

Nicolae Rîjnoveanu: Măcar să ni se restituie banii pe care i-am 
cheltuit ca să derulăm cât putem proiectele cu resursele noastre

Nicolae Rîjnoveanu: Avem bani pentru 
derularea proiectelor aflate în execuţie

Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, 
instituţie aflată în subordinea Consiliului Judeţean 
Călăraşi vă invită să vizionaţi super comedia „O 
moştenire şi doi nepoţi”, programată miercuri, 14 
iulie ora 19.00, pe scena Centrului Cultural Barbu 
Ştirbei.

Nepoţii Zamboc nici nu realizează cum devin bogaţi 
peste noapte. Dar ce să facă ei cu o ditamai 
moştenirea? Nici nu contează, dar le place acest nou 
statut şi nu vor să renunţe la el nici în ruptul capului, 
la propriu. Viaţa de “proaspăt îmbogăţit” nu e 
simplă, cu atât mai mult cu cât împart acelaşi 
acoperiş cu bunica lor Angela Zamboc, care nu e nici 
pe departe cea mai dulce bătrânică. Însă apare 
Specialistul, un om bun la toate care mediază, 
discret şi fin, conflictele.

Ce iese, cu ce se alege fiecare, de ce sunt capabili 
nişte nepoţei, dar mai ales cât de efervescentă 
poate fi o bunicuţă, aflaţi venind la „O moştenire şi 
doi nepoţi„.

Distribuţie: Ana Odagiu, Sergiu Costache, Maria 
Radu şi Silviu Mircescu

Regie: Radu Gabriel. Text: Ana Odagiu.

Preţ bilet: 50 lei

Biletele se pot achiziţiona de la sediul Centrului 
Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, de luni până 
joi între orele 08.00-16.30 si vinerea între orele 
08.00-14.00, la intrarea din spatele scenei.

Accesul în sală se face cu 30 de minute înainte de 
începerea spectacolului pentru evitarea aglomerării. 
Locurile în sală se vor ocupa cu respectarea unui 
scaun liber între spectator. Pe tot parcursul 
spectacolului se va păstra masca de protecţie pe nas 
şi gură.

Pentru mai multe informaţii despre evenimentele 
care vor avea loc în sala Barbu Ştirbei, vă rugăm să 
accesati site-ul www.culturalcl.ro si pagina de 
facebook. culturalcl

n CJCC

Invitaţie la teatru: 
O moştenire şi 

doi nepoţi 
- miercuri, 14 iulie, ora 19.00

ANUNT DE LICITAŢIE

1. Informaţii generale privind concedentul, în special sediul Primăriei Municipiului Călăraşi, pe baza unei 
denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax si/sau solicitări scrise, contra cost.
adresa de e-mail a persoanei de contact: MUNICIPIUL 3.2 Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din 
CĂLĂRAŞI, cod fiscal 4445370, cu sediul în str. Bucureşti, cadrul concedentului de la care se poate obţine un exemplar 
nr. 140 A, Municipiul Călăraşi, Judet Călăraşi, telefon/fax din documentaţia de atribuire: Serviciul Investiţii şi 
0242311005, e-mail mirela.zica@primariacalarasi.ro , Infrastructură (etajul 2) din cadrul Primăriei Municipiului 
office@primariacalarasi.ro Călăraşi, Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 140 A, jud. Călăraşi.
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, in special 3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG 57/2019: 
concesionat: un lot format din 9 imobile terenuri, fiecare cu 50 de lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei 
suprafaţa de 2 mp, ce aparţin domeniului public al Municipiului Călăraşi.
municipiului Călăraşi, în scopul amplasării unor panouri 

3.4. Data limita pentru solicitarea clarificărilor: 22.07.2021, ora publicitare, după cum urmează: 
14:00.Amplasamentul nr. 1 - Bulevardul Republicii (în apropierea 
4. Informatii privind ofertele: intersecţiei cu Bulevardul Nicolae Titulescu) – CF 29219, 
4.1. Data limită de depunere a ofertelor : 29.07.2021, ora Amplasamentul nr. 2 - Şoseaua  Rocada (lângă parcul 
16:00.Cărămidari) - CF 27519, 

Amplasamentul nr. 3 - Strada 1848 (zona Ostrovit ) - CF 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
28980, Amplasamentul nr. 4 - Prel. Bucureşti intersecţie cu Municipiului Călăraşi, Loc. Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 140 
Blv. N. Titulescu - (pe trotuarul de lângă blocul turn) - CF 28941, A, judeţul Călăraşi.
Amplasamentul nr. 5 - Bulevardul 1 Mai – intersecţie cu Str. 4.3. Numarul de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
Sloboziei - (braserie hotel) - CF28940, ofertă: un exemplar.
Amplasamentul nr. 7 - Strada 1848 (în apropierea intersecţiei 

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de 
cu strada Şantierului) - CF 28980, 

deschidere a ofertelor: 30.07.2021, ora 10:00, la sediul 
Amplasamentul nr. 8 - Bulevardul Republicii (poarta 

Primăriei Municipiului Călăraşi, Călăraşi, str. Bucuresti, nr. 
principală stadion Dunărea) - CF 29219, 

140 A, judeţul Călăraşi.
Amplasamentul nr. 9 - Strada Belşugului (zona bloc E 23) - CF 

6. Denumirea , adresa, numărul de telefon, telefax si/sau 28981, Amplasamentul nr. 10 - Strada Tudor Vladimirescu 
adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor intersecţie cu Bulevardul Republicii - CF 29219.
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei competente în Concesionarea se va face conform O.U.G nr.57/2019 şi 
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 98 din data de 30.06.2021. 
instantei: Tribunalul Călăraşi, str. Bucureşti nr.Preţul de pornire va fi de 10 euro/mp/lună. 
106, 910068 – Călăraşi, jud. Călăraşi. Tel. 0242311947; Durata concesiunii este de 10 ani cu posibilitatea de 
0242312505;prelungire în condiţiile legii.
0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro.3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în 

caietul de sarcini. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către institutiile 
3.1 Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele abilitate, în vederea publicării: 02.07.2021 .
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei PRIMAR
de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la Dulce Marius Grigore

Ziua Internaţională a Dunării este V-A România – Bulgaria, care prin proiectele 
sărbătorită din 1994 de toate ţările finanţate se adresează şi Dunării, inspirând 
riverane, an în care a fost semnată cetăţenii de pe ambele maluri ale Dunării să 
convenţia de la Sofia la data de 29 iunie, cu colaboreze şi încurajându-i să privească 
privire la cooperarea pentru protecţia şi dincolo de frontiere, spre un viitor comun. 
utilizarea durabilă a fluviului. Pentru Prin obiectivele stabilite, Programul 
graniţa dintre România şi Bulgaria, Fluviul Interreg V-A România – Bulgaria, vizează 
Dunărea reprezintă un simbol, 470 de rolul vital pe care Fluviul Dunărea îl joacă în 
kilometri din cei 610 kilometri cât măsoară furnizarea de apă, hrană, energie, recreere 
graniţa dintre cele două ţări, fiind şi atât ca mijloc de transport cât şi de trai, 
delimitaţi de Fluviul Dunărea, principala fiind realizate planuri comune de acţiune 
caracteristicã de mediu a regiunii pentru îmbunătăţirea navigabilităţii, 
transfrontaliere România – Bulgaria. planuri de sustenabilitate, conferinţe şi Pentru a afla mai multe despre Programul 

activităţi de sensibilizare, provocări Interreg V-A România–Bulgaria pentru care Duminică, 4 iulie 2021, cu ocazia acţiunilor 
sportive, festivaluri regionale, acţiuni de BRCT Călăraşi îndeplineşte rolul de organizate de Primăria Municipiului 
curăţare şi altele. Secretariat Comun şi Control de Prim Nivel Călăraşi, reprezentanţi ai Biroului Regional 

pentru beneficiarii români, despre de Cooperare Transfrontalieră Călăraşi 
evenimentele viitoare, dar şi despre pentru graniţa România – Bulgaria (BRCT 
proiectele transfrontaliere aflate în curs de Călăraşi) au fost prezenţi în Parcul Central 
implementare, vă invităm să accesaţi alături de cetăţeni pentru a furniza 
pagina de internet www.interregrobg.eu. informaţii cu privire la Programul Interreg 
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Programul Interreg V-A România – Bulgaria şi Fluviul Dunărea

Dacă-mi permiteţi care-i “necazul” zilei?

Nicolae Rîjnoveanu: Nu, nu avem “necazuri”. 
Suntem pe cale să definitivăm proiectul de 
modernizare şcoli. Se lucrează intens la 
împrejmuire, e vorba de Şcoala din Centru, 
respectiv Şcoala din Sector.

n Se vor finaliza lucrările până la începerea 
viitorului an şcolar?

Nicolae Rîjnoveanu: Sigur că da. Cred că luna O lucrare începută trebuie 
viitoare terminăm tot. De asemenea, 
canalizarea ar trebui s-o finalizăm până în dusă la final!
noiembrie. Am ajuns deja cu totul la strada n Apropos de bani! Aveţi bani în momentul 
largă.ăsta pentru derularea proiectelor?
n Câte familii se vor putea branşa?Nicolae Rîjnoveanu: Avem bani pentru 

derularea proiectelor aflate în execuţie. Am Nicolae Rîjnoveanu: Ar trebui să preluăm peste 
primit o adresă ieri (n.r. 28 iunie 2021) prin care 65%, până în 70% din total intravilan comuna 
ni se comunică faptul că pentru lucrările pe Roseţi. Nu se va branşa toată lumea. Cei care au 
PNDL, dacă avem bani în bugetul local, putem deja băi, tot confortul în case, în marea lor 
să-i folosim pentru acoperirea finanţării majoritate s-au conectat.
urmând a ni se returna de la guvern atunci când 

Şcoala din Centru este legată, Corpul de şcoală vor fi disponibili dar să ne ferim să facem 
D din deal este branşat. A mai rămas doar un arierate. În condiţiile astea ar trebui să oprim 
sector pe care nu putem să-l legăm N-avem lucrările. Oameni buni, o lucrare începută 
cum dar facem tot ce e posibil, apelând chiar la trebuie dusă la final! E un program, e un grafic 

de execuţie, noi trebuie să-l respectăm că altfel resurse proprii să-l branşăm la reţeaua de 
n-o să mai fim întregi la minte toată viaţa canalizare
noastră. Odată ce avem un contract cu cineva, Şi cetăţenii ar trebui să înţeleagă, odată ce 
trebuie să-l ducem la final. Destul că a fost conducta de canalizare e pe o latură, ceilalţi 
această nenorocire cu această pandemie.... 

trebuie să se branşeze şi ei. În rest, staţia de Asta e altă treabă care a făcut ca să întârziem 
epurare funcţionează. Am avut ceva probleme cu foarte multe lucrări.
cu SRP 3, statţia care preia din intravilan şi bagă 

n Câte astfel de lucrări aveţi pe PNDL?
în canalul de fugă care duce la staţia de 

Nicolae Rîjnoveanu: Dacă ei au promis că ni se 
epurare. S-a rezolvat şi problema asta. O să ne în acelaşi mod, dându-le posibilitatea în funcţie Obiectivele aflate în execuţie vor putea returnează banii, acolo unde avem bani să 
dotăm şi cu o vidanjă. Ca pentru restul de anumite criterii, de anumite formule de putem să finanţăm, să continuăm lucrările, fi finalizate pentru că Primăria dispune cetăţenilor din comuna noastră care au băi în calcul de care să beneficieze atât cei coloraţi înseamnă că totuşi e bine. Avem anumite de resursele financiare, a dat asigurări case şi fose să avem posibilitatea să vidanjăm. roşu cât şi cei coloraţi galben. N-am înţeles lucrări pe care le-am prevăzut a fi executate, 

primarul Nicolae Rîjnoveanu. În opinia Măcar cu asta să-i putem ajuta.niciodată de fapt de ce a făcut asta, că totul a documentaţii tehnice de execuţie pe care să le 
sa, priorităţile imediate sunt construirea plecat de la guvern, din modul cum au atribuit lansăm pe anumite programe. E vorba de Vidanja o vom achiziţiona şi pentru spălarea 
unui dispensar uman, respectiv banii în ultima parte a anului trecut. dispensar. O comună atât de mare cum e conductelor de canalizare, respectiv de 

Roseţiul să nu aibă un dispensar uman? Vă daţi grădiniţă, pentru el puţin unul din cele N-am să înţeleg niciodată cum au gândit aceşti distribuţie a apei potabile, etc. Vidanja va avea 
seama, destul că nu avem medici, e unul singur oameni. Şi pentru ce a gândit aşa că îmi aduc trebuinţă şi din perspectiva ISU folosind-o la două investiţii enumerate finanţarea ar 
la 6600 de locuitori. Un singur medic de familie aminte că eu am avut o discuţie aprigă cu dl. intervenţii în caz de incendiu. Căutăm să putea fi asigurată din fonduri 
avem. Şcoala am rezolvat-o, acum sunt condiţii Teodorovici, când era este ministru de finanţe, rezolvăm mai multe probleme.guvernamentale prin Compania când am spus „Nu se poate. Deci, nu!” Şi atunci, extraordinar de bune. Dar trebuie să facem 

Naţională de Investiţii. tot aşa, Roseţiul a fost cumva ocolit într-un fel. grădiniţa care are puţin peste 150 de copii. 
Eu nu ştiu de ce. Oi fi eu un om care ştiu să Pentru că nu există decât 4 clase în Corpul de Intenţionăm să organizăm chivernisesc banul, şi ştiu să cheltuiesc chibzuit, grădiniţă existent am fost nevoit ca la două şcoli n Domnule primar, prima întrebare care îmi 
sau ştiu să trag plapuma în aşa fel încât să nu să funcţionăm cu câte o clasă de grădiniţă. vine în minte este cea legată de repartizarea Ziua Comuneirămână picioarele afară? Deci nu am să înţeleg Pentru aceste corpuri unde funcţionează aceste sumelor din fondul constituit la dispoziţia CJ, 
niciodată cum unii execută lucrări, pur şi simplu clase nu vom primi niciodată aviz de n Dacă şi condiţiile vor fi optime, intenţionaţi în procent de 6%, din impozitul pe venit 
nu au nici documentaţie tehnică. E posibil aşa funcţionare din partea Direcţiei de Sănătate să organizaţi în acest an Ziua Comunei?estimat a fi încasat. Sunteţi la curent cu faptul 
ceva? Şi toată ziua, bună ziua, fac arierate. Nu Publică. Şi e păcat pentru că în condiţiile în care că e o dispută eminamente politică între Nicolae Rîjnoveanu: Da. În comuna Roseţi se poate aşa ceva! I-am spus asta dlui . am face grădiniţa, chiar cu program prelungit Consiliul Judeţean şi Prefectură. Evident, cei incidenţa Covid este zero. Da fapt, o singură Teodorovici şi atunci a fost de acord cu mine. aşa cum ne dorim, atunci descongestionez cele care suferă sunt primarii. Cum aţi vedea dvs. dată, preţ de 14 zile, am depăşit indicele 4, Aştept din partea dlui. Cîţu acum să fie de acord două clase. Şi cu ce rezolvăm în clădirea veche, rezolvată această problemă? după care în 3, 4 zile s-a ajuns sub 3 iar în cu mine, să dea legi normale pentru că ce a în Corpul de şcoală C, ne cam apropiem de ceea 

Nicolae Râjnoveanu: Vedeţi dvs. eu aveam o momentul de faţă nu avem niciun caz.făcut astă toamnă a fost ceva anormal. ce ne-am propus, în aşa fel încât procesul de 
vorbă „le dai ras şi afânat, le primeşti cu vârf şi Am găsit înţelegere şi la DSP Călăraşi care a învăţământ, la nivelul comunei, să se 
îndesat!”. Înainte de a-mi pune această desfăşoare numai în prima parte a zilei. deplasat o echipă reuşind cam vreo 140 de 
întrebare de ce nu m-aţi întrebat: „Domnule Guvernul e al României, nu Încercăm să rezolvăm treaba asta! Poate reuşim persoane să se vaccineze. S-a făcut şi rapelul. Şi 
primar, cum v-aţi simţit dvs. astă toamnă, anul să promovăm cele două proiecte, unul pe CNI, în primă fază, cea a programărilor, cetăţenii s-al PNL-uluitrecut, când UAT-uri din Călăraşi, conduse de celălalt...să vedem ce alte surse de finanţare au vaccinat, una peste alta nu stăm rău.primari PNL, au primit câte 1,2 mil lei şi n Credeţi dvs. că se va rezolva problema identificăm. Şi grădiniţa şi dispensarul sunt 

Deci iau în calcul, cu toată responsabilitatea, dumneata nu ai primit absolut nimic deşi vreodată? obiective foarte necesare.
posibilitatea organizării unui astfel de conduci o localitate ce cred că se găseşte pe Nicolae Rîjnoveanu: Păi ar trebuie să se rezolve Aş vrea să mai adaug că sunt peste 40 de familii 
eveniment. Ca de obicei în cursul lunii august.locul 5 în topul judeţean al numărului de pentru că guvernul ăsta nu este guvernul PNL. care-şi duc copii în Călăraşi la creşă, cămin sau 

locuitori judeţ cu 6.696 de locuitori?”. Eu atât Nu, el e Guvernul României, să fie clară treaba! Profit şi de această ocazie transmiţându-le prin alte centre pentru că nu au cu cine să-i lase 
aş întreba! Cine nu înţelege treaba asta, o înţelege prost. intermediul dvs. să înţeleagă pentru că asta e acasă.

Cu dl. Teodorovici m-am certat, că asta trebuia Cred şi dau dreptate Consiliului Judeţean. Toată situaţia că nu au ce căuta la Zilele Comunei, în 
în esenţă să vă spun, pentru faptul că pur şi lumea aruncă în spinarea dlui. preşedinte Iliuţă parc, dacă nu sunt vaccinaţi. Ca să nu avem 
simplu eu, în calitate de primar PSD, nu am luat dar nu el decide. Decide Consiliul Judeţean probleme!Suntem pe cale să cât a primit o localitate cu 1600 de locuitori. E pentru că prin hotărârea pe care a dat-o, de 

Toţi ar trebui să înţeleagă că sunt nişte reguli în posibil?fapt e a doua sau a treia oară de când o dă, definitivăm proiectul de 
vigoare. Haideţi să le respectăm pentru n Doar pentru faptul că v-aţi chivernisit şi ...vrea să facă un echilibru.
sănătatea noastră, a tuturor!modernizare şcoliNicolae Rîjnoveanu: După ce reuşiseră cu un an Lumea trebuie să înţeleagă adevărul. Toate 
n Mulţumesc şi spor în continuare!înainte să-mi ia 9 mld. din venituri. n În momentul de faţă ce proiect derulaţi? localităţile din judeţul acesta trebuie dezvoltate 

n Roseţi

În contextul anunţului făcut de ministrul Cseke Attila că De exemplu, la proiectul “Reţea de apă şi canalizare”, din 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a sumele pentru Dezvoltare, deja am cheltuit 4 milioane de lei. 
epuizat creditele bugetare alocate PNDL pentru anul în curs, Plătiţi la această lucrare care se derulează pe PNDL. Trebuie 
primarul localităţii Roseţi, Nicolae Rîjnoveanu a declarat, joi, la să recuperez banii pe care să-I duc la capitolul Dezvoltare.
sediul PSD, că-şi doreşte ca ministerul să restituie măcar “Extindere reţea electrică” e un proiect în care partea de 
sumele deja cheltuite din resurse proprii pentru cofinanţare care trebuie achitată e de 800 de mii de lei. Dacă 
implementarea proiectelor, banii fiind necesari pentru eu nu recuperez toţi banii pe care i-am utilizat la PNDL, n-am 
continuarea altor investiţii aflate, de asemenea, în diferite faze cu ce să continui aceste lucrări. Nu ştiu cum se poartă discuţia 
de execuţie. dar nu cred că e normal ca atunci când începi o lucrare să n-o 
“Toată lumea ştie, atât presa cât şi conducerea Consiliului duci la bun sfârşit.”, a declarat primarul Rîjnoveanu care a 
Judeţean, că în comuna Roseţi s-au făcut foarte multe lucrări conchis “Noi ştim ce avem de făcut şi ei ştiu bine ce au de 
şi că suntem beneficiarii mai multor proiecte în execuţie. făcut. N-am crezut niciodată că Guvernul nu e în stare să 

rezolve problema aşa cum trebuie.Pe PNDL am o lucrare “Modernizare şcoli”. Numai eu ştiu cât 
s-a muncit ca să putem s-o aducem pe linia de plutire iar De ce nu ne-au avertizat cu un an înainte de ceea ce se 
procesul de învăţământ să se deruleze aşa cum trebuie, la întâmplă ca să ne fi putut programa cheltuielile? Rămânem în 
nivel de localitate. Acest process se desfăşoară în 5 corpuri de pom cu foarte multe lucrări pentru că rămânem fără bani în 

şi situaţii de lucrări executate şi depuse la Ministerul şcoală, 3 dintre ele funcţionând de peste 140 de ani. buget ca să putem acoperi cheltuiellile. Deci măcar să ni se 
Dezvoltării. Trebuie să-mi completez aceşti bani pentru că de restituie banii pe care i-am cheltuit ca să derulăm cât putem La ora actuală se lucrează, mai sunt foarte puţine lucrări de 
modul cum se derulează cheltuielile, depind celelalte proiectele cu resursele noastre. Sunt total nemulţumit de ce executat, estimate la 500 de mii de lei. Dar trebuie să vă spun 
proiecte, lucrări pe care le am în execuţie. s-a întâmplat!”un lucru. În momentul de faţă am 4210884 de lei, documente 

Nicolae Rîjnoveanu: Măcar să ni se restituie banii pe care i-am 
cheltuit ca să derulăm cât putem proiectele cu resursele noastre

Nicolae Rîjnoveanu: Avem bani pentru 
derularea proiectelor aflate în execuţie

Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, 
instituţie aflată în subordinea Consiliului Judeţean 
Călăraşi vă invită să vizionaţi super comedia „O 
moştenire şi doi nepoţi”, programată miercuri, 14 
iulie ora 19.00, pe scena Centrului Cultural Barbu 
Ştirbei.

Nepoţii Zamboc nici nu realizează cum devin bogaţi 
peste noapte. Dar ce să facă ei cu o ditamai 
moştenirea? Nici nu contează, dar le place acest nou 
statut şi nu vor să renunţe la el nici în ruptul capului, 
la propriu. Viaţa de “proaspăt îmbogăţit” nu e 
simplă, cu atât mai mult cu cât împart acelaşi 
acoperiş cu bunica lor Angela Zamboc, care nu e nici 
pe departe cea mai dulce bătrânică. Însă apare 
Specialistul, un om bun la toate care mediază, 
discret şi fin, conflictele.

Ce iese, cu ce se alege fiecare, de ce sunt capabili 
nişte nepoţei, dar mai ales cât de efervescentă 
poate fi o bunicuţă, aflaţi venind la „O moştenire şi 
doi nepoţi„.

Distribuţie: Ana Odagiu, Sergiu Costache, Maria 
Radu şi Silviu Mircescu

Regie: Radu Gabriel. Text: Ana Odagiu.

Preţ bilet: 50 lei

Biletele se pot achiziţiona de la sediul Centrului 
Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, de luni până 
joi între orele 08.00-16.30 si vinerea între orele 
08.00-14.00, la intrarea din spatele scenei.

Accesul în sală se face cu 30 de minute înainte de 
începerea spectacolului pentru evitarea aglomerării. 
Locurile în sală se vor ocupa cu respectarea unui 
scaun liber între spectator. Pe tot parcursul 
spectacolului se va păstra masca de protecţie pe nas 
şi gură.

Pentru mai multe informaţii despre evenimentele 
care vor avea loc în sala Barbu Ştirbei, vă rugăm să 
accesati site-ul www.culturalcl.ro si pagina de 
facebook. culturalcl

n CJCC

Invitaţie la teatru: 
O moştenire şi 

doi nepoţi 
- miercuri, 14 iulie, ora 19.00

ANUNT DE LICITAŢIE

1. Informaţii generale privind concedentul, în special sediul Primăriei Municipiului Călăraşi, pe baza unei 
denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax si/sau solicitări scrise, contra cost.
adresa de e-mail a persoanei de contact: MUNICIPIUL 3.2 Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din 
CĂLĂRAŞI, cod fiscal 4445370, cu sediul în str. Bucureşti, cadrul concedentului de la care se poate obţine un exemplar 
nr. 140 A, Municipiul Călăraşi, Judet Călăraşi, telefon/fax din documentaţia de atribuire: Serviciul Investiţii şi 
0242311005, e-mail mirela.zica@primariacalarasi.ro , Infrastructură (etajul 2) din cadrul Primăriei Municipiului 
office@primariacalarasi.ro Călăraşi, Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 140 A, jud. Călăraşi.
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, in special 3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG 57/2019: 
concesionat: un lot format din 9 imobile terenuri, fiecare cu 50 de lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei 
suprafaţa de 2 mp, ce aparţin domeniului public al Municipiului Călăraşi.
municipiului Călăraşi, în scopul amplasării unor panouri 

3.4. Data limita pentru solicitarea clarificărilor: 22.07.2021, ora publicitare, după cum urmează: 
14:00.Amplasamentul nr. 1 - Bulevardul Republicii (în apropierea 
4. Informatii privind ofertele: intersecţiei cu Bulevardul Nicolae Titulescu) – CF 29219, 
4.1. Data limită de depunere a ofertelor : 29.07.2021, ora Amplasamentul nr. 2 - Şoseaua  Rocada (lângă parcul 
16:00.Cărămidari) - CF 27519, 

Amplasamentul nr. 3 - Strada 1848 (zona Ostrovit ) - CF 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
28980, Amplasamentul nr. 4 - Prel. Bucureşti intersecţie cu Municipiului Călăraşi, Loc. Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 140 
Blv. N. Titulescu - (pe trotuarul de lângă blocul turn) - CF 28941, A, judeţul Călăraşi.
Amplasamentul nr. 5 - Bulevardul 1 Mai – intersecţie cu Str. 4.3. Numarul de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
Sloboziei - (braserie hotel) - CF28940, ofertă: un exemplar.
Amplasamentul nr. 7 - Strada 1848 (în apropierea intersecţiei 

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de 
cu strada Şantierului) - CF 28980, 

deschidere a ofertelor: 30.07.2021, ora 10:00, la sediul 
Amplasamentul nr. 8 - Bulevardul Republicii (poarta 

Primăriei Municipiului Călăraşi, Călăraşi, str. Bucuresti, nr. 
principală stadion Dunărea) - CF 29219, 

140 A, judeţul Călăraşi.
Amplasamentul nr. 9 - Strada Belşugului (zona bloc E 23) - CF 

6. Denumirea , adresa, numărul de telefon, telefax si/sau 28981, Amplasamentul nr. 10 - Strada Tudor Vladimirescu 
adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor intersecţie cu Bulevardul Republicii - CF 29219.
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei competente în Concesionarea se va face conform O.U.G nr.57/2019 şi 
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 98 din data de 30.06.2021. 
instantei: Tribunalul Călăraşi, str. Bucureşti nr.Preţul de pornire va fi de 10 euro/mp/lună. 
106, 910068 – Călăraşi, jud. Călăraşi. Tel. 0242311947; Durata concesiunii este de 10 ani cu posibilitatea de 
0242312505;prelungire în condiţiile legii.
0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro.3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în 

caietul de sarcini. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către institutiile 
3.1 Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele abilitate, în vederea publicării: 02.07.2021 .
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei PRIMAR
de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la Dulce Marius Grigore

Ziua Internaţională a Dunării este V-A România – Bulgaria, care prin proiectele 
sărbătorită din 1994 de toate ţările finanţate se adresează şi Dunării, inspirând 
riverane, an în care a fost semnată cetăţenii de pe ambele maluri ale Dunării să 
convenţia de la Sofia la data de 29 iunie, cu colaboreze şi încurajându-i să privească 
privire la cooperarea pentru protecţia şi dincolo de frontiere, spre un viitor comun. 
utilizarea durabilă a fluviului. Pentru Prin obiectivele stabilite, Programul 
graniţa dintre România şi Bulgaria, Fluviul Interreg V-A România – Bulgaria, vizează 
Dunărea reprezintă un simbol, 470 de rolul vital pe care Fluviul Dunărea îl joacă în 
kilometri din cei 610 kilometri cât măsoară furnizarea de apă, hrană, energie, recreere 
graniţa dintre cele două ţări, fiind şi atât ca mijloc de transport cât şi de trai, 
delimitaţi de Fluviul Dunărea, principala fiind realizate planuri comune de acţiune 
caracteristicã de mediu a regiunii pentru îmbunătăţirea navigabilităţii, 
transfrontaliere România – Bulgaria. planuri de sustenabilitate, conferinţe şi Pentru a afla mai multe despre Programul 

activităţi de sensibilizare, provocări Interreg V-A România–Bulgaria pentru care Duminică, 4 iulie 2021, cu ocazia acţiunilor 
sportive, festivaluri regionale, acţiuni de BRCT Călăraşi îndeplineşte rolul de organizate de Primăria Municipiului 
curăţare şi altele. Secretariat Comun şi Control de Prim Nivel Călăraşi, reprezentanţi ai Biroului Regional 

pentru beneficiarii români, despre de Cooperare Transfrontalieră Călăraşi 
evenimentele viitoare, dar şi despre pentru graniţa România – Bulgaria (BRCT 
proiectele transfrontaliere aflate în curs de Călăraşi) au fost prezenţi în Parcul Central 
implementare, vă invităm să accesaţi alături de cetăţeni pentru a furniza 
pagina de internet www.interregrobg.eu. informaţii cu privire la Programul Interreg 
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