
Proiectului "Centru Socio-Cultural 
Călăraşi (fost Palat Administrativ)" în 
cadrul Programului naţional de 
construcţii de interes public sau social, 
Subprogramul "Aşezăminte culturale", în 
vederea îmbunătăţirii utilizării durabile a 
patrimoniului cultural construit şi 
recuperării unor spaţii care în prezent 
sunt abandonate.

Dar demersurile Consiliului Judeţean 
Călăraşi, de a stopa degradarea tot mai 
avansată a clădirii, sunt blocate de 
opoziţia prefectului PNL, care se face că 
nu înţelege dispoziţiile legale.

În continuarea declaraţiei am înşiruit 
cadrul de drept care conferă consiliului 
judeţean acest lucru, de a dezvolta 
lucrări de consolidare, şi le-am depus în 
declaraţia scrisă.

O să vă spun că, în condiţiile în care 
dispoziţiile legale sunt clare şi 
imperative, prefectul PNL refuză să 
respecte legea, din mândrie şi prostie Palatul Administrativ este un monument istoric de mare anvergură ce găzduieşte 

de arhitectură şi una dintre cele mai în prezent Prefectura Călăraşi, şi care, politică. Şi fix când s-au găsit fonduri 
prestigioase clădiri din municipiul din lipsa fondurilor, se transformă pe zi pentru restaurarea acestei clădiri 
Călăraşi. Acest palat este lăsat în ce trece într-o adevărată ruină. istorice, prefectul PNL e interesat să facă 
paragină, din mândrie şi prostie politică, demersuri legislative pentru revocarea Reconstrucţia clădirii a început în anul 
de prefectul PNL, care blochează toate dreptului de administrare a Consiliului 2006, când Palatul a fost propus pentru 
demersurile pentru conservarea Judeţean Călăraşi asupra acestui imobil.consolidare şi restaurare, fiind inclus în 
patrimoniului cultural. "Proiectul de diminuare a riscurilor în În concluzie, Consiliul Judeţean Călăraşi 
Construit în anul 1898 de arhitectul cazul producerii calamităţilor", proiect rămâne neputincios în faţa piedicilor 
italian Giuseppe Ciconi, în stil neoclasic, finanţat de Banca Internaţională de puse de prefect. Şi, cum soluţii nu s-au 
şi destinat Instituţiei Prefectului, Palatul Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Ministerul 

găsit deocamdată, Palatul Administrativ, 
Administrativ "Barbu Ştirbei" este o Dezvoltării Regionale. Cu toate că s-au 

monument istoric de importanţă 
clădire emblematică a municipiului şi executat atunci o serie de lucrări de 

naţională - ca o paranteză, cred că mai judeţului Călăraşi. Clădirea este consolidare a structurii de rezistenţă, de 
sunt 4 sau 5 clădiri istorice de acest tip compusă din subsol parţial, parter şi restaurare, de arhitectură şi de 
în ţară -, riscă să devină un mare edificiu etaj, pod înălţat, planşee, şarpantă din reabilitare a reţelei de utilităţi, nu au 
degradat de trufia unui politician pentru lemn şi învelitoare din tablă galvanizată. fost alocaţi suficienţi bani pentru 
care patrimoniul cultural al ţării nu În pofida deteriorărilor suferite de-a finalizarea proiectului.
reprezintă nimic.lungul vremii, a impresionat prin În prezent, astăzi, Consiliul Judeţean 

măreţia şi arhitectura sa. Dumitru Coarnă, deputat al PSD, Călăraşi a solicitat Companiei Naţionale 
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Ultimele două loturi din cele 71, atribuite în 
cartierele de tineri 1, 2 şi 3, cu destinaţia de 
construire locuinţe proprietate personală, conform 
prevederilor Legii 15 / 2003, au fost repartizate 
recent persoanelor îndreptăţite, a anunţat în cadrul 
emisiunii Punct la Călăraşi difuzată de Antena 3 
Călăraşi primarul Marius Dulce care a mai precizat şi 
ce lucrări mai trebuie să efectueze în zonă 
municipalitatea în perioada următoare.

“Cred că în urmă cu 2 zile au fost atribuite şi ultimele 
2 loturi din cele 71, din lista aprobată în iunie de 
către Consiliul Local. Până acum am dus în zonă 
energie electrică, există apă, am dus şi cablu TV. 
Singura problemă majoră care ne-a rămas de 
rezolvat este legată de introducerea reţelei de 
canalizare pluvială şi menajeră. Să vedem cum găsim 
şi fondurile necesare. Însă până atunci o să 
intervenim ca să delimităm clar străzile, pentru că 
mai sunt câteva probleme în acest sens. În toamnă 
vom pietrui toate străzile din aceste cartiere de 
tineri.”, a precizat primarul Marius Dulce.

În iunie, consilierii locali au aprobat repartizarea unui 
număr de 71 de loturi, teren loc de casă cu suprafraţa 
cuprinsăî între 249 şi 300 mp, în cartierele de tineri 1, 
2 şi 3, cu destinaţie de construire locuinţe proprietate 
personală, după cum urmează: 29 loturi în Cartierul 
1, 45, în Cartierul 2, respectiv 44 în Cartierul de tineri 
3.

Beneficiarii suprafeţelor de teren sunt obligaţi să 
realizeze construcţia locuinţei cu respectarea 
prevederilor Legii 50 / 1991 şi a art. 6 din Legea 15 / 
2003. În cazul nerespectării termenului, prin 
Hotărârea Consiliului Local beneficiarului i se poate 
retrage dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit.

Acelaşi lucru se întâmplă şi cu zootehnia. 
Tinerii din mediul rural vor să ducă oieritul mai 
departe! Să nu se stingă tradiţia creşterii oilor şi a 
vacilor în România! 
Ei refuză să părăsească România pentru a munci în alte 
ţări. Tinerii crescători de animale spun că trebuie făcut 
ceva, altfel în 10 ani vor dispărea oile şi vacile din 
România.
Partidul Social Democrat reuşise să ridice agricultura la 
nivel competitiv prin programe, subvenţii şi sprijin 
direct. Astăzi totul este abandonat!
Încă de anul trecut am avansat Ministerului Agriculturii 
şi Guvernului României o serie de măsuri de natură să 
sprijine micul producător, dar totul a fost tratat cu 
dispreţ. 

Deputatul PSD de Călăraşi, Constantin Bîrcă a 
Producătorii agricoli nu cer subvenţii mai mari, deşi nu 

susţinut recent o declaraţie de presă, susţinând există termen de comparaţie cu statele europene, vor 
că nemulţumirile agricultorilor se redică la cote doar o piaţă concurenţială corectă, înţelegere în ceea 
îngrijorătoare. ce priveşte subvenţionarea producătorilor şi măsuri de 

sprijin acordate legumicultorilor.
“În prag de toamnă când roadele muncii producătorilor 

Producătorii sunt nemulţumiţi că trebuie să dea marfa agricoli ar trebui să fie un prilej de bucurie, sub 
la preţuri foarte mici comercianţilor, iar adaosul conducerea actualilor guvernanţi nemulţumirile 
acestora în pieţe este foarte mare.agricultorilor se ridică la cote fără precedent.
În unele cazuri, în pieţe preţurile sunt şi de 15 ori mai Toate sectoarele agricole se confruntă cu incompetenţa 
mari, aşa că, producătorii preferă să ducă legumele la şi dezinteresul celor care ar trebui să-I ajute.
groapa de gunoi. Producătorii de cartofi se plâng de Declaraţia fermierilor care au protestat cu câteva zile în 
preţul derizoriu pe care sunt nevoiţi să îşi vândă marfa. urmă în faţa Guvernului este absolut cutremurătoare: 
Deşi nu trebuie să existe cartofi de import, când ”Importurile masive de produse agroalimentare în 
România produce cartofi.special legume şi fructe au sufocat producţia internă. 
Fără o piaţă de desfacere bine pusă la punct, Lipsa de viziune şi de programe pentru Micul fermier, 
producătorii români ajung să muncească în zadar. Mai nestimularea în mod real a asocierii în vederea 
mult decât atât, banii investiţi sunt aruncaţi pe apa integrării producţiei interne în lanţul scurt de 
sâmbetei, la gunoi, o dată cu tonele de fructe şi aprovizionare a dus Ferma de Familie în pragul 
legume.falimentului. Siguranţa alimentară a consumatorului 

Român este expusă şi pusă în pericol. Salvaţi Satul Susţinerea agriculturii româneşti este un punct esenţial 
Românesc de la Faliment. Salvaţi Tradiţiile obiceiurile şi al Programului PSD şi afirm cu toată convingerea Susţin 
vatra Strămoşească ! Salvaţi Părinţii, Bunicii, Copiii şi fermierul român!”, se arată în declaraţia de presă 
nepoţii Satului Românesc!”. susţinută de parlamentarul călărăşean.
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n PSD Călăraşi

Într-o postare publicată recent pe pagina personală de 
Facebook, senatorul PSD de Călăraşi, Nicuşor Cionoiu 
taxează nepăsarea autorităţilor centrale faţă de elevi, 
profesori şi părinţi în contextul începerii noului an 
şcolar.

“Pe 13 septembrie se redeschid şcolile, însă cei de la 
Putere nu au reuşit să facă nimic concret! Mai este 
puţin până la reînceperea cursurilor, dar elevii, 
profesorii şi părinţii nu ştiu care sunt măsurile ce au 
fost sau vor fi luate. La fel ca în dăţile anterioare, 
Guvernul nu ştie ce este de făcut şi în ce condiţii se va 
începe noul an şcolar.”, susţine Cionoiu care a subliniat 
că nici până în momentul de faţă, deşi România a intrat 
în al 4-lea val de pandemie, nu au fost stabilită 
modalitatea de testare non-invazivă a elevilor, respectiv 
cea periodică a cadrelor didactice.

“Până în momentul de faţă nu s-a stabilit cum se va 
face testarea non-invazivă a elevilor şi cum se va 
asigura testarea periodică a profesorilor. Şcolile nu au 
fost dotate cu infrastructura digitală necesară pentru 
desfăşurarea cursurilor online şi nici nu au fost 
anunţate cu exactitate măsurile pe care profesorii şi 
elevii vor trebui să le respecte odată cu începerea 
noului an şcolar. 

Doar vorbe multe, orgolii, bătaie pe funcţii şi discuţii în 
contradictoriu între membrii coaliţiei de guvernare, 
nimic concret pentru noi şi pentru copiii noştri.”, a 
conchis parlamentarul călărăşean.

n Declaraţie politică

n PSD Călăraşi

evaluare, mai durează. Cel mai probabil 
până în octombrie vom afla câştigătorul 
licitaţiei iar din ianuarie sper să ne 
apucăm şi de lucru. Acesta este şi 
motivul pentru care am gândit o 
fluidizare a traficului pe străzile 
paralele cu Bucureştiul. Am început să 
modernizăm aceste străzi pe care vom 
circula atunci când se va lucra pe strada 
Bucureşti. E vorba de Plevna, Rahova şi 
Viitor. Pe strada Plevna, lucrările de 
reabilitare sunt în toi şi va fi cu sens 
unic pentru a înlesni traficul având 
descărcare în strada Libertăţii. În acest 
an finalizăm strada Plevna urmând ca în 
2022 să ne apucăm de strada Rahova. 
Cele două mari proiecte menţionate 
anterior trebuie finalizate până în 
decembrie 2023.”

În altă ordine de idei, şeful Executivului 
PMC a mai precizat că în perioada Lucrările de modernizare a străzilor trebuie să ne prezinte proiectul şi dacă 
imediat următoare se vor finaliza Bucureşti, respectiv Prel. Bucureşti va fi cazul să vedem unde mai trebuie 
lucrările de asfaltare a ultimelor străzi precum şi a zonei centrale a municipiului să intervenim. Intenţionăm să prindem 
din cartierele Ceremag şi Farfuria, prin crearea unui spaţiu urban pietonal pentru anul viitor sume în buget pentru 
urmând ca de anul viitor prioritare să multifuncţional care fac obiectul a două finanţarea lucrărilor complementare 
devină cartierele Măgureni şi respectiv proiecte europene cu o valoare totală de astfel încât să putem realiza o zonă 
Mircea Vodă. „În această lună circa 17 milioane de euro vor demara pietonală frumoasă în care toţi 
terminăm de asfaltat în cartierul anul viitor, a declarat primarul Marius cetăţenii să se regăsească. Lucrările vor 
Ceremag. Estimăm ca până în 15 – 30 Dulce, în cadrul emisiunii Punct la începe anul viitor. Termenul de 
septembrie să terminăm şi Farfuria. Călăraşi, difuzată recent de postul local proiectare este de 3 luni însă încercăm 
Mai rămân cele două cartiere de suflet TV Antena 3 Călăraşi. să-l reducem la jumătate ca să câştigăm 
Măgureni şi Mircea Vodă, investiţii pe timp pentru executarea lucrărilor 

„În ceea ce priveşte proiectul privind care le vom iniţia şi cu fonduri proprii propriu zise.”, a spus Dulce care a 
„pietonalul”, am încheiat licitaţia, am dacă nu găsim surse de finanţare continuat „Referitor la strada Bucureşti 
semnat contractul de proiectare şi de guvernamentale între timp.”, a conchis şi Prel. Bucureşti, proiectul este în 
execuţie lucrări. Cel care a câştigat primarul Marius Dulce.

Banca Naţională a României a majorat la 5,6% prognoza de 
inflaţie pentru finalul acestui an şi la 3,4% pentru sfârşitul anului 
viitor, conform unei prezentări realizate luni de guvernatorul 
Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.

Faţă de prognoza anterioară, estimarea 
pentru finalul acestui an este în creştere 
cu 1,5 puncte procentuale, iar cea 
pentru finalul anului mai mare cu 0,4 
puncte procentuale. „Nepăsarea şi 
dezechilibrul din  economie plus 
măsurile sălbatice de liberalizare ale 
guvernărilor PNL au determinat 
creşterea galopantă a preţurilor! 
Puterea de cumpărare a oamenilor a 
scăzut dramatic din cauza scumpirilor şi 
a inflaţiei în creştere continua, în 
condiţiile în care veniturile lor au rămas pe loc.”, a scris astăzi pe pagina 
personală de Facebook senatorul Nicuşor Cionoiu care a mai adăugat că 
în ultimele 7 luni inflaţia a crescut cu peste 92%. „Banca Naţională a 
României a confirmat, în raportul făcut public, o creştere a inflaţiei cu 
92,3% în primele 7 luni ale anului: de la 2,6 la 5%! Inflaţia va creşte cu 
115% până la final de an şi va ajunge la 5,6%! Asta înseamnă că în 
decembrie, fiecare român va fi şi mai sărac cu 320 de lei! Şi, tot în 
decembrie, fiecare român va fi mai dator cu 3.000 de euro din cauza 
împrumuturilor făcute de Guvern în numele şi pe seama românilor!”, a 
conntinuat Cionoiu.

Parlamentarul social-democrat a mai subliniat că majorarea preţului la 
carburant din ultimele luni s-a răsfrânt negativ asupra cetăţenilor.  
„Majorarea preţului la carburant şi a altor materii prime din ultimele 7 
luni a afectat simţitor toţi cetăţenii. Deşi Guvernul susţine că totul este 
în regulă, în fiecare lună, consumatorul este cel care plăteşte factura! 
Preţul carburantului la pompă a început să crească simţitor, iar un litru 
de benzină sau motorină standard a ajuns foarte aproape de pragul de 
6 lei. Cotaţia barilului de petrol a crescut cu 58%, se află la maximul 
ultimilor trei ani de zile.  Pe viitor ne aşteptăm la noi scumpiri ale 
carburanţilor!”, a conchis senatorul PSD de Călăraşi

În interviul acordat recent postului local de 
televiziune Antena 3, primarul Marius Dulce a vorbit şi 
despre noul Plan Urbanistic General care va fi aprobat 
anul viitor subliniind că intenţia Executivului este de a 
continua dialogul cu reprezentanţii mediului de 
afaceri cu privire la investiţiile pe care aceştia 
preconizează să le realizeze în următorul deceniu şi de 
a elabora un PUG cu cât mai puţine restricţii, mult mai 
funcţional decât cel actual.

 „În primul rând nu mai vreau să fie atât de multe 
restricţii. Deja am avut o rundă de întâlniri cu zona 
privată. I-am invitat pe marii investitori ca să-mi 
spună care e viziunea dumnealor de dezvoltare a 
business-urilor proprii în următorii 10 ani. De ce ? Ca 
să ştim ce punem în PUG. Doresc să facem lucrurile şi 
mai funcţionale.

Eu văd administraţia cam aşa. Trebuie să vină în 
interesul cetăţeanului în sensul că administraţia 
locală să se mişte cu aceeaşi viteză ca mediul privat. 
Drept urmare, nu vom mai introduce restricţii acolo 
unde ştim că trebuie să se dezvolte zona respectivă. 
Nu ne oprim aici. Urmează şi alte întrevederi cu tot 
mediul de afaceri ca să vedem ce au de gând să 
investească în următorii 5 ani sau 10 ani. Repet, 
venim astfel în întâmpinarea lor cu cât mai puţine 
restricţii.”, a declarat primarul Dulce în cadrul 
emisiunii Punct la Călăraşi.

Întrebat care e poziţia Executivului cu privire la 
ansamblul de imobile construite, în ultimii ani, cu 
destinaţie locuinţe în Parcul Dumbrava,  Dulce a 
afirmat „Vă pot spune că acolo oamenii trebuie puşi 
în drepturi pentru că nu mai e acea problemă cum că 
e zonă inundabilă din moment ce au venit cu PUZ-
uri. Avem acolo baruri, terase, club, s-a dezvoltat 
încă un cartier în zonă şi atunci trebuie să găsim 
modalitatea prin care aceşti oameni să fie puşi în 
drepturi, să fie impozitaţi.”

primăriei să identifice soluţii la toate 
problemele pe care ni le prezintă 
cetăţenii. Dacă ele nu se regăsesc sau 
depăşesc cadrul legal, atunci să le 
transmitem oamenilor acest lucru.”

Primele 10 luni de mandat nu i-au dat modulele de joacă trebuie importate, Dincolo de implementarea setului de 
vom demara aceste investiţii în jurul bătăi de cap primarului Marius Dulce, proiecte cu finanţare europeană, Dulce 
datei de 15 septembrie. Avem în mai cu seamă că a fost “familiarizat” cu a admis că provocarea sa majoră pentru 
vedere locurile de joacă din parcurile rigorile impuse de administraţia publică acest mandat o reprezintă 
Queen, Năvodari, Florilor, Big pe care le locală, în calitatea sa de fost viceprimar modernizarea cartierele Măgureni şi 
vom moderniza cu tartan turnat şi, *2012-2016), respectiv de consilier local Mircea Vodă, o parte din investiţiile ce 
desigur, cu module noi. Pe cele (2016-2020). se preconizează a se realiza aflându-se 
existente le vom recondiţiona pentru a “N-aş putea să spun că mi-a fost greu în în lista sinteză a subprogramelor le amplasa în celelalte parcuri din această perioadă pentru că dacă-ţi implementate de CNI. “Cea mai mare municipiu. Din păcate, nu le putem doreşti să ocupi o anumită funcţie în provocare este obţinerea de finanţări realiza pe toate într-un interval de timp administraţie trebuie să ai mereu la guvernamentale pentru proiectele de atât de scurt. Lumea parcă nu mai are îndemână soluţii. Şi asta am făcut! Încă infrastructură stradală din cartierele răbdare!', a continuat şeful Executivului de anul trecut am stabilit ce voi face în Măgureni şi Mircea Vodă. Din păcate, PMC.acest an. Până acum, suntem în grafic şi 

sunt chestiuni care nu depind de mine. Întrebat cum a decurs în această sunt încrezător că voi finaliza tot ce mi-
Fireşte, dacă obţinem fonduri de la perioadă “adaptarea” cu angajaţii am propus împreună cu colegii mei.”, a 
Guvern înseamnă că mi8-am îndeplinit primăriei, Dulce a spus “E mult spus declarat în cadrul unui interviu acordat 
cam toate punctele. După ce finalizăm adaptarea cu colegii din Primărie recent Antena 3 Călăraşi primarul 
de asfaltat în Ceremac şi Farfuria, mai pentru că am ocupat şi funcţia de Marius Dulce care a explicat şi motivul 
rămân cele două cartiere mari, viceprimar şi din această calitate am care a stat la baza întârzierii demarării 
Măgureni şi Mircea Vodă. Din nefericire investiţiilor privind modernizarea unor colaborat cu mulţi dintre ei. Le-am spus 
sunt în acelaşi stadiu de vreo 30 de locuri de joacă din municipiu. “Cu toate condiţiile mele, cum aş vrea să 
ani.”, a mai afirmat primarul Dulce care că suntem într-o mică întârziere în ceea funcţionăm ca să fim în parametri. 
a subliniat “Cu certitudine, până în 2023 ce priveşte refacerea locurilor de joacă Altfel spus, nu accept să mi se spună 
vom moderniza şi aceste două cartiere!”pentru cei mici din cauza faptului că „nu se poate!” Vreau ca toţi angajaţii 

Finalizarea lucrărilor de modernizare a unor străzi din străzile Plevna şi Dumbravei, tronsoanele cuprinse între 
municipiu până la finele acestui an reprezintă o prioritate Victoriei şi Belşugului”, a declarat primarul Marius Dulce într-
pentru Executivul PMC, condus de Marius Dulce. un interviu acordat recent postului local de televiziune Antena 

3 Călăraşi.
“Până la finele acestui an, mi-am propus împreună cu colegii 

Tot în acest an, Primăria municipiului Călăraşi prin Serviciul mei să terminăm de asfaltat în cartierele Ceremac şi Farfuria.
Public Pavaje Spaţii Verzi a finalizat lucrările de reparaţii a 

După cum ştiţi, Primăria a încheiat un parteneriat cu Consiliul carosabilului Luceafărului (tronsoanele dintre strada Panduri şi 
Judeţean pentru reabilitarea Variantei Nord, tronsonul de la strada Belşugului) şi Zefirului (tronsoanele cuprinse între 
Saint Gobain până la Tenaris, lucrările sunt în toi şi foarte străzile Panduri şi Nufărului) pentru asigurarea mobilităţii în 
probabil să vor finaliza în curând. Sperăm să finalizăm şi condiţii optime după ce strada Bucureşti, respectiv Prel. 
“bucata” ce revine Primăriei din drumul de acces în oraş, din Bucureşti vor intra într-un amplu proces de modernizare ce 
incinta Siderca, incluzând aici şi iluminatul.  Strada Dunărea e face obiectul unui proiect cu finanţare europeană, în valoare 
aproape de finalizare şi tot pe agenda noastră se mai află de peste 9 milioane de euro.
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reţelei de canalizare

M. Dulce: Nu mai vreau 
să fie atât de multe 
restricţii. Doresc să 

facem lucrurile şi mai 
funcţionale

Marius Dulce: Cele două mari proiecte 
trebuie finalizate până în decembrie 2023

Marius Dulce: Până la finele acestui an, 
mi-am propus să terminăm de asfaltat în 

cartierele Ceremac şi Farfuria

M. Dulce: N-aş putea să spun că 
mi-a fost greu în această perioadă



Proiectului "Centru Socio-Cultural 
Călăraşi (fost Palat Administrativ)" în 
cadrul Programului naţional de 
construcţii de interes public sau social, 
Subprogramul "Aşezăminte culturale", în 
vederea îmbunătăţirii utilizării durabile a 
patrimoniului cultural construit şi 
recuperării unor spaţii care în prezent 
sunt abandonate.

Dar demersurile Consiliului Judeţean 
Călăraşi, de a stopa degradarea tot mai 
avansată a clădirii, sunt blocate de 
opoziţia prefectului PNL, care se face că 
nu înţelege dispoziţiile legale.

În continuarea declaraţiei am înşiruit 
cadrul de drept care conferă consiliului 
judeţean acest lucru, de a dezvolta 
lucrări de consolidare, şi le-am depus în 
declaraţia scrisă.

O să vă spun că, în condiţiile în care 
dispoziţiile legale sunt clare şi 
imperative, prefectul PNL refuză să 
respecte legea, din mândrie şi prostie Palatul Administrativ este un monument istoric de mare anvergură ce găzduieşte 

de arhitectură şi una dintre cele mai în prezent Prefectura Călăraşi, şi care, politică. Şi fix când s-au găsit fonduri 
prestigioase clădiri din municipiul din lipsa fondurilor, se transformă pe zi pentru restaurarea acestei clădiri 
Călăraşi. Acest palat este lăsat în ce trece într-o adevărată ruină. istorice, prefectul PNL e interesat să facă 
paragină, din mândrie şi prostie politică, demersuri legislative pentru revocarea Reconstrucţia clădirii a început în anul 
de prefectul PNL, care blochează toate dreptului de administrare a Consiliului 2006, când Palatul a fost propus pentru 
demersurile pentru conservarea Judeţean Călăraşi asupra acestui imobil.consolidare şi restaurare, fiind inclus în 
patrimoniului cultural. "Proiectul de diminuare a riscurilor în În concluzie, Consiliul Judeţean Călăraşi 
Construit în anul 1898 de arhitectul cazul producerii calamităţilor", proiect rămâne neputincios în faţa piedicilor 
italian Giuseppe Ciconi, în stil neoclasic, finanţat de Banca Internaţională de puse de prefect. Şi, cum soluţii nu s-au 
şi destinat Instituţiei Prefectului, Palatul Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Ministerul 

găsit deocamdată, Palatul Administrativ, 
Administrativ "Barbu Ştirbei" este o Dezvoltării Regionale. Cu toate că s-au 

monument istoric de importanţă 
clădire emblematică a municipiului şi executat atunci o serie de lucrări de 

naţională - ca o paranteză, cred că mai judeţului Călăraşi. Clădirea este consolidare a structurii de rezistenţă, de 
sunt 4 sau 5 clădiri istorice de acest tip compusă din subsol parţial, parter şi restaurare, de arhitectură şi de 
în ţară -, riscă să devină un mare edificiu etaj, pod înălţat, planşee, şarpantă din reabilitare a reţelei de utilităţi, nu au 
degradat de trufia unui politician pentru lemn şi învelitoare din tablă galvanizată. fost alocaţi suficienţi bani pentru 
care patrimoniul cultural al ţării nu În pofida deteriorărilor suferite de-a finalizarea proiectului.
reprezintă nimic.lungul vremii, a impresionat prin În prezent, astăzi, Consiliul Judeţean 

măreţia şi arhitectura sa. Dumitru Coarnă, deputat al PSD, Călăraşi a solicitat Companiei Naţionale 
Circumscripţia nr. 12 CălăraşiPalatul Administrativ este un edificiu de Investiţii "C.N.I." - S.A. promovarea 

Ultimele două loturi din cele 71, atribuite în 
cartierele de tineri 1, 2 şi 3, cu destinaţia de 
construire locuinţe proprietate personală, conform 
prevederilor Legii 15 / 2003, au fost repartizate 
recent persoanelor îndreptăţite, a anunţat în cadrul 
emisiunii Punct la Călăraşi difuzată de Antena 3 
Călăraşi primarul Marius Dulce care a mai precizat şi 
ce lucrări mai trebuie să efectueze în zonă 
municipalitatea în perioada următoare.

“Cred că în urmă cu 2 zile au fost atribuite şi ultimele 
2 loturi din cele 71, din lista aprobată în iunie de 
către Consiliul Local. Până acum am dus în zonă 
energie electrică, există apă, am dus şi cablu TV. 
Singura problemă majoră care ne-a rămas de 
rezolvat este legată de introducerea reţelei de 
canalizare pluvială şi menajeră. Să vedem cum găsim 
şi fondurile necesare. Însă până atunci o să 
intervenim ca să delimităm clar străzile, pentru că 
mai sunt câteva probleme în acest sens. În toamnă 
vom pietrui toate străzile din aceste cartiere de 
tineri.”, a precizat primarul Marius Dulce.

În iunie, consilierii locali au aprobat repartizarea unui 
număr de 71 de loturi, teren loc de casă cu suprafraţa 
cuprinsăî între 249 şi 300 mp, în cartierele de tineri 1, 
2 şi 3, cu destinaţie de construire locuinţe proprietate 
personală, după cum urmează: 29 loturi în Cartierul 
1, 45, în Cartierul 2, respectiv 44 în Cartierul de tineri 
3.

Beneficiarii suprafeţelor de teren sunt obligaţi să 
realizeze construcţia locuinţei cu respectarea 
prevederilor Legii 50 / 1991 şi a art. 6 din Legea 15 / 
2003. În cazul nerespectării termenului, prin 
Hotărârea Consiliului Local beneficiarului i se poate 
retrage dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit.

Acelaşi lucru se întâmplă şi cu zootehnia. 
Tinerii din mediul rural vor să ducă oieritul mai 
departe! Să nu se stingă tradiţia creşterii oilor şi a 
vacilor în România! 
Ei refuză să părăsească România pentru a munci în alte 
ţări. Tinerii crescători de animale spun că trebuie făcut 
ceva, altfel în 10 ani vor dispărea oile şi vacile din 
România.
Partidul Social Democrat reuşise să ridice agricultura la 
nivel competitiv prin programe, subvenţii şi sprijin 
direct. Astăzi totul este abandonat!
Încă de anul trecut am avansat Ministerului Agriculturii 
şi Guvernului României o serie de măsuri de natură să 
sprijine micul producător, dar totul a fost tratat cu 
dispreţ. 

Deputatul PSD de Călăraşi, Constantin Bîrcă a 
Producătorii agricoli nu cer subvenţii mai mari, deşi nu 

susţinut recent o declaraţie de presă, susţinând există termen de comparaţie cu statele europene, vor 
că nemulţumirile agricultorilor se redică la cote doar o piaţă concurenţială corectă, înţelegere în ceea 
îngrijorătoare. ce priveşte subvenţionarea producătorilor şi măsuri de 

sprijin acordate legumicultorilor.
“În prag de toamnă când roadele muncii producătorilor 

Producătorii sunt nemulţumiţi că trebuie să dea marfa agricoli ar trebui să fie un prilej de bucurie, sub 
la preţuri foarte mici comercianţilor, iar adaosul conducerea actualilor guvernanţi nemulţumirile 
acestora în pieţe este foarte mare.agricultorilor se ridică la cote fără precedent.
În unele cazuri, în pieţe preţurile sunt şi de 15 ori mai Toate sectoarele agricole se confruntă cu incompetenţa 
mari, aşa că, producătorii preferă să ducă legumele la şi dezinteresul celor care ar trebui să-I ajute.
groapa de gunoi. Producătorii de cartofi se plâng de Declaraţia fermierilor care au protestat cu câteva zile în 
preţul derizoriu pe care sunt nevoiţi să îşi vândă marfa. urmă în faţa Guvernului este absolut cutremurătoare: 
Deşi nu trebuie să existe cartofi de import, când ”Importurile masive de produse agroalimentare în 
România produce cartofi.special legume şi fructe au sufocat producţia internă. 
Fără o piaţă de desfacere bine pusă la punct, Lipsa de viziune şi de programe pentru Micul fermier, 
producătorii români ajung să muncească în zadar. Mai nestimularea în mod real a asocierii în vederea 
mult decât atât, banii investiţi sunt aruncaţi pe apa integrării producţiei interne în lanţul scurt de 
sâmbetei, la gunoi, o dată cu tonele de fructe şi aprovizionare a dus Ferma de Familie în pragul 
legume.falimentului. Siguranţa alimentară a consumatorului 

Român este expusă şi pusă în pericol. Salvaţi Satul Susţinerea agriculturii româneşti este un punct esenţial 
Românesc de la Faliment. Salvaţi Tradiţiile obiceiurile şi al Programului PSD şi afirm cu toată convingerea Susţin 
vatra Strămoşească ! Salvaţi Părinţii, Bunicii, Copiii şi fermierul român!”, se arată în declaraţia de presă 
nepoţii Satului Românesc!”. susţinută de parlamentarul călărăşean.
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n PSD Călăraşi

Într-o postare publicată recent pe pagina personală de 
Facebook, senatorul PSD de Călăraşi, Nicuşor Cionoiu 
taxează nepăsarea autorităţilor centrale faţă de elevi, 
profesori şi părinţi în contextul începerii noului an 
şcolar.

“Pe 13 septembrie se redeschid şcolile, însă cei de la 
Putere nu au reuşit să facă nimic concret! Mai este 
puţin până la reînceperea cursurilor, dar elevii, 
profesorii şi părinţii nu ştiu care sunt măsurile ce au 
fost sau vor fi luate. La fel ca în dăţile anterioare, 
Guvernul nu ştie ce este de făcut şi în ce condiţii se va 
începe noul an şcolar.”, susţine Cionoiu care a subliniat 
că nici până în momentul de faţă, deşi România a intrat 
în al 4-lea val de pandemie, nu au fost stabilită 
modalitatea de testare non-invazivă a elevilor, respectiv 
cea periodică a cadrelor didactice.

“Până în momentul de faţă nu s-a stabilit cum se va 
face testarea non-invazivă a elevilor şi cum se va 
asigura testarea periodică a profesorilor. Şcolile nu au 
fost dotate cu infrastructura digitală necesară pentru 
desfăşurarea cursurilor online şi nici nu au fost 
anunţate cu exactitate măsurile pe care profesorii şi 
elevii vor trebui să le respecte odată cu începerea 
noului an şcolar. 

Doar vorbe multe, orgolii, bătaie pe funcţii şi discuţii în 
contradictoriu între membrii coaliţiei de guvernare, 
nimic concret pentru noi şi pentru copiii noştri.”, a 
conchis parlamentarul călărăşean.

n Declaraţie politică

n PSD Călăraşi

evaluare, mai durează. Cel mai probabil 
până în octombrie vom afla câştigătorul 
licitaţiei iar din ianuarie sper să ne 
apucăm şi de lucru. Acesta este şi 
motivul pentru care am gândit o 
fluidizare a traficului pe străzile 
paralele cu Bucureştiul. Am început să 
modernizăm aceste străzi pe care vom 
circula atunci când se va lucra pe strada 
Bucureşti. E vorba de Plevna, Rahova şi 
Viitor. Pe strada Plevna, lucrările de 
reabilitare sunt în toi şi va fi cu sens 
unic pentru a înlesni traficul având 
descărcare în strada Libertăţii. În acest 
an finalizăm strada Plevna urmând ca în 
2022 să ne apucăm de strada Rahova. 
Cele două mari proiecte menţionate 
anterior trebuie finalizate până în 
decembrie 2023.”

În altă ordine de idei, şeful Executivului 
PMC a mai precizat că în perioada Lucrările de modernizare a străzilor trebuie să ne prezinte proiectul şi dacă 
imediat următoare se vor finaliza Bucureşti, respectiv Prel. Bucureşti va fi cazul să vedem unde mai trebuie 
lucrările de asfaltare a ultimelor străzi precum şi a zonei centrale a municipiului să intervenim. Intenţionăm să prindem 
din cartierele Ceremag şi Farfuria, prin crearea unui spaţiu urban pietonal pentru anul viitor sume în buget pentru 
urmând ca de anul viitor prioritare să multifuncţional care fac obiectul a două finanţarea lucrărilor complementare 
devină cartierele Măgureni şi respectiv proiecte europene cu o valoare totală de astfel încât să putem realiza o zonă 
Mircea Vodă. „În această lună circa 17 milioane de euro vor demara pietonală frumoasă în care toţi 
terminăm de asfaltat în cartierul anul viitor, a declarat primarul Marius cetăţenii să se regăsească. Lucrările vor 
Ceremag. Estimăm ca până în 15 – 30 Dulce, în cadrul emisiunii Punct la începe anul viitor. Termenul de 
septembrie să terminăm şi Farfuria. Călăraşi, difuzată recent de postul local proiectare este de 3 luni însă încercăm 
Mai rămân cele două cartiere de suflet TV Antena 3 Călăraşi. să-l reducem la jumătate ca să câştigăm 
Măgureni şi Mircea Vodă, investiţii pe timp pentru executarea lucrărilor 

„În ceea ce priveşte proiectul privind care le vom iniţia şi cu fonduri proprii propriu zise.”, a spus Dulce care a 
„pietonalul”, am încheiat licitaţia, am dacă nu găsim surse de finanţare continuat „Referitor la strada Bucureşti 
semnat contractul de proiectare şi de guvernamentale între timp.”, a conchis şi Prel. Bucureşti, proiectul este în 
execuţie lucrări. Cel care a câştigat primarul Marius Dulce.

Banca Naţională a României a majorat la 5,6% prognoza de 
inflaţie pentru finalul acestui an şi la 3,4% pentru sfârşitul anului 
viitor, conform unei prezentări realizate luni de guvernatorul 
Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.

Faţă de prognoza anterioară, estimarea 
pentru finalul acestui an este în creştere 
cu 1,5 puncte procentuale, iar cea 
pentru finalul anului mai mare cu 0,4 
puncte procentuale. „Nepăsarea şi 
dezechilibrul din  economie plus 
măsurile sălbatice de liberalizare ale 
guvernărilor PNL au determinat 
creşterea galopantă a preţurilor! 
Puterea de cumpărare a oamenilor a 
scăzut dramatic din cauza scumpirilor şi 
a inflaţiei în creştere continua, în 
condiţiile în care veniturile lor au rămas pe loc.”, a scris astăzi pe pagina 
personală de Facebook senatorul Nicuşor Cionoiu care a mai adăugat că 
în ultimele 7 luni inflaţia a crescut cu peste 92%. „Banca Naţională a 
României a confirmat, în raportul făcut public, o creştere a inflaţiei cu 
92,3% în primele 7 luni ale anului: de la 2,6 la 5%! Inflaţia va creşte cu 
115% până la final de an şi va ajunge la 5,6%! Asta înseamnă că în 
decembrie, fiecare român va fi şi mai sărac cu 320 de lei! Şi, tot în 
decembrie, fiecare român va fi mai dator cu 3.000 de euro din cauza 
împrumuturilor făcute de Guvern în numele şi pe seama românilor!”, a 
conntinuat Cionoiu.

Parlamentarul social-democrat a mai subliniat că majorarea preţului la 
carburant din ultimele luni s-a răsfrânt negativ asupra cetăţenilor.  
„Majorarea preţului la carburant şi a altor materii prime din ultimele 7 
luni a afectat simţitor toţi cetăţenii. Deşi Guvernul susţine că totul este 
în regulă, în fiecare lună, consumatorul este cel care plăteşte factura! 
Preţul carburantului la pompă a început să crească simţitor, iar un litru 
de benzină sau motorină standard a ajuns foarte aproape de pragul de 
6 lei. Cotaţia barilului de petrol a crescut cu 58%, se află la maximul 
ultimilor trei ani de zile.  Pe viitor ne aşteptăm la noi scumpiri ale 
carburanţilor!”, a conchis senatorul PSD de Călăraşi

În interviul acordat recent postului local de 
televiziune Antena 3, primarul Marius Dulce a vorbit şi 
despre noul Plan Urbanistic General care va fi aprobat 
anul viitor subliniind că intenţia Executivului este de a 
continua dialogul cu reprezentanţii mediului de 
afaceri cu privire la investiţiile pe care aceştia 
preconizează să le realizeze în următorul deceniu şi de 
a elabora un PUG cu cât mai puţine restricţii, mult mai 
funcţional decât cel actual.

 „În primul rând nu mai vreau să fie atât de multe 
restricţii. Deja am avut o rundă de întâlniri cu zona 
privată. I-am invitat pe marii investitori ca să-mi 
spună care e viziunea dumnealor de dezvoltare a 
business-urilor proprii în următorii 10 ani. De ce ? Ca 
să ştim ce punem în PUG. Doresc să facem lucrurile şi 
mai funcţionale.

Eu văd administraţia cam aşa. Trebuie să vină în 
interesul cetăţeanului în sensul că administraţia 
locală să se mişte cu aceeaşi viteză ca mediul privat. 
Drept urmare, nu vom mai introduce restricţii acolo 
unde ştim că trebuie să se dezvolte zona respectivă. 
Nu ne oprim aici. Urmează şi alte întrevederi cu tot 
mediul de afaceri ca să vedem ce au de gând să 
investească în următorii 5 ani sau 10 ani. Repet, 
venim astfel în întâmpinarea lor cu cât mai puţine 
restricţii.”, a declarat primarul Dulce în cadrul 
emisiunii Punct la Călăraşi.

Întrebat care e poziţia Executivului cu privire la 
ansamblul de imobile construite, în ultimii ani, cu 
destinaţie locuinţe în Parcul Dumbrava,  Dulce a 
afirmat „Vă pot spune că acolo oamenii trebuie puşi 
în drepturi pentru că nu mai e acea problemă cum că 
e zonă inundabilă din moment ce au venit cu PUZ-
uri. Avem acolo baruri, terase, club, s-a dezvoltat 
încă un cartier în zonă şi atunci trebuie să găsim 
modalitatea prin care aceşti oameni să fie puşi în 
drepturi, să fie impozitaţi.”

primăriei să identifice soluţii la toate 
problemele pe care ni le prezintă 
cetăţenii. Dacă ele nu se regăsesc sau 
depăşesc cadrul legal, atunci să le 
transmitem oamenilor acest lucru.”

Primele 10 luni de mandat nu i-au dat modulele de joacă trebuie importate, Dincolo de implementarea setului de 
vom demara aceste investiţii în jurul bătăi de cap primarului Marius Dulce, proiecte cu finanţare europeană, Dulce 
datei de 15 septembrie. Avem în mai cu seamă că a fost “familiarizat” cu a admis că provocarea sa majoră pentru 
vedere locurile de joacă din parcurile rigorile impuse de administraţia publică acest mandat o reprezintă 
Queen, Năvodari, Florilor, Big pe care le locală, în calitatea sa de fost viceprimar modernizarea cartierele Măgureni şi 
vom moderniza cu tartan turnat şi, *2012-2016), respectiv de consilier local Mircea Vodă, o parte din investiţiile ce 
desigur, cu module noi. Pe cele (2016-2020). se preconizează a se realiza aflându-se 
existente le vom recondiţiona pentru a “N-aş putea să spun că mi-a fost greu în în lista sinteză a subprogramelor le amplasa în celelalte parcuri din această perioadă pentru că dacă-ţi implementate de CNI. “Cea mai mare municipiu. Din păcate, nu le putem doreşti să ocupi o anumită funcţie în provocare este obţinerea de finanţări realiza pe toate într-un interval de timp administraţie trebuie să ai mereu la guvernamentale pentru proiectele de atât de scurt. Lumea parcă nu mai are îndemână soluţii. Şi asta am făcut! Încă infrastructură stradală din cartierele răbdare!', a continuat şeful Executivului de anul trecut am stabilit ce voi face în Măgureni şi Mircea Vodă. Din păcate, PMC.acest an. Până acum, suntem în grafic şi 

sunt chestiuni care nu depind de mine. Întrebat cum a decurs în această sunt încrezător că voi finaliza tot ce mi-
Fireşte, dacă obţinem fonduri de la perioadă “adaptarea” cu angajaţii am propus împreună cu colegii mei.”, a 
Guvern înseamnă că mi8-am îndeplinit primăriei, Dulce a spus “E mult spus declarat în cadrul unui interviu acordat 
cam toate punctele. După ce finalizăm adaptarea cu colegii din Primărie recent Antena 3 Călăraşi primarul 
de asfaltat în Ceremac şi Farfuria, mai pentru că am ocupat şi funcţia de Marius Dulce care a explicat şi motivul 
rămân cele două cartiere mari, viceprimar şi din această calitate am care a stat la baza întârzierii demarării 
Măgureni şi Mircea Vodă. Din nefericire investiţiilor privind modernizarea unor colaborat cu mulţi dintre ei. Le-am spus 
sunt în acelaşi stadiu de vreo 30 de locuri de joacă din municipiu. “Cu toate condiţiile mele, cum aş vrea să 
ani.”, a mai afirmat primarul Dulce care că suntem într-o mică întârziere în ceea funcţionăm ca să fim în parametri. 
a subliniat “Cu certitudine, până în 2023 ce priveşte refacerea locurilor de joacă Altfel spus, nu accept să mi se spună 
vom moderniza şi aceste două cartiere!”pentru cei mici din cauza faptului că „nu se poate!” Vreau ca toţi angajaţii 

Finalizarea lucrărilor de modernizare a unor străzi din străzile Plevna şi Dumbravei, tronsoanele cuprinse între 
municipiu până la finele acestui an reprezintă o prioritate Victoriei şi Belşugului”, a declarat primarul Marius Dulce într-
pentru Executivul PMC, condus de Marius Dulce. un interviu acordat recent postului local de televiziune Antena 

3 Călăraşi.
“Până la finele acestui an, mi-am propus împreună cu colegii 

Tot în acest an, Primăria municipiului Călăraşi prin Serviciul mei să terminăm de asfaltat în cartierele Ceremac şi Farfuria.
Public Pavaje Spaţii Verzi a finalizat lucrările de reparaţii a 

După cum ştiţi, Primăria a încheiat un parteneriat cu Consiliul carosabilului Luceafărului (tronsoanele dintre strada Panduri şi 
Judeţean pentru reabilitarea Variantei Nord, tronsonul de la strada Belşugului) şi Zefirului (tronsoanele cuprinse între 
Saint Gobain până la Tenaris, lucrările sunt în toi şi foarte străzile Panduri şi Nufărului) pentru asigurarea mobilităţii în 
probabil să vor finaliza în curând. Sperăm să finalizăm şi condiţii optime după ce strada Bucureşti, respectiv Prel. 
“bucata” ce revine Primăriei din drumul de acces în oraş, din Bucureşti vor intra într-un amplu proces de modernizare ce 
incinta Siderca, incluzând aici şi iluminatul.  Strada Dunărea e face obiectul unui proiect cu finanţare europeană, în valoare 
aproape de finalizare şi tot pe agenda noastră se mai află de peste 9 milioane de euro.

N. Cionoiu: Pe 13 septembrie 
se redeschid şcolile, însă    

cei de la Putere nu au reuşit 
să facă nimic concret!

Dumitru Coarnă: Prostia şi mândria 
politică a unui prefect al PNL

C. Bîrcă: Susţin fermierul român!
n PSD Călăraşi

N. Cionoiu: Nepăsarea şi dezechilibrul din  
economie plus măsurile sălbatice de 
liberalizare ale guvernărilor PNL au 

determinat creşterea galopantă a preţurilor!

M. Dulce: Singura 
problemă majoră care 

ne-a rămas de rezolvat este 
legată de introducerea 

reţelei de canalizare

M. Dulce: Nu mai vreau 
să fie atât de multe 
restricţii. Doresc să 

facem lucrurile şi mai 
funcţionale

Marius Dulce: Cele două mari proiecte 
trebuie finalizate până în decembrie 2023

Marius Dulce: Până la finele acestui an, 
mi-am propus să terminăm de asfaltat în 

cartierele Ceremac şi Farfuria

M. Dulce: N-aş putea să spun că 
mi-a fost greu în această perioadă
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