
8

www.interregrobg.eu
      Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

Conferinţa Anuală pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria

Ziua Cooperării Europene 2019

Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi

Program Cinema 3D/2D Călăraşi pentru perioada 3-30 septembrie 2021

Purtarea măştii este obligatorie în 
incinta Cinematografului, iar sala 
se va ocupa la o capacitate de 
maxim 50% când rata de incidenţă 
Covid-19 pe municipiu este sub 1,5 
la mia de locuitori.
Vă aşteptăm la film!

PROGRAM CASIERIE
MARŢI - JOI: 16.00 - 21.00
VINERI: 12.30 - 21.00
SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ: 9.00-21.00
LUNI, CINEMATOGRAFUL ESTE 
ÎNCHIS.

moment dat, n-a mai alocat bani pentru 
cheltuielile făcute pe PNDL. Nu se 
poate! Trebuie să se ştie acest lucru, cel 
puţin cu un an înainte. Când am făcut 
documentaţia tehnică să ştiu ce am de 
făcut. Nu e un lucru benefic pentru 
executanţi. Vă daţi seama ce înseamnă 
asta pentru cineva care s-a dotat cu 
materialele necesare pentru finalizarea 
investiţiei şi care a fost nevoit să se 
oprească din cauza lipsei banilor? Acel 
materiale achiziţionate sunt stocate dar 
alea înseamnă bani cheltuiţi iar eu, ca 
primărie, nu pot să-i acopăr acele 
cheltuieli.

În Consiliul Local, cum decurg 
lucrurile?

Relaţia mea cu 
Consiliul Local e foarte bună. 
Deocamdată. Atât consilierii PSD cât şi 
cei PNL îşi dau silinţa ca noi să facem 
treabă. Ca problemele comunei să aibă 
rezolvare imediată. Că mai sunt păreri 
pro sau contra...Însă n-am găsit de 
multe ori abţinere din partea PNL-ului. 
Consilierii PSD au mers alături de mine 
în tot ceea ce am întreprins. Au mai fost 
totuşi momente când cei de la PNL s-au 
aţinut, o dată chiar a cântărit destul de 
mult că dacă n-ar fi fost majoritatea 
PSD, am fi fost în situaţia să pierdem o 
lucrare. Adică să se oprească definitiv. 
Nu cred că s-a dorit acest lucru. Poate 
că n-au înţeles, n-au ştiut sau au primit 
mesajul să facă treaba asta. Nu e bine 
când se judecă aşa. Treaba asta se executată încă o etapă. Şi cu soluţii de noi. Şi o să declanşăm treburile privind În ciuda greutăţilor generate de 
observă la nivel de Guvern, din păcate!proiect bine puse la punct întrucât zona extinderea reţelei de distribuţie. În criza economică şi sanitară, 

Există multe persoane care respectivă e foarte aproape de curba de primăvară, vom da loturile de teren 
primarul Nicolae Rîjnoveanu intenţionează să depună cereri pentru infiltraţie. Curbele de nivel sunt foarte tinerilor căsătoriţi. Cred că avem peste 
susţine că 2021 a fost cel puţin, acordarea ajutorului pentru încălzire?joase. Acolo o să se impună o nouă 60 de cereri. Sunt 242 de loturi din care 

soluţie de proiect, puţin mai costisitoare 11 sunt pentru obiective publice. până în momentul de faţă un an Cred că da. Iar 
dar care trebuie rezolvată cu celeritate Sperăm să ducem la bun sfârşit şi treaba asta e vizibilă la nivel de ţară. bun, plin de realizări. Pe ultima 
ca să pot spune că în comuna Roseţi s-a această mare provocare. Observ după afluxul de la noi de aici. I-a sută de metri se va finaliza şi 
rezolvat şi problema privind canalizarea. mai încetinit puţin faptul că nu putem Dacă am văzut că proiectul privind proiectul constând în lucra cu oamenii nevaccinaţi. Însă În momentul de faţă, funcţionează iluminatul public n-a fost acceptat la 

construirea unui teren de majoritatea sunt vaccinaţi. Deşi la perfect. Repet, în luna noiembrie se finanţare, am reuşit cu resurse proprii 
antrenamente situat în incinta nivelul comunei am avut iniţiativa definitivează şi aceste lucrări. Speram ca să să rezolvăm problema la nivel de 

aducând de 6 ori caravana mobilă lucrarea să fie bună, controlul făcut de comună. Am montat lămpi cu led pe complexului sportiv. Lucrările la 
pentru vaccinare, efectul n-a fost cel CRFIR 8 dovedind că lucrarea s-a realizat arterele principale, aşa cum trebuie. Ce sala de sport, investiţie finanţată 
aşteptat. La noi, sunt toate condiţiile conform proiectului. Sper, din cauza era să facem... Din „sărăcia” noastră am de CNI, vor demara în câteva pentru vaccinare. Am solicitat dlui pandemiei, să nu ne ţină pe loc. reuşit să finalizăm şi această problemă.

săptămâni. Pentru anul viitor, prefect să facă un punct de vaccinare N-am fost de acord cu schimbarea datei Pe Programul Naţional de Investiţii 
priorităţile administraţiei aici, dacă nu s-a putut e o altă treabă.de finalizare a acestor lucrări întrucât „Anghel Saligny” aveţi vreun proiect 
conduse de 2 decenii de Nicolae Credeţi-mă am toate condiţiile. Mai intrăm în penalizări şi numai dacă cineva pentru care doriţi să obţineţi 

bune decât cele de la Călăraşi.suportă aceste penalizări aş fi de acord. finanţare?Rîjnoveanu sunt dispensarul şi 
Altfel nu. Sunt mai scrupulos din În schimb, cetăţenii nu prea au înţeles grădiniţa. Da. E vorba chiar 
punctul ăsta de vedere! consecinţele. Poate că şi trusturile de de această canalizare. Nu mi se permite 

presă au fost împotriva vaccinării Astăzi a venit de la CNI o echipă pentru decât suma de 800 de mii de lei Ce să Domnule primar, nu ne-am văzut de 
influenţându-i pe oameni care aici la sala de sport. Era vorba de proiectare, fac cu suma asta mai ales că trebuie să ceva vreme şi recunosc sunt tare curios 
ţară chiar sunt uşor influenţabili. Se treabă care s-a rezolvată, fiind necesară execut încă un modul la staţia de să aflu în ce a constat activitatea pe 
sperie foarte repede! Situaţia, însă, s-a şi semnătura noastră.. Lucrările vor epurare pentru că cel actual nu face care aţi desfăşurat-o aici la Primărie, în 
amplificat şi a devenit atât de groaznică, demara în 3, 4 săptămâni. Am avut faţă? Şi în condiţiile astea s-ar putea să această perioadă. Am credinţa că aţi 
încât le-a cam dat de gândit şi mulţi această nădejde de mai mult timp dar nu primesc avizul din partea Direcţiei făcut lucruri bune şi utile potrivit 
acum îşi doresc să se vaccineze. Dar nu s-a concretizat. Am mare încredere Apele Române. Eu aş zice ca Direcţia angajamentelor asumate în faţa 
pentru asta trebuie să meargă la în modul în care lucrează CNI-ul, la nivel Apele Române să fie de acord, să ne dea cetăţenilor care vă dau încrederea de 
Călăraşi ca să se vaccineze.de ţară, aşa că se confirmă ceea ce voie măcar reţeaua s-o facem prin PNI vreo 2 decenii încoace.

spun. În momentul de faţă, mai avem vreo 11 Anghel Saligny că putem, şi să legăm de S-au întâmplat, 
cazuri confirmate. Ar trebui ca rata de reţeaua de canalizare actuală un număr Lucrarea pentru înfiinţarea unui teren într-adevăr, lucruri interesante. Astăzi, 
infectare să fie 1,7 la mia de locuitori de locuinţe atât cât trebuie ca să nu de antrenamente va începe în maxim 2 bunăoară, am semnat ultima situaţie de 
Văd că incidenţa în dreptul comunei depăşim puterea modulului de la staţia săptămâni. Sperăm ca în acest an să plată pe şcoli. Ştiţi foarte bine ce e 
Roseţi, conform datelor DSP, este 3,7. de epurare şi restul, mai funcţionăm cu finalizăm şi acest proiect.acolo, le-aţi văzut, sunt şcoli pe care nu 
Astăzi (n.r. miercuri, 27 octombrie) mai fose un an sau doi până mai prindem Vă spun sincer, a fost un an plin de ştiu câte localităţi din judeţul ăsta le are. 
ies 3. E o anomalie! Incidenţa e vreo posibilitate de finanţare ca să mai realizări! Bine că am continuat cu acest Şi chiar şi ţară. Cred că nici una. La ora 
calculată la nivel de localitate după 3 facem un modul la staţia de epurare ca mandat că ştiam unde le lăsasem. În actuală, aş putea să spun că la Roseţi 
zile de la data confirmării. N-am să să rezolvăm comuna. Vedem cum continuare, vom intra cu proiectele pe avem şcoli europene, ca dotare, ca tot 
înţeleg cum gândesc oamenii ăştia! În 7 facem!care nu le-am promis în campanie. E ce trebuie.
zile ar trebui să ne definitivăm, se face vorba de dispensar şi grădiniţă pe care A fost un an dificil având în vedere şi Ieri am făcut şi dezinsecţia la şcoli, 
testul dacă e negativ, l-am scos din listă.le vom rezolva. Se pare că suntem pe contextul epidemiologic precum şi criza profitând şi de faptul că elevii au intrat 
Normal ar fi să rămânem cu vreo 11 drumul cel bun. economică?în vacanţă. Am avut în vedere nu doar 
persoane. Stăm bine. Ideal ar fi fost să unităţile şcolare ci toate spaţiile publice. În ceea ce priveşte lotizarea terenurilor A fost! De 
nu fie nici unl bolnav. Dar avem, din pentru tinerii căsătoriţi aici mai suportî exemplu, societăţile care execută În luna noiembrie finalizăm şi proiectul 
nefericire, această predilecţie de a o perioadă de timp rezolvarea lucrările, majoritatea din tre ele, şi-au privind modernizarea sistemului de apă 
exagera cu datele. Eu ştiu exact care-i problemei. Am semnat contractul cu încetat activitatea sau au fost nevoite s-şi canalizare, lucrare de 1,8 milioane 
incidenţa reală!FDE Constanţa care prevede ca jumătate o reducă la jumătate. Nu e bine! Nu e euro. E vorba de etapa a 2+a. Ca să fie 

Mulţumesc şi succes în continuare!din costurile lucrării să fie suportată de bine nici faptul că Guvernul, la un finalizată toată treaba asta mai trebuie 
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n Roseţi

Nicolae Rîjnoveanu: Vă spun 
sincer, a fost un an plin de realizări!


	Page 1

