
Senatorul PSD de Călăraşi, Nicuşor Cionoiu, a transmis 
astăzi o interpelare comună atât ministrului Energiei, 
Virgil Popescu, cât şi preşedintelui ANRE, Dumitru 
Chiriţă, având ca temă nemulţumirile cetăţenilor din 
judeţ cu privire la întreruperile frecvente ale curentului 
electric. Concret, parlamentarul social – democrat 
solicită demararea unui control care să certifice sau nu 
dacă investiţiile promise de Enel au fost realizate, 
potrivit angajamentelor asumate.
Iată mai jos conţinutul integral al interpelării adrresată 
de la tribuna Senatului:

„Stimate domnule ministru,
La cabinetul parlamentar din Municipiul Călăraşi, 
primesc constant zeci de sesizări ale locuitorilor din 
judeţ cu privire la întreruperile frecvente ale curentului 
electric. Oamenii se plâng fie de fluctuaţii de tensiune, 
fie de oprirea bruscă a energiei electrice, chiar şi de mai 
multe ori în aceeaşi zi. 
Enel s-a angajat că, în 2021, investiţiile companiilor E-
Distribuţie în Banat, Dobrogea şi Muntenia vor ajunge la 
880 milioane lei pentru modernizarea, digitalizarea şi 
extinderea reţelei din Bucureşti şi din cele 10 judeţe din 
ţară unde îşi desfăşoară activitatea. (Acestea ar fi 
trebuit să se adauge la cele anunţate pentru 2019 - 
2020, de aproximativ 2,5 miliarde lei, conform Enel). 
Aceasta a fost promisiunea CEO-ului şi a country 
managerului Enel România, domnul Carlo Pignoloni, 
care declara la finalul lunii septembrie, citez: 

“Programele de investiţii au un impact direct asupra 
capacităţii reţelei de a distribui energie noilor 
consumatori şi de a îmbunătăţi gestionarea 
întreruperilor neplanificate pentru a asigura 
alimentarea clienţilor în siguranţă“. 
Declaraţiile preşedintelui Enel nu au venit însă în afara 
unui context. Pe fondul unor scumpiri fără precedent la 
utilităţi, cu doar câteva zile înainte ca domnul Pignoloni 
să sublinieze cât va investi Enel să ne scoată din beznă, 
preşedintele României, Klaus Iohannis, îi transmitea 
CEO-ul grupului Enel, Francesco Starace că-şi doreşte 
mai multe investiţii în zona de energie pentru ca 
securitatea energetică a României să fie întărită. 
Pe hârtie, strategia Enel străluceşte. Grupul anunţă 
investiţii de 16,2 miliarde euro în următorii trei ani 
pentru infrastructură şi reţele şi de 17 miliarde euro 
pentru forme regenerabile de energie. Dacă viitorul se 
vede bine, prezentul însă, nu se vede deloc. Oamenii nu 
pot verifica nici măcar zilele, ca să nu mai spun 
intervalul orar în care compania decide să stingă lumina. 
Pe site-ul Enel, secţiunea „întreruperi programate” este 
într-o continuă Eroare 404, neputând fi accesată, iar la 
numărul de telefon pentru reclamaţii, rar răspunde 
cineva în cele 20 de minute alocate fiecărui apel.
Vă provoc la un exerciţiu pentru a vă convinge că doar 
“apelul dumneavoastră este foarte important pentru 
Enel” nu şi nemulţumirea propriu-zisă, din moment ce 
aceasta nu ajunge să fie ascultată, înregistrată şi mai 
apoi rezolvată, aşa cum ar fi normal. 
Domnule ministru, luând în considerare cele de mai sus, 
vă solicit să dispuneţi un control amănunţit pentru a 
verifica dacă investiţiile promise de Enel au fost cu 
adevărat realizate şi să îmi comunicaţi rezultatele 
acestui control, din respect pentru cetăţenii din Călaraşi 
pe care îi reprezint în Parlament şi pentru toţi cetăţenii 
României. Conform declaraţiilor companiei, din 2019 şi 
până astăzi pentru dezvoltarea reţelei ar fi fost investite 
mai bine de 3,3 miliarde de lei.

Cu deosebită consideraţie,

Senator PSD de Călăraşi

Nicuşor CIONOIU

Solicit răspuns în scris.”

că România este stat de drept, democratic şi social, în care 
demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera 
dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul 
politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate.
În esenţă, susţine deputatul PSD, drepturile omului corespund 
necesităţilor fundamentale ale oamenilor: educaţia, sănătatea, 
condiţii adecvate de muncă şi remunerare proporţională 
lucrului prestat, proprietatea privată, un nivel de trai decent, 
participare la viaţa politică, libertatea religiei şi protecţia 
împotriva abuzurilor. Drepturile omului sunt drepturile pe care 
le posedă fiecare fiinţă umană, obţinute la naştere, şi care îi 
aparţin indiferent de naţionalitate, locul de reşedinţă, sex, 
etnie, culoare, religie, limbă sau orice alt statut. Ele sunt 
inerente tuturor fiinţelor umane, ceea ce înseamnă că niciun 
om, oriunde s-ar afla, nu poate fi vreodată lipsit de drepturile 
sale.

Citând din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, 
deputatul PSD subliniază că „toate persoanele îşi pot exercita, 

În declaraţia politică din 9 noiembrie 2021, deputatul PSD în acelaşi timp şi necondiţionat aceste drepturi şi libertăţi, 
Dumitru Coarnă aduce argumente în vederea stopării având o vocaţie egală în a se bucura de ele, de îndată ce au 
discriminării, menţionând articolul 1 din Declaraţia Universală fost «dobândite», adică de îndată ce persoana fiinţează, fiind 
a Drepturilor Omului conform căruia „toate fiinţele umane se exclusă de plano posibilitatea instituirii vreunei condiţii 
nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi, ele sunt 

suplimentare pentru acest exerciţiu”.
înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte 

Unul dintre principiile de bază ale drepturilor omului este unele faţă de altele în spiritul fraternităţii”.
principiul egalităţii şi nediscriminării, ceea ce semnifică că toţi Textul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului a fost 
suntem în mod egal îndreptăţiţi la drepturile noastre fără adoptat în 10 decembrie 1948, la Paris, de către Adunarea 
deosebire bazată pe sex, etnie, culoare, religie, limbă vorbită.Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU). Declaraţia a 
În finalul declaraţiei sale politice, Dumitru Coană face trimitere fost adoptată de 58 de state membre ale Adunării Generale a 
din nou la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care a ONU şi a reprezentat o consecinţă a acelei perioade, după ani 

de război şi milioane de vieţi pierdute. Statele semnatare au statuat că „toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în 
considerat necesară existenţa unui set de "reguli" care să demnitate şi drepturi” şi punctează concluzia, validată şi de 
stabilească anumite drepturi şi libertăţi universal valabile şi înstanţele naţionale şi internaţionale că “drepturile şi 
recunoscute, astfel încât să se evite multiplele cazuri de libertăţile fundamentale sunt consecinţa automată a calităţii 
încălcare a acestora. de persoană/ membru al familiei umane/ cetăţean, adică de 

om”.Deputatul a subliniat şi importanţa Constituţiei, care prevede 
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mele şi am depus 4 proiecte, acesta fiind 
chiar primul proiect de reabilitare a Casei 
Demetriade. Astăzi putem să spunem că 
suntem aproape de recepţia finală care va 
avea loc în decembrie. Un obiectiv 
important pentru municipiu, pentru copiii 
şcolilor din municipiul nostru dar şi din 
judeţ. Vă felicit pentru realizarea acestui 
obiectiv şi sunt convins că şi pentru 
perioada 2021-2027 Consiliul Judeţean va 
continua să depună proiecte pe Interreg VI.”, 
a declarat fostul director al Direcţiei de 
Dezvoltare Regională din cadrul CJ, Eduard 
Grama, coordonatorul echipei care a lucrat la 

În cursul lunii decembrie a.c. va avea loc elaborarea proiectelor, în prezent 
recepţia finală a obiectivului Casa administratorul public al municipiului. 
Demetriade, locaţie în care şi-a desfăşurat 

Valoarea totală a proiectului "Dezvoltarea 
activitatea secţia de copii a Bibliotecii 

produselor comune de turism şi revitalizarea 
Judeţene “Alexandru Odobescu”, reabilitat 

moştenirii culturale", semnat în urmă cu 3 ani prin fonduri europene în cadrul unui proiect 
de preşedintele Vasile Iliuţă şi primarul transfrontalier, depus pe Programul Interreg 
Silistrei, Yulian Naydenov, este de România – Bulgaria, accesat în august 2018. 
1.499.992,54 euro, lucrările de reabilitare şi Aşa au anunţat joi reprezentanţii Consiliului 
modernizare fiind estimate la 2,6 milioane Judeţean care au mai adăugat că odată 
lei.finalizată clădirea va fi deschisă publicului 

anul viitor după realizarea “digitalizărilor” După terminarea lucrărilor, estimate pe o 
care vizează şi instalarea unei cărţi interactive durată de 27 luni şi 28 de zile, clădirea va 
în holul muzeului. avea destinaţia de Secţie a Ştiinţelor Naturii, 
“În 2017, am pornit o cursă structură componentă a Muzeului Dunării de 
contracronometru împreună cu colegele Jos.

Deputatul PSD de Călăraşi, Constantin de la 19% la 5%. Iniţiativa PSD votată în 
Bîrcă a susţinut în Parlament o declaraţie Camera Deputaţilor susţine în primul 
politică referitoare la creşterile explozive rând persoanele vulnerabile din zonele 
ale preţurilor, subliniind că „Românii rurale. Ne referim la peste 2,7 milioane 
afectaţi trebuie protejaţi!” de locuinţe unde trăiesc în special 

pensionari şi agricultori cu venituri mici „Declaraţia politică de astăzi este 
care folosesc sobe cu lemne. Aceşti determinată de îngrijorarea faţă de 
oameni erau, practic, condamnaţi să situaţia categoriilor vulnerabile în 
suporte iarna în frig, fiindcă preţul contextul creşterii accentuate a 
lemnului de foc aproape s-a dublat în preţurilor. Potrivit datelor publicate 
acest an.recent de Institutul Naţional de 

Statistică, în luna octombrie, rata anuală Soluţia PSD vine în continuarea 
a inflaţiei a urcat la 7,9% de la 6,3% în pachetului de sprijin pentru cei afectaţi 
septembrie. România are cele mai mari de explozia preţurilor.

s-au scumpit cu 11,39%, mărfurile creşteri de preţuri din 2008 încoace. Pe Ţin să precizez că aceasta nu este o 
alimentare cu 5,25%, iar serviciile cu primul loc la scumpiri se află gazele. pledoarie pro-domo ci un îndemn 
3,96%. În aceste condiţii considerăm că Astfel că românii au plătit luna trecută cu adresat tuturor colegilor de a găsi 
nu putem rămâne indiferenţi şi se aproape 46% mai mult faţă de octombrie împreună soluţii care să asigure o viaţă 
impune să ajutăm milioane de români să 2020. Urmează energia electrică cu 24% mai bunăconcetăţenilor noştri care prin 
nu stea o iarnă întreagă în frig!şi combustibilii, cu 23%. Din coşul de încrederea acordatăprin votul lor şi-au 

consum luat în calcul de INS se constată Prin contribuţia specialiştilor, PSD a pus speranţele în noi.”, susţine 
că nu există produs sau serviciu care să elaborat documentaţia care prevede parlamentarul călărăşean prin 
nu se fi scumpit. Mărfurile nealimentare scăderea TVA-ului pentru lemnele de foc intermediul declaraţiei politice.

ştiu călărăşenii. Vom decide în funcţie de 
costurile care vor fi stabilite după 
proiectare.”, a declarant Grama care a 
dezvăluit şi ce intenţionează să construiască 
autorităţile locale în zona situată pe malul 
drept al braţului Borcea. “Ghidul aflat în 
consultare publică pe Interreg VI A România 
– Bulgaria, respectiv Euro Velo 6 poate 
permite ca în zona de insulă unde există o 
proprietate comună Consiliul Judeţean – 
Primăria Călăraşi să putem dezvolta viitoare 
investiţii pe fonduri europene. În acest 
moment ne interesează să construim un 
parc acvatic, obiectiv pe care l-am supus 
atenţiei celor de la BRCT.”, a precizat Grama.
Marţi, 26 octombrie, aleşii judeţeni au 
adoptat Hotărârea privind aprobarea cererii 
de finanţare şi a devizului general estimative Administratorul public al municipiului 
pentru obiectivul de investiţii „Pod peste Călăraşi, Eduard Grama, a declarat vineri că 
braţul Borcea, judeţul Călăraşi”. pentru amplasarea podului peste braţul 
Valoarea totală a obiectivului de investiţii Borcea, obiectiv ce ar putea să primească 
este de 179.311.186,02 lei inclusiv T.V.A., din finanţare în cadrul PNI Anghel Saligny, 
care valoarea solicitată de la bugetul de stat Consiliul Judeţean are în vedere două locaţii. 
de 174.575.419,00 lei inclusiv T.V.A.. “Avem două variante de lucru în atenţie. 
Diferenţa de 4.735.767,02 lei (TVA Inclus), Prima ar fi în completarea portului de 
reprezentând cheltuielile care nu se ambarcaţiuni pentru că limita de hotar cu 
finanţează de la bugetul de stat prin Ocolul Silvic va fi o şosea iar traversarea să 
Programul Naţional de Investiţii Anghel se facă în această zonă. A doua variantă am 
Saligny, va fi suportată din bugetul Judeţului.gândit-o în zona terasei River's, aşa cum o 

Printr-un mesaj postat miercuri pe pagina personală de 
Facebook, senatorul Nicuşor Cionoiu susţine că “PSD 
respinge categoric propunerea PNL şi USR privind 
certificatul verde, ce prevede ca nevaccinaţii să-şi 
plătească spitalizarea pentru tratarea COVID!”
Parlamentarul social-democrat menţionează că “Toate 
bolile infecţioase sunt urgenţe medicale ce necesită 
îngrijire gratuită. Tratamentul este gratuit la toate şi aşa 
trebuie să rămână. SarsCOV 2 este şi ea o boală 
infecţioasă. Nu se poate diferenţia! Este ilegal să li se ia 
dreptul la sănătate pe motiv că nu pot avea încredere în 
oamenii statului sub guvernarea de dreapta. Este o soluţie 
aberantă, deoarece toţi cetăţenii plătesc asigurări de 
sănătate, prin urmare, toţi au dreptul la aceleaşi servicii de 
spitalizare.”
Senatorul călărăşean a mai adăugat că “PSD susţine în 
continuare necesitatea vaccinului, însă nu dorim să 
constrângem oamenii prin impuneri şi restricţii care nu fac 
altceva decât să alimenteze ura oamenilor în ceea ce 
priveşte autorităţile statului.”

„PSD propune taxarea BOGĂŢIEI şi LUXULUI în România!”, 
susţine prin intermediul unui mesaj postat azi pe pagina 
personală de Facebook senatorul PSD de Călăraşi, Nicuşor 
Cionoiu care explică şi necesitatea includerii unei astfel de 
măsuri în viitorul program de guvernare.

„Trebuie să adoptăm o taxare mai consistentă a bogaţilor pentru 
a ne permite sprijinirea persoanelor cu venituri mici! Actualul 
sistem de impozitare nu ajută deloc la reducerea inegalităţilor. 
Dimpotrivă, observăm că inegalităţile sociale s-au adâncit în 
ultimii 2 ani în România pe fondul situaţiei pandemice! Doar 
Bulgaria, Letonia, Ungaria şi România mai păstrează acest sistem 
de impozitare.

În ultima perioadă, oamenii cu venituri reduse, au fost în 
pericolul de a-şi pierde locul de muncă şi salariul, fiind obligaţi 
să reziste în faţa unui val devastator al scumpirilor. Cei bogaţi, 
însă, nu au resimţit aproape deloc aceste schimbări.

Susţinem taxarea marilor averi, aşa cum există în marea 
majoritate a ţărilor europene! Cei bogaţi şi-au cam recuperat 
deja pierderile provocate de pandemie, pe când cei săraci vor 
avea nevoie de zece ani pentru a ieşi la lumină.”, se mai arată în 
mesajul postat pe FB.

extraordinar de mare.
Vom moderniza şi alte locuri de joacă pentru 
copii, terenuri de sport, parcări, pentru că 
sunt foarte multe cereri de locuri de parcare 
pentru că, de ce să nu recunoaştem, sunt şi 
generatoare de venituri la bugetul local.
Vom încerca să le dotăm cu iluminat şi 
camere video, pentru că numai aşa putem să 
asigurăm siguranţa bunurilor din parcările 
respective.Primarul municipiului Călăraşi, 
Ne-am îndreptat către copii şi anul acesta şi, Marius Dulce, a prezentat luni, 15 
da, vrem să facem locuri de joacă pentru că noiembrie, în cadrul unei conferinţe 
aceştia au nevoie de protecţie, de spaţii 

de presă principalele concluzii care s- moderne unde să petreacă timpul liber, cât 
au desprins din Raportul de mai aproape de casă, sub supravegherea 
activitate după primul an de mandat. părinţilor sau a bunicilor.

Nu îi uităm nici pe adulţi, pentru că avem în 
Documentul conţine lista obiectivelor plan achiziţionarea de aparate pentru fitness. 
finalizate sau în curs de desfăşurare, Deja am găsit o parte din locurile unde să le 
finanţate atât de la bugetul local cât şi din amplasăm, în zona blocurilor, ca să fie cât mai 
fonduri guvernamentale ori externe. Un aproape de ei.
capitol aparte este dedicat proiectelor cu 

Noi ne dorim să modernizăm Călăraşiul iar finanţare europeană, aflate în diferite stadii. 
dacă există conlucrare, dacă există un singur De asemenea sunt prezentate şi principalele 
interes, acela al cetăţeanului, se pot face obiective carevor fi demarate anul viitor.
foarte multe lucruri. Prin parteneriatul cu 

Raportul detaliază succint şi activităţile 
Consiliul Judeţean aţi văzut că s-a realizat 

exercitate de Direcţiile din cadrul Primăriei în 
modernizarea intrării în municipiul Călăraşi. 

primul an de mandat care a început pe 23 
În ceea ce ne priveşte, până la 30 noiembrie 

octombrie 2020, imediat după depunerea 
terminăm şi cu iluminatul în acea zonă de la 

jurământului de credinţă în faţa noului 
Siderca. Strada Varianta Nord am 

Consiliu Local rezultat în urma votului 
modernizat-o tot în urma parteneriatului cu 

exprimat de călărăşeni pe 27 septembrie 
Consiliul Judeţean. În viitorul apropiat, 

pietonală. Din acest motiv am rămas în urmă numai cu cei de la Pavaje Spaţii verzi. Deci, s-2020.
intenţionăm să încheiem un alt protocol cu CJ 

cu acest cartier, nereuşind să asfaltăm şi a lucrat foarte mult şi o să menţinem şi în „Am început mandatul sub auspiciile Călăraşi în baza căruia să lăţim şi porţiunea 
ultimul lot de străzi. În schimb, am izbutit să continuare ritmul.pandemiei. După un an tot în pandemie din Variantă cuprinsă între Saint Gobain şi 
asfaltăm cartierele Ceremac şi Farfuria cu cei Provocarea cea mai mare pentru viitor o suntem dar asta nu ne-a împiedicat să ne strada Sloboziei. Şi atunci putem spune că 
de la Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi. reprezintă proiectele europene. Au fost ţinem promisiunile făcute în campania avem cu ce ne mândri iar cine intră poate să 
Ţinta noastră din acest prim an de mandat a semnate proiecte europene, în valoare de electorală. A fost un an cu foarte multe circule aşa cum se cuvine într-un oraş demn 
fost să aşezăm infrastructura rutieră în peste 45 milioane euro, dar n-au fost provocări. De la pandemie până la creşteri de de un municipiu reşedinţă de judeţ.
municipiu întrucât vor urma proiecte care nu implementate la timp. În acest an trebuit să preţuri dar, cu toate acestea, nu ne-am lăsat 

Sunt foarte multe proiecte pe care vrem să le trebuie să-l bulverseze pe cetăţean. În acest accelerăm procedurile şi iată că am semnat învinşi.
facem împreună cu Consiliul Judeţean. sens, am ales să reabilităm străzile paralele contractele pentru „Promenada”, regenerare Am declarat în câteva rânduri că n-am reuşit 
Suntem oameni ai faptelor! Probabil că vor fi cu Bucureştiul care anul viitor va intra într-un Zona Vest şi Navrom, pista de biciclete. să onorez două promisiuni. Prima e legată de 
voci care să spună că ne tot lăudăm. Nu, amplu proces de modernizare. Obiectivul Urmează să semnăm curând şi contractul Cartierul Măgureni după ce am spus că vom 
pentru că o să şi facem aşa cum am arătat nostru a fost să asigurăm mobilitatea pentru strada Bucureşti întrucât în momentul finaliza canalizarea pluvială şi menajeră până 
până acum.cetăţenilor în condiţii optime în condiţiile în de faţă ne confruntăm cu o contestaţie. Toate la 1 iulie. Însă aşa cum aţi observat, creşterile 
2022 şi 2023 sunt anii celor mai mari care lucrările de pe strada Bucureşti vor crea, sunt proiecte majore, acestora adăugându-li-de preţuri la materialele de construcţii şi la 
provocări pentru municipiul Călăraşi. Pentru totuşi, un disconfort. Vrem să nu deranjăm se proiectele pe şcoli, aflate în faza de combustibil au luat-o razna. Acest lucru a 
că dorim, într-adevăr, să-l dezvoltăm. Cred că prea mult. implementare.făcut să decalăm termenul de finalizare fiind 
prima lucrare care începe o să fie În Raport, am detaliat sursele de finanţare În cazul acestor proiecte cu finanţare nevoiţi să renegociem din punct de vedere 
„pietonalul” din centru, unde o să vedeţi ce precum şi obiectivele realizate cu banii pe europeană, cel mai mare inamic al nostru financiar toate contractele. La fel s-a 
lucruri frumoase vor ieşi. Şi aici avem destul care i-am avut la dispoziţie. Concluziile le veţi este timpul întrucât până la finele anului întâmplat şi cu Bazarul Big. Chiar dacă s-a 
de multe provocări în implementarea trage dumneavoastră şi cetăţenii după ce veţi 2023 ar trebui să le finalizăm. În plus, lucrat într-un ritm destul de alert, nu am 
proiectului, pentru că trebuie să mutăm parcurge acest document. municipalitatea va trebui să suporte şi reuşit să-l finalizăm până la 30 noiembrie, aşa 
anumite locuri de parcare şi identificăm contravaloarea cheltuielilor neeligibile, care cum ne-am propus. Şi în acest caz va fi o Tot ce s-a realizat în acest an în municipiul 
altele în zona respectivă. Dar ştim ce trebuie din estimările noastre, se ridică la peste 10 declarare de o lună şi jumătate. Cred că în nostru s-a realizat cu resurse de la bugetul 
să facem şi în condiţiile acestea cred că milioane de euro.jurul datei de 1 februarie 2022, Bazarul Big va local. Pentru că nu am primit nimic de la 
imediat ce timpul ne va permite ne apucăm fi gata. Guvern, în urma rectificării. Sunt foarte multe lucruri de făcut în viitor. 
de lucru la acest proiect.Dacă anul acesta ne-am axat foarte mult pe N-am uitat de Cartierul Mircea Vodă. Timp de Am demonstrat că putem să facem lucruri 
Suntem oamenii care am promis şi am făcut! infrastructură rutieră, în 2022 vom interveni 1 an de zile toată documentaţia a fost depusă bune în Călăraşi chiar dacă am finanţat numai 
În rest, vă lăsăm pe dumneavoastră să numai în zonele care nu se intersectează cu la CNI, însă CNI a anunţat că nu mai de la bugetul local. Am făcut peste 14 km de 
judecaţi!”, a declarat primarul Marius Dulce.proiectele mari ca să nu creăm un deranj finanţează lucrări de infrastructură rutieră şi infrastructură rutieră, 8200 mp de trotuare 

Nicuşor Cionoiu: 
Pe hârtie, strategia Enel 
străluceşte. Dacă viitorul 
se vede bine, prezentul 
însă, nu se vede deloc

D. Coarnă: Stop discriminării! Persoane 
vaccinate vs. persoane nevaccinate

C. Bîrcă: Românii afectaţi de creşterile 
explozive de preţuri trebuie protejaţi!

N. Cionoiu: PSD respinge 
categoric propunerea PNL şi 

USR privind certificatul verde

N. Cionoiu: PSD propune taxarea 
BOGĂŢIEI şi LUXULUI în România!

n CJ Călăraşi

Reabilitarea Casei Demetriade, 
aproape de finalizare

E. Grama: Ne interesează 
să construim un parc acvatic

n Bilanţ | 1 an de mandat

M. Dulce: Am demonstrat că putem 
să facem lucruri bune în Călăraşi



Senatorul PSD de Călăraşi, Nicuşor Cionoiu, a transmis 
astăzi o interpelare comună atât ministrului Energiei, 
Virgil Popescu, cât şi preşedintelui ANRE, Dumitru 
Chiriţă, având ca temă nemulţumirile cetăţenilor din 
judeţ cu privire la întreruperile frecvente ale curentului 
electric. Concret, parlamentarul social – democrat 
solicită demararea unui control care să certifice sau nu 
dacă investiţiile promise de Enel au fost realizate, 
potrivit angajamentelor asumate.
Iată mai jos conţinutul integral al interpelării adrresată 
de la tribuna Senatului:

„Stimate domnule ministru,
La cabinetul parlamentar din Municipiul Călăraşi, 
primesc constant zeci de sesizări ale locuitorilor din 
judeţ cu privire la întreruperile frecvente ale curentului 
electric. Oamenii se plâng fie de fluctuaţii de tensiune, 
fie de oprirea bruscă a energiei electrice, chiar şi de mai 
multe ori în aceeaşi zi. 
Enel s-a angajat că, în 2021, investiţiile companiilor E-
Distribuţie în Banat, Dobrogea şi Muntenia vor ajunge la 
880 milioane lei pentru modernizarea, digitalizarea şi 
extinderea reţelei din Bucureşti şi din cele 10 judeţe din 
ţară unde îşi desfăşoară activitatea. (Acestea ar fi 
trebuit să se adauge la cele anunţate pentru 2019 - 
2020, de aproximativ 2,5 miliarde lei, conform Enel). 
Aceasta a fost promisiunea CEO-ului şi a country 
managerului Enel România, domnul Carlo Pignoloni, 
care declara la finalul lunii septembrie, citez: 

“Programele de investiţii au un impact direct asupra 
capacităţii reţelei de a distribui energie noilor 
consumatori şi de a îmbunătăţi gestionarea 
întreruperilor neplanificate pentru a asigura 
alimentarea clienţilor în siguranţă“. 
Declaraţiile preşedintelui Enel nu au venit însă în afara 
unui context. Pe fondul unor scumpiri fără precedent la 
utilităţi, cu doar câteva zile înainte ca domnul Pignoloni 
să sublinieze cât va investi Enel să ne scoată din beznă, 
preşedintele României, Klaus Iohannis, îi transmitea 
CEO-ul grupului Enel, Francesco Starace că-şi doreşte 
mai multe investiţii în zona de energie pentru ca 
securitatea energetică a României să fie întărită. 
Pe hârtie, strategia Enel străluceşte. Grupul anunţă 
investiţii de 16,2 miliarde euro în următorii trei ani 
pentru infrastructură şi reţele şi de 17 miliarde euro 
pentru forme regenerabile de energie. Dacă viitorul se 
vede bine, prezentul însă, nu se vede deloc. Oamenii nu 
pot verifica nici măcar zilele, ca să nu mai spun 
intervalul orar în care compania decide să stingă lumina. 
Pe site-ul Enel, secţiunea „întreruperi programate” este 
într-o continuă Eroare 404, neputând fi accesată, iar la 
numărul de telefon pentru reclamaţii, rar răspunde 
cineva în cele 20 de minute alocate fiecărui apel.
Vă provoc la un exerciţiu pentru a vă convinge că doar 
“apelul dumneavoastră este foarte important pentru 
Enel” nu şi nemulţumirea propriu-zisă, din moment ce 
aceasta nu ajunge să fie ascultată, înregistrată şi mai 
apoi rezolvată, aşa cum ar fi normal. 
Domnule ministru, luând în considerare cele de mai sus, 
vă solicit să dispuneţi un control amănunţit pentru a 
verifica dacă investiţiile promise de Enel au fost cu 
adevărat realizate şi să îmi comunicaţi rezultatele 
acestui control, din respect pentru cetăţenii din Călaraşi 
pe care îi reprezint în Parlament şi pentru toţi cetăţenii 
României. Conform declaraţiilor companiei, din 2019 şi 
până astăzi pentru dezvoltarea reţelei ar fi fost investite 
mai bine de 3,3 miliarde de lei.

Cu deosebită consideraţie,

Senator PSD de Călăraşi

Nicuşor CIONOIU

Solicit răspuns în scris.”

că România este stat de drept, democratic şi social, în care 
demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera 
dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul 
politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate.
În esenţă, susţine deputatul PSD, drepturile omului corespund 
necesităţilor fundamentale ale oamenilor: educaţia, sănătatea, 
condiţii adecvate de muncă şi remunerare proporţională 
lucrului prestat, proprietatea privată, un nivel de trai decent, 
participare la viaţa politică, libertatea religiei şi protecţia 
împotriva abuzurilor. Drepturile omului sunt drepturile pe care 
le posedă fiecare fiinţă umană, obţinute la naştere, şi care îi 
aparţin indiferent de naţionalitate, locul de reşedinţă, sex, 
etnie, culoare, religie, limbă sau orice alt statut. Ele sunt 
inerente tuturor fiinţelor umane, ceea ce înseamnă că niciun 
om, oriunde s-ar afla, nu poate fi vreodată lipsit de drepturile 
sale.

Citând din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, 
deputatul PSD subliniază că „toate persoanele îşi pot exercita, 

În declaraţia politică din 9 noiembrie 2021, deputatul PSD în acelaşi timp şi necondiţionat aceste drepturi şi libertăţi, 
Dumitru Coarnă aduce argumente în vederea stopării având o vocaţie egală în a se bucura de ele, de îndată ce au 
discriminării, menţionând articolul 1 din Declaraţia Universală fost «dobândite», adică de îndată ce persoana fiinţează, fiind 
a Drepturilor Omului conform căruia „toate fiinţele umane se exclusă de plano posibilitatea instituirii vreunei condiţii 
nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi, ele sunt 

suplimentare pentru acest exerciţiu”.
înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte 

Unul dintre principiile de bază ale drepturilor omului este unele faţă de altele în spiritul fraternităţii”.
principiul egalităţii şi nediscriminării, ceea ce semnifică că toţi Textul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului a fost 
suntem în mod egal îndreptăţiţi la drepturile noastre fără adoptat în 10 decembrie 1948, la Paris, de către Adunarea 
deosebire bazată pe sex, etnie, culoare, religie, limbă vorbită.Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU). Declaraţia a 
În finalul declaraţiei sale politice, Dumitru Coană face trimitere fost adoptată de 58 de state membre ale Adunării Generale a 
din nou la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care a ONU şi a reprezentat o consecinţă a acelei perioade, după ani 

de război şi milioane de vieţi pierdute. Statele semnatare au statuat că „toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în 
considerat necesară existenţa unui set de "reguli" care să demnitate şi drepturi” şi punctează concluzia, validată şi de 
stabilească anumite drepturi şi libertăţi universal valabile şi înstanţele naţionale şi internaţionale că “drepturile şi 
recunoscute, astfel încât să se evite multiplele cazuri de libertăţile fundamentale sunt consecinţa automată a calităţii 
încălcare a acestora. de persoană/ membru al familiei umane/ cetăţean, adică de 

om”.Deputatul a subliniat şi importanţa Constituţiei, care prevede 
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mele şi am depus 4 proiecte, acesta fiind 
chiar primul proiect de reabilitare a Casei 
Demetriade. Astăzi putem să spunem că 
suntem aproape de recepţia finală care va 
avea loc în decembrie. Un obiectiv 
important pentru municipiu, pentru copiii 
şcolilor din municipiul nostru dar şi din 
judeţ. Vă felicit pentru realizarea acestui 
obiectiv şi sunt convins că şi pentru 
perioada 2021-2027 Consiliul Judeţean va 
continua să depună proiecte pe Interreg VI.”, 
a declarat fostul director al Direcţiei de 
Dezvoltare Regională din cadrul CJ, Eduard 
Grama, coordonatorul echipei care a lucrat la 

În cursul lunii decembrie a.c. va avea loc elaborarea proiectelor, în prezent 
recepţia finală a obiectivului Casa administratorul public al municipiului. 
Demetriade, locaţie în care şi-a desfăşurat 

Valoarea totală a proiectului "Dezvoltarea 
activitatea secţia de copii a Bibliotecii 

produselor comune de turism şi revitalizarea 
Judeţene “Alexandru Odobescu”, reabilitat 

moştenirii culturale", semnat în urmă cu 3 ani prin fonduri europene în cadrul unui proiect 
de preşedintele Vasile Iliuţă şi primarul transfrontalier, depus pe Programul Interreg 
Silistrei, Yulian Naydenov, este de România – Bulgaria, accesat în august 2018. 
1.499.992,54 euro, lucrările de reabilitare şi Aşa au anunţat joi reprezentanţii Consiliului 
modernizare fiind estimate la 2,6 milioane Judeţean care au mai adăugat că odată 
lei.finalizată clădirea va fi deschisă publicului 

anul viitor după realizarea “digitalizărilor” După terminarea lucrărilor, estimate pe o 
care vizează şi instalarea unei cărţi interactive durată de 27 luni şi 28 de zile, clădirea va 
în holul muzeului. avea destinaţia de Secţie a Ştiinţelor Naturii, 
“În 2017, am pornit o cursă structură componentă a Muzeului Dunării de 
contracronometru împreună cu colegele Jos.

Deputatul PSD de Călăraşi, Constantin de la 19% la 5%. Iniţiativa PSD votată în 
Bîrcă a susţinut în Parlament o declaraţie Camera Deputaţilor susţine în primul 
politică referitoare la creşterile explozive rând persoanele vulnerabile din zonele 
ale preţurilor, subliniind că „Românii rurale. Ne referim la peste 2,7 milioane 
afectaţi trebuie protejaţi!” de locuinţe unde trăiesc în special 

pensionari şi agricultori cu venituri mici „Declaraţia politică de astăzi este 
care folosesc sobe cu lemne. Aceşti determinată de îngrijorarea faţă de 
oameni erau, practic, condamnaţi să situaţia categoriilor vulnerabile în 
suporte iarna în frig, fiindcă preţul contextul creşterii accentuate a 
lemnului de foc aproape s-a dublat în preţurilor. Potrivit datelor publicate 
acest an.recent de Institutul Naţional de 

Statistică, în luna octombrie, rata anuală Soluţia PSD vine în continuarea 
a inflaţiei a urcat la 7,9% de la 6,3% în pachetului de sprijin pentru cei afectaţi 
septembrie. România are cele mai mari de explozia preţurilor.

s-au scumpit cu 11,39%, mărfurile creşteri de preţuri din 2008 încoace. Pe Ţin să precizez că aceasta nu este o 
alimentare cu 5,25%, iar serviciile cu primul loc la scumpiri se află gazele. pledoarie pro-domo ci un îndemn 
3,96%. În aceste condiţii considerăm că Astfel că românii au plătit luna trecută cu adresat tuturor colegilor de a găsi 
nu putem rămâne indiferenţi şi se aproape 46% mai mult faţă de octombrie împreună soluţii care să asigure o viaţă 
impune să ajutăm milioane de români să 2020. Urmează energia electrică cu 24% mai bunăconcetăţenilor noştri care prin 
nu stea o iarnă întreagă în frig!şi combustibilii, cu 23%. Din coşul de încrederea acordatăprin votul lor şi-au 

consum luat în calcul de INS se constată Prin contribuţia specialiştilor, PSD a pus speranţele în noi.”, susţine 
că nu există produs sau serviciu care să elaborat documentaţia care prevede parlamentarul călărăşean prin 
nu se fi scumpit. Mărfurile nealimentare scăderea TVA-ului pentru lemnele de foc intermediul declaraţiei politice.

ştiu călărăşenii. Vom decide în funcţie de 
costurile care vor fi stabilite după 
proiectare.”, a declarant Grama care a 
dezvăluit şi ce intenţionează să construiască 
autorităţile locale în zona situată pe malul 
drept al braţului Borcea. “Ghidul aflat în 
consultare publică pe Interreg VI A România 
– Bulgaria, respectiv Euro Velo 6 poate 
permite ca în zona de insulă unde există o 
proprietate comună Consiliul Judeţean – 
Primăria Călăraşi să putem dezvolta viitoare 
investiţii pe fonduri europene. În acest 
moment ne interesează să construim un 
parc acvatic, obiectiv pe care l-am supus 
atenţiei celor de la BRCT.”, a precizat Grama.
Marţi, 26 octombrie, aleşii judeţeni au 
adoptat Hotărârea privind aprobarea cererii 
de finanţare şi a devizului general estimative Administratorul public al municipiului 
pentru obiectivul de investiţii „Pod peste Călăraşi, Eduard Grama, a declarat vineri că 
braţul Borcea, judeţul Călăraşi”. pentru amplasarea podului peste braţul 
Valoarea totală a obiectivului de investiţii Borcea, obiectiv ce ar putea să primească 
este de 179.311.186,02 lei inclusiv T.V.A., din finanţare în cadrul PNI Anghel Saligny, 
care valoarea solicitată de la bugetul de stat Consiliul Judeţean are în vedere două locaţii. 
de 174.575.419,00 lei inclusiv T.V.A.. “Avem două variante de lucru în atenţie. 
Diferenţa de 4.735.767,02 lei (TVA Inclus), Prima ar fi în completarea portului de 
reprezentând cheltuielile care nu se ambarcaţiuni pentru că limita de hotar cu 
finanţează de la bugetul de stat prin Ocolul Silvic va fi o şosea iar traversarea să 
Programul Naţional de Investiţii Anghel se facă în această zonă. A doua variantă am 
Saligny, va fi suportată din bugetul Judeţului.gândit-o în zona terasei River's, aşa cum o 

Printr-un mesaj postat miercuri pe pagina personală de 
Facebook, senatorul Nicuşor Cionoiu susţine că “PSD 
respinge categoric propunerea PNL şi USR privind 
certificatul verde, ce prevede ca nevaccinaţii să-şi 
plătească spitalizarea pentru tratarea COVID!”
Parlamentarul social-democrat menţionează că “Toate 
bolile infecţioase sunt urgenţe medicale ce necesită 
îngrijire gratuită. Tratamentul este gratuit la toate şi aşa 
trebuie să rămână. SarsCOV 2 este şi ea o boală 
infecţioasă. Nu se poate diferenţia! Este ilegal să li se ia 
dreptul la sănătate pe motiv că nu pot avea încredere în 
oamenii statului sub guvernarea de dreapta. Este o soluţie 
aberantă, deoarece toţi cetăţenii plătesc asigurări de 
sănătate, prin urmare, toţi au dreptul la aceleaşi servicii de 
spitalizare.”
Senatorul călărăşean a mai adăugat că “PSD susţine în 
continuare necesitatea vaccinului, însă nu dorim să 
constrângem oamenii prin impuneri şi restricţii care nu fac 
altceva decât să alimenteze ura oamenilor în ceea ce 
priveşte autorităţile statului.”

„PSD propune taxarea BOGĂŢIEI şi LUXULUI în România!”, 
susţine prin intermediul unui mesaj postat azi pe pagina 
personală de Facebook senatorul PSD de Călăraşi, Nicuşor 
Cionoiu care explică şi necesitatea includerii unei astfel de 
măsuri în viitorul program de guvernare.

„Trebuie să adoptăm o taxare mai consistentă a bogaţilor pentru 
a ne permite sprijinirea persoanelor cu venituri mici! Actualul 
sistem de impozitare nu ajută deloc la reducerea inegalităţilor. 
Dimpotrivă, observăm că inegalităţile sociale s-au adâncit în 
ultimii 2 ani în România pe fondul situaţiei pandemice! Doar 
Bulgaria, Letonia, Ungaria şi România mai păstrează acest sistem 
de impozitare.

În ultima perioadă, oamenii cu venituri reduse, au fost în 
pericolul de a-şi pierde locul de muncă şi salariul, fiind obligaţi 
să reziste în faţa unui val devastator al scumpirilor. Cei bogaţi, 
însă, nu au resimţit aproape deloc aceste schimbări.

Susţinem taxarea marilor averi, aşa cum există în marea 
majoritate a ţărilor europene! Cei bogaţi şi-au cam recuperat 
deja pierderile provocate de pandemie, pe când cei săraci vor 
avea nevoie de zece ani pentru a ieşi la lumină.”, se mai arată în 
mesajul postat pe FB.

extraordinar de mare.
Vom moderniza şi alte locuri de joacă pentru 
copii, terenuri de sport, parcări, pentru că 
sunt foarte multe cereri de locuri de parcare 
pentru că, de ce să nu recunoaştem, sunt şi 
generatoare de venituri la bugetul local.
Vom încerca să le dotăm cu iluminat şi 
camere video, pentru că numai aşa putem să 
asigurăm siguranţa bunurilor din parcările 
respective.Primarul municipiului Călăraşi, 
Ne-am îndreptat către copii şi anul acesta şi, Marius Dulce, a prezentat luni, 15 
da, vrem să facem locuri de joacă pentru că noiembrie, în cadrul unei conferinţe 
aceştia au nevoie de protecţie, de spaţii 

de presă principalele concluzii care s- moderne unde să petreacă timpul liber, cât 
au desprins din Raportul de mai aproape de casă, sub supravegherea 
activitate după primul an de mandat. părinţilor sau a bunicilor.

Nu îi uităm nici pe adulţi, pentru că avem în 
Documentul conţine lista obiectivelor plan achiziţionarea de aparate pentru fitness. 
finalizate sau în curs de desfăşurare, Deja am găsit o parte din locurile unde să le 
finanţate atât de la bugetul local cât şi din amplasăm, în zona blocurilor, ca să fie cât mai 
fonduri guvernamentale ori externe. Un aproape de ei.
capitol aparte este dedicat proiectelor cu 

Noi ne dorim să modernizăm Călăraşiul iar finanţare europeană, aflate în diferite stadii. 
dacă există conlucrare, dacă există un singur De asemenea sunt prezentate şi principalele 
interes, acela al cetăţeanului, se pot face obiective carevor fi demarate anul viitor.
foarte multe lucruri. Prin parteneriatul cu 

Raportul detaliază succint şi activităţile 
Consiliul Judeţean aţi văzut că s-a realizat 

exercitate de Direcţiile din cadrul Primăriei în 
modernizarea intrării în municipiul Călăraşi. 

primul an de mandat care a început pe 23 
În ceea ce ne priveşte, până la 30 noiembrie 

octombrie 2020, imediat după depunerea 
terminăm şi cu iluminatul în acea zonă de la 

jurământului de credinţă în faţa noului 
Siderca. Strada Varianta Nord am 

Consiliu Local rezultat în urma votului 
modernizat-o tot în urma parteneriatului cu 

exprimat de călărăşeni pe 27 septembrie 
Consiliul Judeţean. În viitorul apropiat, 

pietonală. Din acest motiv am rămas în urmă numai cu cei de la Pavaje Spaţii verzi. Deci, s-2020.
intenţionăm să încheiem un alt protocol cu CJ 

cu acest cartier, nereuşind să asfaltăm şi a lucrat foarte mult şi o să menţinem şi în „Am început mandatul sub auspiciile Călăraşi în baza căruia să lăţim şi porţiunea 
ultimul lot de străzi. În schimb, am izbutit să continuare ritmul.pandemiei. După un an tot în pandemie din Variantă cuprinsă între Saint Gobain şi 
asfaltăm cartierele Ceremac şi Farfuria cu cei Provocarea cea mai mare pentru viitor o suntem dar asta nu ne-a împiedicat să ne strada Sloboziei. Şi atunci putem spune că 
de la Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi. reprezintă proiectele europene. Au fost ţinem promisiunile făcute în campania avem cu ce ne mândri iar cine intră poate să 
Ţinta noastră din acest prim an de mandat a semnate proiecte europene, în valoare de electorală. A fost un an cu foarte multe circule aşa cum se cuvine într-un oraş demn 
fost să aşezăm infrastructura rutieră în peste 45 milioane euro, dar n-au fost provocări. De la pandemie până la creşteri de de un municipiu reşedinţă de judeţ.
municipiu întrucât vor urma proiecte care nu implementate la timp. În acest an trebuit să preţuri dar, cu toate acestea, nu ne-am lăsat 

Sunt foarte multe proiecte pe care vrem să le trebuie să-l bulverseze pe cetăţean. În acest accelerăm procedurile şi iată că am semnat învinşi.
facem împreună cu Consiliul Judeţean. sens, am ales să reabilităm străzile paralele contractele pentru „Promenada”, regenerare Am declarat în câteva rânduri că n-am reuşit 
Suntem oameni ai faptelor! Probabil că vor fi cu Bucureştiul care anul viitor va intra într-un Zona Vest şi Navrom, pista de biciclete. să onorez două promisiuni. Prima e legată de 
voci care să spună că ne tot lăudăm. Nu, amplu proces de modernizare. Obiectivul Urmează să semnăm curând şi contractul Cartierul Măgureni după ce am spus că vom 
pentru că o să şi facem aşa cum am arătat nostru a fost să asigurăm mobilitatea pentru strada Bucureşti întrucât în momentul finaliza canalizarea pluvială şi menajeră până 
până acum.cetăţenilor în condiţii optime în condiţiile în de faţă ne confruntăm cu o contestaţie. Toate la 1 iulie. Însă aşa cum aţi observat, creşterile 
2022 şi 2023 sunt anii celor mai mari care lucrările de pe strada Bucureşti vor crea, sunt proiecte majore, acestora adăugându-li-de preţuri la materialele de construcţii şi la 
provocări pentru municipiul Călăraşi. Pentru totuşi, un disconfort. Vrem să nu deranjăm se proiectele pe şcoli, aflate în faza de combustibil au luat-o razna. Acest lucru a 
că dorim, într-adevăr, să-l dezvoltăm. Cred că prea mult. implementare.făcut să decalăm termenul de finalizare fiind 
prima lucrare care începe o să fie În Raport, am detaliat sursele de finanţare În cazul acestor proiecte cu finanţare nevoiţi să renegociem din punct de vedere 
„pietonalul” din centru, unde o să vedeţi ce precum şi obiectivele realizate cu banii pe europeană, cel mai mare inamic al nostru financiar toate contractele. La fel s-a 
lucruri frumoase vor ieşi. Şi aici avem destul care i-am avut la dispoziţie. Concluziile le veţi este timpul întrucât până la finele anului întâmplat şi cu Bazarul Big. Chiar dacă s-a 
de multe provocări în implementarea trage dumneavoastră şi cetăţenii după ce veţi 2023 ar trebui să le finalizăm. În plus, lucrat într-un ritm destul de alert, nu am 
proiectului, pentru că trebuie să mutăm parcurge acest document. municipalitatea va trebui să suporte şi reuşit să-l finalizăm până la 30 noiembrie, aşa 
anumite locuri de parcare şi identificăm contravaloarea cheltuielilor neeligibile, care cum ne-am propus. Şi în acest caz va fi o Tot ce s-a realizat în acest an în municipiul 
altele în zona respectivă. Dar ştim ce trebuie din estimările noastre, se ridică la peste 10 declarare de o lună şi jumătate. Cred că în nostru s-a realizat cu resurse de la bugetul 
să facem şi în condiţiile acestea cred că milioane de euro.jurul datei de 1 februarie 2022, Bazarul Big va local. Pentru că nu am primit nimic de la 
imediat ce timpul ne va permite ne apucăm fi gata. Guvern, în urma rectificării. Sunt foarte multe lucruri de făcut în viitor. 
de lucru la acest proiect.Dacă anul acesta ne-am axat foarte mult pe N-am uitat de Cartierul Mircea Vodă. Timp de Am demonstrat că putem să facem lucruri 
Suntem oamenii care am promis şi am făcut! infrastructură rutieră, în 2022 vom interveni 1 an de zile toată documentaţia a fost depusă bune în Călăraşi chiar dacă am finanţat numai 
În rest, vă lăsăm pe dumneavoastră să numai în zonele care nu se intersectează cu la CNI, însă CNI a anunţat că nu mai de la bugetul local. Am făcut peste 14 km de 
judecaţi!”, a declarat primarul Marius Dulce.proiectele mari ca să nu creăm un deranj finanţează lucrări de infrastructură rutieră şi infrastructură rutieră, 8200 mp de trotuare 

Nicuşor Cionoiu: 
Pe hârtie, strategia Enel 
străluceşte. Dacă viitorul 
se vede bine, prezentul 
însă, nu se vede deloc

D. Coarnă: Stop discriminării! Persoane 
vaccinate vs. persoane nevaccinate

C. Bîrcă: Românii afectaţi de creşterile 
explozive de preţuri trebuie protejaţi!

N. Cionoiu: PSD respinge 
categoric propunerea PNL şi 

USR privind certificatul verde

N. Cionoiu: PSD propune taxarea 
BOGĂŢIEI şi LUXULUI în România!

n CJ Călăraşi

Reabilitarea Casei Demetriade, 
aproape de finalizare

E. Grama: Ne interesează 
să construim un parc acvatic

n Bilanţ | 1 an de mandat

M. Dulce: Am demonstrat că putem 
să facem lucruri bune în Călăraşi
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