
Primarul comunei Grădiştea, Vasile Matei, 
susţine că până în vara anului viitor, 
primăria va funcţiona într-un sediu nou, în 
acest moment lucrările de construire fiind 
realizate în procent de 60%. 
Obiectivul de investiţii „Construire sediu 
primărie D+P+1 etaj”, finanţat integral de la 
bugetul de stat prin Compania Naţională de 
Investiţii, a demarat în octombrie 2019, 
odată cu predarea către constructor a 
amplasamentului. „Noul sediu al Primăriei 
este executat în proporţie de 60%. După 
ce se va turna şi a doua placă se va putea 
lucra, în iarnă, la finisarea interioarelor. 
Cel târziu, în vara anului următor sperăm 
să ne mutăm. Se lucrează destul de bine. 
Este o lucrare importantă pentru 
comunitatea noastră. Dacă în clădirea 
veche într-un birou funcţionau mai multe 
compartimente, acum fiecare structură va 
avea propriul birou. Este o investiţie utilă 

de la Independenţa şi Ciocăneşti să care a mai precizat că recent s-a şi pentru cetăţenii care vor putea 
încheiem un parteneriat şi să depunem recepţionat un proiect mai vechi de beneficia de servicii mai prompte, mai 
împreună un proiect de alimentare cu asfaltare străzi în lungime totală de 3 km.rapide, mai eficiente.”, susţine primarul 
gaze în cele 3 comune. Împreună vom face Vasile Matei, aflat la primul său mandat. Proiecte depuse în cadrul Programului 
peste 4000 de adeziuni ceea ce o să ne Naţional de Investiţii Anghel Saligny în Viitorul sediu, în suprafaţă de 1476 mp, se 
confere şi punctaj maxim. Un astfel de vederea obţinerii finanţării de la Ministerul construieşte în acelaşi loc unde a 
proiect, indiferent cum va fi accesat, ar fi Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi funcţionat vechea primărie, vizavi de 
extrem de benefic pentru comuna Administraţiei pentru care au fost votate în Căminul Cultural, un alt obiectiv 
noastră.” cadrul Consiliului Local Hotărârile privind modernizat recent, tot prin fonduri de la 

aprobarea cererii de finanţare şi a devizului bugetul naţional. Trei proiecte depuse în cadrul PNI 
general estimativ:În acest moment, activitatea angajaţilor Anghel Saligny
1. Refacere străzi, şanţuri, acces în curţi, primăriei îşi desfăşoară activitatea într-un 

În cadrul Programului Naţional de Investiţii trotuare, parcare şi rigole carosabile în spaţiu amenajat în cadrul Şcolii din satul 
Anghel Saligny, primarul Vasile Matei a comuna Grădiştea, judeţul CălăraşiCuneşti.
solicitat acordul consilierilor locali pentru 

Valoarea totală a proiectului: 3.972.076,26 
depunerea a 3 proiecte care vizează Sistem de distribuţie gaze lei
refacere străzi, şanturi, trotuare, parcare şi naturale, un vis ce ar putea Valoare finanţată de la bugetul de stat: rigole carosabile, extindere sistem de reţea prinde contur în curând 3.582.223,92 leide canalizare şi respectiv modernizare 

Valoare finanţată de la bugetul local: Primarul Vasile Matei a dezvăluit că reţea drumuri de interes local, proiectele 
389.852,34 leiproiectul „Înfiinţare sistem de distrubuţie de hotărâri aferente fiind votate în 

gaze naturale în comuna Grădiştea”, depus 2. Extindere sistem reţea de canalizare în şedinţele de plen organizate în luna 
în decembrie 2020, pe POIM, a fost comuna Grădiştea, judeţul Călăraşioctombrie. Valoarea totală a acestora se 
declarat eligibil însă entuziasmul său a fost ridică la 35.468.316,28 lei, suma de la Valoarea totală a proiectului: 
moderat „Proiectul de gaz s-a depus în bugetul local necesară pentru acoperirea 18.823.349,39 lei
luna decembrie 2020 prin POIM. În urmă cheltuielilor neeligibile fiind de Valoare finanţată de la bugetul de stat: 
cu câteva săptămâni am fost înştiinţaţi că 1.267.032,82 lei. „Avem 3 proiecte depuse 18.309.754,09 lei
proiectul a fost declarat eligibil însă am în cadrul PNI Anghel Saligny. Unul de Valoare finanţată de la bugetul local: 
decis să nu-l anunţăm încă întrucât e o canalizare însemnând finalizare în satul 513.595,34 lei
diferenţă între a fi eligibil şi a fi finanţat. Grădiştea şi o parte din satul Cuneşti şi 

3. Modernizare reţea drumuri de interes Adică poate să fie eligibil fără finanţare. N- două de asfaltare. E vorba de refacerea 
local în comuna Grădiştea, judeţul Călăraşiam avut punctajul maxim întrucât ar fi străzilor unde s-a introdus canalizarea, 
Valoarea totală a proiectului: trebuit să întrunească 3000 de adeziuni. respectiv după ce va fi amanajată 
12.672.890,63 leiImposibil pentru că nu avem atâtea viitoarea reţea de canalizare. În satul 
Valoare finanţată de la bugetul de stat: gospodării pe raza comunei.”, a spus Matei Grădiştea se lucrează intens la staţia de 
12.309.305,49 leicare a continuat „În urma discuţiilor epurare care va fi gata în 2, 3 luni de zile. 

purtate se pare că avem şanse mari să fie La primăvară se va da spre folosinţă Valoare finanţată de la bugetul local: 
finanţat. Altfel, am vorbit deja cu colegii canalizarea”, a mai spus primarul Matei 363.585,14 lei
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Primarul Gabriel Rădulescu a anunţat recent pe pagina de 
Facebook a Primăriei comunei Independenţa că prima 
săptămână a anului viitor pe raza comunei va poposi 
caravana de screening/testare preventivă împotriva 
cancerului de col uterin în cadrul căreia testarea 
persoanelor va fi gratuită.
“În prima săptămână din luna ianuarie 2022 va sosi în 
comuna noastră o caravană de screening/testare 
preventivă împotriva cancerului de col uterin. Persoanele 
eligibile pentru testare sunt femeile cu vârsta cuprinsă 
între 24-64 de ani şi este GRATUITĂ. Persoanele care vor 
să se înscrie la testare o pot face la sediul primăriei.”, se 
arată în mesajul postat pe Facebook.

Pentru demararea proiectului privind extinderea reţelei de canalizare şi a 
staţiei de epurare în comuna Roseţi, primarul Nicolae Rîjnoveanu speră să 
obţină finanţare guvernamentală prin Programul Naţional de Investiţii Anghel 
Saligny, iniţiind în acest sens Hotărârea privind aprobarea cererii de finanţare 
şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii “Extindere reţea 
canalizare menajeră, racorduri la reţeaua de canalizare menajeră şi extindere 
staţie de epurare în comuna Roseţi, judeţul Călăraşi” în vederea includerii la 
finanţare prin Programul Naţional de Investiţii “Anghel Saligny“, adoptată de 
aleşii locali în şedinţa extraordinară convocată de îndată la începutul lunii.

„Având în vedere obiectivele majore prevăzute în Strategia de Dezvoltare 
Locală-Orizontul 2024 în vederea dezvoltării infrastructurii  este necesară 
derularea de investiţii ce presupun extinderea sitemului de canalizare 
menajeră precum şi extinderea staţiei de epurare a apelor uzate.

La această dată reţeaua de canalizare existentă nu acoperă întreaga  
suprafaţă a localităţii şi prin urmare este necesară extinderea acesteia pe 
următoarele străzi din localitate: Baladei, Ion Creangă, Parcului, Dunărea, 
Şcolii, Plaurului, Bradului, Izvor, Lebedei, General Popescu Ion Oiţă, C.A 
Rosetti, cu o lungime de aproximativ 5.000 m şi care va deservi un număr de 
680 beneficiari.”, se arată în Referatul de aprobare.

Valoarea totală a investiţiei este de 5.443.579,23 lei inclusiv TVA, din care 
suma finanţată de la bugetul de stat este de 3.998.394,84 lei, inclusiv TVA. 
Diferenţa de 1.445.184.39 lei (inclusiv TVA) va fi suportată din bugetul 
propriu al comunei.

Tot în cadrul aceleaşi şedinţe a fost adoptată şi Hotărârea privind aprobarea 
realizării Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) şi a 
devizului general necesare participării comunei Roseţi, judeţul Călăraşi la 
Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat 
public.

Cu: Adrian TiţieniCentrul Judeţean de Cultură şi 
Gen film: DocumentarCreaţie Călăraşi, instituţie 
Durata: 123 minutesubordonată Consiliului Judeţean 
Clasificare: AGCălăraşi, vă invite la film. Iată ce 
Premiera în România: 17.09.2021pelicule puteţi viziona la Cinema 3D 
Filmul te va purta timp de 2 ore în cele mai | 2D în perioada 26 noiembrie – 30 
sălbatice zone din România, printre cele mai decembrie 2021:
interesante animale, pentru a descoperi cele 
mai frumoase poveşti. Ţara ta, aşa cum nu ai 
văzut-o până acum! Lupul  şi Leul - 2D 

(variantă dublată) Encanto - 3D (variantă 
26.11., ora 12.30

dublată)27 – 28.11., orele 10.00 şi 12.30
30.11. – 01.12., ora 10.00 03.12., ora 12.30

Regia: Gilles de Maistre 04 – 05.12., orele 10.00 şi 12.30
Cu: voce – limba română: Vlad Rădescu 10.12., ora 12.30
(bunicul), Elias Ferkin (Allan), Viorel 11 – 12.12., orele: 10.00 şi 12.30
Păunescu (Joe), Ana Udroiu (Alma), Tudor Regia: Jared Bush, Byron Howard, Charise 
Morgovan (Eli), Alin Ciupercă (Charles), Castro Smith
Tudor Ianoş (Rapha). Cu: voce – limba română: Alina Chinie 
Gen film: Aventuri, Familie (Isabela), Armand Calota (Bruno), Viorel 
Durata: 99 minute Ionescu (Osvaldo), Victor Bucur (Felix), Anda 
Clasificare: AG Saltelechi (Luisa), Mihai Dăscălescu Cu: Carrie Coon, Mckenna Grace, Paul Rudd, Omul Păianjen: Niciun (Mariano), Georgiana Dumitru (Julieta), Bill Murray, Annie Potts, Sigourney WeaverPremiera în România: 29.10.2021

Amalia Uruc (Mirabel), Maria Alexievici Gen film: Comedie, FantasticDupă moartea bunicului ei, Alma, în vârstă drum spre casă - 2D 
(Dolores), Sorina Enea (Pepa).de 20 de ani, decide să se întoarcă la casa ei Durata: 124 minute 17 - 19.12.2021, orele 17.00 şi 20.00 Gen film: Animaţiedin copilărie - o insulă mica, în inima pădurii 

Clasificare: AP12 21 – 23.12.2021, ora 18:00canadiene. În timp ce este acolo, ea salvează Durata: 99 minute
Premiera în România: 03.12.2021doi pui neajutoraţi: un lup şi un leu. Ȋntre ei Clasificare: AG Regia: Jon Watts

se va crea o legătură specială, dar lumea lor După ce se mută într-un orăşel liniştit, o Premiera în România: 26.11.2021 Cu: Zendaya, Tom Holland, Benedict 
se prăbuşeşte în momentul în care mamă şi cei doi copii ai săi află că au o Acţiunea are loc într-un sat magic din Cumberbatch, Marisa Tomei, Jamie Foxx, 
pădurarul descoperă animalele şi le ia. Cei strânsă legătură cu echipa originală Columbia şi prezintă familia Madrigal, în Angourie Rice
doi fraţi pui vor începe acum o călătorie Ghostbusters şi încearcă să înţeleagă care fiecare membru are propriile sale Gen film: Acţiune, Aventuri, SFplină de pericole prin Canada pentru a se moştenirea lăsată în urmă de bunicul daruri, cum ar fi schimbarea formei, 
reuni cu Alma. familiei Durata: 113 minutecreşterea plantelor sau super-forţa. Chiar şi 

Premiera în România: 17.12.2021casa este fermecată, dansând în ritmul vieţii 
de zi cu zi. Însă Mirabel este singura din Pentru prima dată în istoria cinematografică Resident Evil: Bun venit în Hai să cântăm din nou - 2D familia ei care nu are posedă puteri speciale. a Spider-Man-ului, eroul nostru este 

Raccon - 2D demascat şi nu mai poate să-şi separe viaţa (variantă dublată)
normală de miza mare de a fi un super erou. 26 - 28.11.2021, orele 17.00 şi 20.00 17.12., ora 12.30Casa Gucci - 2D Când cere ajutor doctorului Strange, miza 30.11. – 02.12.2021, ora 18:00 18 – 19.12., orele 10.00 şi 12.30 devine şi mai periculoasă, obligându-l să 03 - 05.12.2021, orele 17.00 şi 20.00 Regia: Johannes Roberts descopere ce înseamnă cu adevărat să fii 27 – 30.12., ora 12.3007 – 09.12.2021, ora 18:00Cu: Hannah John-Kamen, Kaya Scodelario, Spider-Man.Regia: Garth JenningsRegia: Ridley ScottNeal McDonough, Tom Hopper, R.  Amell

Cu: voce – limba română: Ionuţ Grama Cu: Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Lady Gen film: Acţiune, Horror, Dramă, SF
(Buster), Ion Grosu (Jimmy Crystal), Petre Gaga, Jack HustonDurată: 107 minute Matrix: Renaşterea - 2DLupu (Klaus), Adina Lucaciu (Rosita), Tamara Gen film: Dramă, Crimă, ThrillerClasificare: N15 Roman (Meena), Mihai Munteniţă (Gunter), 27 - 30.12.2021, orele 17.00 şi 20.00 Durata: 157 minutePremiera în România: 26.11.2021 Viorel Păunescu (Clay Calloway), Cătălina Regia: Lana WachowskiClasificare: N 15Cândva prosper şi gazdă a gigantului Chirţan (Porsha Crystal), Viorel Ionescu (dra. 

Premiera în România: 26.11.2021 Cu: Keanu Reeves, Jonathan Groff, Carrie-farmaceutic Umbrella Corporation, Raccoon Kiki), Gabi Costin (Big Daddy), Ana Udroiu 
Anne Moss, Jada Pinkett SmithCity este acum un orăşel oarecare, Întins pe trei decenii pline cu dragoste, (Suki), Andreea Gaică (Ash), Dragoş Ioniţă 

îmbătrânit şi prăfuit. O dată plecată, trădare, decadenţă, răzbunare, şi, în final, (Johnny). Gen film: Acţiune, SF
compania a lăsat o moştenire monstruoasă. crimă, House of Gucci ne arată ce poate Gen film: Animaţie Durata: 148 minute
Când răul dă pe-afară şi începe să bântuie însemna un nume şi cât de departe va 

Durata: 112 minute Premiera în România: 27.12.2021străzile, vieţile localnicilor se schimbă merge o familie pentru a rămâne în control.
Clasificare: AGdramatic, iar supravieţuitorii trebuie să afle Franciza inovatoare care a redefinit genul 

ce a lăsat în urmă Umbrella, dacă vor să mai filmului SF şi de acţiune aduce în regia Premiera în România: 10.12.2021
prindă răsăritul. Vânatorii  de fantome: vizionarei Lana Wachowski mult aşteptatul Ceea ce începe ca un vis de succes devine o 

„Matrix Renaşterea”, al patrulea din serie. amintire emoţională a puterii muzicii de a Moştenirea - 2D 
Noul film reuneşte vedetele originale Keanu vindeca chiar şi cea mai zdrobită inimă. În România sălbatică - 2D 10 - 12.12.2021, orele 17.00 şi 20.00 Reeves şi Carrie-Anne Moss în rolurile acest sezon de sărbători, noul capitol din 

14 – 16.12.2021, ora 18:00 iconice pe care le-au făcut celebre, Neo şi 30.11. – 01.12., orele 12.30 şi 15.00 uimitoarea franciză animată soseşte cu vise 
Trinity.Regia: Jason ReitmanRegia: Dan Dinu, Cosmin Dumitrache mari şi melodii de succes spectaculoase.

n Primăria Grădiştea

n Centrul Judeţean de Creaţie şi Cultură Călăraşi

Program Cinema 3D/2D în perioada 26 noiembrie - 30 decembrie 2021

n Primăria Independenţa

Veşti bune pentru locuitorii comunei Ştefan Vodă, văduviţi zeci 
de ani de investiţii serioase, susceptibile să schimbe în bine faţa 
localităţii. După ce pe 23 septembrie, consilierii locali au adoptat 
în unanimitate Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei tehnico – economice pentru investiţia 
„Reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea 
Aşezământului Cultural din Comuna Ştefan Vodă”, recent Comisia 
nr. 1 a Consiliului Tehnico-Economic al Companiei Naţionale de 
Investiţii - "C.N.I." - S.A. a avizat favorabil Studiul de Fezabilitate 
privind proiectul mai sus-menţionat. Este rodul unei muncii 
intense depusă în acest an de primarul Ionel Zardova şi echipa sa 
din cadrul Primăriei pe care o conduce din toamna anului trecut.
Investiţia este evaluată la 4.737.733,88 lei (TVA inclus), valoarea 
finanţată din fonduri guvernamentale fiind de 4.588.984,91 lei 
(TVA inclus). Diferenţa de 148.748,97 lei va fi suportată din 
bugetul local. 
Suprafaţa total construită este de 801,45 mp, din care pentru 
corp Cămin, 470,81 mp, respectiv corp Atelier, 330,64 mp. 
Suprafaţa total desfăşurată este de 900,89 mp.
Cheltuielile pentru racordurile la utilităţi (energie electrică, apă, 
canal, gaz, etc) vor fi finanţate integral de la bugetul local. După 
realizarea obiectivului, Consiliul Local are obligaţia să menţină 
destinaţia acestuia şi să-l întreţină pe o perioadă de minim 15 
ani.
Amplasamentul a fost predat CNI conform unei hotărârii de 
Consiliu aprobată la finele lunii septembrie.

Conducerea Primăriei comunei Independenţa a anunţat pe 
pagina oficială de Facebook a instituţiei că a demarat 
implementarea proiectului ““Dezvoltarea sistemului de E- 
educaţie în comuna Independenţa“, aprobat în iulie 2021 
de Ministerul Fondurilor Europene, odată cu predarea 
direcţiunii Şcolii Gimnaziale George Vâlsan 31 de laptopuri 
şi tot atâtea tablete ce pot fi utilizate de personalul didactic 
al acestei unităţi de învăţământ.

“Astăzi 18.11.2021, Primăria comunei Independenţa, în 
calitate de lider al proiectului “Dezvoltarea sistemului de 
E- educaţie în comuna Independenţa“ a predat Şcolii 
Gimnaziale George Vâlsan din comuna Independenţa un 
nr de 31 buc. laptop HP şi 31 buc. tabletă grafică WACOM, 
acestea vor putea fi folosite de întreg personalul didactic 
al şcolii. În cadrul acestui proiect mai sunt în procedura de 
licitaţie următoare obiecte: 
- 208 tablete care vor fi folosite de către elevii Şcolii 
George Vâlsan din com. Independenţa 
- 13 table interactive şi 13 sisteme audio video pentru 
toate sălile de curs ale şcolii
Valoarea acestui proiect derulat din fonduri europene 
este de 607.949,92 lei fără TVA, beneficiar fiind Şcoala 
Gimnazială George Vâlsan din comuna Independenţa.”, se 
arată în mesajul semnat de primarul Gabriel Rădulescu, pe 
pagina de Facebook a Primăriei Independenţa.

Comuna  Ştefan Vodӑ, titular al 
„Actualizarea Planului Urbanistic General 
şi a Regulamentului Local de Urbanism al 
Comunei Ştefan Vodӑ”, amplasat în jud. 
Călăraşi, comuna Ştefan Vodă, anunţă 
publicul interesat asupra finalizării 
raportului de mediu ce poate fi consultat 
la sediul titularului, comuna Ştefan Vodă, 
în zilele de luni – vineri, între orele 10.00-
14.00 şi la sediul A.P.M. Călăraşi, 
municipiul Călăraşi, Şos. Chiciului, nr. 2, 
jud. Călăraşi, de luni- vineri, între orele 
10.00-14.00 până la data 10.01.2022.

Comentariile şi propunerile scrise din 
partea publicului interesat se primesc 
până la data de 10.01.2022, ora 12.00, 
sub semnătură şi cu datele de identificare, 
la Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Călăraşi, Şos. Chiciului, nr. 2, jud. Călăraşi 
sau pe adresele de e-
mail:office@apmcl.anpm.ro şi 
reglementari@apmcl.anpm.ro şi la 
Primăria Ștefan Vodă, judeţul Călăraşi, 
comuna Ştefan Vodă, str. Viorelelor, nr. 
114, e-mail: 
contact@autorizatiedemediu.ro.

Dezbaterea publică va avea loc prin e-
mail, în data de 10.01.2022, ora 12.00.

Vasile Matei: Un astfel de proiect, 
indiferent cum va fi accesat, ar fi extrem 

de benefic pentru comuna noastră

A început implementarea 
proiectului “Dezvoltarea 

sistemului de E-educaţie în 
comuna Independenţa“

Caravană de screening/testare 
preventivă împotriva 

cancerului de col uterin

n Primăria Roseţi 

Extinderea reţelei de canalizare şi a staţiei de 
epurare, finanţabilă prin PNI Anghel Saligny

n Primăria Ştefan Vodă

CNI a avizat favorabil SF-ul privind 
investiţia ”Reabilitare, modernizare, dotare 

si extinderea aşezământului cultural din 
comuna Ştefan Vodă, judeţul Călăraşi”

n Primăria Ştefan Vodă

Anunţ dezbatere publică 



Primarul comunei Grădiştea, Vasile Matei, 
susţine că până în vara anului viitor, 
primăria va funcţiona într-un sediu nou, în 
acest moment lucrările de construire fiind 
realizate în procent de 60%. 
Obiectivul de investiţii „Construire sediu 
primărie D+P+1 etaj”, finanţat integral de la 
bugetul de stat prin Compania Naţională de 
Investiţii, a demarat în octombrie 2019, 
odată cu predarea către constructor a 
amplasamentului. „Noul sediu al Primăriei 
este executat în proporţie de 60%. După 
ce se va turna şi a doua placă se va putea 
lucra, în iarnă, la finisarea interioarelor. 
Cel târziu, în vara anului următor sperăm 
să ne mutăm. Se lucrează destul de bine. 
Este o lucrare importantă pentru 
comunitatea noastră. Dacă în clădirea 
veche într-un birou funcţionau mai multe 
compartimente, acum fiecare structură va 
avea propriul birou. Este o investiţie utilă 

de la Independenţa şi Ciocăneşti să care a mai precizat că recent s-a şi pentru cetăţenii care vor putea 
încheiem un parteneriat şi să depunem recepţionat un proiect mai vechi de beneficia de servicii mai prompte, mai 
împreună un proiect de alimentare cu asfaltare străzi în lungime totală de 3 km.rapide, mai eficiente.”, susţine primarul 
gaze în cele 3 comune. Împreună vom face Vasile Matei, aflat la primul său mandat. Proiecte depuse în cadrul Programului 
peste 4000 de adeziuni ceea ce o să ne Naţional de Investiţii Anghel Saligny în Viitorul sediu, în suprafaţă de 1476 mp, se 
confere şi punctaj maxim. Un astfel de vederea obţinerii finanţării de la Ministerul construieşte în acelaşi loc unde a 
proiect, indiferent cum va fi accesat, ar fi Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi funcţionat vechea primărie, vizavi de 
extrem de benefic pentru comuna Administraţiei pentru care au fost votate în Căminul Cultural, un alt obiectiv 
noastră.” cadrul Consiliului Local Hotărârile privind modernizat recent, tot prin fonduri de la 

aprobarea cererii de finanţare şi a devizului bugetul naţional. Trei proiecte depuse în cadrul PNI 
general estimativ:În acest moment, activitatea angajaţilor Anghel Saligny
1. Refacere străzi, şanţuri, acces în curţi, primăriei îşi desfăşoară activitatea într-un 

În cadrul Programului Naţional de Investiţii trotuare, parcare şi rigole carosabile în spaţiu amenajat în cadrul Şcolii din satul 
Anghel Saligny, primarul Vasile Matei a comuna Grădiştea, judeţul CălăraşiCuneşti.
solicitat acordul consilierilor locali pentru 

Valoarea totală a proiectului: 3.972.076,26 
depunerea a 3 proiecte care vizează Sistem de distribuţie gaze lei
refacere străzi, şanturi, trotuare, parcare şi naturale, un vis ce ar putea Valoare finanţată de la bugetul de stat: rigole carosabile, extindere sistem de reţea prinde contur în curând 3.582.223,92 leide canalizare şi respectiv modernizare 

Valoare finanţată de la bugetul local: Primarul Vasile Matei a dezvăluit că reţea drumuri de interes local, proiectele 
389.852,34 leiproiectul „Înfiinţare sistem de distrubuţie de hotărâri aferente fiind votate în 

gaze naturale în comuna Grădiştea”, depus 2. Extindere sistem reţea de canalizare în şedinţele de plen organizate în luna 
în decembrie 2020, pe POIM, a fost comuna Grădiştea, judeţul Călăraşioctombrie. Valoarea totală a acestora se 
declarat eligibil însă entuziasmul său a fost ridică la 35.468.316,28 lei, suma de la Valoarea totală a proiectului: 
moderat „Proiectul de gaz s-a depus în bugetul local necesară pentru acoperirea 18.823.349,39 lei
luna decembrie 2020 prin POIM. În urmă cheltuielilor neeligibile fiind de Valoare finanţată de la bugetul de stat: 
cu câteva săptămâni am fost înştiinţaţi că 1.267.032,82 lei. „Avem 3 proiecte depuse 18.309.754,09 lei
proiectul a fost declarat eligibil însă am în cadrul PNI Anghel Saligny. Unul de Valoare finanţată de la bugetul local: 
decis să nu-l anunţăm încă întrucât e o canalizare însemnând finalizare în satul 513.595,34 lei
diferenţă între a fi eligibil şi a fi finanţat. Grădiştea şi o parte din satul Cuneşti şi 

3. Modernizare reţea drumuri de interes Adică poate să fie eligibil fără finanţare. N- două de asfaltare. E vorba de refacerea 
local în comuna Grădiştea, judeţul Călăraşiam avut punctajul maxim întrucât ar fi străzilor unde s-a introdus canalizarea, 
Valoarea totală a proiectului: trebuit să întrunească 3000 de adeziuni. respectiv după ce va fi amanajată 
12.672.890,63 leiImposibil pentru că nu avem atâtea viitoarea reţea de canalizare. În satul 
Valoare finanţată de la bugetul de stat: gospodării pe raza comunei.”, a spus Matei Grădiştea se lucrează intens la staţia de 
12.309.305,49 leicare a continuat „În urma discuţiilor epurare care va fi gata în 2, 3 luni de zile. 

purtate se pare că avem şanse mari să fie La primăvară se va da spre folosinţă Valoare finanţată de la bugetul local: 
finanţat. Altfel, am vorbit deja cu colegii canalizarea”, a mai spus primarul Matei 363.585,14 lei

7ACTUALITATE 6 ACTUALITATE

Primarul Gabriel Rădulescu a anunţat recent pe pagina de 
Facebook a Primăriei comunei Independenţa că prima 
săptămână a anului viitor pe raza comunei va poposi 
caravana de screening/testare preventivă împotriva 
cancerului de col uterin în cadrul căreia testarea 
persoanelor va fi gratuită.
“În prima săptămână din luna ianuarie 2022 va sosi în 
comuna noastră o caravană de screening/testare 
preventivă împotriva cancerului de col uterin. Persoanele 
eligibile pentru testare sunt femeile cu vârsta cuprinsă 
între 24-64 de ani şi este GRATUITĂ. Persoanele care vor 
să se înscrie la testare o pot face la sediul primăriei.”, se 
arată în mesajul postat pe Facebook.

Pentru demararea proiectului privind extinderea reţelei de canalizare şi a 
staţiei de epurare în comuna Roseţi, primarul Nicolae Rîjnoveanu speră să 
obţină finanţare guvernamentală prin Programul Naţional de Investiţii Anghel 
Saligny, iniţiind în acest sens Hotărârea privind aprobarea cererii de finanţare 
şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii “Extindere reţea 
canalizare menajeră, racorduri la reţeaua de canalizare menajeră şi extindere 
staţie de epurare în comuna Roseţi, judeţul Călăraşi” în vederea includerii la 
finanţare prin Programul Naţional de Investiţii “Anghel Saligny“, adoptată de 
aleşii locali în şedinţa extraordinară convocată de îndată la începutul lunii.

„Având în vedere obiectivele majore prevăzute în Strategia de Dezvoltare 
Locală-Orizontul 2024 în vederea dezvoltării infrastructurii  este necesară 
derularea de investiţii ce presupun extinderea sitemului de canalizare 
menajeră precum şi extinderea staţiei de epurare a apelor uzate.

La această dată reţeaua de canalizare existentă nu acoperă întreaga  
suprafaţă a localităţii şi prin urmare este necesară extinderea acesteia pe 
următoarele străzi din localitate: Baladei, Ion Creangă, Parcului, Dunărea, 
Şcolii, Plaurului, Bradului, Izvor, Lebedei, General Popescu Ion Oiţă, C.A 
Rosetti, cu o lungime de aproximativ 5.000 m şi care va deservi un număr de 
680 beneficiari.”, se arată în Referatul de aprobare.

Valoarea totală a investiţiei este de 5.443.579,23 lei inclusiv TVA, din care 
suma finanţată de la bugetul de stat este de 3.998.394,84 lei, inclusiv TVA. 
Diferenţa de 1.445.184.39 lei (inclusiv TVA) va fi suportată din bugetul 
propriu al comunei.

Tot în cadrul aceleaşi şedinţe a fost adoptată şi Hotărârea privind aprobarea 
realizării Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) şi a 
devizului general necesare participării comunei Roseţi, judeţul Călăraşi la 
Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat 
public.

Cu: Adrian TiţieniCentrul Judeţean de Cultură şi 
Gen film: DocumentarCreaţie Călăraşi, instituţie 
Durata: 123 minutesubordonată Consiliului Judeţean 
Clasificare: AGCălăraşi, vă invite la film. Iată ce 
Premiera în România: 17.09.2021pelicule puteţi viziona la Cinema 3D 
Filmul te va purta timp de 2 ore în cele mai | 2D în perioada 26 noiembrie – 30 
sălbatice zone din România, printre cele mai decembrie 2021:
interesante animale, pentru a descoperi cele 
mai frumoase poveşti. Ţara ta, aşa cum nu ai 
văzut-o până acum! Lupul  şi Leul - 2D 

(variantă dublată) Encanto - 3D (variantă 
26.11., ora 12.30

dublată)27 – 28.11., orele 10.00 şi 12.30
30.11. – 01.12., ora 10.00 03.12., ora 12.30

Regia: Gilles de Maistre 04 – 05.12., orele 10.00 şi 12.30
Cu: voce – limba română: Vlad Rădescu 10.12., ora 12.30
(bunicul), Elias Ferkin (Allan), Viorel 11 – 12.12., orele: 10.00 şi 12.30
Păunescu (Joe), Ana Udroiu (Alma), Tudor Regia: Jared Bush, Byron Howard, Charise 
Morgovan (Eli), Alin Ciupercă (Charles), Castro Smith
Tudor Ianoş (Rapha). Cu: voce – limba română: Alina Chinie 
Gen film: Aventuri, Familie (Isabela), Armand Calota (Bruno), Viorel 
Durata: 99 minute Ionescu (Osvaldo), Victor Bucur (Felix), Anda 
Clasificare: AG Saltelechi (Luisa), Mihai Dăscălescu Cu: Carrie Coon, Mckenna Grace, Paul Rudd, Omul Păianjen: Niciun (Mariano), Georgiana Dumitru (Julieta), Bill Murray, Annie Potts, Sigourney WeaverPremiera în România: 29.10.2021

Amalia Uruc (Mirabel), Maria Alexievici Gen film: Comedie, FantasticDupă moartea bunicului ei, Alma, în vârstă drum spre casă - 2D 
(Dolores), Sorina Enea (Pepa).de 20 de ani, decide să se întoarcă la casa ei Durata: 124 minute 17 - 19.12.2021, orele 17.00 şi 20.00 Gen film: Animaţiedin copilărie - o insulă mica, în inima pădurii 

Clasificare: AP12 21 – 23.12.2021, ora 18:00canadiene. În timp ce este acolo, ea salvează Durata: 99 minute
Premiera în România: 03.12.2021doi pui neajutoraţi: un lup şi un leu. Ȋntre ei Clasificare: AG Regia: Jon Watts

se va crea o legătură specială, dar lumea lor După ce se mută într-un orăşel liniştit, o Premiera în România: 26.11.2021 Cu: Zendaya, Tom Holland, Benedict 
se prăbuşeşte în momentul în care mamă şi cei doi copii ai săi află că au o Acţiunea are loc într-un sat magic din Cumberbatch, Marisa Tomei, Jamie Foxx, 
pădurarul descoperă animalele şi le ia. Cei strânsă legătură cu echipa originală Columbia şi prezintă familia Madrigal, în Angourie Rice
doi fraţi pui vor începe acum o călătorie Ghostbusters şi încearcă să înţeleagă care fiecare membru are propriile sale Gen film: Acţiune, Aventuri, SFplină de pericole prin Canada pentru a se moştenirea lăsată în urmă de bunicul daruri, cum ar fi schimbarea formei, 
reuni cu Alma. familiei Durata: 113 minutecreşterea plantelor sau super-forţa. Chiar şi 

Premiera în România: 17.12.2021casa este fermecată, dansând în ritmul vieţii 
de zi cu zi. Însă Mirabel este singura din Pentru prima dată în istoria cinematografică Resident Evil: Bun venit în Hai să cântăm din nou - 2D familia ei care nu are posedă puteri speciale. a Spider-Man-ului, eroul nostru este 

Raccon - 2D demascat şi nu mai poate să-şi separe viaţa (variantă dublată)
normală de miza mare de a fi un super erou. 26 - 28.11.2021, orele 17.00 şi 20.00 17.12., ora 12.30Casa Gucci - 2D Când cere ajutor doctorului Strange, miza 30.11. – 02.12.2021, ora 18:00 18 – 19.12., orele 10.00 şi 12.30 devine şi mai periculoasă, obligându-l să 03 - 05.12.2021, orele 17.00 şi 20.00 Regia: Johannes Roberts descopere ce înseamnă cu adevărat să fii 27 – 30.12., ora 12.3007 – 09.12.2021, ora 18:00Cu: Hannah John-Kamen, Kaya Scodelario, Spider-Man.Regia: Garth JenningsRegia: Ridley ScottNeal McDonough, Tom Hopper, R.  Amell

Cu: voce – limba română: Ionuţ Grama Cu: Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Lady Gen film: Acţiune, Horror, Dramă, SF
(Buster), Ion Grosu (Jimmy Crystal), Petre Gaga, Jack HustonDurată: 107 minute Matrix: Renaşterea - 2DLupu (Klaus), Adina Lucaciu (Rosita), Tamara Gen film: Dramă, Crimă, ThrillerClasificare: N15 Roman (Meena), Mihai Munteniţă (Gunter), 27 - 30.12.2021, orele 17.00 şi 20.00 Durata: 157 minutePremiera în România: 26.11.2021 Viorel Păunescu (Clay Calloway), Cătălina Regia: Lana WachowskiClasificare: N 15Cândva prosper şi gazdă a gigantului Chirţan (Porsha Crystal), Viorel Ionescu (dra. 

Premiera în România: 26.11.2021 Cu: Keanu Reeves, Jonathan Groff, Carrie-farmaceutic Umbrella Corporation, Raccoon Kiki), Gabi Costin (Big Daddy), Ana Udroiu 
Anne Moss, Jada Pinkett SmithCity este acum un orăşel oarecare, Întins pe trei decenii pline cu dragoste, (Suki), Andreea Gaică (Ash), Dragoş Ioniţă 

îmbătrânit şi prăfuit. O dată plecată, trădare, decadenţă, răzbunare, şi, în final, (Johnny). Gen film: Acţiune, SF
compania a lăsat o moştenire monstruoasă. crimă, House of Gucci ne arată ce poate Gen film: Animaţie Durata: 148 minute
Când răul dă pe-afară şi începe să bântuie însemna un nume şi cât de departe va 

Durata: 112 minute Premiera în România: 27.12.2021străzile, vieţile localnicilor se schimbă merge o familie pentru a rămâne în control.
Clasificare: AGdramatic, iar supravieţuitorii trebuie să afle Franciza inovatoare care a redefinit genul 

ce a lăsat în urmă Umbrella, dacă vor să mai filmului SF şi de acţiune aduce în regia Premiera în România: 10.12.2021
prindă răsăritul. Vânatorii  de fantome: vizionarei Lana Wachowski mult aşteptatul Ceea ce începe ca un vis de succes devine o 

„Matrix Renaşterea”, al patrulea din serie. amintire emoţională a puterii muzicii de a Moştenirea - 2D 
Noul film reuneşte vedetele originale Keanu vindeca chiar şi cea mai zdrobită inimă. În România sălbatică - 2D 10 - 12.12.2021, orele 17.00 şi 20.00 Reeves şi Carrie-Anne Moss în rolurile acest sezon de sărbători, noul capitol din 

14 – 16.12.2021, ora 18:00 iconice pe care le-au făcut celebre, Neo şi 30.11. – 01.12., orele 12.30 şi 15.00 uimitoarea franciză animată soseşte cu vise 
Trinity.Regia: Jason ReitmanRegia: Dan Dinu, Cosmin Dumitrache mari şi melodii de succes spectaculoase.

n Primăria Grădiştea

n Centrul Judeţean de Creaţie şi Cultură Călăraşi

Program Cinema 3D/2D în perioada 26 noiembrie - 30 decembrie 2021

n Primăria Independenţa

Veşti bune pentru locuitorii comunei Ştefan Vodă, văduviţi zeci 
de ani de investiţii serioase, susceptibile să schimbe în bine faţa 
localităţii. După ce pe 23 septembrie, consilierii locali au adoptat 
în unanimitate Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei tehnico – economice pentru investiţia 
„Reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea 
Aşezământului Cultural din Comuna Ştefan Vodă”, recent Comisia 
nr. 1 a Consiliului Tehnico-Economic al Companiei Naţionale de 
Investiţii - "C.N.I." - S.A. a avizat favorabil Studiul de Fezabilitate 
privind proiectul mai sus-menţionat. Este rodul unei muncii 
intense depusă în acest an de primarul Ionel Zardova şi echipa sa 
din cadrul Primăriei pe care o conduce din toamna anului trecut.
Investiţia este evaluată la 4.737.733,88 lei (TVA inclus), valoarea 
finanţată din fonduri guvernamentale fiind de 4.588.984,91 lei 
(TVA inclus). Diferenţa de 148.748,97 lei va fi suportată din 
bugetul local. 
Suprafaţa total construită este de 801,45 mp, din care pentru 
corp Cămin, 470,81 mp, respectiv corp Atelier, 330,64 mp. 
Suprafaţa total desfăşurată este de 900,89 mp.
Cheltuielile pentru racordurile la utilităţi (energie electrică, apă, 
canal, gaz, etc) vor fi finanţate integral de la bugetul local. După 
realizarea obiectivului, Consiliul Local are obligaţia să menţină 
destinaţia acestuia şi să-l întreţină pe o perioadă de minim 15 
ani.
Amplasamentul a fost predat CNI conform unei hotărârii de 
Consiliu aprobată la finele lunii septembrie.

Conducerea Primăriei comunei Independenţa a anunţat pe 
pagina oficială de Facebook a instituţiei că a demarat 
implementarea proiectului ““Dezvoltarea sistemului de E- 
educaţie în comuna Independenţa“, aprobat în iulie 2021 
de Ministerul Fondurilor Europene, odată cu predarea 
direcţiunii Şcolii Gimnaziale George Vâlsan 31 de laptopuri 
şi tot atâtea tablete ce pot fi utilizate de personalul didactic 
al acestei unităţi de învăţământ.

“Astăzi 18.11.2021, Primăria comunei Independenţa, în 
calitate de lider al proiectului “Dezvoltarea sistemului de 
E- educaţie în comuna Independenţa“ a predat Şcolii 
Gimnaziale George Vâlsan din comuna Independenţa un 
nr de 31 buc. laptop HP şi 31 buc. tabletă grafică WACOM, 
acestea vor putea fi folosite de întreg personalul didactic 
al şcolii. În cadrul acestui proiect mai sunt în procedura de 
licitaţie următoare obiecte: 
- 208 tablete care vor fi folosite de către elevii Şcolii 
George Vâlsan din com. Independenţa 
- 13 table interactive şi 13 sisteme audio video pentru 
toate sălile de curs ale şcolii
Valoarea acestui proiect derulat din fonduri europene 
este de 607.949,92 lei fără TVA, beneficiar fiind Şcoala 
Gimnazială George Vâlsan din comuna Independenţa.”, se 
arată în mesajul semnat de primarul Gabriel Rădulescu, pe 
pagina de Facebook a Primăriei Independenţa.

Comuna  Ştefan Vodӑ, titular al 
„Actualizarea Planului Urbanistic General 
şi a Regulamentului Local de Urbanism al 
Comunei Ştefan Vodӑ”, amplasat în jud. 
Călăraşi, comuna Ştefan Vodă, anunţă 
publicul interesat asupra finalizării 
raportului de mediu ce poate fi consultat 
la sediul titularului, comuna Ştefan Vodă, 
în zilele de luni – vineri, între orele 10.00-
14.00 şi la sediul A.P.M. Călăraşi, 
municipiul Călăraşi, Şos. Chiciului, nr. 2, 
jud. Călăraşi, de luni- vineri, între orele 
10.00-14.00 până la data 10.01.2022.

Comentariile şi propunerile scrise din 
partea publicului interesat se primesc 
până la data de 10.01.2022, ora 12.00, 
sub semnătură şi cu datele de identificare, 
la Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Călăraşi, Şos. Chiciului, nr. 2, jud. Călăraşi 
sau pe adresele de e-
mail:office@apmcl.anpm.ro şi 
reglementari@apmcl.anpm.ro şi la 
Primăria Ștefan Vodă, judeţul Călăraşi, 
comuna Ştefan Vodă, str. Viorelelor, nr. 
114, e-mail: 
contact@autorizatiedemediu.ro.

Dezbaterea publică va avea loc prin e-
mail, în data de 10.01.2022, ora 12.00.

Vasile Matei: Un astfel de proiect, 
indiferent cum va fi accesat, ar fi extrem 

de benefic pentru comuna noastră

A început implementarea 
proiectului “Dezvoltarea 

sistemului de E-educaţie în 
comuna Independenţa“

Caravană de screening/testare 
preventivă împotriva 

cancerului de col uterin

n Primăria Roseţi 

Extinderea reţelei de canalizare şi a staţiei de 
epurare, finanţabilă prin PNI Anghel Saligny

n Primăria Ştefan Vodă

CNI a avizat favorabil SF-ul privind 
investiţia ”Reabilitare, modernizare, dotare 

si extinderea aşezământului cultural din 
comuna Ştefan Vodă, judeţul Călăraşi”

n Primăria Ştefan Vodă

Anunţ dezbatere publică 
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