
Construirea unui pod peste Braţul Borcea este una din priorităţile 
pe care ni le asumăm, a precizat preşedintele CJ Călăraşi, Vasile 
Iliuţă în cadrul unei conferinţe de presă desfăşurată joia trecută la 
sediul PSD Călăraşi.
“Dacă stăm bine şi ne gândim, judeţul Călăraşi are nevoie de acea 
infrastructură pentru că deţinem 13 ha de teren şi am promis celor 
care au fost demolaţi că vom realiza un PUZ ca să le dăm locuri 
pentru a-şi construi case pe zona aceea de insula”, a continuat Iliuţă 
care a mai adăugat că pentru viitoarea investiţie ce va prinde contur 
prin PNI Anghel Saligny s-a întocmit un Studiu de Fezabilitate. 
“Există un Studiu de Fezabilitate întocmit de către CJ Călăraşi şi 
avem estimarea costurilor. SF-ul a fost elaborat de firma care a 
proiectat podul de la Şoldanu contra sumei de 30 de mii de euro.”
Iliuţă a mai precizat că “avem deja aprobarea acestui pod care va fi 
amendat cu creşterile de preţuri şi de manoperă”.

Luând în considerare necesitatea luării unor măsuri urgente care să Pod peste braţul Borcea, investiţie de 
asigure un climat investiţional atractiv pentru regiune şi de sprijinire 

circa 180 de milioane de lei în dezvoltarea infrastructurii de bază, în vederea asigurării unei 
dezvoltări armonioase şi de îmbunătăţire a nivelului de trai al Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a CJ Călăraşi din 26 octombrie 
cetăţenilor, coroborat cu prevederile OUG nr.95/2021 si a 2021 s-a aflat şi Hotărârea privind aprobarea cererii de finanţare şi a 
obiectivelor de investiţii ce se pot realiza prin Programului Naţional devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Pod peste 
de Investiţii „Anghel Saligny”, U.A.T judeţul Călăraşi, va depune spre braţul Borcea, judeţul Călăraşi” care a trecut de votul aleşilor 
finanţare proiectul „Pod peste braţul Borcea, judeţul Călăraşi”.”, se judeţeni.
arată în Referatul de aprobare.„Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei vine în 
Valoarea totală a proiectului este de 179.311.186,02 lei (inclusiv sprijinul comunităţilor locale cu investiţii realizate prin Programul 
T.V.A)., din care valoarea solicitată de la bugetul de stat de Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, un program multianual 
174.575.419,00 lei (inclusiv T.V.A). Diferenţa de 4.735.767,02 lei finanţat de la bugetul de stat, care are ca obiectiv general creşterea 
(inclusiv T.V.A) va fi suportată din bugetul Judeţului.coeziunii teritoriale prin echiparea unităţilor administrativ-
Podul, amplasat în partea de sud a portului de ambarcaţiuni, va fi teritoriale cu dotări tehnico-edilitare şi de acces la căile de 
accesibil nu doar pietonilor ci şi vehiculelor cu o greutate totală comunicaţie, îmbunătăţirea atât a condiţiilor de viaţă cât şi a 
admisă de până la 3,5 tone.standardelor de muncă pentru toţi locuitorii României.
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Vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Mihai Beştea, a de tone, nivelul atins fiind de doar 10 de mii de tone. reprezentanţii Comisariatului Călăraşi al Gărzii Naţionale de 
declarat în cadrul unei conferinţe de presă, desfăşurată la „Conform planului de gestionare a deşeurilor trebuie să Mediu, Prefecturii, Consiliului Judeţean şi Asociaţiei de 
sediul PSD Călăraşi, că în urma discuţiilor avute cu noul mergem în funcţie de tipul de deşeu de la 45% până la 70% Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a 
comisar şef al Gărzii de Mediu Călăraşi, Marian Borondel s-a Deşeurilor Călăraşi, fiind discutate problemele din domeniul 
luat decizia înfiinţării unui grup de lucru care să analizeze colectării deşeurilor, care au dus la aplicarea amenzilor.
planul judeţean de gestionare al deşeurilor în condiţiile în "În Călăraşi, problema depozitărilor necontrolate de deşeuri 
care toate cele 55 de primării din Călăraşi au fost amendate, a devenit extrem de gravă, iar situaţia nu mai poate 
cu câte 15 mii de lei fiecare,, în ultimele luni, de comisarii de continua în acest fel. Consiliul Judeţean le-a cerut 
mediu pentru depozitarea necontrolată de deşeuri. primăriilor să ia măsuri pentru salubrizarea terenurilor şi 
„Ieri (n.r. miercuri, 23 martie) am primit vizita noului pentru prevenirea unor noi depozitări. Spre exemplu, una 
comisar – şef al Gărzii de Mediu Călăraşi, dl Marian din soluţii, în zonele în care depozitele necontrolate sunt 
Borondel care ne-a adus la cunoştinţă o serie de probleme formate cu precădere din deşeuri provenite din construcţii 
pe care Garda de Mediu le-a depistat în urma verificărilor va fi asocierea mai multor primării, în jurul unei platforme 
efectuate în toate cele 55 de UAT-uri. comune şi gratuite de depozitare pentru populaţie, unde 
Din păcate, toate cele 55 de UAT-uri au fost sancţionate. Din resturile din construcţii să fie prelucrate în comun, cu 
punctul nostru de vedere ni s-ar fi părut normal ca prima ajutorul unor utilaje speciale, iar materialele rezultate să fie 
întâlnire a noului comisar şef să se lase cu cel mult utilizate la asfaltarea străzilor din localităţile respective. De 
avertismente şi cu o nouă optică pe care dumnealui vrea s-o asemenea, acolo unde deşeurile vegetale sunt din cantitatea respectivă. De exemplu pentru deşeurile 
implementeze în gestionarea deşeurilor din judeţul Călăraşi. predominante, vor fi achiziţionate tocătoare speciale, iar DEEE cantitatea pe care ne-am asumat-o e 45% din total 
După discuţiile avute, am hotărât să constituim un grup de materialul rezultat va fi folosit pentru prepararea cantitate. La nivelul deşurilor generate din construcţii până 
lucru format dintr-un reprezentant al Gărzii de Mediu, al compostului necesar în agricultura din judeţ”, a declarat la 70%. Ar fi trebuit undeva la 60 de mii de tone să colectăm 
Agenţiei de Mediu şi reprezentanţi ai celor doi operatori de Marian Borondel, comisar şef al Gărzii de Mediu Călăraşi.selectiv într-un an de zile la nivelul judeţului. S-au colectat 
salubritate care operează pe raza judeţului Călăraşi. Acest undeva până la 10 mii de tone. Diferenţa e destul de mare, Reprezentanţii autorităţilor locale au dat asigurări că vor 
grup de lucru va analiza planul judeţean de gestiune al toate aceste lucruri implică nişte costuri suplimentare pe înfiinţa, conform legii, puncte de colectare a deşeurilor de 
deşeurilor, lucru pe care l-am şi făcut cu dl comisar şef şi am care din păcate le suportă cetăţeanul sau Primăria.”, a echipamente electrice şi electronice (DEEE) şi campanii 
depistat o serie de probleme. Cea mai importantă este conchis vicepreşedintele CJ Călăraşi. periodice de colectare a deşeurilor voluminoase.
aceea că la nivelul judeţului nu se colectează selectiv "Este o primă discuţie pe acest subiect foarte sensibil. M. Borondel: În Călăraşi, problema cantitatea pe care ne-am asumat-o prin acest plan. Am Colectarea corectă a deşeurilor şi protecţia mediului în 
hotărât să facem vizite în fiecare UAT împreună cu primarul depozitărilor necontrolate de deşeuri a acelaşi timp. Încercăm să găsim soluţiile cele mai bune 
şi responsabilii din zonă ca să identificăm soluţii pentru a pentru a corecta acolo unde se greşeşte şi de a continua devenit extrem de gravă, iar situaţia nu 
determina cetăţenii să colecteze selectiv.”, a spus Beştea acolo unde modul de colectare se desfăşoară conform”, a 

mai poate continua în acest felcare a mai adăugat că la nivelul judeţului cantitatea de declarat, pe pagina de Facebook, Vasile Iliuţă, preşedintele 
deşeuri care trebuie colectată selectivă se ridică la 60 de mii Miercuri a avut loc o întâlnire la care au participat consiliului Judeţean Călăraşi.

Numărul burselor sociale pe criterii medicale “Potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. Călăraşi nr. 184 din 14.10.2021, act 
acordate elevilor cu nevoi speciale din cadrul 1094/2021, în anul şcolar 2021-2022, administrativ anexat prezentului referat, s–a 
Şcolii Gimnaziale nr. 1 Călăraşi a crescut de la cuantumul minim al burselor de ajutor social, aprobat pentru anul şcolar 2021 – 2022 
65 la 90. Decizia a fost luată de consilierii de care pot beneficia elevii din învăţământul acordarea unui număr de 65 de burse sociale 
judeţeni, convocaţi pe 2 martie în şedinţă preuniversitar de stat, cu frecvenţă, în pe criterii medicale, bursa fiind în cuantum de 
extraordinară, care au adoptat Hotărârea semestrul I este de 100 lei, în semestrul al II- 250 lei/lună.
pentru modificarea Hotărârii nr. 184/2021 lea este de 200 de lei, autorităţile deliberative 

Pentru anul şcolar în curs, propun un cuantum privind aprobarea numărului şi cuantumului ale administraţiei publice locale finanţatoare 
al bursei sociale de 250 lei/lună pentru un burselor sociale pe criterii medicale acordate putând stabili un cuantum mai mare al 
număr de 90 de beneficiari, în conformitate cu elevilor Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 1 burselor, în funcţie de posibilităţile financiare 

Călăraşi pentru anul şcolar 2021-2022. ale unităţilor administrativ-teritoriale pe care modificările aduse de Ordinul nr. 3073/2022 
Cuantumul unei astfel de burse este de 250 de le reprezintă. Ordinului ministrului educaţiei nr. 5870/2021.”, 
lei / lună. se arată în Referatul de aprobare.Precizez că, prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Primarul localităţii Roseţi, Nicolae Rîjnoveanu speră să obţină „Având în vedere obiectivele majore prevăzute în Strategia de 
finanţare prin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny Dezvoltare Locală-Orizontul 2024 în vederea dezvoltării 
pentru proiectul privind extinderea reţelei de canalizare menajeră infrastructurii este necesară derularea de investiţii ce presupun 
şi a staţiei de epurare, valoarea investiţiei fiind estimată la circa 5,5 extinderea sistemului de canalizare menajeră precum şi extinderea 
milioane lei (TVA inclus). staţiei de epurare a apelor uzate.

“Pe PNI Anghel Saligny vreau să primesc finanţare pentru 
proiectul de extindere canalizare astfel încât să leg şcoala din 
sector, dispensarul şi căminul pe partea de sud” a precizat 
primarul Rîjnoveanu care a avut şi un “sfat” pentru colegii săi 
primari. “Haideţi să vă spun ceva. Le-am spus-o şi colegilor mei să 
nu se hazardeze în mai multe lucrări pentru că personalul din 
aparatul de specialitate al primarului este insuficient. Nu poţi 
să=l măreşti. Aici trebuie să intre şi contractualii. Nu poţi să 
renunţi cu una, cu două la un post în detrimental altuia sau să 
formezi altul. Trebuie să se gândească bine pentru că aparatul de 
specialitate trebuie să ducă la bun final execuţia lucrărilor. Foarte 
greu! Dacă ne băgăm în 3, 4 lucrări din astea mari pur şi simplu 
“i-am omorât”. Nu ştiu câţi ar mai rămâne în Primărie. Aici, 
Contabilitatea a lucrat aseară până la ora 9, cei de la Investiţii şi 
Urbanism, la fel.Nu se mai poate! Am câţiva oameni şi cu 
recensământul. Cât să tragi pe ei? Cât poţi să-i întinzi? Se rupe pe 
undeva... S-ar putea ca în aceste proiecte să nu fie prins 
managementul lucrărilor. Şi atunci, ce faci? Nu poţi să-l obligi cu La această dată reţeaua de canalizare existentă nu acoperă 
ore suplimentare. Îşi face datoria ca om şi cu asta, basta!”, a întreaga suprafaţă a localităţii şi prin urmare este necesară 
conchis primarul Nicolae Rîjnoveanu. extinderea acesteia pe următoarele străzi din localitate: Baladei, 

Ion Creangă, Parcului, Dunărea, Şcolii, Plaurului, Bradului, Izvor, 
La începutul lunii noiembrie 2021, consilierii locali au adoptat în 

Lebedei, General Popescu Ion Oiţă, C.A Rosetti, cu o lungime de 
şedinţă extraordinară convocată de îndată Hotărârea privind 

aproximativ 5.000 m şi care va deservi un număr de 680 
aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ 

beneficiari.”, se arată în Referatul de aprobare.
pentru obiectivul de investiţii “Extindere reţea canalizare 

Valoarea totală a investiţiei este de 5.443.579,23 lei inclusiv TVA, menajeră, racorduri la reţeaua de canalizare menajeră şi extindere 
din care suma finanţată de la bugetul de stat este de 3.998.394,84 staţie de epurare în comuna Roseţi, judeţul Călăraşi” în vederea 
lei, inclusiv TVA. Diferenţa de 1.445.184.39 lei (inclusiv TVA) va fi includerii la finanţare prin Programul Naţional de Investiţii “Anghel 
suportată din bugetul propriu al comunei.Saligny“.

Veşti bune pentru locuitorii comunei Roseţi! Aşteptăm să fim chemaţi şi să semnăm 
Primarul Nicolae Rîjnoveanu speră ca în contractul de finanţare şi să dăm drumul 
perioada imediat următoare să semneze mai repede. E păcat, de ce să treacă 
contractul de proiectare şi execuţie al timpul. Oricum, aş dori ca anul ăsta, cel 
proiectului “Înfiinţare sistem de distribuţie puţin, să trecem la licitaţii. Anul viitor să 
gaze naturale în localitatea Roseţi, judeţul începem execuţia. E bine să ne grăbim desi 
Călăraşi”, finanţat prin Programul Naţional e timp până în 2027. Dar noi sperăm să/l 
de Investiţii Anghel Saligny. Depus iniţial pe executăm mai devreme şi chiar am 
POIM, proiectul nu a fost selectat pentru promisiunea în sensul acesta că se poate 
finanţare, totalizând doar 58,25 puncte. rezolva.”, a declarat primarul Răjnoveanu.

PNI Anghel Saligny, suplimentat 
cu 15,5 miliarde lei

La începutul acestei luni, la propunerea 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei (MDLPA), Guvernul României 
a suplimentat bugetul Programului Naţional 
de Investiţii ”Anghel Saligny” cu 15,5 
miliarde de lei. Astfel, bugetul total al 
Programului, în perioada 2021-2028, este 
de 65,5 miliarde de lei, anunţă ministrul “Până la semnarea mai contractului mai e 
Cseke Attila care a mai adăugat “Pe de o un pas de făcut. Deja s-a stabilit cu 
parte, este nevoie de 5,5 miliarde lei proiectantul şi consultantul ce-ar mai fi de 
întrucât MDLPA va prelua de la Ministerul completat conform PNI Anghel Saligny. Noi 
Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) am dat acum 2 zile (n.r. miercuri, 27 
finanţarea celor 105 proiecte mature care aprilie) Hotărârea de Consiliu prin care am 
vizează dezvoltarea reţelelor inteligente de aprobat trecerea acestui proiect pe PNI 
distribuţie a gazelor naturale, dar a căror Anghel Saligny pentru că aveam culoarul 
valoare excedează plafonul alocat în deschis. Cele 104 proiecte sunt cu un pas 
cadrul Programului Operaţional în faţa celor care acum se preocupă să 
Infrastructură Mare, coordonat de MIPE.”depună documentaţia.

Consiliul Judeţean Călăraşi se înscrie în 
„Programul privind ecologizarea zonelor 
afectate de deşeuri – Curăţăm România”, lansat 
de Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor prin 
Administraţia Fondului de Mediu pe 5 aprilie şi 
care se va derula până pe 6 iunie. În acest sens, 
consilierii judeţeni, convocaţi miercuri în şedinţă 
ordinară, au adoptat Hotărârea privind 
aprobarea Acordului de parteneriat între 
Judeţul Călăraşi, prin Consiliul Judeţean 
Călăraşi, Asociaţia Green Space Olteniţa şi 
Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Dunărea 
de Jos Călăraşi pentru proiectul “Curăţăm 
România” în cadrul Programului privind 
ecologizarea zonelor afectate de deşeuri.

Scopul Programului îl reprezintă finanţarea 
nerambursabilă, din Fondul pentru mediu, a 
proiectelor vizând ecologizarea zonelor afectate 
de poluarea cu deşeuri. Obiectul Programului îl 
reprezintă susţinerea financiară a activităţilor 
vizând colectarea deşeurilor, în vederea 
ecologizării zonelor afectate de poluare. Pentru 
îndeplinirea scopului Programului se va urmări 
colectarea deşeurilor astfel încât acestea să 
poată fi valorificate/reciclate conform legii.

„Sunt eligibile proiectele care au ca scop 
ecologizarea zonelor afectate de poluarea cu 
deşeuri (plastic, metal, deşeuri de echipamente 
electrice şi electronice, sticlă, hârtie, cartoane, 
lemn, cauciuc, materiale textile, baterii şi 
acumulatori, anvelope), inclusiv a gospodăriilor, 
zonelor de protecţie din jurul lacurilor naturale, 
lacurilor de acumulare, cursurilor de apă, 
digurilor, canalelor, barajelor şi a altor lucrări 
hidrotehnice, câmpurilor, pădurilor, de pe raza 
teritorială a asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară, doar în condiţiile în care 
cantităţile respective de deşeuri nu intră în 
responsabilitatea operatorilor 
licenţiaţi/autorizaţi, conform contractelor 
încheiate de solicitant cu aceştia. 

Pentru realizarea acestei activităţi, beneficiarii 
finanţării pot coopta voluntari din comunităţile 
locale, inclusiv din rândul instituţiilor publice, 
unităţilor de învăţământ, operatorilor economici 
şi/sau puşi la dispoziţie de ONG-uri; de 
asemenea, solicitanţii pot încheia parteneriate 
cu entităţile menţionate, în scopul facilitării 
activităţilor specifice.

Suma maximă care poate fi acordată de 
Administraţia Fondului de Mediu pentru 
finanţarea unui proiect, cu condiţia încadrării în 
bugetul Programului, se stabileşte în funcţie de 
numărul locuitorilor la nivelul Judeţului Călăraşi.

Judeţului Călăraşi îi revine, conform grilei din 
ghidul de finanţare, suma de 27.000 lei, cu o 
populaţie cuprinsă între 200.001 şi 400.000 
locuitori. 

Pentru desfăşurarea activităţilor de ecologizare 
a zonelor afectate de poluarea cu deşeuri este 
necesară încheierea de parteneriate cu voluntari 
din comunităţile locale, inclusiv din rândul 
unităţilor de învăţământ, puşi la dispoziţie de 
ONG-uri.

Astfel, se impune adoptarea unei hotărâri 
privind aprobarea Acordului de parteneriat între 
Judeţul Călăraşi, prin Consiliul Judeţean Călăraşi, 
Asociaţia Green Space Olteniţa şi Asociaţia 
pentru Dezvoltare Durabilă Dunărea de Jos 
Călăraşi pentru proiectul “Curăţăm România” în  
cadrul Programului privind ecologizarea 
zonelor afectate de deşeuri, aşa cum este 
prezentat în Anexa ce face parte integrantă din 
prezentul proiect de hotărâre.”, se arată în 
Referatul de aprobare.

Iniţiată de vicepreşedintele Mihăiţă Beştea, 
Hotărârea mai sus – menţionată a fost adoptată 
cu unanimitate de voturi.

Senatorul Nicuşor Cionoiu a anunţat că 
ordonanţa de urgenţă privind actualizarea 
preţurilor materialelor de construcţii, 
având ca scop deblocarea investiţiilor din 
infrastructură, a fost adoptată de Guvern. 
În acest sens se va aloca suma de 1,77 
miliarde lei pentru compensarea creșterii 
preţurilor la materialele de construcţii și a 
costurilor cu forţa de muncă, diferenţa de 
până la 5,2 miliarde lei urmând să fie 
susţinută din fonduri europene.
„Încă o măsură din pachetul Sprijin pentru 
România, a fost adoptată! Actualizarea 
preţurilor materialelor de construcţii, 
având ca scop deblocarea investiţiilor din 
infrastructură, a fost adoptată de Guvern.
Se alocă 1,77 miliarde de lei pentru 
compensarea creșterii preţurilor la 
materialele de construcţii și a costurilor cu 
forţa de muncă, urmând ca diferenţa până 
la 5,2 miliarde lei să fie asigurată din 
fonduri europene. Măsura prevedea 
lucrările aflate în execuţie.

Principala modificare este că noua măsură 
propusă prevede soluţii și pentru 
contractele aflate în procedură de achiziţie 
și cele în aflate derulare, finanţate din 
fonduri guvernamentale sau europene.”, se 
arată în mesajul postat pe pagina personală 
de senatorul PSD de Călăraşi, Nicuşor 
Cionoiu.

Iliuţă, despre podul peste braţul Borcea: Este 
una din priorităţile pe care ni le asumăm

Nicuşor Cionoiu: 
Actualizarea preţurilor 

materialelor de 
construcţii, având ca 

scop deblocarea 
investiţiilor din 

infrastructură, a fost 
adoptată de Guvern

M. Beştea: Cea mai importantă problemă este aceea că la nivelul 
judeţului nu se colectează selectiv cantitatea pe care ne-am asumat-o

n CJ Călăraşi

Numărul burselor sociale pe criterii medicale 
acordate elevilor cu nevoi speciale, suplimentat

Consiliul Judeţean Călăraşi, 
acord de parteneriat 

pentru proiectul „Curăţăm 
România”

Lucrările de construire a terenului de fotbal treaba asta, luni (n.r. 2 mai) începem 
pentru antrenament, dotat cu vestiare, lucrările.”, a declarat primarul Rîjnoveanu.
împrejmuire și iluminat în comuna Roseţi Prin implementarea acestui proiect, 
vor demara la începutul săptămânii comuna Roseţi are ca obiectiv principal 
viitoare, a anunţat primarul Nicolae creşterea economică a zonei de 
Rîjnoveanu. “Deocamdată, la terenul de îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi 
sport nu s-a făcut nimic pentru că am fost atragerea tinerilor către miscarea în aer 
nevoiţi să semnăm un act adiţional cu liber prin crearea unui teren de fotbal la 
executantul întrucât conform OG 15 nivelul standardelor europene. Investiţia 
trebuiau recalculate preţurile la este cifrată la peste 600 de mii de lei (fără 
materialele de construcţii. S-a rezolvat TVA).

“Lucrările de extindere a reţelei de 
distribuţie energie electrică acolo unde 
avem planul zonal pentru acordarea de 
terenuri tinerilor din comuna noastră 
sunt în execuţie.”, a declarat primarul 
comunei Roseţi, Nicolae Rîjnoveanu care 
a mai adăugat că pentru finalizarea 
proiectului se lucrează deja la întocmirea 
cărţilor funciare pentru suprafeţele de 
teren atribuite în folosinţă gratuită 
conform prevederilor Legii 15 / 2003. “S-
au montat acele dispozitive unde se pot 
conecta cei care au primit un loc de 
casă. Săptămâna asta trebuiau să 
sosească şi cele două transformatoare. 
Tot cu privire la acest obiectiv al nostru, 
pentru finalizarea lui, ne trebuie cărţile 
funciare pentru fiecare lot. Vă pot spune 
că se lucrează la întocmirea lor. Tot 
acum, în ultima şedinţă de Consiliul 
Local am dat şi o Hotărâre prin care cele 
două tarlalele au fost contopite.”, a mai 
precizat primarul Rîjnoveanu.

n Roseţi

N. Rîjnoveanu: Pe PNI Anghel Saligny vreau să primesc 
finanţare pentru proiectul de extindere canalizare

Lucrările la terenul de fotbal vor demara 
la începutul săptămânii viitoare

n Roseţi

n Roseţi

N. Rîjnoveanu: Lucrările  
de extindere a reţelei de 

distribuţie energie 
electrică acolo unde avem 

planul zonal pentru 
acordarea de terenuri 
tinerilor din comuna 

noastră sunt în execuţie

n Roseţi

N. Rîjnoveanu: Aşteptăm să fim chemaţi 
şi să semnăm contractul de finanţare



Construirea unui pod peste Braţul Borcea este una din priorităţile 
pe care ni le asumăm, a precizat preşedintele CJ Călăraşi, Vasile 
Iliuţă în cadrul unei conferinţe de presă desfăşurată joia trecută la 
sediul PSD Călăraşi.
“Dacă stăm bine şi ne gândim, judeţul Călăraşi are nevoie de acea 
infrastructură pentru că deţinem 13 ha de teren şi am promis celor 
care au fost demolaţi că vom realiza un PUZ ca să le dăm locuri 
pentru a-şi construi case pe zona aceea de insula”, a continuat Iliuţă 
care a mai adăugat că pentru viitoarea investiţie ce va prinde contur 
prin PNI Anghel Saligny s-a întocmit un Studiu de Fezabilitate. 
“Există un Studiu de Fezabilitate întocmit de către CJ Călăraşi şi 
avem estimarea costurilor. SF-ul a fost elaborat de firma care a 
proiectat podul de la Şoldanu contra sumei de 30 de mii de euro.”
Iliuţă a mai precizat că “avem deja aprobarea acestui pod care va fi 
amendat cu creşterile de preţuri şi de manoperă”.

Luând în considerare necesitatea luării unor măsuri urgente care să Pod peste braţul Borcea, investiţie de 
asigure un climat investiţional atractiv pentru regiune şi de sprijinire 

circa 180 de milioane de lei în dezvoltarea infrastructurii de bază, în vederea asigurării unei 
dezvoltări armonioase şi de îmbunătăţire a nivelului de trai al Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a CJ Călăraşi din 26 octombrie 
cetăţenilor, coroborat cu prevederile OUG nr.95/2021 si a 2021 s-a aflat şi Hotărârea privind aprobarea cererii de finanţare şi a 
obiectivelor de investiţii ce se pot realiza prin Programului Naţional devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Pod peste 
de Investiţii „Anghel Saligny”, U.A.T judeţul Călăraşi, va depune spre braţul Borcea, judeţul Călăraşi” care a trecut de votul aleşilor 
finanţare proiectul „Pod peste braţul Borcea, judeţul Călăraşi”.”, se judeţeni.
arată în Referatul de aprobare.„Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei vine în 
Valoarea totală a proiectului este de 179.311.186,02 lei (inclusiv sprijinul comunităţilor locale cu investiţii realizate prin Programul 
T.V.A)., din care valoarea solicitată de la bugetul de stat de Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, un program multianual 
174.575.419,00 lei (inclusiv T.V.A). Diferenţa de 4.735.767,02 lei finanţat de la bugetul de stat, care are ca obiectiv general creşterea 
(inclusiv T.V.A) va fi suportată din bugetul Judeţului.coeziunii teritoriale prin echiparea unităţilor administrativ-
Podul, amplasat în partea de sud a portului de ambarcaţiuni, va fi teritoriale cu dotări tehnico-edilitare şi de acces la căile de 
accesibil nu doar pietonilor ci şi vehiculelor cu o greutate totală comunicaţie, îmbunătăţirea atât a condiţiilor de viaţă cât şi a 
admisă de până la 3,5 tone.standardelor de muncă pentru toţi locuitorii României.

ACTUALITATE4 5ACTUALITATE

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Mihai Beştea, a de tone, nivelul atins fiind de doar 10 de mii de tone. reprezentanţii Comisariatului Călăraşi al Gărzii Naţionale de 
declarat în cadrul unei conferinţe de presă, desfăşurată la „Conform planului de gestionare a deşeurilor trebuie să Mediu, Prefecturii, Consiliului Judeţean şi Asociaţiei de 
sediul PSD Călăraşi, că în urma discuţiilor avute cu noul mergem în funcţie de tipul de deşeu de la 45% până la 70% Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a 
comisar şef al Gărzii de Mediu Călăraşi, Marian Borondel s-a Deşeurilor Călăraşi, fiind discutate problemele din domeniul 
luat decizia înfiinţării unui grup de lucru care să analizeze colectării deşeurilor, care au dus la aplicarea amenzilor.
planul judeţean de gestionare al deşeurilor în condiţiile în "În Călăraşi, problema depozitărilor necontrolate de deşeuri 
care toate cele 55 de primării din Călăraşi au fost amendate, a devenit extrem de gravă, iar situaţia nu mai poate 
cu câte 15 mii de lei fiecare,, în ultimele luni, de comisarii de continua în acest fel. Consiliul Judeţean le-a cerut 
mediu pentru depozitarea necontrolată de deşeuri. primăriilor să ia măsuri pentru salubrizarea terenurilor şi 
„Ieri (n.r. miercuri, 23 martie) am primit vizita noului pentru prevenirea unor noi depozitări. Spre exemplu, una 
comisar – şef al Gărzii de Mediu Călăraşi, dl Marian din soluţii, în zonele în care depozitele necontrolate sunt 
Borondel care ne-a adus la cunoştinţă o serie de probleme formate cu precădere din deşeuri provenite din construcţii 
pe care Garda de Mediu le-a depistat în urma verificărilor va fi asocierea mai multor primării, în jurul unei platforme 
efectuate în toate cele 55 de UAT-uri. comune şi gratuite de depozitare pentru populaţie, unde 
Din păcate, toate cele 55 de UAT-uri au fost sancţionate. Din resturile din construcţii să fie prelucrate în comun, cu 
punctul nostru de vedere ni s-ar fi părut normal ca prima ajutorul unor utilaje speciale, iar materialele rezultate să fie 
întâlnire a noului comisar şef să se lase cu cel mult utilizate la asfaltarea străzilor din localităţile respective. De 
avertismente şi cu o nouă optică pe care dumnealui vrea s-o asemenea, acolo unde deşeurile vegetale sunt din cantitatea respectivă. De exemplu pentru deşeurile 
implementeze în gestionarea deşeurilor din judeţul Călăraşi. predominante, vor fi achiziţionate tocătoare speciale, iar DEEE cantitatea pe care ne-am asumat-o e 45% din total 
După discuţiile avute, am hotărât să constituim un grup de materialul rezultat va fi folosit pentru prepararea cantitate. La nivelul deşurilor generate din construcţii până 
lucru format dintr-un reprezentant al Gărzii de Mediu, al compostului necesar în agricultura din judeţ”, a declarat la 70%. Ar fi trebuit undeva la 60 de mii de tone să colectăm 
Agenţiei de Mediu şi reprezentanţi ai celor doi operatori de Marian Borondel, comisar şef al Gărzii de Mediu Călăraşi.selectiv într-un an de zile la nivelul judeţului. S-au colectat 
salubritate care operează pe raza judeţului Călăraşi. Acest undeva până la 10 mii de tone. Diferenţa e destul de mare, Reprezentanţii autorităţilor locale au dat asigurări că vor 
grup de lucru va analiza planul judeţean de gestiune al toate aceste lucruri implică nişte costuri suplimentare pe înfiinţa, conform legii, puncte de colectare a deşeurilor de 
deşeurilor, lucru pe care l-am şi făcut cu dl comisar şef şi am care din păcate le suportă cetăţeanul sau Primăria.”, a echipamente electrice şi electronice (DEEE) şi campanii 
depistat o serie de probleme. Cea mai importantă este conchis vicepreşedintele CJ Călăraşi. periodice de colectare a deşeurilor voluminoase.
aceea că la nivelul judeţului nu se colectează selectiv "Este o primă discuţie pe acest subiect foarte sensibil. M. Borondel: În Călăraşi, problema cantitatea pe care ne-am asumat-o prin acest plan. Am Colectarea corectă a deşeurilor şi protecţia mediului în 
hotărât să facem vizite în fiecare UAT împreună cu primarul depozitărilor necontrolate de deşeuri a acelaşi timp. Încercăm să găsim soluţiile cele mai bune 
şi responsabilii din zonă ca să identificăm soluţii pentru a pentru a corecta acolo unde se greşeşte şi de a continua devenit extrem de gravă, iar situaţia nu 
determina cetăţenii să colecteze selectiv.”, a spus Beştea acolo unde modul de colectare se desfăşoară conform”, a 

mai poate continua în acest felcare a mai adăugat că la nivelul judeţului cantitatea de declarat, pe pagina de Facebook, Vasile Iliuţă, preşedintele 
deşeuri care trebuie colectată selectivă se ridică la 60 de mii Miercuri a avut loc o întâlnire la care au participat consiliului Judeţean Călăraşi.

Numărul burselor sociale pe criterii medicale “Potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. Călăraşi nr. 184 din 14.10.2021, act 
acordate elevilor cu nevoi speciale din cadrul 1094/2021, în anul şcolar 2021-2022, administrativ anexat prezentului referat, s–a 
Şcolii Gimnaziale nr. 1 Călăraşi a crescut de la cuantumul minim al burselor de ajutor social, aprobat pentru anul şcolar 2021 – 2022 
65 la 90. Decizia a fost luată de consilierii de care pot beneficia elevii din învăţământul acordarea unui număr de 65 de burse sociale 
judeţeni, convocaţi pe 2 martie în şedinţă preuniversitar de stat, cu frecvenţă, în pe criterii medicale, bursa fiind în cuantum de 
extraordinară, care au adoptat Hotărârea semestrul I este de 100 lei, în semestrul al II- 250 lei/lună.
pentru modificarea Hotărârii nr. 184/2021 lea este de 200 de lei, autorităţile deliberative 

Pentru anul şcolar în curs, propun un cuantum privind aprobarea numărului şi cuantumului ale administraţiei publice locale finanţatoare 
al bursei sociale de 250 lei/lună pentru un burselor sociale pe criterii medicale acordate putând stabili un cuantum mai mare al 
număr de 90 de beneficiari, în conformitate cu elevilor Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 1 burselor, în funcţie de posibilităţile financiare 

Călăraşi pentru anul şcolar 2021-2022. ale unităţilor administrativ-teritoriale pe care modificările aduse de Ordinul nr. 3073/2022 
Cuantumul unei astfel de burse este de 250 de le reprezintă. Ordinului ministrului educaţiei nr. 5870/2021.”, 
lei / lună. se arată în Referatul de aprobare.Precizez că, prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Primarul localităţii Roseţi, Nicolae Rîjnoveanu speră să obţină „Având în vedere obiectivele majore prevăzute în Strategia de 
finanţare prin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny Dezvoltare Locală-Orizontul 2024 în vederea dezvoltării 
pentru proiectul privind extinderea reţelei de canalizare menajeră infrastructurii este necesară derularea de investiţii ce presupun 
şi a staţiei de epurare, valoarea investiţiei fiind estimată la circa 5,5 extinderea sistemului de canalizare menajeră precum şi extinderea 
milioane lei (TVA inclus). staţiei de epurare a apelor uzate.

“Pe PNI Anghel Saligny vreau să primesc finanţare pentru 
proiectul de extindere canalizare astfel încât să leg şcoala din 
sector, dispensarul şi căminul pe partea de sud” a precizat 
primarul Rîjnoveanu care a avut şi un “sfat” pentru colegii săi 
primari. “Haideţi să vă spun ceva. Le-am spus-o şi colegilor mei să 
nu se hazardeze în mai multe lucrări pentru că personalul din 
aparatul de specialitate al primarului este insuficient. Nu poţi 
să=l măreşti. Aici trebuie să intre şi contractualii. Nu poţi să 
renunţi cu una, cu două la un post în detrimental altuia sau să 
formezi altul. Trebuie să se gândească bine pentru că aparatul de 
specialitate trebuie să ducă la bun final execuţia lucrărilor. Foarte 
greu! Dacă ne băgăm în 3, 4 lucrări din astea mari pur şi simplu 
“i-am omorât”. Nu ştiu câţi ar mai rămâne în Primărie. Aici, 
Contabilitatea a lucrat aseară până la ora 9, cei de la Investiţii şi 
Urbanism, la fel.Nu se mai poate! Am câţiva oameni şi cu 
recensământul. Cât să tragi pe ei? Cât poţi să-i întinzi? Se rupe pe 
undeva... S-ar putea ca în aceste proiecte să nu fie prins 
managementul lucrărilor. Şi atunci, ce faci? Nu poţi să-l obligi cu La această dată reţeaua de canalizare existentă nu acoperă 
ore suplimentare. Îşi face datoria ca om şi cu asta, basta!”, a întreaga suprafaţă a localităţii şi prin urmare este necesară 
conchis primarul Nicolae Rîjnoveanu. extinderea acesteia pe următoarele străzi din localitate: Baladei, 

Ion Creangă, Parcului, Dunărea, Şcolii, Plaurului, Bradului, Izvor, 
La începutul lunii noiembrie 2021, consilierii locali au adoptat în 

Lebedei, General Popescu Ion Oiţă, C.A Rosetti, cu o lungime de 
şedinţă extraordinară convocată de îndată Hotărârea privind 

aproximativ 5.000 m şi care va deservi un număr de 680 
aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ 

beneficiari.”, se arată în Referatul de aprobare.
pentru obiectivul de investiţii “Extindere reţea canalizare 

Valoarea totală a investiţiei este de 5.443.579,23 lei inclusiv TVA, menajeră, racorduri la reţeaua de canalizare menajeră şi extindere 
din care suma finanţată de la bugetul de stat este de 3.998.394,84 staţie de epurare în comuna Roseţi, judeţul Călăraşi” în vederea 
lei, inclusiv TVA. Diferenţa de 1.445.184.39 lei (inclusiv TVA) va fi includerii la finanţare prin Programul Naţional de Investiţii “Anghel 
suportată din bugetul propriu al comunei.Saligny“.

Veşti bune pentru locuitorii comunei Roseţi! Aşteptăm să fim chemaţi şi să semnăm 
Primarul Nicolae Rîjnoveanu speră ca în contractul de finanţare şi să dăm drumul 
perioada imediat următoare să semneze mai repede. E păcat, de ce să treacă 
contractul de proiectare şi execuţie al timpul. Oricum, aş dori ca anul ăsta, cel 
proiectului “Înfiinţare sistem de distribuţie puţin, să trecem la licitaţii. Anul viitor să 
gaze naturale în localitatea Roseţi, judeţul începem execuţia. E bine să ne grăbim desi 
Călăraşi”, finanţat prin Programul Naţional e timp până în 2027. Dar noi sperăm să/l 
de Investiţii Anghel Saligny. Depus iniţial pe executăm mai devreme şi chiar am 
POIM, proiectul nu a fost selectat pentru promisiunea în sensul acesta că se poate 
finanţare, totalizând doar 58,25 puncte. rezolva.”, a declarat primarul Răjnoveanu.

PNI Anghel Saligny, suplimentat 
cu 15,5 miliarde lei

La începutul acestei luni, la propunerea 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei (MDLPA), Guvernul României 
a suplimentat bugetul Programului Naţional 
de Investiţii ”Anghel Saligny” cu 15,5 
miliarde de lei. Astfel, bugetul total al 
Programului, în perioada 2021-2028, este 
de 65,5 miliarde de lei, anunţă ministrul “Până la semnarea mai contractului mai e 
Cseke Attila care a mai adăugat “Pe de o un pas de făcut. Deja s-a stabilit cu 
parte, este nevoie de 5,5 miliarde lei proiectantul şi consultantul ce-ar mai fi de 
întrucât MDLPA va prelua de la Ministerul completat conform PNI Anghel Saligny. Noi 
Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) am dat acum 2 zile (n.r. miercuri, 27 
finanţarea celor 105 proiecte mature care aprilie) Hotărârea de Consiliu prin care am 
vizează dezvoltarea reţelelor inteligente de aprobat trecerea acestui proiect pe PNI 
distribuţie a gazelor naturale, dar a căror Anghel Saligny pentru că aveam culoarul 
valoare excedează plafonul alocat în deschis. Cele 104 proiecte sunt cu un pas 
cadrul Programului Operaţional în faţa celor care acum se preocupă să 
Infrastructură Mare, coordonat de MIPE.”depună documentaţia.

Consiliul Judeţean Călăraşi se înscrie în 
„Programul privind ecologizarea zonelor 
afectate de deşeuri – Curăţăm România”, lansat 
de Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor prin 
Administraţia Fondului de Mediu pe 5 aprilie şi 
care se va derula până pe 6 iunie. În acest sens, 
consilierii judeţeni, convocaţi miercuri în şedinţă 
ordinară, au adoptat Hotărârea privind 
aprobarea Acordului de parteneriat între 
Judeţul Călăraşi, prin Consiliul Judeţean 
Călăraşi, Asociaţia Green Space Olteniţa şi 
Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Dunărea 
de Jos Călăraşi pentru proiectul “Curăţăm 
România” în cadrul Programului privind 
ecologizarea zonelor afectate de deşeuri.

Scopul Programului îl reprezintă finanţarea 
nerambursabilă, din Fondul pentru mediu, a 
proiectelor vizând ecologizarea zonelor afectate 
de poluarea cu deşeuri. Obiectul Programului îl 
reprezintă susţinerea financiară a activităţilor 
vizând colectarea deşeurilor, în vederea 
ecologizării zonelor afectate de poluare. Pentru 
îndeplinirea scopului Programului se va urmări 
colectarea deşeurilor astfel încât acestea să 
poată fi valorificate/reciclate conform legii.

„Sunt eligibile proiectele care au ca scop 
ecologizarea zonelor afectate de poluarea cu 
deşeuri (plastic, metal, deşeuri de echipamente 
electrice şi electronice, sticlă, hârtie, cartoane, 
lemn, cauciuc, materiale textile, baterii şi 
acumulatori, anvelope), inclusiv a gospodăriilor, 
zonelor de protecţie din jurul lacurilor naturale, 
lacurilor de acumulare, cursurilor de apă, 
digurilor, canalelor, barajelor şi a altor lucrări 
hidrotehnice, câmpurilor, pădurilor, de pe raza 
teritorială a asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară, doar în condiţiile în care 
cantităţile respective de deşeuri nu intră în 
responsabilitatea operatorilor 
licenţiaţi/autorizaţi, conform contractelor 
încheiate de solicitant cu aceştia. 

Pentru realizarea acestei activităţi, beneficiarii 
finanţării pot coopta voluntari din comunităţile 
locale, inclusiv din rândul instituţiilor publice, 
unităţilor de învăţământ, operatorilor economici 
şi/sau puşi la dispoziţie de ONG-uri; de 
asemenea, solicitanţii pot încheia parteneriate 
cu entităţile menţionate, în scopul facilitării 
activităţilor specifice.

Suma maximă care poate fi acordată de 
Administraţia Fondului de Mediu pentru 
finanţarea unui proiect, cu condiţia încadrării în 
bugetul Programului, se stabileşte în funcţie de 
numărul locuitorilor la nivelul Judeţului Călăraşi.

Judeţului Călăraşi îi revine, conform grilei din 
ghidul de finanţare, suma de 27.000 lei, cu o 
populaţie cuprinsă între 200.001 şi 400.000 
locuitori. 

Pentru desfăşurarea activităţilor de ecologizare 
a zonelor afectate de poluarea cu deşeuri este 
necesară încheierea de parteneriate cu voluntari 
din comunităţile locale, inclusiv din rândul 
unităţilor de învăţământ, puşi la dispoziţie de 
ONG-uri.

Astfel, se impune adoptarea unei hotărâri 
privind aprobarea Acordului de parteneriat între 
Judeţul Călăraşi, prin Consiliul Judeţean Călăraşi, 
Asociaţia Green Space Olteniţa şi Asociaţia 
pentru Dezvoltare Durabilă Dunărea de Jos 
Călăraşi pentru proiectul “Curăţăm România” în  
cadrul Programului privind ecologizarea 
zonelor afectate de deşeuri, aşa cum este 
prezentat în Anexa ce face parte integrantă din 
prezentul proiect de hotărâre.”, se arată în 
Referatul de aprobare.

Iniţiată de vicepreşedintele Mihăiţă Beştea, 
Hotărârea mai sus – menţionată a fost adoptată 
cu unanimitate de voturi.

Senatorul Nicuşor Cionoiu a anunţat că 
ordonanţa de urgenţă privind actualizarea 
preţurilor materialelor de construcţii, 
având ca scop deblocarea investiţiilor din 
infrastructură, a fost adoptată de Guvern. 
În acest sens se va aloca suma de 1,77 
miliarde lei pentru compensarea creșterii 
preţurilor la materialele de construcţii și a 
costurilor cu forţa de muncă, diferenţa de 
până la 5,2 miliarde lei urmând să fie 
susţinută din fonduri europene.
„Încă o măsură din pachetul Sprijin pentru 
România, a fost adoptată! Actualizarea 
preţurilor materialelor de construcţii, 
având ca scop deblocarea investiţiilor din 
infrastructură, a fost adoptată de Guvern.
Se alocă 1,77 miliarde de lei pentru 
compensarea creșterii preţurilor la 
materialele de construcţii și a costurilor cu 
forţa de muncă, urmând ca diferenţa până 
la 5,2 miliarde lei să fie asigurată din 
fonduri europene. Măsura prevedea 
lucrările aflate în execuţie.

Principala modificare este că noua măsură 
propusă prevede soluţii și pentru 
contractele aflate în procedură de achiziţie 
și cele în aflate derulare, finanţate din 
fonduri guvernamentale sau europene.”, se 
arată în mesajul postat pe pagina personală 
de senatorul PSD de Călăraşi, Nicuşor 
Cionoiu.

Iliuţă, despre podul peste braţul Borcea: Este 
una din priorităţile pe care ni le asumăm

Nicuşor Cionoiu: 
Actualizarea preţurilor 

materialelor de 
construcţii, având ca 

scop deblocarea 
investiţiilor din 

infrastructură, a fost 
adoptată de Guvern

M. Beştea: Cea mai importantă problemă este aceea că la nivelul 
judeţului nu se colectează selectiv cantitatea pe care ne-am asumat-o

n CJ Călăraşi

Numărul burselor sociale pe criterii medicale 
acordate elevilor cu nevoi speciale, suplimentat

Consiliul Judeţean Călăraşi, 
acord de parteneriat 

pentru proiectul „Curăţăm 
România”

Lucrările de construire a terenului de fotbal treaba asta, luni (n.r. 2 mai) începem 
pentru antrenament, dotat cu vestiare, lucrările.”, a declarat primarul Rîjnoveanu.
împrejmuire și iluminat în comuna Roseţi Prin implementarea acestui proiect, 
vor demara la începutul săptămânii comuna Roseţi are ca obiectiv principal 
viitoare, a anunţat primarul Nicolae creşterea economică a zonei de 
Rîjnoveanu. “Deocamdată, la terenul de îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi 
sport nu s-a făcut nimic pentru că am fost atragerea tinerilor către miscarea în aer 
nevoiţi să semnăm un act adiţional cu liber prin crearea unui teren de fotbal la 
executantul întrucât conform OG 15 nivelul standardelor europene. Investiţia 
trebuiau recalculate preţurile la este cifrată la peste 600 de mii de lei (fără 
materialele de construcţii. S-a rezolvat TVA).

“Lucrările de extindere a reţelei de 
distribuţie energie electrică acolo unde 
avem planul zonal pentru acordarea de 
terenuri tinerilor din comuna noastră 
sunt în execuţie.”, a declarat primarul 
comunei Roseţi, Nicolae Rîjnoveanu care 
a mai adăugat că pentru finalizarea 
proiectului se lucrează deja la întocmirea 
cărţilor funciare pentru suprafeţele de 
teren atribuite în folosinţă gratuită 
conform prevederilor Legii 15 / 2003. “S-
au montat acele dispozitive unde se pot 
conecta cei care au primit un loc de 
casă. Săptămâna asta trebuiau să 
sosească şi cele două transformatoare. 
Tot cu privire la acest obiectiv al nostru, 
pentru finalizarea lui, ne trebuie cărţile 
funciare pentru fiecare lot. Vă pot spune 
că se lucrează la întocmirea lor. Tot 
acum, în ultima şedinţă de Consiliul 
Local am dat şi o Hotărâre prin care cele 
două tarlalele au fost contopite.”, a mai 
precizat primarul Rîjnoveanu.

n Roseţi

N. Rîjnoveanu: Pe PNI Anghel Saligny vreau să primesc 
finanţare pentru proiectul de extindere canalizare

Lucrările la terenul de fotbal vor demara 
la începutul săptămânii viitoare

n Roseţi

n Roseţi

N. Rîjnoveanu: Lucrările  
de extindere a reţelei de 

distribuţie energie 
electrică acolo unde avem 

planul zonal pentru 
acordarea de terenuri 
tinerilor din comuna 

noastră sunt în execuţie

n Roseţi

N. Rîjnoveanu: Aşteptăm să fim chemaţi 
şi să semnăm contractul de finanţare
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