
confirmat că săptămâna viitoare mergem Suntem spre final cu investiţia privind 
împreună la CNI să depunem proiectele. Sunt modernizarea reţelei de apă şi canalizare. Am 
lucrări absolut necesare pentru comună şi eu făcut aici o lucrare bună dar mai sunt mici 
sper să le realizăm aşa cum ne-am propus. probleme Tot pe acest proiect am promovat şi 

extinderea însemnând 2 noi reţele de apă în zona În altă ordine de idei, joi trebuia să recepţionăm 
pe care se vor construi case pentru tineri. lucrarea la şcoală însă s-a amânat pentru 10 zile 

întrucât nu s-a găsit un aviz luat de la ISU pe care n Sărbătoriţi în acest an Ziua comunei?
l-am primit în baza unei documentaţii. Mai sunt şi Nicolae Rîjnoveanu: Manifestările prilejuite de 
câteva observaţii pe care le vom regla fără Ziua comunei vor avea loc pe 21 şi 22 august. 
îndoială. Sper să nu întâmpinăm niciun fel de probleme.
n Am văzut că sunteţi preocupat şi de n Mulţumesc şi spor în continuare.
construirea unui parc fotovoltaic, obiectivul 
fiind reducerea facturilor la energia electrică... Pentru noi o provocare majoră o 
Nicolae Rîjnoveanu: În etapa actuală nu putem reprezintă faptul că s-ar putea să 
să depunem proiectul pentru că sunt foarte nu avem bani suficienţi pentru a 
multe documente care se cer. Aştept să vină asigura cofinanţarea proiectelor pe 
proiectantul să vedem ce putem face. Sperăm să care le avem programate spre 
rezolvăm şi această chestiune extrem de spinoasă execuţie. Avem nevoie de circa 500 
astfel încât să devenim independenţi din punct de mii de lei pentru extindere reţea distribuţie în 
de vedere al consumului de energie electrică. În zona caselor pentru tineri. Alţi 250 de mii lei propriu-zisă. Ce noutăţi aveţi în acest sens?Comuna Roseţi continuă să se dezvolte, prezent, aceste valori ridicate influenţează foarte pentru branşamentul la sala de sport, aproape Nicolae Rîjnoveanu: Cei de la minister ne-au Executivul Primăriei, condus de Nicolae mult preţul la apă şi canalizare. S-ar putea realiza 400 de mii de lei, cofinanţarea la baza sportivă. transmis etape pe care trebuie să le parcurgem în Rîjnoveanu, fiind extrem de activ în ceea şi o protecţie socială pentru cetăţenii comunei Documentaţia tehnică pentru centrala continuare, ce documente ar trebui să mai Roseţi, menţinând măcar acest preţ al apei ce priveşte accesarea proiectelor cu fotovoltaică s-ar putea să new coste o grămadă ataşăm la cele existente. Avem toate potabile în continuare.finanţare guvernamentală sau europeană. de bani. Avem probleme din acest punct de documentaţiie cu care am obţinut avizele, avem n Ce veşti bune mai aveţi?În această lună, Ministerul Dezvoltării, vedere. Într-adevăr ne dorim să realizăm cât SF-ul. Am luat cu dl director general Soare care 
Nicolae Rîjnoveanu: S-a început lucrarea la baza mai multe dar posibilităţile noastre sunt, din Lucrărilor Publice şi Administraţiei a mi-a confirmat că trebuie să parcurgem toate 
sportivă, de la stadion. Se lucrează bine. De păcate, limitate.” - Nicolae Rîjnoveanu, primar aprobat proiectul privind înfiinţarea etapele astea, după care putem să semnăm 
asemenea au demarat şi lucrările la sala de sport. comuna Roseţisistemului de distribuţie gaze naturale, contractul de finanţare. În cadrul acestor etape 

figurează şi proiectarea şi execuţia.investiţie estimate la 50 de milioane de lei 
n Estimativ, când credeţi că ar putea demara ce va di finanţată prin PNI Anghel Saligny. 
acest proiect?Primăria condusă de Nicolae Rîjnoveanu a 
Nicolae Rîjnoveanu: Eu aş vrea să începem şi obţinut acceptul CNI privind construirea 
anul acesta ca să avem timpul necesar să-l unei grădiniţe şi a unui dispensar, obiective 
finalizăm până la finalul mandatului. Însă extrem de necesare pentru comunitate.
promisiunea luată în faţa cetăţenilor comunei 
Roseţi a fost să promovăm proiectul, nu neapărat n Domnule primar, veşti nu bune ci mai degrabă 
şi să executăm lucrarea. Dar bine ar fi să realizăm grozave pentru cetăţenii comunei pe care o 
şi această etapă extrem de importantă în conduceţi de mulţi ani. Recent, mai exact pe 14 
perioada următoare de timp.iunie, la Ministerul Dezvoltării a fost aprobat 
n O altă promisiunea asumată în faţa oamenilor proiectul „Înfiinţare sistem de distribuţie gaze 
a fost legată de construirea a două obiective naturale în localitatea Roseţi, judeţul Călăraşi”, 
importante pentru comunitate: grădiniţă şi valoarea investiţiei fiind de circa 50 de milioane 
dispensar. Ştiu că amplasamentele au fost de lei. Un demers, sper să nu greşesc, iniţiat în 
cedate către CNI...urmă cu vreo 2 ani. Proiectul a fost depus iniţial 

pe POIM, pentru obţinerea finanţării însă va fi Nicolae Rîjnoveanu: Săptămâna viitoare cred că 
susţinut din fonduri guvernamentale prin PNI vom depune documentaţia tehnică. Ieri (joi, 23 
Anghel Saligny. Totuşi am senzaţia că greul de- iunie) am avut discuţii cu proiectantul care este 
abia începe şi mă refer la implementarea acelaşi care a făcut şi proiectul pentru şcoli. Mi-a 

Senatorul Nicolae Cionoiu susţine prin intermediul pun în funcţiune unităţi de producţie echivalente pe 
unui mesaj postat pe pagina personală de Facebook că bază de gaz, energie nucleară sau din surse de 
Partidul Social Democrat intervine pentru a modifica energie regenerabilă, iar unităţile pe bază de lignit şi 
Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind huilă care vor fi închise, vor fi conservate şi vor face 
decarbonificarea sistemului energetic din România. parte din rezerva de capacitate a sistemului energetic 

din România, putând fi redeschise în caz de „Deşi susţin producţia energiei verzi, regenerabilă şi 
necesitate.”, susţine parlamentarul social – democrat puţin poluantă, trebuie să recunoaştem că România 
care a conchis subliniind că „La fel cum se întâmplă în are nevoie să producă în continuare energie electrică 
multe state europene, România trebuie să utilizeze poluantă, deoarece dezvoltarea economică a ţării din 
toate capacităţile de producţie de energie pentru ultimul deceniu ne-a adus în punctul de a nu produce 
protejarea populaţiei şi a economiei naţionale. suficient pe cât avem nevoie în consumul intern. 
Sprijin consolidarea independenţei energetice a Aşadar, nicio unitate de producţie de energie pe bază 
României!”de lignit sau huilă nu va fi închisă până când nu se 
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Senatorul PSD de Călăraşi, Nicuşor dacă beneficiul convenit nu se va 
Cionoiu susţine că soluţia avansată regăsi şi în preţul final, iar ca 
de Partidul Social Democrat în urmare se va impune o acţiune 
privinţa carburanţilor şi anume fermă din partea instituţiilor 
plafonarea a fost menţionată la abilitate pentru a investiga 
Summitul G7 ca mecanism de practicile speculative şi anti-
intervenţie pe piaţă. Parlamentarul concurenţiale. La fel s-a procedat 
social-democrat are şi un mesaj şi în alte stat precum Germania, 
pentru operatorii din piaţa de Franţa, UK, deoarece ajutorul 
carburanţi. oferit de stat nu s-a regăsit şi în 

preţul final de la pompă.“Soluţia PSD în privinţa 
carburanţilor şi anume plafonarea În cadrul summitul G7, Franţa şi  
preţurilor, a fost evocată ca SUA propun o plafonare a preţului 
mecanism de intervenţie pe piaţă la petrol, pentru a contracara 
chiar la summitul G7. scumpirile generate de invazia 
Compensarea cu 5 lei la 10 litri, Rusă în Ucraina. Această abordare 
pentru 3 luni, jumătate să fie ne arată că şi de această dată am 
susţinută de către statul român, venit cu cea mai bună variantă, 
jumătate de către companii. plafonarea preţurilor la 

carburanţi.”, se arată în mesajul Operatorii comerciali din piaţa de 
postat pe pagina personală de carburanţi trebuie să fie conştienţi 
Facebook de senatorul Cionoiu.că relaţia cu Guvernul va înceta 

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Mihăiţă 
Beştea a anunţat că la nivelul DGASPC Olteniţa s-a 
demarat o investiţie privind repararea sistemului de 
canalizare, finanţată cu resurse provenind din 
sponsorizări. Tot cu fonduri private se va acţiona şi 
asupra modernizării curţii interioare a instituţiei mai sus-
menţionată.

“La DGASPC Olteniţa, de câteva zile a început investiţia 
privind reabilitarea sistemului de canalizare, o investiţie 
care se realizează cu bani numai din sponsorizări. 
Valoarea e undeva la 1 miliard de lei vechi. Tot la 
Olteniţa am reuşit să capacităm câţiva oameni care m-
au ajutat într-un proiect privind curtea interioară. Chiar 
zilele trecute am terminat (...). Mai am să primesc din 
partea dumnealor cantităţile de materiale după care cu 
mediul de afaceri din Olteniţa sunt convins că voi găsi 
resurse, fără să implic cu nimic Consiliul Judeţean, care 
să ne ajute să punem în practică acest proiect.”, a 
precizat Mihăiţă Beştea.

PNL dumnealui ne cere nouă "olteniţenilor" răbdare şi 
înţelegere! #creditul_dumneavoastră_a_expirat”, a fost 
mesajul – replică dat de liderul PSD Olteniţa, Mihăiţă Beştea 
lui Pandea.

Dinspre Olteniţa doar vorbe de încurajare. Una din “realizările” 
notabile ale primarului Milescu este că a pus Spitalul 
Municipal pe butuci. Omul său de încredere, Cocoşilă, susţinut 
eminamente politic şi nu prin prisma capabilităţilor sale 
manageriale, “îl buşeşte” deja pe reţele de socializare, de 
acolo de unde ies la iveală o serie de iregularităţi comise de 
Cocoşilă.

Altfel, domnul Milescu şi-a lăsat în continuare marile proiecte 
revoluţionare pe hârtie, sperând ca anul viitor prezentarea lor 
grafică să fie şi mai convingătoare.

“PNL Olteniţa s-a aflat astăzi la un moment de bilanţ, la care 
am fost prezent, la invitaţia domnului primar Costinel 
Milescu. Au fost alături de mine şi colegii mei, prefectul 
Valentin Barbu şi deputatul Emil Dumitru.

Olteniţenii trebuie să ştie, prin fiecare membru liberal care 
poate transmite mai departe mesaje, că primăria, zi de zi, în 
acest mandat, construieşte proiecte, atrage finanţări, pentru 

Mihăiţă Beştea l-a pus la punct pe senatorul Ciprian Pandea, un viitor sigur al oraşului. 
după ce preşedintele PNL Călăraşi a susţinut prin intermediul 

Domnul primar Costinel Milescu, în octombrie 2020, la unui mesaj postat pe Facebook că “Domnul primar Costinel 
preluarea mandatului, a găsit zero proiecte cu finanţare Milescu, în octombrie 2020, la preluarea mandatului, a găsit 
europeană. Este un adevăr trist. Prin comparaţie, în celălalt zero proiecte cu finanţare europeană”.
municipiu al judeţului, în Călăraşi, administraţia liberală a 

“Printr-o postare a lui Ciprian Pandea, cetăţenii Municipiului 
lăsat în urmă proiecte finanţate cu bani europeni de 48 de 

Olteniţa au aflat astăzi, cu multă stupoare, că în septembrie 
milioane de euro. La care s-a muncit enorm. Asta face, la 2020 la preluarea mandatului de primar, dl. Milescu "a găsit 
Olteniţa, echipa domnului primar Milescu, munceşte, în zero proiecte cu finanţare europeană" 
fiecare zi, pentru ca viitorul oraşului să se aşeze pe baze 

Ce a uitat Ciprian şi în mod normal ar fi trebuit să-şi 
durabile, prin investiţii majore, atât din fonduri europene, cât 

amintească, este faptul că în septembrie 2020 echipa PSD 
şi naţionale. 

condusă de dl. Petrică Ţone avea semnate două proiecte cu 
Aşteptările olteniţenilor sunt mari, însă cu răbdare, cu finanţare europeană şi anume: reabilitare si modernizare 
înţelegere, portofoliul de proiecte depuse spre finanţare sau ambulatoriu spital şi reabilitare şi modernizare şcoala Lucian 
deja finanţate al echipei Milescu va dezvolta oraşul spre Pavel (şcoala nr. 2) plus construcţie sală de sport.
viitorul pe care acesta îl merită şi îl aşteaptă de foarte mulţi Singurul lucru adevărat din postarea domnului Pandea este 
ani.”, este mesajul transmis pe pagina personală de Facebook acela că "aşteptările olteniţenilor sunt mari"!!! În rest, multă 
de senatorul Pandea.ipocrizie, având în vedere faptul că la doi ani de guvernare 

Încă 31 de proiecte pentru investiţii în realizarea, inteligente de distribuţie a gazelor naturale, 
depuse iniţial la Ministerul Investiţiilor şi extinderea şi modernizarea infrastructurii de 
Proiectelor Europene (MIPE), în cadrul distribuţie a gazelor naturale, în valoare totală de 
Programului Operaţional Infrastructură Mare, dar 1.412.910.307,88 lei, finanţate prin Programul 
a căror valoare a excedat plafonul alocat POIM.Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny”, au fost 
În urma deciziei de astăzi, autorităţile publice aprobate de Ministerul Dezvoltării, a anunţat 
locale vizate vor semna contractele de finanţare marţi, 14 iunie, ministrul Cseke Attila.
cu Ministerul Dezvoltării. Astfel, poate fi demarată 

Pe această listă se află şi comuna Roseţi cu procedura de achiziţie publică şi, ulterior acesteia, 
proiectul „Înfiinţare sistem de distribuţie gaze pot fi demarate lucrările de construcţii.
naturale în localitatea Roseţi, judeţul Călăraşi”, Prin Programul Naţional de Investiţii ”Anghel 
valoarea investiţiei fiind de 49.687.468,34 lei. Saligny”, sunt alocate 65,5 miliarde de lei pentru 
Acestea se alătură celor 73 de proiecte aprobate extinderea şi modernizarea reţelelor de drumuri, 
deja şi care fac parte din categoria celor 104 poduri, apă, canalizare şi distribuţia gazelor 
proiecte mature care vizează dezvoltarea reţelelor naturale, a reamintit ministrul Cseke Attila.

Comuna Independenţa va beneficia de 
investiţii de peste 4,6 milioane euro 
pentru modernizarea sistemului de 
alimentare cu apă, finanţarea urmând a fi 
asigurată prin “Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 
uzată pentru aria de operare a 
Operatorului Regional în judeţele Călăraşi 
şi Ialomiţa în perioada 2014-2020”, ce va 
fi, în perioada următoare, semnat de 
conducerea Ecoaqua SA Călăraşi. 

cheltuielilor eligibile.
Conform Studiului de Fezabilitate, valoarea 

Potrivit Hotărârii de Consiliu Local, totală a investiţiilor este de 1.441580.807 
adoptată în unanimitate în cadrul şedinţei lei, fără TVA, adică 291.534.704 euro (fără 
ordinare de plen din 25 martie 2022, TVA). Finanţarea obiectivelor de investiţii 
cofinanţarea se va eşalona pe ani, după se asigură prin POIM 2014-2020 din: 
cum urmează:Fonduri nerambursabile UE, Bugetul de 

stat, bugetele locale şi din fondurile proprii Anul 2022 – 10%, reprezentând 8.746 euro
ale operatorului sau împrumuturi de la Anul 2023 – 21%, reprezentând 18.367 
instituţiile financiare internaţionale sau euro
bănci comerciale.

Anul 2024 – 35%, reprezentând 30.612 La nivelul localităţii Independenţa, 
euroincluzând cele trei sate, Independenţa, 
Anul 2025 – 34%, reprezentând 29.737 Vişinii şi Potcoava, investiţiile sunt cifrate 
eurola 23.004.406 lei, fără TVA, respectiv 

4.652.254 euro (fără TVA), cheltuieli Pentru asigurarea cofinanţării proiectului, 
eligibile, şi constau în: se mai arată în Hotărârea de Consiliu 
- Surse de apă (forate) reabilitate: 2 buc. Local, Primăria va include în bugetul 
- Aducţiuni reabilitate: 90 m propriu sumele aferente asigurării 

cofinanţării precum şi a cheltuielilor altele - Conducte de transport apă noi: 5.900 m
decât cele eligibile (după caz), cu excepţia - Reţele de distribuţie noi: 11.844 m
TVA.

- Reţele de distribuţie reabilitate: 6.727 m
În acest context, Primăria Independenţa va - Staţii de tratare a apei noi: 1 buc.
transmite anual documentele care - Rezercoare noi: 2 buc.
dovedesc existenţa sumelor necesare şi 

- Staţii de clorinare noi: 1 buc. disponibilitatea acestora pentru proiect 
- Staţii de pompare noi: 2 buc. pentru a fi înaintate Autorităţii de 
Cofinanţarea, ce va trebui să fie asigurată Management pentru Programul 
de Primăria comunei Independenţa de la Operaţional Infrastructură Mare, conform 
bugetul local, este de 87.462 euro (fără obligaţiilor asumate prin contractul de 
TVA), reprezentând 2% din totalul finanţare.

Senatorul PSD de Călăraşi, Nicuşor Cionoiu, a declarat joi 
că alegerile în cadrul partidului se vor finaliza până la 
finele anului. Până în noiembrie, vor avea loc conferinţe 
locale de alegeri în cadrul organizaţiilor din mediul rural, 
obiectivul partidului fiind identificarea liderilor pentru 
filialele în care PSD nu conduce primăriiloe locale.

“Ne-am propus ca până în noiembrie să încercăm să 
acoperim partea de organizaţii din mediul rural (...). 
Avem ca target să finalizăm în acest an alegerile, 
inclusiv, la nivel judeţean. Ne-am ocupat de comunele 
unde nu avem primari. Încercăm să găsim oameni şi să 
facem o echipă la nivel de mediu rural. Nu cred că sunt 
probleme la partid. Am avut şedinţă, le-am pus pe 
toate pe hârtie. În septembrie, cred, că vor intra în linie 
dreaptă.”, a afirmat Cionoiu.

Prezent în cadrul conferinţei de presă organizată săptămâna la sediul PSD 
Călăraşi, Vasile Iliuţă, a trecut în revistă stadiul investiţiilor derulate de 
Consiliul Judeţean. „Locuinţele ANL de pe B-dul Nicolae Titulescu din 
municipiul Călăraşi sunt finalizate în proporţie de 95%. Portul turistic 
are un grad de realizare de 35%. Corpul Nou de la Spital, suntem la 
ultimul etaj, 4. Despre podul de la Radovanu, pot să vă spun că am 
prelungit cu încă trei luni contractul de lucrări. Obiectivul trebuia să fie 
recepţionat în mai, deci va fi gata undeva la final de iulie.”, a precizat 
Iliuţă.

M. Beştea: Singurul lucru adevărat din 
postarea domnului Pandea este acela 

că „aşteptările olteniţenilor sunt mari“!

N. Cionoiu, despre alegerile 
interne: Avem ca target să le 

finalizăm în acest an

M. Beştea: La DGASPC 
Olteniţa a început investiţia 

privind reabilitarea 
sistemului de canalizare

N. Cionoiu: România trebuie să utilizeze toate 
capacităţile de producţie de energie pentru 

protejarea populaţiei şi a economiei naţionale
V. Iliuţă: Podul de la Radovanu, 

finalizat la finele lunii iulie

N. Cionoiu: Operatorii comerciali 
din piaţa de carburanţi trebuie să 

fie conştienţi că relaţia cu Guvernul 
va înceta dacă beneficiul convenit 

nu se va regăsi şi în preţul final

Proiectele privind reabilitarea, extinderea şi dotarea Grădiniţei cu Program Normal Elisabeta Rosetti 
(situată în strada Plaurului, nr. 2) şi respectiv construirea şi dotarea dispensarului comunal (în strada 
Parcului, nr. 26), iniţiate de primarul Nicolae Rîjnoveanu încep să prindă contur. Bunăoară, în cadrul 
şedinţei ordinare din mai, consilierii locali au adoptat cele două Hotărâri privind predarea către 
Compania Naţională de Investiţii (CNI) a amplasamentelor pe care se vor realiza cele două obiective 
de investiţii, finanţate de la bugetul de stat, cu rol important în dezvoltarea de ansamblu a localităţii.
În cazul grădiniţei, suprafaţa terenului este de 2.814 mp iar al dispensarului, de 1300 mp.
Potrivit prevederilor celor două hotărâri, Primăria Roseţi se angajează să asigure în condiţiile legii 
suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea şantierului în vederea realizării 
obiectivului de investiţii. În plus va asigura şi finanţarea cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi 
(energie, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.). Nu în ultimul rând, o altă cerinţă se 
referă la obligativitatea de a menţine destinaţia acestora şi respectiv întreţinerea lor pe perioadă de 
minim 15 ani.

Comuna Independenţa, cu sediul în comuna - studii generale;
Independenţa, str. Unirii, nr. 42, judeţul - vechime 1 an în muncă;
Călăraşi, organizează concurs pentru - nu a fost condamnat;
ocuparea funcţiei contractuale vacante de: -o stare de sănătate bună;
muncitor necalificat, conform H.G. nr. 

Candidaţii vor depune dosarele de 286/23.03.2011. 
participare la concurs în termen de 10 zile 

Concursul se va desfăşura astfel:  lucrătoare de la publicarea anunţului în 
- La sediul institutiei, Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, 
- Proba scrisă în data de 22.07.2022, ora la sediul  Primăriei comunei Independenţa.
09.00, Relaţii suplimentare la sediul Primăriei 
- Proba interviu în data de 22.07.2022, ora comunei Independenţa, persoană de 
13.00, contact: Ion Eugenia Mariana, telefon 
Pentru participarea la concurs candidaţii 0242535353, fax 0242535433.

Primar,trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: Ing. Rădulescu Gabriel

n Roseţi 

N. Rîjnoveanu, despre proiectul privind înfiinţarea sistemului 
de distribuţie gaze naturale: Sper să-l începem anul acesta

A fost aprobată predarea către CNI a 
amplasamentelor privind reabilitarea unei 

grădiniţe, respectiv construirea unui dispensar

n Primăria Independenţa

Investiţii de peste 4,6 milioane euro pentru 
modernizarea sistemului de alimentare cu apă

Ministerul Dezvoltării a aprobat alte 31 de proiecte mature 
pentru distribuţia gazelor, finanţate prin Programul 

”Anghel Saligny”. Pe listă figurează şi comuna Roseţi!

Primăria Independenţa

Anunţ concurs pentru ocuparea 
unei funcţii contractuale vacante



confirmat că săptămâna viitoare mergem Suntem spre final cu investiţia privind 
împreună la CNI să depunem proiectele. Sunt modernizarea reţelei de apă şi canalizare. Am 
lucrări absolut necesare pentru comună şi eu făcut aici o lucrare bună dar mai sunt mici 
sper să le realizăm aşa cum ne-am propus. probleme Tot pe acest proiect am promovat şi 

extinderea însemnând 2 noi reţele de apă în zona În altă ordine de idei, joi trebuia să recepţionăm 
pe care se vor construi case pentru tineri. lucrarea la şcoală însă s-a amânat pentru 10 zile 

întrucât nu s-a găsit un aviz luat de la ISU pe care n Sărbătoriţi în acest an Ziua comunei?
l-am primit în baza unei documentaţii. Mai sunt şi Nicolae Rîjnoveanu: Manifestările prilejuite de 
câteva observaţii pe care le vom regla fără Ziua comunei vor avea loc pe 21 şi 22 august. 
îndoială. Sper să nu întâmpinăm niciun fel de probleme.
n Am văzut că sunteţi preocupat şi de n Mulţumesc şi spor în continuare.
construirea unui parc fotovoltaic, obiectivul 
fiind reducerea facturilor la energia electrică... Pentru noi o provocare majoră o 
Nicolae Rîjnoveanu: În etapa actuală nu putem reprezintă faptul că s-ar putea să 
să depunem proiectul pentru că sunt foarte nu avem bani suficienţi pentru a 
multe documente care se cer. Aştept să vină asigura cofinanţarea proiectelor pe 
proiectantul să vedem ce putem face. Sperăm să care le avem programate spre 
rezolvăm şi această chestiune extrem de spinoasă execuţie. Avem nevoie de circa 500 
astfel încât să devenim independenţi din punct de mii de lei pentru extindere reţea distribuţie în 
de vedere al consumului de energie electrică. În zona caselor pentru tineri. Alţi 250 de mii lei propriu-zisă. Ce noutăţi aveţi în acest sens?Comuna Roseţi continuă să se dezvolte, prezent, aceste valori ridicate influenţează foarte pentru branşamentul la sala de sport, aproape Nicolae Rîjnoveanu: Cei de la minister ne-au Executivul Primăriei, condus de Nicolae mult preţul la apă şi canalizare. S-ar putea realiza 400 de mii de lei, cofinanţarea la baza sportivă. transmis etape pe care trebuie să le parcurgem în Rîjnoveanu, fiind extrem de activ în ceea şi o protecţie socială pentru cetăţenii comunei Documentaţia tehnică pentru centrala continuare, ce documente ar trebui să mai Roseţi, menţinând măcar acest preţ al apei ce priveşte accesarea proiectelor cu fotovoltaică s-ar putea să new coste o grămadă ataşăm la cele existente. Avem toate potabile în continuare.finanţare guvernamentală sau europeană. de bani. Avem probleme din acest punct de documentaţiie cu care am obţinut avizele, avem n Ce veşti bune mai aveţi?În această lună, Ministerul Dezvoltării, vedere. Într-adevăr ne dorim să realizăm cât SF-ul. Am luat cu dl director general Soare care 
Nicolae Rîjnoveanu: S-a început lucrarea la baza mai multe dar posibilităţile noastre sunt, din Lucrărilor Publice şi Administraţiei a mi-a confirmat că trebuie să parcurgem toate 
sportivă, de la stadion. Se lucrează bine. De păcate, limitate.” - Nicolae Rîjnoveanu, primar aprobat proiectul privind înfiinţarea etapele astea, după care putem să semnăm 
asemenea au demarat şi lucrările la sala de sport. comuna Roseţisistemului de distribuţie gaze naturale, contractul de finanţare. În cadrul acestor etape 

figurează şi proiectarea şi execuţia.investiţie estimate la 50 de milioane de lei 
n Estimativ, când credeţi că ar putea demara ce va di finanţată prin PNI Anghel Saligny. 
acest proiect?Primăria condusă de Nicolae Rîjnoveanu a 
Nicolae Rîjnoveanu: Eu aş vrea să începem şi obţinut acceptul CNI privind construirea 
anul acesta ca să avem timpul necesar să-l unei grădiniţe şi a unui dispensar, obiective 
finalizăm până la finalul mandatului. Însă extrem de necesare pentru comunitate.
promisiunea luată în faţa cetăţenilor comunei 
Roseţi a fost să promovăm proiectul, nu neapărat n Domnule primar, veşti nu bune ci mai degrabă 
şi să executăm lucrarea. Dar bine ar fi să realizăm grozave pentru cetăţenii comunei pe care o 
şi această etapă extrem de importantă în conduceţi de mulţi ani. Recent, mai exact pe 14 
perioada următoare de timp.iunie, la Ministerul Dezvoltării a fost aprobat 
n O altă promisiunea asumată în faţa oamenilor proiectul „Înfiinţare sistem de distribuţie gaze 
a fost legată de construirea a două obiective naturale în localitatea Roseţi, judeţul Călăraşi”, 
importante pentru comunitate: grădiniţă şi valoarea investiţiei fiind de circa 50 de milioane 
dispensar. Ştiu că amplasamentele au fost de lei. Un demers, sper să nu greşesc, iniţiat în 
cedate către CNI...urmă cu vreo 2 ani. Proiectul a fost depus iniţial 

pe POIM, pentru obţinerea finanţării însă va fi Nicolae Rîjnoveanu: Săptămâna viitoare cred că 
susţinut din fonduri guvernamentale prin PNI vom depune documentaţia tehnică. Ieri (joi, 23 
Anghel Saligny. Totuşi am senzaţia că greul de- iunie) am avut discuţii cu proiectantul care este 
abia începe şi mă refer la implementarea acelaşi care a făcut şi proiectul pentru şcoli. Mi-a 

Senatorul Nicolae Cionoiu susţine prin intermediul pun în funcţiune unităţi de producţie echivalente pe 
unui mesaj postat pe pagina personală de Facebook că bază de gaz, energie nucleară sau din surse de 
Partidul Social Democrat intervine pentru a modifica energie regenerabilă, iar unităţile pe bază de lignit şi 
Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind huilă care vor fi închise, vor fi conservate şi vor face 
decarbonificarea sistemului energetic din România. parte din rezerva de capacitate a sistemului energetic 

din România, putând fi redeschise în caz de „Deşi susţin producţia energiei verzi, regenerabilă şi 
necesitate.”, susţine parlamentarul social – democrat puţin poluantă, trebuie să recunoaştem că România 
care a conchis subliniind că „La fel cum se întâmplă în are nevoie să producă în continuare energie electrică 
multe state europene, România trebuie să utilizeze poluantă, deoarece dezvoltarea economică a ţării din 
toate capacităţile de producţie de energie pentru ultimul deceniu ne-a adus în punctul de a nu produce 
protejarea populaţiei şi a economiei naţionale. suficient pe cât avem nevoie în consumul intern. 
Sprijin consolidarea independenţei energetice a Aşadar, nicio unitate de producţie de energie pe bază 
României!”de lignit sau huilă nu va fi închisă până când nu se 
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Senatorul PSD de Călăraşi, Nicuşor dacă beneficiul convenit nu se va 
Cionoiu susţine că soluţia avansată regăsi şi în preţul final, iar ca 
de Partidul Social Democrat în urmare se va impune o acţiune 
privinţa carburanţilor şi anume fermă din partea instituţiilor 
plafonarea a fost menţionată la abilitate pentru a investiga 
Summitul G7 ca mecanism de practicile speculative şi anti-
intervenţie pe piaţă. Parlamentarul concurenţiale. La fel s-a procedat 
social-democrat are şi un mesaj şi în alte stat precum Germania, 
pentru operatorii din piaţa de Franţa, UK, deoarece ajutorul 
carburanţi. oferit de stat nu s-a regăsit şi în 

preţul final de la pompă.“Soluţia PSD în privinţa 
carburanţilor şi anume plafonarea În cadrul summitul G7, Franţa şi  
preţurilor, a fost evocată ca SUA propun o plafonare a preţului 
mecanism de intervenţie pe piaţă la petrol, pentru a contracara 
chiar la summitul G7. scumpirile generate de invazia 
Compensarea cu 5 lei la 10 litri, Rusă în Ucraina. Această abordare 
pentru 3 luni, jumătate să fie ne arată că şi de această dată am 
susţinută de către statul român, venit cu cea mai bună variantă, 
jumătate de către companii. plafonarea preţurilor la 

carburanţi.”, se arată în mesajul Operatorii comerciali din piaţa de 
postat pe pagina personală de carburanţi trebuie să fie conştienţi 
Facebook de senatorul Cionoiu.că relaţia cu Guvernul va înceta 

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Mihăiţă 
Beştea a anunţat că la nivelul DGASPC Olteniţa s-a 
demarat o investiţie privind repararea sistemului de 
canalizare, finanţată cu resurse provenind din 
sponsorizări. Tot cu fonduri private se va acţiona şi 
asupra modernizării curţii interioare a instituţiei mai sus-
menţionată.

“La DGASPC Olteniţa, de câteva zile a început investiţia 
privind reabilitarea sistemului de canalizare, o investiţie 
care se realizează cu bani numai din sponsorizări. 
Valoarea e undeva la 1 miliard de lei vechi. Tot la 
Olteniţa am reuşit să capacităm câţiva oameni care m-
au ajutat într-un proiect privind curtea interioară. Chiar 
zilele trecute am terminat (...). Mai am să primesc din 
partea dumnealor cantităţile de materiale după care cu 
mediul de afaceri din Olteniţa sunt convins că voi găsi 
resurse, fără să implic cu nimic Consiliul Judeţean, care 
să ne ajute să punem în practică acest proiect.”, a 
precizat Mihăiţă Beştea.

PNL dumnealui ne cere nouă "olteniţenilor" răbdare şi 
înţelegere! #creditul_dumneavoastră_a_expirat”, a fost 
mesajul – replică dat de liderul PSD Olteniţa, Mihăiţă Beştea 
lui Pandea.

Dinspre Olteniţa doar vorbe de încurajare. Una din “realizările” 
notabile ale primarului Milescu este că a pus Spitalul 
Municipal pe butuci. Omul său de încredere, Cocoşilă, susţinut 
eminamente politic şi nu prin prisma capabilităţilor sale 
manageriale, “îl buşeşte” deja pe reţele de socializare, de 
acolo de unde ies la iveală o serie de iregularităţi comise de 
Cocoşilă.

Altfel, domnul Milescu şi-a lăsat în continuare marile proiecte 
revoluţionare pe hârtie, sperând ca anul viitor prezentarea lor 
grafică să fie şi mai convingătoare.

“PNL Olteniţa s-a aflat astăzi la un moment de bilanţ, la care 
am fost prezent, la invitaţia domnului primar Costinel 
Milescu. Au fost alături de mine şi colegii mei, prefectul 
Valentin Barbu şi deputatul Emil Dumitru.

Olteniţenii trebuie să ştie, prin fiecare membru liberal care 
poate transmite mai departe mesaje, că primăria, zi de zi, în 
acest mandat, construieşte proiecte, atrage finanţări, pentru 

Mihăiţă Beştea l-a pus la punct pe senatorul Ciprian Pandea, un viitor sigur al oraşului. 
după ce preşedintele PNL Călăraşi a susţinut prin intermediul 

Domnul primar Costinel Milescu, în octombrie 2020, la unui mesaj postat pe Facebook că “Domnul primar Costinel 
preluarea mandatului, a găsit zero proiecte cu finanţare Milescu, în octombrie 2020, la preluarea mandatului, a găsit 
europeană. Este un adevăr trist. Prin comparaţie, în celălalt zero proiecte cu finanţare europeană”.
municipiu al judeţului, în Călăraşi, administraţia liberală a 

“Printr-o postare a lui Ciprian Pandea, cetăţenii Municipiului 
lăsat în urmă proiecte finanţate cu bani europeni de 48 de 

Olteniţa au aflat astăzi, cu multă stupoare, că în septembrie 
milioane de euro. La care s-a muncit enorm. Asta face, la 2020 la preluarea mandatului de primar, dl. Milescu "a găsit 
Olteniţa, echipa domnului primar Milescu, munceşte, în zero proiecte cu finanţare europeană" 
fiecare zi, pentru ca viitorul oraşului să se aşeze pe baze 

Ce a uitat Ciprian şi în mod normal ar fi trebuit să-şi 
durabile, prin investiţii majore, atât din fonduri europene, cât 

amintească, este faptul că în septembrie 2020 echipa PSD 
şi naţionale. 

condusă de dl. Petrică Ţone avea semnate două proiecte cu 
Aşteptările olteniţenilor sunt mari, însă cu răbdare, cu finanţare europeană şi anume: reabilitare si modernizare 
înţelegere, portofoliul de proiecte depuse spre finanţare sau ambulatoriu spital şi reabilitare şi modernizare şcoala Lucian 
deja finanţate al echipei Milescu va dezvolta oraşul spre Pavel (şcoala nr. 2) plus construcţie sală de sport.
viitorul pe care acesta îl merită şi îl aşteaptă de foarte mulţi Singurul lucru adevărat din postarea domnului Pandea este 
ani.”, este mesajul transmis pe pagina personală de Facebook acela că "aşteptările olteniţenilor sunt mari"!!! În rest, multă 
de senatorul Pandea.ipocrizie, având în vedere faptul că la doi ani de guvernare 

Încă 31 de proiecte pentru investiţii în realizarea, inteligente de distribuţie a gazelor naturale, 
depuse iniţial la Ministerul Investiţiilor şi extinderea şi modernizarea infrastructurii de 
Proiectelor Europene (MIPE), în cadrul distribuţie a gazelor naturale, în valoare totală de 
Programului Operaţional Infrastructură Mare, dar 1.412.910.307,88 lei, finanţate prin Programul 
a căror valoare a excedat plafonul alocat POIM.Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny”, au fost 
În urma deciziei de astăzi, autorităţile publice aprobate de Ministerul Dezvoltării, a anunţat 
locale vizate vor semna contractele de finanţare marţi, 14 iunie, ministrul Cseke Attila.
cu Ministerul Dezvoltării. Astfel, poate fi demarată 

Pe această listă se află şi comuna Roseţi cu procedura de achiziţie publică şi, ulterior acesteia, 
proiectul „Înfiinţare sistem de distribuţie gaze pot fi demarate lucrările de construcţii.
naturale în localitatea Roseţi, judeţul Călăraşi”, Prin Programul Naţional de Investiţii ”Anghel 
valoarea investiţiei fiind de 49.687.468,34 lei. Saligny”, sunt alocate 65,5 miliarde de lei pentru 
Acestea se alătură celor 73 de proiecte aprobate extinderea şi modernizarea reţelelor de drumuri, 
deja şi care fac parte din categoria celor 104 poduri, apă, canalizare şi distribuţia gazelor 
proiecte mature care vizează dezvoltarea reţelelor naturale, a reamintit ministrul Cseke Attila.

Comuna Independenţa va beneficia de 
investiţii de peste 4,6 milioane euro 
pentru modernizarea sistemului de 
alimentare cu apă, finanţarea urmând a fi 
asigurată prin “Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 
uzată pentru aria de operare a 
Operatorului Regional în judeţele Călăraşi 
şi Ialomiţa în perioada 2014-2020”, ce va 
fi, în perioada următoare, semnat de 
conducerea Ecoaqua SA Călăraşi. 

cheltuielilor eligibile.
Conform Studiului de Fezabilitate, valoarea 

Potrivit Hotărârii de Consiliu Local, totală a investiţiilor este de 1.441580.807 
adoptată în unanimitate în cadrul şedinţei lei, fără TVA, adică 291.534.704 euro (fără 
ordinare de plen din 25 martie 2022, TVA). Finanţarea obiectivelor de investiţii 
cofinanţarea se va eşalona pe ani, după se asigură prin POIM 2014-2020 din: 
cum urmează:Fonduri nerambursabile UE, Bugetul de 

stat, bugetele locale şi din fondurile proprii Anul 2022 – 10%, reprezentând 8.746 euro
ale operatorului sau împrumuturi de la Anul 2023 – 21%, reprezentând 18.367 
instituţiile financiare internaţionale sau euro
bănci comerciale.

Anul 2024 – 35%, reprezentând 30.612 La nivelul localităţii Independenţa, 
euroincluzând cele trei sate, Independenţa, 
Anul 2025 – 34%, reprezentând 29.737 Vişinii şi Potcoava, investiţiile sunt cifrate 
eurola 23.004.406 lei, fără TVA, respectiv 

4.652.254 euro (fără TVA), cheltuieli Pentru asigurarea cofinanţării proiectului, 
eligibile, şi constau în: se mai arată în Hotărârea de Consiliu 
- Surse de apă (forate) reabilitate: 2 buc. Local, Primăria va include în bugetul 
- Aducţiuni reabilitate: 90 m propriu sumele aferente asigurării 

cofinanţării precum şi a cheltuielilor altele - Conducte de transport apă noi: 5.900 m
decât cele eligibile (după caz), cu excepţia - Reţele de distribuţie noi: 11.844 m
TVA.

- Reţele de distribuţie reabilitate: 6.727 m
În acest context, Primăria Independenţa va - Staţii de tratare a apei noi: 1 buc.
transmite anual documentele care - Rezercoare noi: 2 buc.
dovedesc existenţa sumelor necesare şi 

- Staţii de clorinare noi: 1 buc. disponibilitatea acestora pentru proiect 
- Staţii de pompare noi: 2 buc. pentru a fi înaintate Autorităţii de 
Cofinanţarea, ce va trebui să fie asigurată Management pentru Programul 
de Primăria comunei Independenţa de la Operaţional Infrastructură Mare, conform 
bugetul local, este de 87.462 euro (fără obligaţiilor asumate prin contractul de 
TVA), reprezentând 2% din totalul finanţare.

Senatorul PSD de Călăraşi, Nicuşor Cionoiu, a declarat joi 
că alegerile în cadrul partidului se vor finaliza până la 
finele anului. Până în noiembrie, vor avea loc conferinţe 
locale de alegeri în cadrul organizaţiilor din mediul rural, 
obiectivul partidului fiind identificarea liderilor pentru 
filialele în care PSD nu conduce primăriiloe locale.

“Ne-am propus ca până în noiembrie să încercăm să 
acoperim partea de organizaţii din mediul rural (...). 
Avem ca target să finalizăm în acest an alegerile, 
inclusiv, la nivel judeţean. Ne-am ocupat de comunele 
unde nu avem primari. Încercăm să găsim oameni şi să 
facem o echipă la nivel de mediu rural. Nu cred că sunt 
probleme la partid. Am avut şedinţă, le-am pus pe 
toate pe hârtie. În septembrie, cred, că vor intra în linie 
dreaptă.”, a afirmat Cionoiu.

Prezent în cadrul conferinţei de presă organizată săptămâna la sediul PSD 
Călăraşi, Vasile Iliuţă, a trecut în revistă stadiul investiţiilor derulate de 
Consiliul Judeţean. „Locuinţele ANL de pe B-dul Nicolae Titulescu din 
municipiul Călăraşi sunt finalizate în proporţie de 95%. Portul turistic 
are un grad de realizare de 35%. Corpul Nou de la Spital, suntem la 
ultimul etaj, 4. Despre podul de la Radovanu, pot să vă spun că am 
prelungit cu încă trei luni contractul de lucrări. Obiectivul trebuia să fie 
recepţionat în mai, deci va fi gata undeva la final de iulie.”, a precizat 
Iliuţă.

M. Beştea: Singurul lucru adevărat din 
postarea domnului Pandea este acela 

că „aşteptările olteniţenilor sunt mari“!

N. Cionoiu, despre alegerile 
interne: Avem ca target să le 

finalizăm în acest an

M. Beştea: La DGASPC 
Olteniţa a început investiţia 

privind reabilitarea 
sistemului de canalizare

N. Cionoiu: România trebuie să utilizeze toate 
capacităţile de producţie de energie pentru 

protejarea populaţiei şi a economiei naţionale
V. Iliuţă: Podul de la Radovanu, 

finalizat la finele lunii iulie

N. Cionoiu: Operatorii comerciali 
din piaţa de carburanţi trebuie să 

fie conştienţi că relaţia cu Guvernul 
va înceta dacă beneficiul convenit 

nu se va regăsi şi în preţul final

Proiectele privind reabilitarea, extinderea şi dotarea Grădiniţei cu Program Normal Elisabeta Rosetti 
(situată în strada Plaurului, nr. 2) şi respectiv construirea şi dotarea dispensarului comunal (în strada 
Parcului, nr. 26), iniţiate de primarul Nicolae Rîjnoveanu încep să prindă contur. Bunăoară, în cadrul 
şedinţei ordinare din mai, consilierii locali au adoptat cele două Hotărâri privind predarea către 
Compania Naţională de Investiţii (CNI) a amplasamentelor pe care se vor realiza cele două obiective 
de investiţii, finanţate de la bugetul de stat, cu rol important în dezvoltarea de ansamblu a localităţii.
În cazul grădiniţei, suprafaţa terenului este de 2.814 mp iar al dispensarului, de 1300 mp.
Potrivit prevederilor celor două hotărâri, Primăria Roseţi se angajează să asigure în condiţiile legii 
suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea şantierului în vederea realizării 
obiectivului de investiţii. În plus va asigura şi finanţarea cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi 
(energie, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.). Nu în ultimul rând, o altă cerinţă se 
referă la obligativitatea de a menţine destinaţia acestora şi respectiv întreţinerea lor pe perioadă de 
minim 15 ani.

Comuna Independenţa, cu sediul în comuna - studii generale;
Independenţa, str. Unirii, nr. 42, judeţul - vechime 1 an în muncă;
Călăraşi, organizează concurs pentru - nu a fost condamnat;
ocuparea funcţiei contractuale vacante de: -o stare de sănătate bună;
muncitor necalificat, conform H.G. nr. 

Candidaţii vor depune dosarele de 286/23.03.2011. 
participare la concurs în termen de 10 zile 

Concursul se va desfăşura astfel:  lucrătoare de la publicarea anunţului în 
- La sediul institutiei, Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, 
- Proba scrisă în data de 22.07.2022, ora la sediul  Primăriei comunei Independenţa.
09.00, Relaţii suplimentare la sediul Primăriei 
- Proba interviu în data de 22.07.2022, ora comunei Independenţa, persoană de 
13.00, contact: Ion Eugenia Mariana, telefon 
Pentru participarea la concurs candidaţii 0242535353, fax 0242535433.

Primar,trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: Ing. Rădulescu Gabriel

n Roseţi 

N. Rîjnoveanu, despre proiectul privind înfiinţarea sistemului 
de distribuţie gaze naturale: Sper să-l începem anul acesta

A fost aprobată predarea către CNI a 
amplasamentelor privind reabilitarea unei 

grădiniţe, respectiv construirea unui dispensar

n Primăria Independenţa

Investiţii de peste 4,6 milioane euro pentru 
modernizarea sistemului de alimentare cu apă

Ministerul Dezvoltării a aprobat alte 31 de proiecte mature 
pentru distribuţia gazelor, finanţate prin Programul 

”Anghel Saligny”. Pe listă figurează şi comuna Roseţi!

Primăria Independenţa

Anunţ concurs pentru ocuparea 
unei funcţii contractuale vacante
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