
Primăria comunei Grădiştea şi-a 
manifestat intenţia de participare la 
Programul privind creşterea eficienţei 
energetice a infrastructurii de iluminat 
public cu proiectul „Lucrări de reabilitare 
şi modernizare sistem de iluminat public 
în comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi – 
etapa a II-a”, consilierii locali, convocaţi pe 
12 august în şedinţă extraordinară 
adoptând în acest sens şi Proiectul de 
hotărâre.

Valoarea totală a proiectului este de 
1.033.332,30 lei (inclusiv TVA). Valoarea 
totală eligibilă este în cuantum de 
1.005.109,33 lei (inclusiv TVA), din care 1 
milion de lei (TVA inclus) reprezintă 
valoarea finanţării nerambursabile, 
diferenţa de 5.109,33 lei (TVA inclus) 
reprezentând contribuţia proprie.

Potrivit Hotărârii, cheltuielile neeligibile, 
de 28.222,97 lei (TVA inclus) vor fi 
suportate de la bugetul local.

- pentru comune cu o populaţie de până stâlpii de pe tronsonul respectiv nu sunt 
Programul privind creşterea eficienţei la 5.000 de locuitori - maximum echipaţi cu corpuri de iluminat sau 
energetice a infrastructurii de iluminat 1.000.000 lei;acestea sunt deteriorate/nefuncţionale, 
public – 2022 reprezintă un sprijin pentru extinderea sistemului de iluminat - pentru comune cu o populaţie de peste comunele, oraşele şi municipiile din existent, precum şi achiziţionarea şi 5.001 de locuitori - maximum 2.000.000 România care doresc să-şi modernizeze instalarea sistemelor de telegestiune lei;sistemele de iluminat public, întrucât se aferente obiectivelor de investiţii. Aceste 
prevede o finanţare de până la 100% din îmbunătăţiri se vor reflecta în optimizarea - pentru oraşe - maximum 3.000.000 lei;
cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de consumului de energie şi, implicit, în 

- pentru municipii de rang 0 - municipiul investiţie. Beneficiarii pot accesa fonduri reducerea facturilor la utilităţi, precum şi 
Bucureşti - maximum 50.000.000 lei;pentru înlocuirea corpurilor de iluminat în reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

existente având un consum ridicat de seră. - pentru municipii de rang I - maximum 
energie electrică cu corpuri de iluminat cu 

6.000.000 lei;Finanţarea în cadrul acestui program se surse LED, completarea sistemului de 
acordă în funcţie de categoria unităţii iluminat public existent cu corpuri de - pentru municipii de rang II - maximum 
administrativ-teritoriale, respectiv:iluminat cu surse LED, în situaţiile în care 5.000.000 lei.

Forma rectificării bugetare arată încă o dată partener de guvernare cu care putea să se 
că PSD este preocupat să protejeze românii asocieze vreodată un partid politic.
vulnerabili, fără să neglijeze problemele 

Iar apropo de mesajul unora care ţin astfel 
economiei. Iar coaliţia de guvernare a 

cu tot dinadinsul să se facă de râs, 
demonstrat deja că are resurse de voinţă 

reamintesc că PSD nu are o tradiţie a 
pentru a echilibra aceste nevoi sociale şi 

sabotării coaliţiilor. Rotaţia guvernamentală 
economice, în ciuda tuturor zgomotelor de 

a premierului a fost gândită tocmai ca să fond. De altfel, şi problemele politice cu 
ofere sistemului politic stabilitate şi ca să ne care ne confruntăm sunt tratate şi rezolvate 
putem concentra mai mult pe guvernare de comun acord., susţine secretarul general 
decât pe probleme politice. Aceasta nu a al Partidului Social Democrat, Paul Stănescu.
fost o improvizaţie, noi nu tratăm 
guvernarea ca pe o aventură.

În acest moment, pe agenda Comitetului 
interministerial pentru asigurarea rezilienţei 
energetice şi implementarea proiectelor de 
infrastructură în energie, condus de 
premierul Nicolae Ciucă, prioritatea zero 
este găsirea unei soluţii pentru diminuarea 
creşterii preţurilor la energie pe termen 
lung. Pentru că am văzut cu toţii că măsurile 
actuale nu asigură o continuitate 
acceptabilă nici pentru consumatorii casnici, 
nici pentru companii.

Scopul unei coaliţii de guvernare este să Noi am spus deja şi repetăm: cea mai bună 
găsească soluţii, uneori, chiar în detrimentul soluţie ar fi revenirea la reglementarea 
intereselor politice ale partidelor. Iar pentru pieţei energetice. Însă aşteptăm, începând 
PSD, marele test politic nu sunt alegerile, ci cu săptămâna viitoare, şi propunerile 
stabilitatea guvernamentală, menţinerea Ministerului Energiei şi concluziile 
coaliţiei şi guvernarea în interesul românilor. comitetului interministerial, ca să putem lua 

o decizie care să ofere predictibilitate Degeaba se agită USR-ul să ne caute nod în 
mediului de afaceri şi mai multă linişte papură şi să mai bage băţul prin gard. Ei 
românilor.rămân în istoria politică drept cel mai jalnic 
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Unde o să candideze Iulian Iacomi, acolo o să Organizaţia judeţeană PSD Călăraşi şi-a 
candide şi eu peste 2 ani.”, a precizat Alin propus să devină şi mai puternică, 
Ploeşteanu.deschizând porţile atât primarilor în 
Pe 27 septembrie 2020, Alin Ploeşteanu a câştigat 

funcţie cât şi foştilor din PNL, competiţia pentru Primărie, obţinând 626 de 
dezamăgiţi pesemne de prestaţia voturi (68,49%). Pe 2 s-a situat social-democratul, 

Sandu Mihăiţă cu 288 de voturi (31,51%).modestă a actualei conduceri liberali.

Ion Negoiţă: Am vrut să fiu Joi, Vasile Iliuţă a anunţat că partidul “s- 
îmbogăţit” cu 3 primari în exerciţiu, a 4-a achiziţie serios până la capăt
fiind un fost primar. E vorba de Iulian Iacomi, 

Ion Negoiţă a condus comuna Ulmu între 2004 şi primarul oraşului Lehliu Gară, fost membru PNL 
2018. Nu şi-a terminat mandatul din cauza până la începutul acestui an, Ion Iacomi, primarul 
problemelor cu Agenţia Naţională de Integritate. comunei Dor Mărunt, fratele lui Iulian Iacomi, Alin 
Şi-a propus să revină în joc, anunţându-şi Pleşteanu, primarul localităţii Frăsinet, finul lui 
candidatura pentru 2024.Iulian Iacomi şi fostul primar al comunei Ulmu, Ion 
“Eu puteam să candidez şi în 2020. Nu mi s-a Negoiţă, scos din joc de ANI, în urmă cu vreo 8 
interzis să candidez. Dar din respect pentru PNL ani.
şi cetăţenii comunei Ulmu nu am candidat. Nu-În momentul de faţă, Ion Iacomi şi Alin Ploeşteanu 
mi validau mandatul, mai treceau 3 luni, ştiţi aşteaptă să fie excluşi din PNL, altfel riscând să-şi 
procedura... Am vrut să fiu serios până la capăt. piardă mandatele. Iulian Iacomi a devenit 
Şi cu mine şi cu cetăţenii şi cu PNL. Decizia, cred independent, reuşind să obţină excluderea din 
am luat-o acum 6 luni de a mă alătura echipei. PNL, undeva la începutul anului.
Acum s-a întâmplat. Vreau să dezvoltăm comuna 

“Astăzi, aşa cum v-am promis în conferinţa an, Iulian Iacomi a admis că a găsit înţelegere la Gară.”, a susţinut Iacomi despre care aflăm că este Ulmu care e o comună mică dar frumoasă. Voi 
trecută, venim cu 3 primari în funcţie care vor PSD pentru continuarea proiectelor de dezvoltare noul preşedinte interimar al filialei locale PSD pune umărul şi pentru judeţ cu ce pot şi unde am 
deveni liderii noştri în teritoriu. E vorba de Iulian a oraşului Lehliu Gară pe care-l conduce în calitate Lehliu Gară. relaţii umane şi de afaceri.”, spus Nelu “Bubuitu'” 
Iacomi, primarul oraşului Lehliu Gară, Alin de primar din 2008 încoace fără întrerupere. La ultimele alegeri locale, desfăşurate în Negoiţă.
Ploeşteanu, primarul comunei Frăsinet şi Ion Iacomi i-a mulţumit lui Iliuţă, subliniind că peste 2 septembrie 2020, Iacomi a trecut primul linia de 
Iacomi, primarul comunei Dor Mărunt. Un fost şi ani doreşte să candideze sub sigla PSD, pe care Ion Iacomi: Peste doi ani voi sosire obţinând 1749 de voturi (58,22%), 
viitor primar pe care-l prezentăm astăzi este Ion totuşi l-a părăsit din 2000 încoace de 2 ori, ultima depăşindu-l pe pesedistul Laurenţiu Bănescu (866 candida din PSD, alături de Negoiţă de la Ulmu.”, a declarat preşedintele oară în urmă cu exact 2 ani şi 2 săptămâni. de voturi, 28,83%).
interimar al PSD Călăraşi, Vasile Iliuţă care a 

“Vă mulţumesc dl. preşedinte că în urma fratele meu, de Alin Ploeşteanu 
continuat “Astăzi, Partidul Social Democrat îşi 

discuţiilor purtate cu dvs. şi cu forurile Alin Ploeşteanu: Unde o să măreşte numărul de lideri în teritoriu. Le şi de dl. preşedinte!superioare am găsit soluţii pentru a dezvolta 
mulţumesc că s-au alăturat proiectului de candideze Iulian Iacomi, acolo comunităţile noastre din care provenim eu, După ce şi-a început cariera politică la PDL, Ion dezvoltare al judeţului Călăraşi celor 3 primari în 

fratele meu şi finul meu, Alin Ploeşteanu precum Iacomi a candidat în 2012 cu succes sub sigla PNL o să candidez şi eu peste 2 anifuncţie şi viitorului primar, Nelu Negoiţă. (...) Pot 
şi Nelu Negoiţă. Avem acest obiectiv pentru devenind primarul localităţii Dor Mărunt. Acum spune astăzi că proiectul politic al Partidului 
localităţile noastre şi dorim ca la alegerile din Primarul localităţii Frăsinet a fost extrem de susţine că-şi va continua cariera în cadrul Social Democrat e un proiect care în 2024 ne 
2024 să candidăm pe listele PSD sincer, subliniind că motivul pentru care a apărut administraţiei publice locale sub sigla PSD, partid duce să câştigăm şi municipiul Călăraşi şi oraşul 
Ziua de azi dacă am putea s-o dăm înapoi, să fim joi în conferinţa de presă desfăşurată la sediul PSD puternic capabil să ofere o mână de ajutor celor Lehliu Gară şi Consiliul Judeţean Călăraşi pentru 
în 2020, alta ar fi fost acum situaţia. Îi este naşul său, Iulian Iacomi. Pentru Alin care trudesc pentru binele unei comunităţi.că astăzi din punct de vedere al votului pe care l-
mulţumesc fratelui meu că după ce am discutat Ploeşteanu nu există valori de dreapta, de stânga “Mă bucur că fac parte din această echipă (...) am luat în 2020 suntem câştigători ai alegerilor 
cu el timp de 2 ani am găsit soluţia să venim sau de centru. Sunt conştient că pot să dezvolt localitatea Dor din 2024. Şi cu aceşti 3 primari şi viitor primar de 
împreună într-o echipă câştigătoare şi să putem “Vreau să vă spun că-i apreciez în egală măsură Mărunt cu sprijinul Consiliului Judeţean şi al PSD. la Ulmu vom câştiga alegerile europarlamentare 
duce la bun sfârşit proiectele noastre prin pe cei doi preşedinţi, pe dl Vasile Iliuţă şi pe dl Am optat să vin în această echipă pentru că am şi prezidenţiale, localele şi alegerile 
sprijinul Consiliului Judeţean şi al Partidului Ciprian Pandea dar intervine o a 3-a persoană, în spate o lungă carieră de 14 ani. Ne-am luptat, parlamentare.”
Social Democrat. Iulian Iacomi, tot aşa de bun politician ca şi am câştigat dar totuşi să dezvolt localitate ai 
Avem multe în comun. Cetăţenii sunt dornici să dânşii. Şi acum să dăm puţin timpul înapoi, în nevoie să fii ajutat de către Guvern, de partide Iulian Iacomi: Dorim ca la 
dezvoltăm comunităţile însă fără un sprijin urmă cu 2 ani. Înainte de alegerile locale, am care sunt puternice şi pot da o mână de ajutor. 

alegerile din 2024 să candidăm concret şi fără să ţinem cont de culoarea politică ieşit în conferinţă de presă la PNL, alături de Peste doi ani voi candida din PSD, alături de 
am găsit uşile deschise chiar dacă eram de la un naşul meu, Iulian Iacomi şi-am spus un lucru: Voi fratele meu, de Alin Ploeşteanu şi de dl pe listele PSD
alt partid. Împreună am reuşit să mai rezolvăm candida pe listele acelui partid unde se află preşedinte!”, a afirmat Ion Iacomi, de-acum, 

Eliberat de sub “jugul” liberal la începutul acestui din problemele cu care se confruntă oraşul Lehliu Iulian Iacomi. Deci pentru mine e foarte simplu. liberal doar pe hârtie.

PSD propune o soluţie corectă de transportului pentru navetişti, 
reglementare temporară a preţurilor la subvenţionarea gospodăriilor ale căror 
energie, susţine senatorul PSD de Călăraşi, costuri la utilităţi erau mai mari de 30% din 
Nicuşor Cionoiu care subliniază că această venit, până la suspendarea taxei de 
măsură fusese propusă încă de anul trecut, transport pentru energie sau acordarea 
spre deosebire de PNL care a optat pentru unor vouchere pentru gospodăriile 
varianta subvenţionării în condiţiile unui vulnerabile.”, a scris pe pagina personală de 
deficit bugetar în creştere. Facebook senatorul Cionoiu care nu 'l-a 

cruţat” nici pe ministerul liberal al Energiei, “PSD a propus încă de anul trecut soluţia 
Virgil Popescu pe care-l 'acuză” de lipsă de reglementării preţului pentru o perioadă 
interes. “Este inacceptabil că ministrul determinată de timp, dar PNL s-a opus, 
Energiei este în concediu fix în perioada în alegând varianta subvenţionării în condiţiile 
care trebuie luate deciziile decisive pentru unui deficit bugetar în creştere. Aceasta este 
români. Se apropie sezonul rece, consumul singura măsură ce poate stopa preţurile care 
şi costurile vor creşte. Românii nu pot duce deja nu mai au nicio justificare economică.
o luptă continuă din cauza lipsei de interes a Majoritatea ţărilor din Europa au luat zeci 
domnului ministru Virgil Popescu.”, a de măsuri pentru a proteja populaţia şi 
continuat parlamentarul călărăşean.economia. De la asigurarea gratuităţii 

Comuna Ştefan Vodă va beneficia de o şcoală nouă, 
modernă care se va construi pe amplasamentul 
actualei Şcoli Gimnaziale 1. După aprobarea 
documentaţiei tehnico – economice depusă în 
vederea obţinerii finanţării investiţiei, s-a realizat şi 
pasul al doilea odată cu adoptarea în cadrul 
şedinţei Consiliului Local din 29 iulie a Proiectului 
de hotărâre privind predarea către Ministerul 
Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin 
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a 
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în 
vederea executării obiectivului de investiţii 
„Construirea unei infrastructuri noi pentru 
învăţământul gimnazial, prin desfiinţarea corpurilor 
(C1, C2, C3 şi C4) a Şcolii Gimnaziale nr. 1, comuna 
Ştefan Vodă, judeţul Călăraşi”

Este vorba de o suprafaţă de 6.554 mp dintr-un 
total de 6.946 mp, situată pe strada Viorelelor, nr. 
118.

De asemenea prin intermediul PH-ului mai sus-
menţionat s-a aprobat şi demolarea construcţiilor 
aflate pe amplasament.

Consiliul Local va finanţa şi cheltuielile pentru 
racordurile la utilităţi (electrică, apa, canal, gaz sau 
alt tip de combustibil utilizat etc.), urmând să 
asigure şi suprafeţele de teren necesare pentru 
depozitarea şi organizarea şantierului.

După predarea amplasamentului şi a obiectivului 
realizat, Consiliul Local are obligaţia să menţină 
destinaţia acestuia şi să asigure mentenanţa pe o 
perioadă de minim 15 ani.

Consiliul Judeţean Călăraşi este interesat “să facă afaceri” 
cu Marian Petre Miluţ care deţine în concesiune baza 
sportivă Prefab Arena, respectiv în proprietate hotelul 
Prefab House, ambele situate în comuna Modelu. 

Preşedintele Vasile Iliuţă a declarat, recent, că a purtat deja 
discuţii cu omul de afaceri care deţine compania Prefab SA, 
propunându-i achiziţionarea celor două imobile, în urma 
unor evaluări, pe care ulterior să le pună la dispoziţia 
clubului de fotbal AFC Dunărea 2005 Călăraşi unde CJ 
Călăraşi este membru asociat şi principal finanţator. “Am 
avut o discuţie cu dl preşedinte Miluţ. Sunt două lucruri. O 
concesiune care trebuie preluată. Facem o evaluare să 
vedem ce investiţii a făcut domnia sa acolo şi cum ar putea 
să ne-o transfere contra unei sume de bani. Noi (n.r. 
Consiului Judeţean) s-o achiziţionăm în urma unei licitaţii 
precum şi hotelul care se află în proprietatea sa. E clar, e 
nevoie de o evaluare să vedem care-i preţul real. Să 
cumpărăm hotelul ca să facem bază sportivă pentru 
Dunărea Călăraşi.”, a afirmat liderul CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă.

Petre Miluţ a concesionat în 2005, de la Primăria comunei 
Modelu, baza sportivă din localitate pe care a “modernizat-
o”, suficient încât s-o facă accesibilă pentru echipa sa de 
fotbal Prefab Modelu, desfiinţată în toamna anului 2008 
după ce a fost descoperită o “gaură” în contabilitatea 
societăţii pe relaţia contractelor de muncă ale fotbaliştilor. 
Concesiunea bazei pe 49 de ani ar fi trebuit în mod normal 
să înceteze de vreme ce a “dispărut” chiar obiectul ei însă 
ea produce efecte şi în momentul de faţă. 

Pe de altă parte, acelaşi Miluţ a intenţionat prin 2005 să 
preia clubul de fotbal Dunărea Călăraşi în schimbul preluării 
Complexului Sportiv Dunărea din B-dul Republicii, 39. 
Solicitarea proprietarului Prefab a fost respinsă de primarul 
de la acea vreme, Nicolae Dragu care a sesizat “pericolul” că 
Dunărea putea să dispară din peisajul fotbalistic în cazul 
unei subfinanţării din partea lui Miluţ interesat mai degrabă 
de baza sportivă pe care ar fi dorit s-o transforme într-o 
afacere imobiliară, prin construirea de locuinţe.

Graba cu care vrea să “vândă” imobilele de mai sus care au 
atras atenţia conducerii CJ Călăraşi confirmă faptul că Miluţ 
vrea să lichideze afacerile de la Călăraşi, căutând în ultima 
vreme şi un cumpărător pentru societatea Prefab.

n Ştefan Vodă

Primăria comunei Grădiştea a devenit parteneră în cadrul apărea pe durata implementării proiectului se vor asigura 
proiectului „RESTART în comunitatea Grădiştea - tot din fondurile proprii ale Consiliului Judeţean Călăraşi.
Incluziune socială pentru copiii proveniţi din Complexul de Prin proiect, aflat în etapa de precontractare, s-a solicitat 
Servicii Comunitare pentru Copiii cu Handicap Sever finanţarea construirii de căsuţe de tip familial în care vor fi 
Călăraşi”, finanţat în cadrul Programului Operaţional îngrijiţi copiii din Centrele de plasament închise şi pentru 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, prioritatea de care, nu au putut fi identificate alte soluţii de îngrijire în 
investiţii 8.1, nr. apelului de proiecte familie, precum şi construirea Centrelor de zi, care vor 
POR/813/8/3/Creşterea gradului de acoperire cu servicii furniza servicii sociale suport pentru copiii care părăsesc 
sociale. centrele rezidenţiale, ca urmare a dezinstituţionalizării, 
Din acest parteneriat mai fac parte Direcţia Generală de precum şi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc de separare 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, lider de de familii din comunitate.
proiect şi U.A.T. Judeţul Călăraşi, prin Consiliul Judeţean În şedinţa extraordinară din 8 iunie 2022, consilierii 
Călăraşi (partener 2). judeţenii au adoptat o hotărâre similară privind aprobarea 
Valoarea totală a proiectulului este de 4.843.175,05 lei proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect „RESTART în 
(inclusiv TVA), din care contribuţia Consiliului Judeţean Municipiul Călăraşi - Incluziune socială pentru copiii 
este de 96.863,50 lei, reprezentând 2% din valoarea proveniţi din Complexul de Servicii Comunitare pentru 
eligibilă. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot Copii cu Handicap Sever Călăraşi”.

COMUNA INDEPENDENŢA, cu sediul în jud. Călăraşi, informaţiile de mai jos, pe pagina de internet a 
Agenţiei pentru Protectia Mediului Călăraşi com. Independenţa, sat Independenţa str. Unirii, nr. 
www.apmcl.anpm.ro sau la sediul acesteia, din mun. 42, în calitate de titular al planului „REACTUALIZARE 
Călăraşi, Şos. Chiciului, nr.2, jud. Călăraşi, în intervalul PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) ŞI REGULAMENT 
orar 10.00-14.00 al fiecărei zile lucrătoare:LOCAL DE URBANISM (R.L.U.)„ amplasat în jud. 

Călăraşi, com. Independenţa, satele Independenţa, - Decizia A.P.M. Călăraşi nr.  10100/ 17.08.2022 de 
Potcoava, Vişini, aduce la cunostinţa autorităţilor emitere a Avizului de mediu necesar adoptării 
consultate pe durata procedurii de realizare a planului urbanistic zonal în cauză;
evaluării de mediu, cât şi a publicului interesat de - Proiectul de plan, cu toate completările aduse pe 
potenţialele efecte semnificative asupra mediului ale parcursul procedurii de realizare  a evaluării de 
implementării planului menţionat, luarea de către mediu – în forma avizată de A.P.M. Călăraşi;
Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi a deciziei 

- Declaraţia prevăzută de art.33 alin. (1) lit. b) din 
de emitere a avizului de mediu necesar adoptării 

Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind 
acestui plan. stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 
Factorii interesaţi, îndeosebi publicul pot consulta pentru planuri şi programe.

n PSD Călăraşi

Vasile Iliuţă: Le mulţumesc celor 3 primari în funcţie că 
s-au alăturat proiectului de dezvoltare al judeţului Călăraşi 

n Partidul Social Democrat

Paul Stănescu: Coaliţia funcţionează, 
în ciuda contestatarilor

N. Cionoiu: PSD propune o soluţie corectă de 
reglementare temporară a preţurilor la energie

Comuna Grădiştea, interesată de Programul 
privind creşterea eficienţei energetice a 

infrastructurii de iluminat public

CJ Călăraşi, interesat de 
achiziţionarea a două imobile 

deţinute de Miluţ

Consiliul Local a aprobat 
predarea către CNI a 

amplasamentului Şcolii 
Gimnaziale 1 în vederea 
construirii unei şcoli noi

Primăria Independenţa

ANUNŢ DE MEDIU

n Grădiştea

Primăria, parteneră în cadrul proiectului „RESTART în comunitatea 
Grădiştea - Incluziune socială pentru copiii proveniţi din Complexul 

de Servicii Comunitare pentru Copiii cu Handicap Sever Călăraşi”



Primăria comunei Grădiştea şi-a 
manifestat intenţia de participare la 
Programul privind creşterea eficienţei 
energetice a infrastructurii de iluminat 
public cu proiectul „Lucrări de reabilitare 
şi modernizare sistem de iluminat public 
în comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi – 
etapa a II-a”, consilierii locali, convocaţi pe 
12 august în şedinţă extraordinară 
adoptând în acest sens şi Proiectul de 
hotărâre.

Valoarea totală a proiectului este de 
1.033.332,30 lei (inclusiv TVA). Valoarea 
totală eligibilă este în cuantum de 
1.005.109,33 lei (inclusiv TVA), din care 1 
milion de lei (TVA inclus) reprezintă 
valoarea finanţării nerambursabile, 
diferenţa de 5.109,33 lei (TVA inclus) 
reprezentând contribuţia proprie.

Potrivit Hotărârii, cheltuielile neeligibile, 
de 28.222,97 lei (TVA inclus) vor fi 
suportate de la bugetul local.

- pentru comune cu o populaţie de până stâlpii de pe tronsonul respectiv nu sunt 
Programul privind creşterea eficienţei la 5.000 de locuitori - maximum echipaţi cu corpuri de iluminat sau 
energetice a infrastructurii de iluminat 1.000.000 lei;acestea sunt deteriorate/nefuncţionale, 
public – 2022 reprezintă un sprijin pentru extinderea sistemului de iluminat - pentru comune cu o populaţie de peste comunele, oraşele şi municipiile din existent, precum şi achiziţionarea şi 5.001 de locuitori - maximum 2.000.000 România care doresc să-şi modernizeze instalarea sistemelor de telegestiune lei;sistemele de iluminat public, întrucât se aferente obiectivelor de investiţii. Aceste 
prevede o finanţare de până la 100% din îmbunătăţiri se vor reflecta în optimizarea - pentru oraşe - maximum 3.000.000 lei;
cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de consumului de energie şi, implicit, în 

- pentru municipii de rang 0 - municipiul investiţie. Beneficiarii pot accesa fonduri reducerea facturilor la utilităţi, precum şi 
Bucureşti - maximum 50.000.000 lei;pentru înlocuirea corpurilor de iluminat în reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

existente având un consum ridicat de seră. - pentru municipii de rang I - maximum 
energie electrică cu corpuri de iluminat cu 

6.000.000 lei;Finanţarea în cadrul acestui program se surse LED, completarea sistemului de 
acordă în funcţie de categoria unităţii iluminat public existent cu corpuri de - pentru municipii de rang II - maximum 
administrativ-teritoriale, respectiv:iluminat cu surse LED, în situaţiile în care 5.000.000 lei.

Forma rectificării bugetare arată încă o dată partener de guvernare cu care putea să se 
că PSD este preocupat să protejeze românii asocieze vreodată un partid politic.
vulnerabili, fără să neglijeze problemele 

Iar apropo de mesajul unora care ţin astfel 
economiei. Iar coaliţia de guvernare a 

cu tot dinadinsul să se facă de râs, 
demonstrat deja că are resurse de voinţă 

reamintesc că PSD nu are o tradiţie a 
pentru a echilibra aceste nevoi sociale şi 

sabotării coaliţiilor. Rotaţia guvernamentală 
economice, în ciuda tuturor zgomotelor de 

a premierului a fost gândită tocmai ca să fond. De altfel, şi problemele politice cu 
ofere sistemului politic stabilitate şi ca să ne care ne confruntăm sunt tratate şi rezolvate 
putem concentra mai mult pe guvernare de comun acord., susţine secretarul general 
decât pe probleme politice. Aceasta nu a al Partidului Social Democrat, Paul Stănescu.
fost o improvizaţie, noi nu tratăm 
guvernarea ca pe o aventură.

În acest moment, pe agenda Comitetului 
interministerial pentru asigurarea rezilienţei 
energetice şi implementarea proiectelor de 
infrastructură în energie, condus de 
premierul Nicolae Ciucă, prioritatea zero 
este găsirea unei soluţii pentru diminuarea 
creşterii preţurilor la energie pe termen 
lung. Pentru că am văzut cu toţii că măsurile 
actuale nu asigură o continuitate 
acceptabilă nici pentru consumatorii casnici, 
nici pentru companii.

Scopul unei coaliţii de guvernare este să Noi am spus deja şi repetăm: cea mai bună 
găsească soluţii, uneori, chiar în detrimentul soluţie ar fi revenirea la reglementarea 
intereselor politice ale partidelor. Iar pentru pieţei energetice. Însă aşteptăm, începând 
PSD, marele test politic nu sunt alegerile, ci cu săptămâna viitoare, şi propunerile 
stabilitatea guvernamentală, menţinerea Ministerului Energiei şi concluziile 
coaliţiei şi guvernarea în interesul românilor. comitetului interministerial, ca să putem lua 

o decizie care să ofere predictibilitate Degeaba se agită USR-ul să ne caute nod în 
mediului de afaceri şi mai multă linişte papură şi să mai bage băţul prin gard. Ei 
românilor.rămân în istoria politică drept cel mai jalnic 
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Unde o să candideze Iulian Iacomi, acolo o să Organizaţia judeţeană PSD Călăraşi şi-a 
candide şi eu peste 2 ani.”, a precizat Alin propus să devină şi mai puternică, 
Ploeşteanu.deschizând porţile atât primarilor în 
Pe 27 septembrie 2020, Alin Ploeşteanu a câştigat 

funcţie cât şi foştilor din PNL, competiţia pentru Primărie, obţinând 626 de 
dezamăgiţi pesemne de prestaţia voturi (68,49%). Pe 2 s-a situat social-democratul, 

Sandu Mihăiţă cu 288 de voturi (31,51%).modestă a actualei conduceri liberali.

Ion Negoiţă: Am vrut să fiu Joi, Vasile Iliuţă a anunţat că partidul “s- 
îmbogăţit” cu 3 primari în exerciţiu, a 4-a achiziţie serios până la capăt
fiind un fost primar. E vorba de Iulian Iacomi, 

Ion Negoiţă a condus comuna Ulmu între 2004 şi primarul oraşului Lehliu Gară, fost membru PNL 
2018. Nu şi-a terminat mandatul din cauza până la începutul acestui an, Ion Iacomi, primarul 
problemelor cu Agenţia Naţională de Integritate. comunei Dor Mărunt, fratele lui Iulian Iacomi, Alin 
Şi-a propus să revină în joc, anunţându-şi Pleşteanu, primarul localităţii Frăsinet, finul lui 
candidatura pentru 2024.Iulian Iacomi şi fostul primar al comunei Ulmu, Ion 
“Eu puteam să candidez şi în 2020. Nu mi s-a Negoiţă, scos din joc de ANI, în urmă cu vreo 8 
interzis să candidez. Dar din respect pentru PNL ani.
şi cetăţenii comunei Ulmu nu am candidat. Nu-În momentul de faţă, Ion Iacomi şi Alin Ploeşteanu 
mi validau mandatul, mai treceau 3 luni, ştiţi aşteaptă să fie excluşi din PNL, altfel riscând să-şi 
procedura... Am vrut să fiu serios până la capăt. piardă mandatele. Iulian Iacomi a devenit 
Şi cu mine şi cu cetăţenii şi cu PNL. Decizia, cred independent, reuşind să obţină excluderea din 
am luat-o acum 6 luni de a mă alătura echipei. PNL, undeva la începutul anului.
Acum s-a întâmplat. Vreau să dezvoltăm comuna 

“Astăzi, aşa cum v-am promis în conferinţa an, Iulian Iacomi a admis că a găsit înţelegere la Gară.”, a susţinut Iacomi despre care aflăm că este Ulmu care e o comună mică dar frumoasă. Voi 
trecută, venim cu 3 primari în funcţie care vor PSD pentru continuarea proiectelor de dezvoltare noul preşedinte interimar al filialei locale PSD pune umărul şi pentru judeţ cu ce pot şi unde am 
deveni liderii noştri în teritoriu. E vorba de Iulian a oraşului Lehliu Gară pe care-l conduce în calitate Lehliu Gară. relaţii umane şi de afaceri.”, spus Nelu “Bubuitu'” 
Iacomi, primarul oraşului Lehliu Gară, Alin de primar din 2008 încoace fără întrerupere. La ultimele alegeri locale, desfăşurate în Negoiţă.
Ploeşteanu, primarul comunei Frăsinet şi Ion Iacomi i-a mulţumit lui Iliuţă, subliniind că peste 2 septembrie 2020, Iacomi a trecut primul linia de 
Iacomi, primarul comunei Dor Mărunt. Un fost şi ani doreşte să candideze sub sigla PSD, pe care Ion Iacomi: Peste doi ani voi sosire obţinând 1749 de voturi (58,22%), 
viitor primar pe care-l prezentăm astăzi este Ion totuşi l-a părăsit din 2000 încoace de 2 ori, ultima depăşindu-l pe pesedistul Laurenţiu Bănescu (866 candida din PSD, alături de Negoiţă de la Ulmu.”, a declarat preşedintele oară în urmă cu exact 2 ani şi 2 săptămâni. de voturi, 28,83%).
interimar al PSD Călăraşi, Vasile Iliuţă care a 

“Vă mulţumesc dl. preşedinte că în urma fratele meu, de Alin Ploeşteanu 
continuat “Astăzi, Partidul Social Democrat îşi 

discuţiilor purtate cu dvs. şi cu forurile Alin Ploeşteanu: Unde o să măreşte numărul de lideri în teritoriu. Le şi de dl. preşedinte!superioare am găsit soluţii pentru a dezvolta 
mulţumesc că s-au alăturat proiectului de candideze Iulian Iacomi, acolo comunităţile noastre din care provenim eu, După ce şi-a început cariera politică la PDL, Ion dezvoltare al judeţului Călăraşi celor 3 primari în 

fratele meu şi finul meu, Alin Ploeşteanu precum Iacomi a candidat în 2012 cu succes sub sigla PNL o să candidez şi eu peste 2 anifuncţie şi viitorului primar, Nelu Negoiţă. (...) Pot 
şi Nelu Negoiţă. Avem acest obiectiv pentru devenind primarul localităţii Dor Mărunt. Acum spune astăzi că proiectul politic al Partidului 
localităţile noastre şi dorim ca la alegerile din Primarul localităţii Frăsinet a fost extrem de susţine că-şi va continua cariera în cadrul Social Democrat e un proiect care în 2024 ne 
2024 să candidăm pe listele PSD sincer, subliniind că motivul pentru care a apărut administraţiei publice locale sub sigla PSD, partid duce să câştigăm şi municipiul Călăraşi şi oraşul 
Ziua de azi dacă am putea s-o dăm înapoi, să fim joi în conferinţa de presă desfăşurată la sediul PSD puternic capabil să ofere o mână de ajutor celor Lehliu Gară şi Consiliul Judeţean Călăraşi pentru 
în 2020, alta ar fi fost acum situaţia. Îi este naşul său, Iulian Iacomi. Pentru Alin care trudesc pentru binele unei comunităţi.că astăzi din punct de vedere al votului pe care l-
mulţumesc fratelui meu că după ce am discutat Ploeşteanu nu există valori de dreapta, de stânga “Mă bucur că fac parte din această echipă (...) am luat în 2020 suntem câştigători ai alegerilor 
cu el timp de 2 ani am găsit soluţia să venim sau de centru. Sunt conştient că pot să dezvolt localitatea Dor din 2024. Şi cu aceşti 3 primari şi viitor primar de 
împreună într-o echipă câştigătoare şi să putem “Vreau să vă spun că-i apreciez în egală măsură Mărunt cu sprijinul Consiliului Judeţean şi al PSD. la Ulmu vom câştiga alegerile europarlamentare 
duce la bun sfârşit proiectele noastre prin pe cei doi preşedinţi, pe dl Vasile Iliuţă şi pe dl Am optat să vin în această echipă pentru că am şi prezidenţiale, localele şi alegerile 
sprijinul Consiliului Judeţean şi al Partidului Ciprian Pandea dar intervine o a 3-a persoană, în spate o lungă carieră de 14 ani. Ne-am luptat, parlamentare.”
Social Democrat. Iulian Iacomi, tot aşa de bun politician ca şi am câştigat dar totuşi să dezvolt localitate ai 
Avem multe în comun. Cetăţenii sunt dornici să dânşii. Şi acum să dăm puţin timpul înapoi, în nevoie să fii ajutat de către Guvern, de partide Iulian Iacomi: Dorim ca la 
dezvoltăm comunităţile însă fără un sprijin urmă cu 2 ani. Înainte de alegerile locale, am care sunt puternice şi pot da o mână de ajutor. 

alegerile din 2024 să candidăm concret şi fără să ţinem cont de culoarea politică ieşit în conferinţă de presă la PNL, alături de Peste doi ani voi candida din PSD, alături de 
am găsit uşile deschise chiar dacă eram de la un naşul meu, Iulian Iacomi şi-am spus un lucru: Voi fratele meu, de Alin Ploeşteanu şi de dl pe listele PSD
alt partid. Împreună am reuşit să mai rezolvăm candida pe listele acelui partid unde se află preşedinte!”, a afirmat Ion Iacomi, de-acum, 

Eliberat de sub “jugul” liberal la începutul acestui din problemele cu care se confruntă oraşul Lehliu Iulian Iacomi. Deci pentru mine e foarte simplu. liberal doar pe hârtie.

PSD propune o soluţie corectă de transportului pentru navetişti, 
reglementare temporară a preţurilor la subvenţionarea gospodăriilor ale căror 
energie, susţine senatorul PSD de Călăraşi, costuri la utilităţi erau mai mari de 30% din 
Nicuşor Cionoiu care subliniază că această venit, până la suspendarea taxei de 
măsură fusese propusă încă de anul trecut, transport pentru energie sau acordarea 
spre deosebire de PNL care a optat pentru unor vouchere pentru gospodăriile 
varianta subvenţionării în condiţiile unui vulnerabile.”, a scris pe pagina personală de 
deficit bugetar în creştere. Facebook senatorul Cionoiu care nu 'l-a 

cruţat” nici pe ministerul liberal al Energiei, “PSD a propus încă de anul trecut soluţia 
Virgil Popescu pe care-l 'acuză” de lipsă de reglementării preţului pentru o perioadă 
interes. “Este inacceptabil că ministrul determinată de timp, dar PNL s-a opus, 
Energiei este în concediu fix în perioada în alegând varianta subvenţionării în condiţiile 
care trebuie luate deciziile decisive pentru unui deficit bugetar în creştere. Aceasta este 
români. Se apropie sezonul rece, consumul singura măsură ce poate stopa preţurile care 
şi costurile vor creşte. Românii nu pot duce deja nu mai au nicio justificare economică.
o luptă continuă din cauza lipsei de interes a Majoritatea ţărilor din Europa au luat zeci 
domnului ministru Virgil Popescu.”, a de măsuri pentru a proteja populaţia şi 
continuat parlamentarul călărăşean.economia. De la asigurarea gratuităţii 

Comuna Ştefan Vodă va beneficia de o şcoală nouă, 
modernă care se va construi pe amplasamentul 
actualei Şcoli Gimnaziale 1. După aprobarea 
documentaţiei tehnico – economice depusă în 
vederea obţinerii finanţării investiţiei, s-a realizat şi 
pasul al doilea odată cu adoptarea în cadrul 
şedinţei Consiliului Local din 29 iulie a Proiectului 
de hotărâre privind predarea către Ministerul 
Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin 
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a 
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în 
vederea executării obiectivului de investiţii 
„Construirea unei infrastructuri noi pentru 
învăţământul gimnazial, prin desfiinţarea corpurilor 
(C1, C2, C3 şi C4) a Şcolii Gimnaziale nr. 1, comuna 
Ştefan Vodă, judeţul Călăraşi”

Este vorba de o suprafaţă de 6.554 mp dintr-un 
total de 6.946 mp, situată pe strada Viorelelor, nr. 
118.

De asemenea prin intermediul PH-ului mai sus-
menţionat s-a aprobat şi demolarea construcţiilor 
aflate pe amplasament.

Consiliul Local va finanţa şi cheltuielile pentru 
racordurile la utilităţi (electrică, apa, canal, gaz sau 
alt tip de combustibil utilizat etc.), urmând să 
asigure şi suprafeţele de teren necesare pentru 
depozitarea şi organizarea şantierului.

După predarea amplasamentului şi a obiectivului 
realizat, Consiliul Local are obligaţia să menţină 
destinaţia acestuia şi să asigure mentenanţa pe o 
perioadă de minim 15 ani.

Consiliul Judeţean Călăraşi este interesat “să facă afaceri” 
cu Marian Petre Miluţ care deţine în concesiune baza 
sportivă Prefab Arena, respectiv în proprietate hotelul 
Prefab House, ambele situate în comuna Modelu. 

Preşedintele Vasile Iliuţă a declarat, recent, că a purtat deja 
discuţii cu omul de afaceri care deţine compania Prefab SA, 
propunându-i achiziţionarea celor două imobile, în urma 
unor evaluări, pe care ulterior să le pună la dispoziţia 
clubului de fotbal AFC Dunărea 2005 Călăraşi unde CJ 
Călăraşi este membru asociat şi principal finanţator. “Am 
avut o discuţie cu dl preşedinte Miluţ. Sunt două lucruri. O 
concesiune care trebuie preluată. Facem o evaluare să 
vedem ce investiţii a făcut domnia sa acolo şi cum ar putea 
să ne-o transfere contra unei sume de bani. Noi (n.r. 
Consiului Judeţean) s-o achiziţionăm în urma unei licitaţii 
precum şi hotelul care se află în proprietatea sa. E clar, e 
nevoie de o evaluare să vedem care-i preţul real. Să 
cumpărăm hotelul ca să facem bază sportivă pentru 
Dunărea Călăraşi.”, a afirmat liderul CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă.

Petre Miluţ a concesionat în 2005, de la Primăria comunei 
Modelu, baza sportivă din localitate pe care a “modernizat-
o”, suficient încât s-o facă accesibilă pentru echipa sa de 
fotbal Prefab Modelu, desfiinţată în toamna anului 2008 
după ce a fost descoperită o “gaură” în contabilitatea 
societăţii pe relaţia contractelor de muncă ale fotbaliştilor. 
Concesiunea bazei pe 49 de ani ar fi trebuit în mod normal 
să înceteze de vreme ce a “dispărut” chiar obiectul ei însă 
ea produce efecte şi în momentul de faţă. 

Pe de altă parte, acelaşi Miluţ a intenţionat prin 2005 să 
preia clubul de fotbal Dunărea Călăraşi în schimbul preluării 
Complexului Sportiv Dunărea din B-dul Republicii, 39. 
Solicitarea proprietarului Prefab a fost respinsă de primarul 
de la acea vreme, Nicolae Dragu care a sesizat “pericolul” că 
Dunărea putea să dispară din peisajul fotbalistic în cazul 
unei subfinanţării din partea lui Miluţ interesat mai degrabă 
de baza sportivă pe care ar fi dorit s-o transforme într-o 
afacere imobiliară, prin construirea de locuinţe.

Graba cu care vrea să “vândă” imobilele de mai sus care au 
atras atenţia conducerii CJ Călăraşi confirmă faptul că Miluţ 
vrea să lichideze afacerile de la Călăraşi, căutând în ultima 
vreme şi un cumpărător pentru societatea Prefab.

n Ştefan Vodă

Primăria comunei Grădiştea a devenit parteneră în cadrul apărea pe durata implementării proiectului se vor asigura 
proiectului „RESTART în comunitatea Grădiştea - tot din fondurile proprii ale Consiliului Judeţean Călăraşi.
Incluziune socială pentru copiii proveniţi din Complexul de Prin proiect, aflat în etapa de precontractare, s-a solicitat 
Servicii Comunitare pentru Copiii cu Handicap Sever finanţarea construirii de căsuţe de tip familial în care vor fi 
Călăraşi”, finanţat în cadrul Programului Operaţional îngrijiţi copiii din Centrele de plasament închise şi pentru 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, prioritatea de care, nu au putut fi identificate alte soluţii de îngrijire în 
investiţii 8.1, nr. apelului de proiecte familie, precum şi construirea Centrelor de zi, care vor 
POR/813/8/3/Creşterea gradului de acoperire cu servicii furniza servicii sociale suport pentru copiii care părăsesc 
sociale. centrele rezidenţiale, ca urmare a dezinstituţionalizării, 
Din acest parteneriat mai fac parte Direcţia Generală de precum şi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc de separare 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, lider de de familii din comunitate.
proiect şi U.A.T. Judeţul Călăraşi, prin Consiliul Judeţean În şedinţa extraordinară din 8 iunie 2022, consilierii 
Călăraşi (partener 2). judeţenii au adoptat o hotărâre similară privind aprobarea 
Valoarea totală a proiectulului este de 4.843.175,05 lei proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect „RESTART în 
(inclusiv TVA), din care contribuţia Consiliului Judeţean Municipiul Călăraşi - Incluziune socială pentru copiii 
este de 96.863,50 lei, reprezentând 2% din valoarea proveniţi din Complexul de Servicii Comunitare pentru 
eligibilă. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot Copii cu Handicap Sever Călăraşi”.

COMUNA INDEPENDENŢA, cu sediul în jud. Călăraşi, informaţiile de mai jos, pe pagina de internet a 
Agenţiei pentru Protectia Mediului Călăraşi com. Independenţa, sat Independenţa str. Unirii, nr. 
www.apmcl.anpm.ro sau la sediul acesteia, din mun. 42, în calitate de titular al planului „REACTUALIZARE 
Călăraşi, Şos. Chiciului, nr.2, jud. Călăraşi, în intervalul PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) ŞI REGULAMENT 
orar 10.00-14.00 al fiecărei zile lucrătoare:LOCAL DE URBANISM (R.L.U.)„ amplasat în jud. 

Călăraşi, com. Independenţa, satele Independenţa, - Decizia A.P.M. Călăraşi nr.  10100/ 17.08.2022 de 
Potcoava, Vişini, aduce la cunostinţa autorităţilor emitere a Avizului de mediu necesar adoptării 
consultate pe durata procedurii de realizare a planului urbanistic zonal în cauză;
evaluării de mediu, cât şi a publicului interesat de - Proiectul de plan, cu toate completările aduse pe 
potenţialele efecte semnificative asupra mediului ale parcursul procedurii de realizare  a evaluării de 
implementării planului menţionat, luarea de către mediu – în forma avizată de A.P.M. Călăraşi;
Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi a deciziei 

- Declaraţia prevăzută de art.33 alin. (1) lit. b) din 
de emitere a avizului de mediu necesar adoptării 

Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind 
acestui plan. stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 
Factorii interesaţi, îndeosebi publicul pot consulta pentru planuri şi programe.

n PSD Călăraşi

Vasile Iliuţă: Le mulţumesc celor 3 primari în funcţie că 
s-au alăturat proiectului de dezvoltare al judeţului Călăraşi 

n Partidul Social Democrat

Paul Stănescu: Coaliţia funcţionează, 
în ciuda contestatarilor

N. Cionoiu: PSD propune o soluţie corectă de 
reglementare temporară a preţurilor la energie

Comuna Grădiştea, interesată de Programul 
privind creşterea eficienţei energetice a 

infrastructurii de iluminat public

CJ Călăraşi, interesat de 
achiziţionarea a două imobile 

deţinute de Miluţ

Consiliul Local a aprobat 
predarea către CNI a 

amplasamentului Şcolii 
Gimnaziale 1 în vederea 
construirii unei şcoli noi

Primăria Independenţa

ANUNŢ DE MEDIU

n Grădiştea

Primăria, parteneră în cadrul proiectului „RESTART în comunitatea 
Grădiştea - Incluziune socială pentru copiii proveniţi din Complexul 

de Servicii Comunitare pentru Copiii cu Handicap Sever Călăraşi”
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