
Vremurile dificile, pe care le 
traversăm din punct de vedere 
economic, se răsfrâng, cu 
prisosinţă, asupra administraţiilor 
publice locale. La nivelul Primăriei 
comunei Roseţi, greutăţile în 
gestionarea proiectelor finanţate 
cu precădere de la bugetul de stat 
şi-au arătat “colţii” însă cu toate 
acestea primarul Nicolae 
Rîjnoveanu e optimist şi susţine că 
lucrurile evoluează în direcţia cea 
bună.

“Întâmpinăm greutăţi pentru că sunt 
atâtea probleme care trebuie rezolvate. 
Pentru fiecare proiect în parte. Cu toate 
astea, eu zic că suntem pe calea cea 
bună.
Pentru cele două proiecte pe care le 
avem în agendă, şi e vorba de grădiniţă şi 
de dispensar, mai sunt necesare nişte 

din zona cu locurile de case pentru tineri, proiectantul pentru că nu mi-au documente. La proiectul privind 
să ştiţi că s-au adus cele două comunicat. E vorba de doi hidranţi, o dispensarul au mai fost necesare câteva 
transformatoare. Am discutat cu reţea din PSI care trebuia făcută ca să completări pe care le-a solicitat Direcţia 
reprezentantul societăţii care execută putem lua aviz pentru licenţa de de Sănătate Publică. Iar pentru cel cu 
lucrarea şi vă pot spune că lucrarea e funcţionare.grădiniţa e vorba de o centrală pe care 
aproape finalizată.”, a declarat primarul noi am făcut-o la foc automat. Am pus-o Ar mai fi o problemă cu sala de sport. O 
Rîjnoveanu care a continuat “Celelalte în funcţiune pentru încălzirea grădiniţei problemă însă destul de delicată. Noi 
lucrări care sunt în execuţie, atât şcoala pe timp de iarnă. N-am avut proiect la facem parte din cele 8 localităţi în care 
cât şi modernizare alimentare cu apă şi ea, construcţia am făcut-o în regie vom distribui elevilor din cadrul şcolii o 
extindere canalizare, suntem în faza de proprie, rapid întrucât era foarte masă caldă. Era necesar să fie terminată. 
recepţie. La această lucrare, în zilele necesară. Şi acum trebuie să facem nişte Acest lucru nu se va întâmpla şi ne 
următoare, vom face o recepţie parţială.demersuri. Se rezolvă şi cu asta am creează probleme (...) Nu ştiu ce se va 

finalizat problemele de documentaţie. Cât priveşte şcoala, au fost câteva întâmpla la nivel de CNI, cu finanţarea. 
probleme prinse în fostul proces verbal La un moment dat mergea foarte bine, Cu gazele ne-am apucat de documentaţia 
de recepţie. Aici e puţin mai delicat. De ajunsesem undeva la jumătate. Şi a privind cele 3 licitaţii privind stabilirea 
ce? Am fost nevoiţi să ne încadrăm în încetat lucrarea pentru că nu s-au mai distribuitorului, a proiectantului şi 
sumă şi să renunţăm astfel la nişte făcut plăţi. Nu ştiu ce s-a întâmplat. Cam respectiv a executantului.
lucrări. Una din ele era însă necesară. astea sunt problemele pe care le avem Cât priveşte proiectul pe care-l avem cu 
Aici au greşit dirigintele de şantier şi de gestionat.”reţeaua de distribuţie energie electrică 

„Urmează să avem un Consiliu Politic 
Judeţean unde vomdesemna secretarul 
executiv al PSD Călăraşi. Aici vor fi aleşi 
trezorierul şi membrii Comisiei de Etică şi 
Integritate.”, a spus Iliuţă.

În altă ordine de idei, şeful social – 
democraţilor călărăşene a dezvăluit că 
principala ţintă a organizaţiei pentru 2024 
este câştigarea a altor 7 primării cel puţin, 
pe lângă cele 30 conduse deja de primari 
PSD. „Cred că suntem capabili ca la alegerile 
din 2024 să mai câştigăm cel puţin 7 
administraţii locale, pe lângă cele 30 pe care 
le avem. Din cele 25 care au mai rămas, 
putem câştiga alte 7 administraţii locale.” 
susţine Iliuţă care a mai adăugat „Echipa 
care a fost desemnată să conducă 4 ani de 
zile organizaţia judeţeană este o echipă 
credibilă care va arăta că toate proiectele 
politice pe care şi le propune, împreună cu 
conducerea naţională, le va duce la bun 
sfârşit.”

Alegerile în cadrul organizaţiei judeţene PSD 
În urma conferinţei judeţene de alegeri, PSD Călăraşi nu s-au încheiat. Anunţul a fost 
Călăraşi numără în acest moment 10.400 de făcut chiar de preşedintele Vasile Iliuţă care 
membri cotizanţi. „Văd că vin în continuare a precizat recent în urma convocării 
adeziuni pe care le introducem în baza Consiliului Politic Judeţean vor fi decişi prin 
noastră de date.”, a conchis şeful PSD vot secretarul executiv, trezorierul şi 
Călăraşi, Vasile Iliuţă.membrii Comisiei de Etică şi Integritate. 
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Unul dintre cei mai vechi oameni 
de administraţie publică locală, 
Nicolae Rîjnoveanu are o 
longevitate demnă de invidiat şi 
în politică. La începutul anilor 
90, Rîjnoveanu şi organizaţia 
locală Roseţi au figurat printre 
membri fondatori ai actualului 
Partid Social Democrat, la nivel 
judeţean. Din 16 septembrie, 
Rîjnoveanu face din nou parte 
din Biroul Politic Judeţean, fiind 
unul din cei 19 vicepreşedinţi ai 
partidului. Care sunt impresiile 
sale după desfăşurarea 
Conferinţei judeţene de alegeri 
care l-a validat pentru un 
mandat de 4 ani pe 
“interimarul” Vasile Iliuţă în 
scurtul interviu, de mai jos, 

Vîrtejanu, primarul de la Ileana care a lumea că nu echipa dumnealui a făcut la realizat recent.
fost cu organizaţiua sa de acolo membru dl Iliuţă să fie în mijlocul nostru. Nu!

Domnule Rîjnoveanu, cu ce impresii aţi fondator al partidului. Se părea că nu 
Haideţi să vă spun ceva...Totul depinde prea mai avea nevoie de noi, cei vechi rămas după Conferinţa judeţeană de 
de primari. Ei sunt factorii cei mai din partid. Noi nu ne mai găseam locul. alegeri, în cadrul căreia aţi obţinut un 
importanţi într-o localitate Şi dacă are şi Fiind însă prezenţi atâţia lideri de la nou mandat de vicepreşedinte al 
o echipă bună în jurul său, o organizaţie nivel naţional, domnul preşedinte organizaţiei judeţene?
de partid bună, nu se poate să nu Ciolacu, dl secretar general, Stănescu, 
meargă treburile aşa cum trebuie. Eu nu Nicolae Rîjnoveanu: Începusem să mă domnul Tudose, cred că ceva s-a 
cred că-i vreun primar în judeţul ăsta simt din ce în ce mai stingher în partidul schimbat în bine. Aşa cred. Şi faptul că 
care să nu vrea binele localităţii care l-a în care noi am fost una din organizaţiile la nivel de municipiu altfel s-a perceput 
ales. Dar trebuie să ne zbatem. Ne-au fondatoare ale filialei judeţene. Noi şi cu treaba. Se pare că s-a învâţat ceva. După 
dat o mână de ajutor cu acest program cei de la Ileana, de fapt! Am spus acolo cum ştiţi, reuşita noastră a fost datorită 
Anghel Saligny. Dacă-i un program ceea ce trebuia să spun. Nu mergeau echipei. Dacă nu se lucrează în echipă, 
adevărat!. Despre PNRR, sunt acolo lucrurile chiar aşa de bine. Am avut nu se poate face nimic!
nişte obiective cărora nu le văd rostul întotdeauna impresia că cineva îl 

Acum credeţi că echipa este completă? dar...Aşa s-a discutat la nivel european, sfătuieşte rău pe domnul preşedinte.
nu ştiu...Eu văd altfel problema dar nu 

Nicolae Rîjnoveanu: Eu cred că da dar În urma analizei care s-a făcut, a luărilor depinde însă de mine. Sunt prea multe 
mai trebuie cizelată un pic. Dacă aţi de cuvânt, să sperăm că ne-am norme pe care trebuie să le îndeplinim, 
văzut, mai trebuie ceva... Dar să vedem. deşteptat şi de-acum încolo să facem ce prea multe cărări pe care trebuie să le 
O discuţie cu dl preşedinte...Trebuie să e de făcut. Am spus la conferinţă să batem. Pentru mine, cel mai important 
înţeleagă că noi avem rolul nostru. Eu, ţinem cont de oamenii “vechi” care au proiect este cel privind reţeaua de gaze. 
cel puţin, ne-am definit ca talibani. lucrat şi au făcut multe pentru partidul Indiferent cum ar fi, e o modalitate 
Totodată, am vrut să înţeleagă toată nostru. Şi m-am referit la Liviu bună de a atrage în localitate investitori.

Senatorul Nicuşor Cionoiu este începând de pe Facebook senatorul Cionoiu care a mai 
vineri primvicepreşedinte al organizaţiei adăugat “Alegerile de astăzi sunt cel mai bun 
judeţene PSD Călăraşi. Aşa au decis cei peste prilej pentru asumarea unui angajament 
500 de delegaţi prezenţi la lucrările ferm în faţa tuturor călărăşenilor. Acela că 
Conferinţei judeţene a partidului. Împreună vom fi mereu alături de ei şi nu vom lăsa pe 
cu deputatul Constantin Bîrcă, Cionoiu îl vor nimeni în urmă! Felicitări întregii echipe! 
“seconda” pe Vasile Iliuţă, ales în Mult succes tuturor!”
unanimitate preşedinte al social-

Nicuşor Cionoiu s-a înscris în PSD Călăraşi în democraţilor călărăşeni.
vara anului 2020. În luna decembrie a “Felicitări Vasile Iliuţă, noul preşedinte ales al 
aceluiaşi an, Cionoiu a obţinut mandatul de Organizaţiei Judeţene PSD Călăraşi! Te asigur 
senator, după ce anterior se retrăsese de pe de tot sprijinul meu, în calitate de senator şi 
lista de aleşi locali propuşi de PSD pentru prim-vicepreşedinte al PSD Călăraşi, şi de 
Consiliul Local al municipiului Călăraşi.cuvântul meu, în calitate de prieten.”, a scris 

Preşedintele Vasile Iliuţă a trecut în revistă stadiul 
investiţiilor derulate de Consiliul Judeţean Călăraşi, 
afirmând că podul peste râul Argeş care leagă 
localităţile Şoldanu şi Radovanu ar putea fi finalizat 
în noiembrie anul acesta. „Podul de la Şoldanu, în 
proporţie de 98% este finalizat. Mai e de turnat 
stratul de asfalt peste rampele de urcare şi pe pod 
acolo unde a fost finalizat. Îmi pare rău că s-a 
întârziat. Aici avem o întârziere de mai mult de o 
jumătate de an. Constructorul a cerut schimbarea 
termenului pentru că a avut probleme financiare. 
Cred că în luna noiembrie vom avea finalizat şi 
podul dede la Şoldanu.”, a declarat joi în cadrul 
unei conferinţe de presă Vasile Iliuţă.

Podul, a cărui construcţie a demarat în 2020, are o 
lungime de 110 metri, rampele de o parte și de alta 
ale podului care vor face conexiunea cu drumul 403 
au și ele o lungime de 170 de metri. Lucrările, 
estimate la peste 6 milioane de lei, au fost realizate 
de Energo CCI Bucureşti.

Consiliul Judeţean Călăraşi, prin Centrul Judeţean de 
Cultură şi Creaţie Călăraşi, marchează Ziua Internaţională a 
Persoanelor Vârstnice, printr-un spectacol de muzică şi voie 
bună, ce va fi organizat sâmbătă, 1 octombrie, începând cu 
ora 18.00, în Sala Barbu Ştirbei.
Invitaţi : Irina Loghin, Ilie Caraş şi Ansamblul Folcloric 
Bărăganul
Intrarea este gratuită în limita locurilor disponibile.

n Roseţi

Liderul PSD Călăraşi, Vasilie Iliuţă a Ciprian Pandea, anunţa pe pagina dinspre  DJ306, în calea 2, direcţia spre 
afirmat că Ministerul Transporturilor personală de Facebook că a fost Bucureşti, având o lungime de 1.037 m.
intenţionează să finanţeze lucrările de aprobată soluţia tehnică pentru un nou 

Breteaua 3 de ieşire de pe autostrada 
construire a unui pasaj care va fi nod rutier A2 km 90+100 cu DJ306 şi 

A2 spre DJ306, din  calea 1, direcţia 
amplasat la intersecţia drumului DN3A la Dragoş Vodă.

spre Constanta, având o lungime de 
judeţean DJ306 cu Autostrada A2, 

873m. „Nodul rutier va fi amplasat la aproape de localitatea Dragoş Vodă. „A 
joncţiunea drumului judeţean Breteaua 4 de intrare pe autostrada A2 fost elaborat Studiul de Fezabilitate 
DJ306/DN3A cu Autostrada A2, la sud- dinspre  DJ306, în calea 1, direcţia spre care a fost predat către Ministerul 
vest de localitatea Dragoş Vodă. Vor fi 

Constanţa, având lungimea de 1.112 m.Transporturilor urmând ca pe viitor amenajate patru bretele de acces, 
ministerul să dea drumul la licitaţie amplasate pe ambele părţi ale La capetele celor două rampe ale 
„proiect tehnic şi execuţie”. E vorba de drumului judeţean 306, dispuse în pasajului existent pe DJ306, va fi 
ieşirea din autostradă şi intersecţia cu simetrie, după cum urmează: amenajată câte o intersecţie tip sens 
DJ 306.”, a declarat Iliuţă într-o giratoriu, pentru asigurarea tuturor 

Breteaua 1 de ieşire de pe autostrada conferinţă de presă susţinută relaţiilor de trafic atât către comuna 
A2 spre DJ306, din calea 2, direcţia spre săptămâna trecută la sediul partidului. Dragoş Vodă cât şi spre localităţile din Bucureşti, având o lungime de 783 m.

nordul municipiului Călăraşi.”, spunea La finele lunii octombrie 2021, 
atunci pe Facebook senatorul Pandea.Breteaua 2 de intrare pe autostrada A2 preşedintele PNL Călăraşi, senatorul 

PSD a depus amendamentele la OUG 119/2022 privind 
plafonarea preţurilor la energie, astfel încât preţurile 
plafonate să se raporteze la consumul curent şi nu la cel 
din 2021., a anunţat luni pe pagina personală de 
Facebook senatorul Nicuşor Cionoiu care a mai adăugat 
„Unul din amendamentele PSD depuse la comisiile de 
specialitate din Senat stimulează cetăţenii să facă 
economie la energia electrică, ceea ce sprijină efortul 
României de a reduce consumul naţional cu 10%. 
Stimulând cetăţenii să facă economie, nu va mai fi nevoie 
de reglementări care să impună prin forţă reducerea 
consumului, aşa cum se întâmplă în alte state ale 
Uniunii.”

Parlamentarul social – democrat a mai subliniat că „ În 
cazul consumatorilor care se încadrează într-un consum 
de 300 kWh/lună, doar ceea ce depăşeşte suma de 255 
kWh, adică 45 kWh, se plăteşte la preţ neplafonat şi nu 
întreaga factură. Toţi consumatorii au dreptul la un preţ 
subvenţionat pentru cantitatea prevăzută în ordonanţă, 
plătind doar diferenţa consumată la suma prevăzută în 
contract. Românii au nevoie de ajutor, iar datoria noastră 
este să luăm măsuri.”

PSD nu susţine demersul ministrului Investiţiilor 
Europene, Marcel Boloş care a declarat că va cere 
clarificări la Comisia Europene cu privire la pensiile 
speciale care în opinia sa nu ar trebui eliminat. Senatorul 
Nicuşor Cionoiu susţine că partidul pe care-l reprezintă 
susţine pensiile pe bază de contributivitate şi nu cele 
speciale.

“Ministrul MIPE, Marcel Boloş va cere clarificări la 
Comisia Europeană pentru a permite pensiile speciale, 
deoarece nu este de acord cu eliminarea acestora. PSD 
nu susţine această acţiune a ministrului Boloş! Vom 
susţine la Comisia Europeană pensiile pe contributivitate, 
nu pensiile speciale.”, a scris astăzi pe Facebook Cionoiu 
care a continuat “PSD cere eliminarea acelui plafon de 
9,4% din PIB pentru pensii, introdus absolut aberant de 
fosta guvernare de dreapta, ceea ce ar echivala cu 
îngheţarea pensiilor până în anul 2070. Asta am susţinut 
şi vom susţine la Bruxelles.”

Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL), instituţie 
aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), a 
recepţionat, în municipiul Călăraşi, 30 de locuinţe 
de serviciu.
Locuinţele (5 garsoniere, 29 de apartamente cu 2 
camere şi 5 apartamente cu 3 camere) au fost 
construite în amplasamentul din b-dul Nicolae 
Titulescu nr. 1bis, pe un regim de înălţime P+4E 
(parter+4 etaje), valoarea investiţiei fiind de 
7.017.964,78 lei (inclusiv TVA).
Până în prezent, ANL a finalizat, în cadrul 
programului "Construcţia de locuinţe de serviciu", 
apartamente în: Babadag (16), Dorohoi (16), Curtea 
de Argeş (15), Orăştie (16), Haţeg (30), Uricani (9), 
Bistriţa (24), Aleşd (16), Ineu (16) şi Suceava (30), 
Sebeş (22).
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Rîjnoveanu e optimist şi susţine că 
lucrurile evoluează în direcţia cea 
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bună.
Pentru cele două proiecte pe care le 
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adeziuni pe care le introducem în baza Consiliului Politic Judeţean vor fi decişi prin 
noastră de date.”, a conchis şeful PSD vot secretarul executiv, trezorierul şi 
Călăraşi, Vasile Iliuţă.membrii Comisiei de Etică şi Integritate. 
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Unul dintre cei mai vechi oameni 
de administraţie publică locală, 
Nicolae Rîjnoveanu are o 
longevitate demnă de invidiat şi 
în politică. La începutul anilor 
90, Rîjnoveanu şi organizaţia 
locală Roseţi au figurat printre 
membri fondatori ai actualului 
Partid Social Democrat, la nivel 
judeţean. Din 16 septembrie, 
Rîjnoveanu face din nou parte 
din Biroul Politic Judeţean, fiind 
unul din cei 19 vicepreşedinţi ai 
partidului. Care sunt impresiile 
sale după desfăşurarea 
Conferinţei judeţene de alegeri 
care l-a validat pentru un 
mandat de 4 ani pe 
“interimarul” Vasile Iliuţă în 
scurtul interviu, de mai jos, 

Vîrtejanu, primarul de la Ileana care a lumea că nu echipa dumnealui a făcut la realizat recent.
fost cu organizaţiua sa de acolo membru dl Iliuţă să fie în mijlocul nostru. Nu!

Domnule Rîjnoveanu, cu ce impresii aţi fondator al partidului. Se părea că nu 
Haideţi să vă spun ceva...Totul depinde prea mai avea nevoie de noi, cei vechi rămas după Conferinţa judeţeană de 
de primari. Ei sunt factorii cei mai din partid. Noi nu ne mai găseam locul. alegeri, în cadrul căreia aţi obţinut un 
importanţi într-o localitate Şi dacă are şi Fiind însă prezenţi atâţia lideri de la nou mandat de vicepreşedinte al 
o echipă bună în jurul său, o organizaţie nivel naţional, domnul preşedinte organizaţiei judeţene?
de partid bună, nu se poate să nu Ciolacu, dl secretar general, Stănescu, 
meargă treburile aşa cum trebuie. Eu nu Nicolae Rîjnoveanu: Începusem să mă domnul Tudose, cred că ceva s-a 
cred că-i vreun primar în judeţul ăsta simt din ce în ce mai stingher în partidul schimbat în bine. Aşa cred. Şi faptul că 
care să nu vrea binele localităţii care l-a în care noi am fost una din organizaţiile la nivel de municipiu altfel s-a perceput 
ales. Dar trebuie să ne zbatem. Ne-au fondatoare ale filialei judeţene. Noi şi cu treaba. Se pare că s-a învâţat ceva. După 
dat o mână de ajutor cu acest program cei de la Ileana, de fapt! Am spus acolo cum ştiţi, reuşita noastră a fost datorită 
Anghel Saligny. Dacă-i un program ceea ce trebuia să spun. Nu mergeau echipei. Dacă nu se lucrează în echipă, 
adevărat!. Despre PNRR, sunt acolo lucrurile chiar aşa de bine. Am avut nu se poate face nimic!
nişte obiective cărora nu le văd rostul întotdeauna impresia că cineva îl 

Acum credeţi că echipa este completă? dar...Aşa s-a discutat la nivel european, sfătuieşte rău pe domnul preşedinte.
nu ştiu...Eu văd altfel problema dar nu 

Nicolae Rîjnoveanu: Eu cred că da dar În urma analizei care s-a făcut, a luărilor depinde însă de mine. Sunt prea multe 
mai trebuie cizelată un pic. Dacă aţi de cuvânt, să sperăm că ne-am norme pe care trebuie să le îndeplinim, 
văzut, mai trebuie ceva... Dar să vedem. deşteptat şi de-acum încolo să facem ce prea multe cărări pe care trebuie să le 
O discuţie cu dl preşedinte...Trebuie să e de făcut. Am spus la conferinţă să batem. Pentru mine, cel mai important 
înţeleagă că noi avem rolul nostru. Eu, ţinem cont de oamenii “vechi” care au proiect este cel privind reţeaua de gaze. 
cel puţin, ne-am definit ca talibani. lucrat şi au făcut multe pentru partidul Indiferent cum ar fi, e o modalitate 
Totodată, am vrut să înţeleagă toată nostru. Şi m-am referit la Liviu bună de a atrage în localitate investitori.

Senatorul Nicuşor Cionoiu este începând de pe Facebook senatorul Cionoiu care a mai 
vineri primvicepreşedinte al organizaţiei adăugat “Alegerile de astăzi sunt cel mai bun 
judeţene PSD Călăraşi. Aşa au decis cei peste prilej pentru asumarea unui angajament 
500 de delegaţi prezenţi la lucrările ferm în faţa tuturor călărăşenilor. Acela că 
Conferinţei judeţene a partidului. Împreună vom fi mereu alături de ei şi nu vom lăsa pe 
cu deputatul Constantin Bîrcă, Cionoiu îl vor nimeni în urmă! Felicitări întregii echipe! 
“seconda” pe Vasile Iliuţă, ales în Mult succes tuturor!”
unanimitate preşedinte al social-

Nicuşor Cionoiu s-a înscris în PSD Călăraşi în democraţilor călărăşeni.
vara anului 2020. În luna decembrie a “Felicitări Vasile Iliuţă, noul preşedinte ales al 
aceluiaşi an, Cionoiu a obţinut mandatul de Organizaţiei Judeţene PSD Călăraşi! Te asigur 
senator, după ce anterior se retrăsese de pe de tot sprijinul meu, în calitate de senator şi 
lista de aleşi locali propuşi de PSD pentru prim-vicepreşedinte al PSD Călăraşi, şi de 
Consiliul Local al municipiului Călăraşi.cuvântul meu, în calitate de prieten.”, a scris 

Preşedintele Vasile Iliuţă a trecut în revistă stadiul 
investiţiilor derulate de Consiliul Judeţean Călăraşi, 
afirmând că podul peste râul Argeş care leagă 
localităţile Şoldanu şi Radovanu ar putea fi finalizat 
în noiembrie anul acesta. „Podul de la Şoldanu, în 
proporţie de 98% este finalizat. Mai e de turnat 
stratul de asfalt peste rampele de urcare şi pe pod 
acolo unde a fost finalizat. Îmi pare rău că s-a 
întârziat. Aici avem o întârziere de mai mult de o 
jumătate de an. Constructorul a cerut schimbarea 
termenului pentru că a avut probleme financiare. 
Cred că în luna noiembrie vom avea finalizat şi 
podul dede la Şoldanu.”, a declarat joi în cadrul 
unei conferinţe de presă Vasile Iliuţă.

Podul, a cărui construcţie a demarat în 2020, are o 
lungime de 110 metri, rampele de o parte și de alta 
ale podului care vor face conexiunea cu drumul 403 
au și ele o lungime de 170 de metri. Lucrările, 
estimate la peste 6 milioane de lei, au fost realizate 
de Energo CCI Bucureşti.

Consiliul Judeţean Călăraşi, prin Centrul Judeţean de 
Cultură şi Creaţie Călăraşi, marchează Ziua Internaţională a 
Persoanelor Vârstnice, printr-un spectacol de muzică şi voie 
bună, ce va fi organizat sâmbătă, 1 octombrie, începând cu 
ora 18.00, în Sala Barbu Ştirbei.
Invitaţi : Irina Loghin, Ilie Caraş şi Ansamblul Folcloric 
Bărăganul
Intrarea este gratuită în limita locurilor disponibile.

n Roseţi

Liderul PSD Călăraşi, Vasilie Iliuţă a Ciprian Pandea, anunţa pe pagina dinspre  DJ306, în calea 2, direcţia spre 
afirmat că Ministerul Transporturilor personală de Facebook că a fost Bucureşti, având o lungime de 1.037 m.
intenţionează să finanţeze lucrările de aprobată soluţia tehnică pentru un nou 

Breteaua 3 de ieşire de pe autostrada 
construire a unui pasaj care va fi nod rutier A2 km 90+100 cu DJ306 şi 

A2 spre DJ306, din  calea 1, direcţia 
amplasat la intersecţia drumului DN3A la Dragoş Vodă.

spre Constanta, având o lungime de 
judeţean DJ306 cu Autostrada A2, 

873m. „Nodul rutier va fi amplasat la aproape de localitatea Dragoş Vodă. „A 
joncţiunea drumului judeţean Breteaua 4 de intrare pe autostrada A2 fost elaborat Studiul de Fezabilitate 
DJ306/DN3A cu Autostrada A2, la sud- dinspre  DJ306, în calea 1, direcţia spre care a fost predat către Ministerul 
vest de localitatea Dragoş Vodă. Vor fi 

Constanţa, având lungimea de 1.112 m.Transporturilor urmând ca pe viitor amenajate patru bretele de acces, 
ministerul să dea drumul la licitaţie amplasate pe ambele părţi ale La capetele celor două rampe ale 
„proiect tehnic şi execuţie”. E vorba de drumului judeţean 306, dispuse în pasajului existent pe DJ306, va fi 
ieşirea din autostradă şi intersecţia cu simetrie, după cum urmează: amenajată câte o intersecţie tip sens 
DJ 306.”, a declarat Iliuţă într-o giratoriu, pentru asigurarea tuturor 

Breteaua 1 de ieşire de pe autostrada conferinţă de presă susţinută relaţiilor de trafic atât către comuna 
A2 spre DJ306, din calea 2, direcţia spre săptămâna trecută la sediul partidului. Dragoş Vodă cât şi spre localităţile din Bucureşti, având o lungime de 783 m.

nordul municipiului Călăraşi.”, spunea La finele lunii octombrie 2021, 
atunci pe Facebook senatorul Pandea.Breteaua 2 de intrare pe autostrada A2 preşedintele PNL Călăraşi, senatorul 

PSD a depus amendamentele la OUG 119/2022 privind 
plafonarea preţurilor la energie, astfel încât preţurile 
plafonate să se raporteze la consumul curent şi nu la cel 
din 2021., a anunţat luni pe pagina personală de 
Facebook senatorul Nicuşor Cionoiu care a mai adăugat 
„Unul din amendamentele PSD depuse la comisiile de 
specialitate din Senat stimulează cetăţenii să facă 
economie la energia electrică, ceea ce sprijină efortul 
României de a reduce consumul naţional cu 10%. 
Stimulând cetăţenii să facă economie, nu va mai fi nevoie 
de reglementări care să impună prin forţă reducerea 
consumului, aşa cum se întâmplă în alte state ale 
Uniunii.”

Parlamentarul social – democrat a mai subliniat că „ În 
cazul consumatorilor care se încadrează într-un consum 
de 300 kWh/lună, doar ceea ce depăşeşte suma de 255 
kWh, adică 45 kWh, se plăteşte la preţ neplafonat şi nu 
întreaga factură. Toţi consumatorii au dreptul la un preţ 
subvenţionat pentru cantitatea prevăzută în ordonanţă, 
plătind doar diferenţa consumată la suma prevăzută în 
contract. Românii au nevoie de ajutor, iar datoria noastră 
este să luăm măsuri.”

PSD nu susţine demersul ministrului Investiţiilor 
Europene, Marcel Boloş care a declarat că va cere 
clarificări la Comisia Europene cu privire la pensiile 
speciale care în opinia sa nu ar trebui eliminat. Senatorul 
Nicuşor Cionoiu susţine că partidul pe care-l reprezintă 
susţine pensiile pe bază de contributivitate şi nu cele 
speciale.

“Ministrul MIPE, Marcel Boloş va cere clarificări la 
Comisia Europeană pentru a permite pensiile speciale, 
deoarece nu este de acord cu eliminarea acestora. PSD 
nu susţine această acţiune a ministrului Boloş! Vom 
susţine la Comisia Europeană pensiile pe contributivitate, 
nu pensiile speciale.”, a scris astăzi pe Facebook Cionoiu 
care a continuat “PSD cere eliminarea acelui plafon de 
9,4% din PIB pentru pensii, introdus absolut aberant de 
fosta guvernare de dreapta, ceea ce ar echivala cu 
îngheţarea pensiilor până în anul 2070. Asta am susţinut 
şi vom susţine la Bruxelles.”

Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL), instituţie 
aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), a 
recepţionat, în municipiul Călăraşi, 30 de locuinţe 
de serviciu.
Locuinţele (5 garsoniere, 29 de apartamente cu 2 
camere şi 5 apartamente cu 3 camere) au fost 
construite în amplasamentul din b-dul Nicolae 
Titulescu nr. 1bis, pe un regim de înălţime P+4E 
(parter+4 etaje), valoarea investiţiei fiind de 
7.017.964,78 lei (inclusiv TVA).
Până în prezent, ANL a finalizat, în cadrul 
programului "Construcţia de locuinţe de serviciu", 
apartamente în: Babadag (16), Dorohoi (16), Curtea 
de Argeş (15), Orăştie (16), Haţeg (30), Uricani (9), 
Bistriţa (24), Aleşd (16), Ineu (16) şi Suceava (30), 
Sebeş (22).

V. Iliuţă: Cred că suntem capabili ca 
la alegerile din 2024 să mai câştigăm, 

cel puţin, 7 administraţii locale

Nicuşor Cionoiu: Alegerile de astăzi sunt cel 
mai bun prilej pentru asumarea unui 

angajament ferm în faţa tuturor călărăşenilor

N. Rîjnoveanu: Începusem să mă simt din 
ce în ce mai stingher în partidul în care noi 

am fost una din organizaţiile fondatoare

N. Cionoiu: Vom susţine la 
Comisia Europeană pensiile 

pe contributivitate, nu 
pensiile speciale

Nicuşor Cionoiu:      
Românii au nevoie de 

ajutor, iar datoria noastră 
este să luăm măsuri

n CJ Călăraşi

Spectacol dedicat 
persoanelor vârstnice

Vasile Iliuţă: 
A fost 

elaborat 
Studiul de 

Fezabilitate 
al viitorului 
pasaj de la 

Dragoş Vodă

N. Rîjnoveanu: Întâmpinăm greutăţi,
însă eu zic că suntem pe calea cea bună

V. Iliuţă: Cred că în luna 
noiembrie vom finaliza 
şi podul de la Şoldanu

ANL a recepţionat 30 
de locuinţe de serviciu 
în municipiul Călăraşi
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