
În cadrul conferinţei judeţene de 
alegeri desfăşurată astăzi, la Călăraşi, 
împreună cu colegii mei am optat 
pentru continuitate. Un gest absolut 

firesc având în vedere că, sub conducerea 
domnului preşedinte Vasile Iliuţă, PSD Călăraşi a 
câştigat alegerile locale şi parlamentare din 
2020.
Îl felicit pe domnul Iliuţă pentru „confirmarea” sa 
în funcţia de preşedinte. Sunt convins că şi în 
2024, sub conducerea sa, PSD Călăraşi va câştiga 
toate bătăliile electorale. Colegii validaţi în noul 
Birou Permanent Judeţean ştiu prea bine că doar 
prin muncă, seriozitate şi profesionalism toate 
promisiunile lansate în urmă cu 2 ani vor prinde 
viaţă. Le doresc succes şi împreună, printr-o În prezenţa liderilor centrali ai partidului, Marcel 
guvernare locală onestă, să dovedim şi în Ciolacu, preşedinte, Paul Stănescu, secretar 
continuare că suntem principalul reper politic al general, Mihai Tudose, vicepreşedinte, cei 539 de 
călărăşenilor.delegaţi participanţi la lucrările Conferinţei 
Salut prezenţa la lucrările conferinţei a domnului judeţene de alegeri i-au dat votul de încredere 
preşedinte, Marcel Ciolacu şi a domnului secretar celui care şi-a început “povestea” în PSD Călăraşi 
general, Paul Stănescu, cei doi #lideri ai pe 6 martie 2020 când a “decis” să se rupă de 
partidului care în urmă cu 2 ani au făcut posibilă PNL, partid care n-a văzut niciodată cu ochii buni 
coagularea echipei câştigătoare la Călăraşi. PSD alegerea sa în funcţia de preşedinte al CJ Călăraşi 
Călăraşi este şi va fi o echipă unită şi puternică!”în vara anului 2016. Obiectivul major al lui Iliuţă 

este câştigarea tuturor alegerilor (locale, Marius Dulce, vicepreşedinte PSD Călăraşi
parlamentare, prezidenţiale şi europarlamentare) 

 n Biroul Permanent Judeţean PSD: 2022-2026din 2024.
“În PSD am găsit forţă şi umanitate, prietenie şi Preşedinte: Vasile Iliuţă – preşedinte CJ Călăraşi
luptă în idei constructive, oameni buni şi echipa 

Primvicepreşedinţi: Nicuşor Cionoiu – senator; pe care mi-am dorit-o dintotdeauna. De azi scriu, 
Constantin Bîrcă – deputat.împreună cu noua conducere aleasă a PSD 
Secretar executiv: Ion Samoilă – vicepreşedinte CJ Călăraşi, un proiect politic din care nu va lipsi 
Călăraşiprimvicepreşedinţi. Iniţial s-a vorbit de 17 partidul în vara anului 2020 pentru PNL Călăraşi, nevoia cetăţeanului. Cea de bine, de siguranţă, 
Vicepreşedinţi: Marius Dulce – primar Călăraşi; vicepreşedinţi însă la “recomandarea” motivând recent că la baza acestei decizii a stat de normalitate.
Nicolae Rîjnoveanu – primar Roseţi; Petre preşedintelui Ciolacu delegaţii au decis creşterea fratele său Ion Iacomi, primarul localităţii Dor Mulţumesc preşedintelui PSD, Marcel Ciolacu, 
Alexandru Călin – primar Săruleşti; Gheorghiţă numărului la 19. Mărunt, la acea vreme liberal convins. Între timp, pentru încredere, secretarului general PSD, Paul 
Cărtuşanu – primar Fundeni; Iulian Iacomi – Iulian Iacomi a reuşit să-l convingă pe fratele său Pe listă figurează, printre alţii, primarul Stănescu pentru susţinere şi lui Mihai Tudose 
primar Lehliu Gară; Mihăiţă Beştea – să lase PNL şi să vină, ce-i drept, formal, în PSD, municipiului Călăraşi, Marius Dulce, ales de drept pentru prietenie şi pentru ajutorul oferit 
vicepreşedinte CJ Călăraşi; Liviu Vîrtejanu – întrucât altfel ar fi trebuit să-şi piardă mandatul conform Statutului, primarii localităţilor Roseţi, organizaţiei noastre de fiecare dată. Totodată, 
consilier judeţean; Marian Spiridon – consilier de primar obţinut în septembrie 2020.Săruleşti, Fundeni şi Lehliu Gară, vicepreşedintele ţin să le mulţumesc colegilor mei de la Ialomiţa, 
judeţean; Eduard Grama – director general SC CJ Călăraşi, Mihăiţă Beştea, desemnat recent şef Buzău, Galaţi şi Brăila, preşedinţi de Consilii 
Ecoaqua SA; Mirela Tache – director Direcţia al PSD Olteniţa, consilierii judeţeni, Liviu Vîrtejanu Judeţene şi primari, care au înţeles că doar Felicitări Vasile Iliuţă, noul preşedinte 
economică ADR Sud Muntenia; Bogdan Mihai – şi Marian Spiridon, noul director general al SC împreună, având aceeaşi voce, ne putem ales al Organizaţiei Judeţene PSD 
administrator public CJ Călăraşi; Marius Militaru – Ecoaqua SA, Eduard Grama, administratorul public dezvolta comunităţile pe care le reprezentăm. Şi Călăraşi!  Te asigur de tot sprijinul 
director adj. SC Drumuri şi Poduri SA; Laura al Judeţului, Bogdan Mihai, secretarii de stat Ion nu în ultimul rând, mulţumesc echipei mele, meu, în calitate de senator şi prim-
Munteanu – preşedinte OFSD Olteniţa; Marius Găman şi Sorinel Vrăjitoru, Eugen Enciu şi Marius primarilor - cei 30 de gladiatori PSD şi fiecărui vicepreşedinte al PSD Călăraşi, şi de cuvântul 
Sbârcea – director Direcţia de Patrimoniu CJ Militaru, ambii conducând SC Drumuri şi Poduri social democrat care simte pentru oameni. O zi meu, în calitate de prieten. 
Călăraşi; Eugen Enciu – director SC Drumuri şi SA, Mirela Tache, director Direcţia economică din pe care aş retrăi-o de 100 de ori!”, a fost mesajul 

Alegerile de astăzi sunt cel mai bun prilej pentru Poduri SA; Ion Găman – secretar de stat MADR; cadrul ADR Sud Muntenia.transmis pe pagina personală de Facebook după 
asumarea unui angajament ferm în faţa tuturor Sorin Vrăjitoru – secretar de stat; Neta Samuilă – terminarea conferinţei de preşedintele ales, Vasile Secretar executiv rămâne în continuare Ion călărăşenilor. Acela că vom fi mereu alături de ei vicepreşedinte OJFSD; Iuliana Raiu – preşedinte Iliuţă, de altfel singurul candidat înscris în această Samoilă, din toamna anului 2020 vicepreşedinte al şi nu vom lăsa pe nimeni în urmă!  Felicitări OFSD mun. Călăraşi.competiţie. CJ Călăraşi. întregii echipe! Mult succes tuturor!” Preşedinte OFSD: Marinela VoivozeanuNoul Birou Permanent Judeţean cuprinde doi Ultima conferinţă judeţeană de alegeri s-a 

Senator Nicuţor Cionoiu, Preşedinte TSD: Ionuţ Stanprimvicepreşedinţi, senatorul Nicuşor Cionoiu şi desfăşurat pe 10 martie 2019, preşedinte fiind 
primvicepreşedinte PSD Călăraşi Preşedinte OPSD: Gheorghe Florearespectiv deputatul Constantin Bîrcă precum şi 19 ales Iulian Iacomi care a ales să părăsească 

curând recepţionată. pe stradă, în curtea cui a intrat ci cu Primăria comunei 
scopul de a vizualiza tot ce înseamnă Gabriel Rădulescu: Recepţia se va face Independenţa a obţinut 
acces în sate. Intrările pe şosea sunt pe 6 octombrie cu o comisie mixtă finanţare prin PNI Anghel 
monitorizate de aceste LPR-uri. formată din reprezentanţi ai ISC Saligny pentru două proiecte, Celelalte 40 de camere monitorizează Călăraşi, Primăriei Independenţa şi 

în valoare totală de 25 de tot ce înseamnă intrare şi ieşire CNI.
marginale: intrările şi ieşirile din câmp, milioane de lei deşi sumele Recent, aţi anunţat pe o reţea de 
zonele în care se depozitează solicitate iniţial au fost mai socializare că aţi făcut recepţia 
gunoaiele. Sunt 10 camere montate în investiţiei de camere audio – video. mari. Primarul Gabriel 
satul Vişinii, 16 în satul Potcoava şi 20, Concret e vorba de achiziţionarea a Rădulescu explică motivele în satul Independenţa.46 de camere video de ultimă care au stat la baza acestei Sistemul a început să funcţioneze?generaţie cu conexiune prin fibră 

“reduceri”, susţinând că optică. Va rog să detaliaţi. Gabriel Rădulescu: Da. Şi pe această 
argumentele oferite de cale vreau să mulţumesc postului de Gabriel Rădulescu: A fost proiectul 
reprezentanţii MDLAP sunt poliţie Independenţa întrucât ne-a fost meu de suflet. L-am construit 

alături în implementarea acestui pertinente. împreună cu domnul viceprimar Gabi 
proiect. Împreună cu şeful de post am Tudor pentru că dânsul e mult mai 
propus consilierilor locali ca lucrătorii bine pregătit în zona IT. Am vrut să Domnule primar Rădulescu, care ar fi postului de poliţie să aibă acces la descurajăm tot ce înseamnă ultimele noutăţi din activitatea acest sistem: parole, vizionare, astfel infracţionalitate. Comuna asta nu are dumneavoastră? încât să nu mai depindă de noi. Cu toţii probleme majore, din acest punct de Gabriel Rădulescu: După răspunsul trebuie să luptăm contra înfiinţare reţea de apă potabilă. Există proiectul. Dacă extinzi proiectul ai vedere, însă mai sunt cazuri izolate. Şi primit de la Ministerul Dezvoltării, infracţionalităţii!o stradă de asfaltat care are o lungime nevoie de alte avize, dacă-l restrângi atunci, la nivelul întregii comune, am legat de PNI Anghel Saligny, a trebuit 

de 1250 metri şi o lăţime de 3 metri. sunt valabile cele iniţiale. Cu alte gândit un sistem video de ultimă Mulţumesc şi spor în continuare!
să reactualizăm devizele proiectelor 

Cum să-ţi dau asfalt? Pe unde mai bagi cuvinte, dacă n-am tăiat din proiect generaţie. În total sunt 46 de camere, depuse. Suntem în lucru cu aceste 
apa? Dacă asfaltezi pe cei 3 metri avizele sunt valabile. 6 din ele LPR (n.r. License Plate reactualizări pentru că sumele pe care 
lăţime, pe unde mai bagi apa? În Comuna Independenţa Recognition / recunoaştere numere UAT Independenţa le-a solicitat au fost “Mi-aş dori să demareze condiţiile în care minimul de proiectat înmatriculare). În fiecare sat, la intrare mai mari decât resursele ministerului. | Proiecte aprobate în este 2,70 metri. Deci, acolo există şi ieşire am montat aceste camere care şi mâine proiectul”Am intenţionat să realizez un proiect practic o imposibilitate!”. În urma unor ne sunt de un real folos. În momentul cadrul PNI Anghel 

Ştiu că pe POIM veţi demara o complet, ca un tot unitar. În momentul astfel de argumente, ce poţi să mai în care intră o maşină, numărul 
investiţie...în care am depus proiectul “Înfiinţare Salignyspui? acesteia este identificat, fotografiat. În 

reţea de canalizare menajeră şi staţie Gabriel Rădulescu: Cu siguranţă. Este „Înfiinţare reţea de canalizare proporţie de 80% se vede şi persoana Mai sunt mici bucăţi de stradă în satul de epurare în satul Independenţa”, vorba de proiectul “Înfiinţare reţea de menajeră şi staţie de epurare în satul care se află la volan. Informaţiile sunt Independenţa unde trebuie să valoarea devizului a fost de 33 de apă în satul Potcoava şi reabilitare Independenţa, comuna Independenţa, stocate timp de 21 de zile. Dacă există introducem canalizare. Ce să mai spui reţea apă în satul Vişinii” plus milioane de lei. În discuţiile purtate la judeţul Călăraşi” - 22.500.000 leio problemă de infracţionalitate, vă daţi când ai o situaţie identică? Stradă lată conducta de transport. Sunt într-un minister, ni s-au adus argumente în seama că omul reclamă. Sistemul a „Modernizare străzi în comuna de 3 metri, dacă o asfaltezi nu mai poţi permanent dialog cu reprezentanţii sensul că suma solicitată este foarte fost gândit nu ca să ştim cine a umblat Independenţa” - 2.500.000 lei. să bagi nicio utilitate! Ecoaqua, cu domnul director Grama. mare. Şi atunci s-au aprobat doar 22,5 
În total, au fost aprobate lucrări pentru Au unele probleme legate de licitaţii. milioane de lei. În acest caz, ministerul 
două străzi în satul Potcoava, respectiv Sunt în nişte clarificări cu constructorul ne-a pus pe masă 3 variante de lucru. 
Doamnei şi Melodiei. Acolo avem o dar cu certitudine proiectul se va face. Au spus că diferenţa de 11 milioane de 
deschidere a străzii foarte mare, Eu mi-aş dori să demareze şi mâine!lei, dacă dorim să accesăm integral 
undeva la 12, 13 metri. Se poate La nivelul comunei Independenţa e proiectul, să fie susţinută din bugetul 
asfalta pe 4 – 5 metri. Avem distanţa vorba de un deviz de aproape 4 local. Ceea ce este imposibil, primăria 
suficientă încât să se introducă şi milioane de euro, cu o cofinanţare de având resurse limitate. Ar însemna 
canalizarea şi apa, în viitor. 2%. Comuna ar trebui să contribuie cu bugetul pe 10 ani! A doua variantă, să 

suma de 80 de mii de euro, adică vreo reactualizăm devizul şi să-l aducem în Anul acesta din bugetul local am 
400 de mii de lei.preajma valorii date de minister şi a 3- asfaltat în satul Potcoava străzile Morii, 

a variantă, care nu se poate negocia, E o sumă importantă totuşi, raportată Smârdan şi Prel. Străzii Morii, o bucată 
la “puterile” bugetului...renunţarea la proiect. de vreo 120 de metri care face 

legătura între strada asfaltată şi Gabriel Rădulescu: Să ştiţi că avem un Acelaşi lucru se întâmplă şi cu 
intrarea în cimitir. Am văzut acolo o excedent de 2 milioane de lei, bani cu asfaltarea. Am identificat toate nevoile 
stradă cu probleme pe care mi le-au care putem să finanţăm anumite de asfaltare din cele 3 sate şi a rezultat 
semnalat şi cetăţenii. lucrări dar am preferat să măsor de 5 un total de 5,3 km, cu o valoare de 8,8 

ori şi să tai o singură dată. În acest milioane lei. Ni s-au aprobat, în acest Toate documentele au fost transmise 
excedent, sunt prinşi şi banii de caz, doar 2,5 milioane lei. la minister? Mă refer la proiectele pe 
cofinanţări proiecte apă, canalizare şi Nu pot însă să mă declar nemulţumit. PNI Anghel Saligny…
respectiv asfalt.Am văzut la minister o deschidere din Gabriel Rădulescu: Nu. Am discutat cu 

partea domnului director Soare care consultanţii şi atât la asfaltare cât şi la “A fost proiectul meu   
ne-a pus pe masă toate explicaţiile în canalizare, estimez că în două de suflet”urma analizării celor două proiecte. A săptămâni avem toate avizele. Iniţial, 
zis “Dom'le, în satul Vişinii aveţi avizele au fost luate pe întreg Am înţeles că sala de sport va fi în 

7ACTUALITATE 6 ACTUALITATE

În vederea semnării contractului de finanţare a Investiţia ce urmează a fi realizată prin fonduri 
obiectivului de investiţii privind extinderea guvernamentale în satul Grădiştea este 
sistemului de canalizare, consilierii locali, estimată la 13.985.422,68 lei (TVA inclus). 
convocaţi în şedinţă pe 6 septembrie au Valoarea asigurată de bugetul de stat este de 
adoptat Hotărârea privind aprobarea studilui 13.505.925,87 lei (TVA inclus), diferenţa de 
de fezabilitate / documentaţiei de avizare a 479.496,81 lei (TVA inclus) fiind suportată din 
lucrărilor de intervenţie, a indicatorilor tehnico bugetul local.
– economici actualizaţi şi a devizului general / Obiectivul vizat cuprinde: o staţie de epurare; 
devizului general actualizat pentru obiectivul şase staţii de pompare şi repompare ape uzate; 
de investiţii „Extindere sistem de canalizare în reţea de canalizare apă uzată pe o lungime de 
comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi”, aprobat 10.299 metri; 488 de racorduri individuale, 
pentru finanţare prin Programul Naţional de numărul total al locuitorilor care vor beneficia 
Investiţii Anghel Saligny, precum şi a sumei direct în urma acestor racorduri fiind 1087.
reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate Contractul de finanţare a lucrărilor ar urma să 
de la bugetul local pentru realizarea fie semnat în perioada următoare la sediul 
obiectivului. Ministerului Dezvoltării.

Comuna Independenţa va beneficia de 
un sistem de supraveghere video, a 
anunţat, recent, pe contul personal de 
Facebook, primarul Gabriel Rădulescu.
„Sper ca sintagma “ Siguranţa și 
Încredere” în comuna Independenta 
să devină o certitudine. Ieri, în data de 
19.09.2022, am făcut recepţia 
investiţiei de camere audio - video din 
comuna Independenta. Această din care 2 camere LPR
investiţie este compusă dintr-un total -sat Independenţa 20 camere audio 
de 46 camere video de ultimă video din care 2 camere LPR
generaţie cu conexiune prin fibră Mulţumesc Consiliului Local 
optică. Camerele video sunt Independenţa pentru că a acordat 
distribuite astfel: acces nelimitat Secţiei de Politie din 
-sat Vişinii 10 camere audio video din com. Independenţa la acest sistem 
care 2 camere LPR ( înregistrează nr audio video. Cu alte cuvine: Atenţie 
autovehiculelor cu data și ora și sunt pentru că sunteţi “live” şi la Poliţie!”, 
stocate timp de 21 de zile) se arată în mesajul postat de primarul 
-sat Potcoava 16 camere audio video Rădulescu.

n Ştefan Vodă n Grădiştea

Locuitorii comunei Ştefan Vodă vor beneficia de un - Realizarea a 233 cămine de vizitare prefabricate 
din betonsistem de canalizare extins şi modernizat, finanţat 

prin fonduri guvernamentale, în cadrul Programului - Realizarea a 3 noi staţii de pompare ape uzate 
Naţional de Investiţii Anghel Saligny. menajere
În acest sens, încă de la finele lunii august, 

- Înlocuirea pompelor existente la SPAU 1 existent 
consilierii locali au adoptat Proiectul de hotărâre 

cu altele noiprivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizaţi şi a devizului general actualizat pentru - Realizarea de conducte de refulare noi, cu o 
obiectivul de investiţii „Modernizare şi extindere lungime totală de 600 metri.
sistem de canalizare în comuna Ştefan Vodă, judeţul 

- Patru subtraversări de drum judeţean cu o reţea Călăraşi”, aprobat pentru finanţare prin Programul 
de canalizare pe o lungime totală de aproximativ 46 naţional de investiţii „Anghel Saligny”, precum şi a 
metri.sumei reprezentând categoriile de cheltuieli 

finanţate de la bugetul local pentru realizarea - O subtraversare de cale ferată cu conducta de 
obiectivului „Modernizare şi extindere sistem de refulare pe o lungime de 21 metri.
canalizare în comuna Ştefan Vodă, judeţul Călăraşi”.

- Realizarea racordurilor individuale până la limita Valoarea totală a proiectului este de 14.116.018,39 
de proprietate alcătuite din cămine de racord din lei (TVA inclus) din care valoarea suportată de la 
material plasticbugetul de stat, 13.589.390,82 lei (TVA inclus). 

Diferenţa de 526.627,57 lei (TVA inclus) va fi - Realizarea unui bazin de stocare apă epurată, o 
susţinută din bugetul local. staţie de pompare ape uzate, inclusiv conducta de 

refulare aferentă, în lungime de 300 metri.Principalii indicatori tehnici ai proiectului sunt:

În perioada următoare se aşteaptă semnarea - Extindere reţea de canalizare menajeră pe o 
lungime de 10.372 metri. contractului de finanţare a lucrărilor.

n Independenţa

Gabriel Rădulescu: După răspunsul primit de la Ministerul 
Dezvoltării, a trebuit să reactualizăm devizele proiectelor depuse

A fost aprobat SF-ul privind obiectivul de 
investiţii „Extindere sistem de canalizare”, 

finanţat prin PNI Anghel Saligny

Au fost aprobaţi indicatorii tehnico - 
economici actualizaţi pentru obiectivul 

de investiţii „Modernizarea şi 
extinderea sistemului de canalizare”

G. Rădulescu: Am făcut recepţia investiţiei de 
camere audio - video din comuna Independenţa

Primarul Nicolae Rîjnoveanu a reacţionat imediat Rîjnoveanu care a continuat “Nu ştiu unde lucra 
după ce în fruntea organizaţiei locale a femeilor această doamnă înainte. Este soţia şoferului 
liberale (OFL) Roseţi a fost aleasă, miercurea doamnei inspector general care a făcut-o la 
trecută, Viorica Minea, cea care în urmă câteva intervenţia domnului Chiriţă (liderul consilierilor 
săptămâni a fost “ajutată” să ocupe şi o funcţie de judeţeni PNL) care habar nu are să respecte 
secretar în cadrul şcolii gimnaziale Iancu Rosetti legile acestei ţări. Ea este secretară de o lună, 
din localitate. Dincolo de faptul că noua secretară două. Noi nu avem nevoie de acest secretar, 
este de fapt soţia şoferului inspectorului general 

avem deja o persoană care ocupă această funcţie 
şcolar, Roxana Paţurcă, şefa OFL Călăraşi, se pare 

de ani de zile şi întotdeauna a făcut faţă tuturor că postul ocupat, pe criterii eminamente politice, 
problemelor din această şcoală. Repet, nu este n-ar fi fost necesar în organigrama unităţii şcolare.
necesar două secretare. Pur şi simplu e numită “În calitate de primar al comunei Roseţi îi 
pentru a lua un salariu şi a conduce organizaţia comunic doamnei inspector general şcolar că nu 
de femei PNL din Roseţi. Nu e normal, legea-i este normal să plătim un preşedinte de 
clară. Chiar dacă ai o poziţie politică, e treaba ta. organizaţie al femeilor din PNL la Roseţi ca 
Şi în afară serviciului poţi să faci campanie, orice. secretar la şcoala din comună. Rog a se lua 
Dar nu trebuie să ai funcţie în partid!”măsura necesară în acest sens.”, a spus primarul 

Ştefan Hruşcă, în turneu naţional de colinde. Marți, 20 
decembrie, începănd cu ora 17:00, Ştefran Hruşcă va 
concerta la Călăraşi, în sala ”Barbu Ştirbei”.

După 3 ani de pauză, cântecele de iarnă şi colindele 
tradiţionale româneşti vor ajunge din nou la inima 
publicului prin inconfundabila voce a lui Ştefan Hruşcă. Cu 
stilul său cald şi timbrul vocal învăluitor, cantautorul 
maramureşean va interpreta “Florile dalbe”, “Steaua”, 
“Trei păstori,” “Afară ninge liniştit,” “Linu-I lin” şi multe alte 
piese fără de care sărbătorile de iarnă nu ar fi complete. 
Nu vor lipsi însă nici cântece-manifest din vremea 
Cenaclului Flacăra,” printre care se numără incredibila 
“Rugă pentru părinţi” pe versurile lui Adrian Păunescu.  

Cântate mereu cu aceeaşi sensibilitate, colindele culese şi 
aduse în dar de Ştefan Hruşcă îşi păstrează autenticitatea. 
Aşadar, primiţi cu colindul şi bucuraţi-vă de un concert ce 
pune la loc de cinste această tradiţie românească, în cea 
mai sinceră şi pură formă a sa.

Ştefan Hruşcă va concerta, pe 20 decembrie, la Călăraşi!

n Roseţi

N. Rîjnoveanu: Noi nu avem 
nevoie de acest secretar la şcoală

Vasile Iliuţă, preşedinte cu 
acte în regulă al PSD Călăraşi

După aproape 2 ani de interimat, Vasile Iliuţă a devenit de vineri, 16 septembrie, 
ora 17.16 minute preşedinte cu acte în regulă al organizaţiei judeţene PSD Călăraşi.



În cadrul conferinţei judeţene de 
alegeri desfăşurată astăzi, la Călăraşi, 
împreună cu colegii mei am optat 
pentru continuitate. Un gest absolut 

firesc având în vedere că, sub conducerea 
domnului preşedinte Vasile Iliuţă, PSD Călăraşi a 
câştigat alegerile locale şi parlamentare din 
2020.
Îl felicit pe domnul Iliuţă pentru „confirmarea” sa 
în funcţia de preşedinte. Sunt convins că şi în 
2024, sub conducerea sa, PSD Călăraşi va câştiga 
toate bătăliile electorale. Colegii validaţi în noul 
Birou Permanent Judeţean ştiu prea bine că doar 
prin muncă, seriozitate şi profesionalism toate 
promisiunile lansate în urmă cu 2 ani vor prinde 
viaţă. Le doresc succes şi împreună, printr-o În prezenţa liderilor centrali ai partidului, Marcel 
guvernare locală onestă, să dovedim şi în Ciolacu, preşedinte, Paul Stănescu, secretar 
continuare că suntem principalul reper politic al general, Mihai Tudose, vicepreşedinte, cei 539 de 
călărăşenilor.delegaţi participanţi la lucrările Conferinţei 
Salut prezenţa la lucrările conferinţei a domnului judeţene de alegeri i-au dat votul de încredere 
preşedinte, Marcel Ciolacu şi a domnului secretar celui care şi-a început “povestea” în PSD Călăraşi 
general, Paul Stănescu, cei doi #lideri ai pe 6 martie 2020 când a “decis” să se rupă de 
partidului care în urmă cu 2 ani au făcut posibilă PNL, partid care n-a văzut niciodată cu ochii buni 
coagularea echipei câştigătoare la Călăraşi. PSD alegerea sa în funcţia de preşedinte al CJ Călăraşi 
Călăraşi este şi va fi o echipă unită şi puternică!”în vara anului 2016. Obiectivul major al lui Iliuţă 

este câştigarea tuturor alegerilor (locale, Marius Dulce, vicepreşedinte PSD Călăraşi
parlamentare, prezidenţiale şi europarlamentare) 

 n Biroul Permanent Judeţean PSD: 2022-2026din 2024.
“În PSD am găsit forţă şi umanitate, prietenie şi Preşedinte: Vasile Iliuţă – preşedinte CJ Călăraşi
luptă în idei constructive, oameni buni şi echipa 

Primvicepreşedinţi: Nicuşor Cionoiu – senator; pe care mi-am dorit-o dintotdeauna. De azi scriu, 
Constantin Bîrcă – deputat.împreună cu noua conducere aleasă a PSD 
Secretar executiv: Ion Samoilă – vicepreşedinte CJ Călăraşi, un proiect politic din care nu va lipsi 
Călăraşiprimvicepreşedinţi. Iniţial s-a vorbit de 17 partidul în vara anului 2020 pentru PNL Călăraşi, nevoia cetăţeanului. Cea de bine, de siguranţă, 
Vicepreşedinţi: Marius Dulce – primar Călăraşi; vicepreşedinţi însă la “recomandarea” motivând recent că la baza acestei decizii a stat de normalitate.
Nicolae Rîjnoveanu – primar Roseţi; Petre preşedintelui Ciolacu delegaţii au decis creşterea fratele său Ion Iacomi, primarul localităţii Dor Mulţumesc preşedintelui PSD, Marcel Ciolacu, 
Alexandru Călin – primar Săruleşti; Gheorghiţă numărului la 19. Mărunt, la acea vreme liberal convins. Între timp, pentru încredere, secretarului general PSD, Paul 
Cărtuşanu – primar Fundeni; Iulian Iacomi – Iulian Iacomi a reuşit să-l convingă pe fratele său Pe listă figurează, printre alţii, primarul Stănescu pentru susţinere şi lui Mihai Tudose 
primar Lehliu Gară; Mihăiţă Beştea – să lase PNL şi să vină, ce-i drept, formal, în PSD, municipiului Călăraşi, Marius Dulce, ales de drept pentru prietenie şi pentru ajutorul oferit 
vicepreşedinte CJ Călăraşi; Liviu Vîrtejanu – întrucât altfel ar fi trebuit să-şi piardă mandatul conform Statutului, primarii localităţilor Roseţi, organizaţiei noastre de fiecare dată. Totodată, 
consilier judeţean; Marian Spiridon – consilier de primar obţinut în septembrie 2020.Săruleşti, Fundeni şi Lehliu Gară, vicepreşedintele ţin să le mulţumesc colegilor mei de la Ialomiţa, 
judeţean; Eduard Grama – director general SC CJ Călăraşi, Mihăiţă Beştea, desemnat recent şef Buzău, Galaţi şi Brăila, preşedinţi de Consilii 
Ecoaqua SA; Mirela Tache – director Direcţia al PSD Olteniţa, consilierii judeţeni, Liviu Vîrtejanu Judeţene şi primari, care au înţeles că doar Felicitări Vasile Iliuţă, noul preşedinte 
economică ADR Sud Muntenia; Bogdan Mihai – şi Marian Spiridon, noul director general al SC împreună, având aceeaşi voce, ne putem ales al Organizaţiei Judeţene PSD 
administrator public CJ Călăraşi; Marius Militaru – Ecoaqua SA, Eduard Grama, administratorul public dezvolta comunităţile pe care le reprezentăm. Şi Călăraşi!  Te asigur de tot sprijinul 
director adj. SC Drumuri şi Poduri SA; Laura al Judeţului, Bogdan Mihai, secretarii de stat Ion nu în ultimul rând, mulţumesc echipei mele, meu, în calitate de senator şi prim-
Munteanu – preşedinte OFSD Olteniţa; Marius Găman şi Sorinel Vrăjitoru, Eugen Enciu şi Marius primarilor - cei 30 de gladiatori PSD şi fiecărui vicepreşedinte al PSD Călăraşi, şi de cuvântul 
Sbârcea – director Direcţia de Patrimoniu CJ Militaru, ambii conducând SC Drumuri şi Poduri social democrat care simte pentru oameni. O zi meu, în calitate de prieten. 
Călăraşi; Eugen Enciu – director SC Drumuri şi SA, Mirela Tache, director Direcţia economică din pe care aş retrăi-o de 100 de ori!”, a fost mesajul 

Alegerile de astăzi sunt cel mai bun prilej pentru Poduri SA; Ion Găman – secretar de stat MADR; cadrul ADR Sud Muntenia.transmis pe pagina personală de Facebook după 
asumarea unui angajament ferm în faţa tuturor Sorin Vrăjitoru – secretar de stat; Neta Samuilă – terminarea conferinţei de preşedintele ales, Vasile Secretar executiv rămâne în continuare Ion călărăşenilor. Acela că vom fi mereu alături de ei vicepreşedinte OJFSD; Iuliana Raiu – preşedinte Iliuţă, de altfel singurul candidat înscris în această Samoilă, din toamna anului 2020 vicepreşedinte al şi nu vom lăsa pe nimeni în urmă!  Felicitări OFSD mun. Călăraşi.competiţie. CJ Călăraşi. întregii echipe! Mult succes tuturor!” Preşedinte OFSD: Marinela VoivozeanuNoul Birou Permanent Judeţean cuprinde doi Ultima conferinţă judeţeană de alegeri s-a 

Senator Nicuţor Cionoiu, Preşedinte TSD: Ionuţ Stanprimvicepreşedinţi, senatorul Nicuşor Cionoiu şi desfăşurat pe 10 martie 2019, preşedinte fiind 
primvicepreşedinte PSD Călăraşi Preşedinte OPSD: Gheorghe Florearespectiv deputatul Constantin Bîrcă precum şi 19 ales Iulian Iacomi care a ales să părăsească 

curând recepţionată. pe stradă, în curtea cui a intrat ci cu Primăria comunei 
scopul de a vizualiza tot ce înseamnă Gabriel Rădulescu: Recepţia se va face Independenţa a obţinut 
acces în sate. Intrările pe şosea sunt pe 6 octombrie cu o comisie mixtă finanţare prin PNI Anghel 
monitorizate de aceste LPR-uri. formată din reprezentanţi ai ISC Saligny pentru două proiecte, Celelalte 40 de camere monitorizează Călăraşi, Primăriei Independenţa şi 

în valoare totală de 25 de tot ce înseamnă intrare şi ieşire CNI.
marginale: intrările şi ieşirile din câmp, milioane de lei deşi sumele Recent, aţi anunţat pe o reţea de 
zonele în care se depozitează solicitate iniţial au fost mai socializare că aţi făcut recepţia 
gunoaiele. Sunt 10 camere montate în investiţiei de camere audio – video. mari. Primarul Gabriel 
satul Vişinii, 16 în satul Potcoava şi 20, Concret e vorba de achiziţionarea a Rădulescu explică motivele în satul Independenţa.46 de camere video de ultimă care au stat la baza acestei Sistemul a început să funcţioneze?generaţie cu conexiune prin fibră 

“reduceri”, susţinând că optică. Va rog să detaliaţi. Gabriel Rădulescu: Da. Şi pe această 
argumentele oferite de cale vreau să mulţumesc postului de Gabriel Rădulescu: A fost proiectul 
reprezentanţii MDLAP sunt poliţie Independenţa întrucât ne-a fost meu de suflet. L-am construit 

alături în implementarea acestui pertinente. împreună cu domnul viceprimar Gabi 
proiect. Împreună cu şeful de post am Tudor pentru că dânsul e mult mai 
propus consilierilor locali ca lucrătorii bine pregătit în zona IT. Am vrut să Domnule primar Rădulescu, care ar fi postului de poliţie să aibă acces la descurajăm tot ce înseamnă ultimele noutăţi din activitatea acest sistem: parole, vizionare, astfel infracţionalitate. Comuna asta nu are dumneavoastră? încât să nu mai depindă de noi. Cu toţii probleme majore, din acest punct de Gabriel Rădulescu: După răspunsul trebuie să luptăm contra înfiinţare reţea de apă potabilă. Există proiectul. Dacă extinzi proiectul ai vedere, însă mai sunt cazuri izolate. Şi primit de la Ministerul Dezvoltării, infracţionalităţii!o stradă de asfaltat care are o lungime nevoie de alte avize, dacă-l restrângi atunci, la nivelul întregii comune, am legat de PNI Anghel Saligny, a trebuit 

de 1250 metri şi o lăţime de 3 metri. sunt valabile cele iniţiale. Cu alte gândit un sistem video de ultimă Mulţumesc şi spor în continuare!
să reactualizăm devizele proiectelor 

Cum să-ţi dau asfalt? Pe unde mai bagi cuvinte, dacă n-am tăiat din proiect generaţie. În total sunt 46 de camere, depuse. Suntem în lucru cu aceste 
apa? Dacă asfaltezi pe cei 3 metri avizele sunt valabile. 6 din ele LPR (n.r. License Plate reactualizări pentru că sumele pe care 
lăţime, pe unde mai bagi apa? În Comuna Independenţa Recognition / recunoaştere numere UAT Independenţa le-a solicitat au fost “Mi-aş dori să demareze condiţiile în care minimul de proiectat înmatriculare). În fiecare sat, la intrare mai mari decât resursele ministerului. | Proiecte aprobate în este 2,70 metri. Deci, acolo există şi ieşire am montat aceste camere care şi mâine proiectul”Am intenţionat să realizez un proiect practic o imposibilitate!”. În urma unor ne sunt de un real folos. În momentul cadrul PNI Anghel 

Ştiu că pe POIM veţi demara o complet, ca un tot unitar. În momentul astfel de argumente, ce poţi să mai în care intră o maşină, numărul 
investiţie...în care am depus proiectul “Înfiinţare Salignyspui? acesteia este identificat, fotografiat. În 

reţea de canalizare menajeră şi staţie Gabriel Rădulescu: Cu siguranţă. Este „Înfiinţare reţea de canalizare proporţie de 80% se vede şi persoana Mai sunt mici bucăţi de stradă în satul de epurare în satul Independenţa”, vorba de proiectul “Înfiinţare reţea de menajeră şi staţie de epurare în satul care se află la volan. Informaţiile sunt Independenţa unde trebuie să valoarea devizului a fost de 33 de apă în satul Potcoava şi reabilitare Independenţa, comuna Independenţa, stocate timp de 21 de zile. Dacă există introducem canalizare. Ce să mai spui reţea apă în satul Vişinii” plus milioane de lei. În discuţiile purtate la judeţul Călăraşi” - 22.500.000 leio problemă de infracţionalitate, vă daţi când ai o situaţie identică? Stradă lată conducta de transport. Sunt într-un minister, ni s-au adus argumente în seama că omul reclamă. Sistemul a „Modernizare străzi în comuna de 3 metri, dacă o asfaltezi nu mai poţi permanent dialog cu reprezentanţii sensul că suma solicitată este foarte fost gândit nu ca să ştim cine a umblat Independenţa” - 2.500.000 lei. să bagi nicio utilitate! Ecoaqua, cu domnul director Grama. mare. Şi atunci s-au aprobat doar 22,5 
În total, au fost aprobate lucrări pentru Au unele probleme legate de licitaţii. milioane de lei. În acest caz, ministerul 
două străzi în satul Potcoava, respectiv Sunt în nişte clarificări cu constructorul ne-a pus pe masă 3 variante de lucru. 
Doamnei şi Melodiei. Acolo avem o dar cu certitudine proiectul se va face. Au spus că diferenţa de 11 milioane de 
deschidere a străzii foarte mare, Eu mi-aş dori să demareze şi mâine!lei, dacă dorim să accesăm integral 
undeva la 12, 13 metri. Se poate La nivelul comunei Independenţa e proiectul, să fie susţinută din bugetul 
asfalta pe 4 – 5 metri. Avem distanţa vorba de un deviz de aproape 4 local. Ceea ce este imposibil, primăria 
suficientă încât să se introducă şi milioane de euro, cu o cofinanţare de având resurse limitate. Ar însemna 
canalizarea şi apa, în viitor. 2%. Comuna ar trebui să contribuie cu bugetul pe 10 ani! A doua variantă, să 

suma de 80 de mii de euro, adică vreo reactualizăm devizul şi să-l aducem în Anul acesta din bugetul local am 
400 de mii de lei.preajma valorii date de minister şi a 3- asfaltat în satul Potcoava străzile Morii, 

a variantă, care nu se poate negocia, E o sumă importantă totuşi, raportată Smârdan şi Prel. Străzii Morii, o bucată 
la “puterile” bugetului...renunţarea la proiect. de vreo 120 de metri care face 

legătura între strada asfaltată şi Gabriel Rădulescu: Să ştiţi că avem un Acelaşi lucru se întâmplă şi cu 
intrarea în cimitir. Am văzut acolo o excedent de 2 milioane de lei, bani cu asfaltarea. Am identificat toate nevoile 
stradă cu probleme pe care mi le-au care putem să finanţăm anumite de asfaltare din cele 3 sate şi a rezultat 
semnalat şi cetăţenii. lucrări dar am preferat să măsor de 5 un total de 5,3 km, cu o valoare de 8,8 

ori şi să tai o singură dată. În acest milioane lei. Ni s-au aprobat, în acest Toate documentele au fost transmise 
excedent, sunt prinşi şi banii de caz, doar 2,5 milioane lei. la minister? Mă refer la proiectele pe 
cofinanţări proiecte apă, canalizare şi Nu pot însă să mă declar nemulţumit. PNI Anghel Saligny…
respectiv asfalt.Am văzut la minister o deschidere din Gabriel Rădulescu: Nu. Am discutat cu 

partea domnului director Soare care consultanţii şi atât la asfaltare cât şi la “A fost proiectul meu   
ne-a pus pe masă toate explicaţiile în canalizare, estimez că în două de suflet”urma analizării celor două proiecte. A săptămâni avem toate avizele. Iniţial, 
zis “Dom'le, în satul Vişinii aveţi avizele au fost luate pe întreg Am înţeles că sala de sport va fi în 

7ACTUALITATE 6 ACTUALITATE

În vederea semnării contractului de finanţare a Investiţia ce urmează a fi realizată prin fonduri 
obiectivului de investiţii privind extinderea guvernamentale în satul Grădiştea este 
sistemului de canalizare, consilierii locali, estimată la 13.985.422,68 lei (TVA inclus). 
convocaţi în şedinţă pe 6 septembrie au Valoarea asigurată de bugetul de stat este de 
adoptat Hotărârea privind aprobarea studilui 13.505.925,87 lei (TVA inclus), diferenţa de 
de fezabilitate / documentaţiei de avizare a 479.496,81 lei (TVA inclus) fiind suportată din 
lucrărilor de intervenţie, a indicatorilor tehnico bugetul local.
– economici actualizaţi şi a devizului general / Obiectivul vizat cuprinde: o staţie de epurare; 
devizului general actualizat pentru obiectivul şase staţii de pompare şi repompare ape uzate; 
de investiţii „Extindere sistem de canalizare în reţea de canalizare apă uzată pe o lungime de 
comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi”, aprobat 10.299 metri; 488 de racorduri individuale, 
pentru finanţare prin Programul Naţional de numărul total al locuitorilor care vor beneficia 
Investiţii Anghel Saligny, precum şi a sumei direct în urma acestor racorduri fiind 1087.
reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate Contractul de finanţare a lucrărilor ar urma să 
de la bugetul local pentru realizarea fie semnat în perioada următoare la sediul 
obiectivului. Ministerului Dezvoltării.

Comuna Independenţa va beneficia de 
un sistem de supraveghere video, a 
anunţat, recent, pe contul personal de 
Facebook, primarul Gabriel Rădulescu.
„Sper ca sintagma “ Siguranţa și 
Încredere” în comuna Independenta 
să devină o certitudine. Ieri, în data de 
19.09.2022, am făcut recepţia 
investiţiei de camere audio - video din 
comuna Independenta. Această din care 2 camere LPR
investiţie este compusă dintr-un total -sat Independenţa 20 camere audio 
de 46 camere video de ultimă video din care 2 camere LPR
generaţie cu conexiune prin fibră Mulţumesc Consiliului Local 
optică. Camerele video sunt Independenţa pentru că a acordat 
distribuite astfel: acces nelimitat Secţiei de Politie din 
-sat Vişinii 10 camere audio video din com. Independenţa la acest sistem 
care 2 camere LPR ( înregistrează nr audio video. Cu alte cuvine: Atenţie 
autovehiculelor cu data și ora și sunt pentru că sunteţi “live” şi la Poliţie!”, 
stocate timp de 21 de zile) se arată în mesajul postat de primarul 
-sat Potcoava 16 camere audio video Rădulescu.

n Ştefan Vodă n Grădiştea

Locuitorii comunei Ştefan Vodă vor beneficia de un - Realizarea a 233 cămine de vizitare prefabricate 
din betonsistem de canalizare extins şi modernizat, finanţat 

prin fonduri guvernamentale, în cadrul Programului - Realizarea a 3 noi staţii de pompare ape uzate 
Naţional de Investiţii Anghel Saligny. menajere
În acest sens, încă de la finele lunii august, 

- Înlocuirea pompelor existente la SPAU 1 existent 
consilierii locali au adoptat Proiectul de hotărâre 

cu altele noiprivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizaţi şi a devizului general actualizat pentru - Realizarea de conducte de refulare noi, cu o 
obiectivul de investiţii „Modernizare şi extindere lungime totală de 600 metri.
sistem de canalizare în comuna Ştefan Vodă, judeţul 

- Patru subtraversări de drum judeţean cu o reţea Călăraşi”, aprobat pentru finanţare prin Programul 
de canalizare pe o lungime totală de aproximativ 46 naţional de investiţii „Anghel Saligny”, precum şi a 
metri.sumei reprezentând categoriile de cheltuieli 

finanţate de la bugetul local pentru realizarea - O subtraversare de cale ferată cu conducta de 
obiectivului „Modernizare şi extindere sistem de refulare pe o lungime de 21 metri.
canalizare în comuna Ştefan Vodă, judeţul Călăraşi”.

- Realizarea racordurilor individuale până la limita Valoarea totală a proiectului este de 14.116.018,39 
de proprietate alcătuite din cămine de racord din lei (TVA inclus) din care valoarea suportată de la 
material plasticbugetul de stat, 13.589.390,82 lei (TVA inclus). 

Diferenţa de 526.627,57 lei (TVA inclus) va fi - Realizarea unui bazin de stocare apă epurată, o 
susţinută din bugetul local. staţie de pompare ape uzate, inclusiv conducta de 

refulare aferentă, în lungime de 300 metri.Principalii indicatori tehnici ai proiectului sunt:

În perioada următoare se aşteaptă semnarea - Extindere reţea de canalizare menajeră pe o 
lungime de 10.372 metri. contractului de finanţare a lucrărilor.

n Independenţa

Gabriel Rădulescu: După răspunsul primit de la Ministerul 
Dezvoltării, a trebuit să reactualizăm devizele proiectelor depuse

A fost aprobat SF-ul privind obiectivul de 
investiţii „Extindere sistem de canalizare”, 

finanţat prin PNI Anghel Saligny

Au fost aprobaţi indicatorii tehnico - 
economici actualizaţi pentru obiectivul 

de investiţii „Modernizarea şi 
extinderea sistemului de canalizare”

G. Rădulescu: Am făcut recepţia investiţiei de 
camere audio - video din comuna Independenţa

Primarul Nicolae Rîjnoveanu a reacţionat imediat Rîjnoveanu care a continuat “Nu ştiu unde lucra 
după ce în fruntea organizaţiei locale a femeilor această doamnă înainte. Este soţia şoferului 
liberale (OFL) Roseţi a fost aleasă, miercurea doamnei inspector general care a făcut-o la 
trecută, Viorica Minea, cea care în urmă câteva intervenţia domnului Chiriţă (liderul consilierilor 
săptămâni a fost “ajutată” să ocupe şi o funcţie de judeţeni PNL) care habar nu are să respecte 
secretar în cadrul şcolii gimnaziale Iancu Rosetti legile acestei ţări. Ea este secretară de o lună, 
din localitate. Dincolo de faptul că noua secretară două. Noi nu avem nevoie de acest secretar, 
este de fapt soţia şoferului inspectorului general 

avem deja o persoană care ocupă această funcţie 
şcolar, Roxana Paţurcă, şefa OFL Călăraşi, se pare 

de ani de zile şi întotdeauna a făcut faţă tuturor că postul ocupat, pe criterii eminamente politice, 
problemelor din această şcoală. Repet, nu este n-ar fi fost necesar în organigrama unităţii şcolare.
necesar două secretare. Pur şi simplu e numită “În calitate de primar al comunei Roseţi îi 
pentru a lua un salariu şi a conduce organizaţia comunic doamnei inspector general şcolar că nu 
de femei PNL din Roseţi. Nu e normal, legea-i este normal să plătim un preşedinte de 
clară. Chiar dacă ai o poziţie politică, e treaba ta. organizaţie al femeilor din PNL la Roseţi ca 
Şi în afară serviciului poţi să faci campanie, orice. secretar la şcoala din comună. Rog a se lua 
Dar nu trebuie să ai funcţie în partid!”măsura necesară în acest sens.”, a spus primarul 

Ştefan Hruşcă, în turneu naţional de colinde. Marți, 20 
decembrie, începănd cu ora 17:00, Ştefran Hruşcă va 
concerta la Călăraşi, în sala ”Barbu Ştirbei”.

După 3 ani de pauză, cântecele de iarnă şi colindele 
tradiţionale româneşti vor ajunge din nou la inima 
publicului prin inconfundabila voce a lui Ştefan Hruşcă. Cu 
stilul său cald şi timbrul vocal învăluitor, cantautorul 
maramureşean va interpreta “Florile dalbe”, “Steaua”, 
“Trei păstori,” “Afară ninge liniştit,” “Linu-I lin” şi multe alte 
piese fără de care sărbătorile de iarnă nu ar fi complete. 
Nu vor lipsi însă nici cântece-manifest din vremea 
Cenaclului Flacăra,” printre care se numără incredibila 
“Rugă pentru părinţi” pe versurile lui Adrian Păunescu.  

Cântate mereu cu aceeaşi sensibilitate, colindele culese şi 
aduse în dar de Ştefan Hruşcă îşi păstrează autenticitatea. 
Aşadar, primiţi cu colindul şi bucuraţi-vă de un concert ce 
pune la loc de cinste această tradiţie românească, în cea 
mai sinceră şi pură formă a sa.

Ştefan Hruşcă va concerta, pe 20 decembrie, la Călăraşi!

n Roseţi

N. Rîjnoveanu: Noi nu avem 
nevoie de acest secretar la şcoală

Vasile Iliuţă, preşedinte cu 
acte în regulă al PSD Călăraşi

După aproape 2 ani de interimat, Vasile Iliuţă a devenit de vineri, 16 septembrie, 
ora 17.16 minute preşedinte cu acte în regulă al organizaţiei judeţene PSD Călăraşi.
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