
Tânărul primar al comunei luat. Ştiu că sunt un contracandidat 
Independenţa, Gabriel Rădulescu a incomod dar, domnule Voicu, vă La primărie este vorba de 
infirmat astăzi zvonul potrivit căruia garantez solemn că ne vom mai interacţiunea cu oamenii, respectul 
peste 2 ani pleca la conducerea dumnealor faţă de tine şi al tău faţă vedea încă o dată cel puţin, faţă în 
firmei Agrozootehnica Independenţa de dânşii, te-au investit cu o faţă la următoarele alegeri în ceea ce 
SA, transmiţând şi un mesaj pentru speranţă si ea nu trebuie înşelată. priveşte funcţia de primar al 
fostul primar, foarte probabil comunei Independenţa. De felul meu La Agrozootehnica este vorba de 
contracandidatul său direct la sunt un luptător şi nu abandonez meseria pe care o iubesc şi de munca 
alegerile din 2024. “Mi-au relatat uşor. Mă înclin în faţa depusă de socrul timp de 32 de ani şi 
unii locuitori din satele Potcoava şi dumneavoastră, locuitori ai cineva trebuie să ducă această 
Independenţa că domnul Voicu Lică frumoasei comune Independenţa!” a muncă mai departe cu cel puţin împrăştie zvonul că peste 2 ani nu 

scris pe contul personal de rezultatele pe care dumnealui le-a voi mai candida la Primăria 
Facebook, primarul Rădulescu.realizat.Independenţa pentru că voi pleca la 

De aceea este greu de făcut o În septembrie 2020, Gabriel conducerea fermei socrului meu.
alegere. Deci, în concluzie, la Rădulescu a câştigat, în premieră, Daca aş avea strict de ales  între a fi 
Agrozootehnica voi ajunge dacă mandatul de primar al localităţii primar al comunei Independenţa şi 
peste 2 ani locuitorii comunei Independenţa, învingându-l pe preşedintele Agrozootehnica 
Independenţa nu mă vor mai dori în liberalul Lică Voicu, în funcţie din Independenţa vă răspund sincer că 
funcţia de primar. 2012.alegerea ar fi una foarte dificilă de 
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PSD va propune în Coaliţie rediscutarea 
în regim de urgenţă a propunerii sale 
iniţiale pentru reglementare a pieţei de 
energie pentru o perioadă limitată. 
Scopul acestei soluţii este să se pună 
capăt tranzacţiilor speculative cu 
energie, iar operatorii serioşi din acest 
sector să poată funcţiona eficient în 
condiţii comerciale predictibile. Iniţiativa 
PSD are loc în contextul în care mai 
multe companii din acest domeniu şi-au 
manifestat deschiderea către o formulă 
de reglementare a pieţei pe o durată 
determinată, care să asigure stabilitatea 
preţurilor de tranzacţionare.

De asemenea, trebuie ţinut cont şi de 
faptul că reprezentanţii Comisiei 
Europene intenţionează să introducă un 
mecanism de plafonare a preţurilor la 
gaze naturale la nivelul întregii Uniuni.

Încă de la începutul crizei energetice PSD 
a susţinut că revenirea la o piaţă 
reglementată, pentru o durată limitată 
de timp, reprezintă calea cea mai sigură 

fondurilor europene disponibile pentru această soluţie de utilizare a fondurilor pentru combaterea speculei şi 
acordarea de vouchere de energie europene pentru o serie de măsuri de protejarea cetăţenilor şi a economiei 
consumatorilor vulnerabili, astfel încât să sprijin ţintite către categoriile sociale naţionale.
se evite procedurile birocratice şi să se cele mai vulnerabile, exemplul cel mai 

O altă propunere a PSD, enunţată încă asigure o protecţie reală pentru această relevant fiind cel al tichetelor sociale 
din luna ianuarie 2022, şi care va fi categorie. Amintim că, tot la iniţiativa oferite prin programul guvernamental 
reluată în cadrul Coaliţiei, este utilizarea PSD, actualul Guvern a aplicat deja „Sprijin pentru România”.

Primarul în exerciţiu al localităţii 
Independenţa, Gabriel 
Rădulescu a făcut vineri pe 
contul personal de Facebook 
câteva precizări în legătură cu 
iniţierea încă din 2009 a 
proiectului transfrontalier 
România – Bulgaria care a stat la 
baza asfaltării în satele Vişinii şi 
Independenţa a peste 15 km de 
străzi. Primii paşi au fost făcuţi în 
timpului mandatului de primar al 
lui Constantin Anghel. Precizările 
au apărut în contextul 
schimbului de replici iniţiat pe 
Facebook, între actualul primar 
şi fostul său rival din toamna 
anului 2020, liberalul, Lică Voicu, 
cel care a deţinut funcţia de 
primar între 2012 şi 2020.
“Astăzi vreau sa clarific un mit. 
Proiectul transfrontalier 
România-Bulgaria prin care au 
fost asfaltate în satele Vişinii şi 
Independenţa străzi în lungime 
de 15,220 km. 
1. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Studiului de 
fezabilitate ptr obiectivul: 
“Modernizare infrastructura 
rutieră în localitatea 
Independenţa, judeţul Călăraşi”.
- 26.10.2009 Iniţiator al 
hotărârii Primar, Anghel 
Constantin (cu 3 ani înainte ca dl 
Voicu Lică sa fie votat primar al 
comunei) din 26.10.2009 a iniţiatorului Tudor Cristian, Vasile Gheorghe, 

Primar Anghel Constantin Bălaşa Dumitru, Savu Adrian, - Hotărârea nr 42 din 28.10.2009 
validată de cei 13 consilieri in Chivu Valentin, Şerban Rada, Şi la final după 5 ani: 
funcţie. Preşedinte de şedinţă a Voicu Lică, Anghel Gheorghe, - HCL nr 44 din 03.09.2014 prin 
fost dl BĂLAŞA Dumitru (Titi) Giurcan Dănuţ, Popa Ştefan, care se aproba contribuţia în 
- Anexa nr 1 la HCL nr 52/ valoare de 2,54 % din valoarea Similea Marian, Mircea 
28.10.2009 Principalii indicatori proiectului. Primar Voicu Lică. Gheorghe şi Radu Florin.”, a 
tehnici economici ai investiţiei Cei 13 consilieri locali din anul precizat primarul Gabriel 
- Expunerea de motive nr. 4172 2009 au fost următorii:       Rădulescu.

Senatorul PSD, Nicuşor Cionoiu susţine prin intermediul 
unui mesaj postat astăzi pe pagina personală de 
Facebook că România îndeplineşte de mult timp toate 
condiţiile tehnice de aderare la Spaţiul Schengen, lucru 
recunoscut de Comisia Europeană.
„Congresul Socialiştilor Europeni (PES Congress) va 
adopta o rezoluţie prin care întreaga familie social-
democrată europeană va susţine aderarea României la 
spaţiul Schengen.
România îndeplineşte de mult timp toate condiţiile 
tehnice de aderare la Spaţiul Schengen, fapt recunoscut 
oficial de Comisia Europeană şi evidenţiat de 
Parlamentul European în repetatele rezoluţii prin care a 
cerut eliminarea controalelor la frontierele interne 
pentru români. Nu există nicio justificare care să ne 
blocheze.
Avem suportul celorlalte familii politice pro-europene, 
pentru a cere Preşedinţiei cehe a Consiliului UE să 
deblocheze, în sfârşit, ridicarea controalelor la frontieră 
pentru România şi Bulgaria. Ambele ţări şi-au îndeplinit, 
încă din 2011, toate obligaţiile pentru ca acquis-ul 
Schengen să se aplice în totalitate.
Dreptatea este de partea noastră! Este foarte important 
ca în această perioadă să fim cu toţii uniţi şi să acţionăm 
pentru ţara noastră, iar până la momentul deciziei 
finale, ar fi util să construim un front comun, nu doar 
politic, ci şi civic.”, se arată în mesajul postat de 
parlamentarul călărăşean.

Senatorul PSD de Călăraşi, Nicuşor Cionoiu salută 
adoptarea, de către plenul Parlamentului European, a 
rezoluţiei privind aderarea României la spaţiul Schengen, 
subliniind că demersul de introducere pe ordinea de zi a 
respectivei rezoluţii a fost iniţiat de grupul politic S&D, la 
sugestia Partidului Social Democrat.
“Vot pozitiv pentru România! În Plenul Parlamentului 
European s-a adoptat astăzi rezoluţia pentru aderarea 
României la spaţiul Schengen cu o majoritate de 547 
voturi pentru, 49 împotrivă şi 43 de abţineri!
PSD a votat integral în favoarea acestei Rezoluţii, iar 
rezultatul obţinut ne confirmă încrederea de care ne 
bucurăm la nivelul familie noastre europene.
Demersul de introducere pe ordinea de zi a acestei 
Rezoluţii a fost iniţiat de Grupul politic S&D, la iniţiativa 
PSD şi susţinut de majoritatea grupurilor politice.
Menţinerea controalelor la frontierele interne şi 
obstrucţionarea importurilor, a exporturilor şi a liberei 
circulaţii a mărfurilor din porturi sunt discriminatorii.”, 
susţine senatorul Cionoiu pe pagina personală de Facebook. 
Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la 
Strasbourg, a adoptat marţi cu o largă majoritate o rezoluţie 
non-legislativă în care îndeamnă statele membre să permită 
României şi Bulgariei să adere fără întârziere la spaţiul 
Schengen. Acest lucru ar trebui să asigure eliminarea 
controalelor asupra persoanelor la toate frontierele interne 
pentru ambele state membre în prima parte a anului 2023.

Comuna Independenţa va beneficia de investiţii de 4,6 milioane euro 
pentru modernizarea sistemului de alimentare cu apă, finanţarea 
urmând a fi asigurată prin “Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată pentru aria de operare a Operatorului 
Regional în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa în perioada 2014-2020”, semnat, 
recent, de conducerea Ecoaqua SA Călăraşi. Primarul Gabriel Rădulescu 
dă asigurări că, în curând, va fi semnat şi contractul de lucrări care 
vizează investiţiile preconizate a se realiza în comuna pe care o conduce 
din toamna anului 2020.

„Am certitunea că în perioada următoare va fi semnat şi contractul 
lotului în care este prinsă şi comuna Independenţa. Investiţia din comuna 
Independenţa are o valoare estimată de aproximativ 4 milioane euro şi 
prevede reabilitarea Gospodăriei de apă din satul Vişinii, înfiinţarea 
Gospodăriei de apă din satul Potcoava, înfiinţarea reţelelor de apă din 
satele Vişinii şi Potcoava şi înfiinţarea conductei de transport din satul 
Vişinii în satul Potcoava. Este un proiect foarte mare, greu de gestionat 
dar cu siguranţă va fi unul de succes. Baftă Grama Eduard şi Vasile 
Iliuţă!”, susţine tânărul primar pe o reţea de socializare.

La nivelul comunei Independenţa, incluzând cele trei sate, Independenţa, 
Vişinii şi Potcoava, investiţiile sunt cifrate la 23.004.406 lei, fără TVA, 
respectiv 4.652.254 euro (fără TVA), cheltuieli eligibile, şi constau în:

- Surse de apă (forate) reabilitate: 2 buc.

- Aducţiuni reabilitate: 90 m

- Conducte de transport apă noi: 5.900 m

- Reţele de distribuţie noi: 11.844 m

- Reţele de distribuţie reabilitate: 6.727 m

- Staţii de tratare a apei noi: 1 buc.

- Rezervoare noi: 2 buc.

- Staţii de clorinare noi: 1 buc.

- Staţii de pompare noi: 2 buc.

Cofinanţarea, ce va trebui să fie asigurată de Primăria comunei 
Independenţa de la bugetul local, este de 87.462 euro (fără TVA), 
reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile.

Potrivit Hotărârii de Consiliu Local, adoptată în unanimitate în cadrul 
şedinţei ordinare de plen din 25 martie 2022, cofinanţarea se va eşalona 
pe ani, după cum urmează:

Anul 2022 – 10%, reprezentând 8.746 euro

Anul 2023 – 21%, reprezentând 18.367 euro

Anul 2024 – 35%, reprezentând 30.612 euro

Anul 2025 – 34%, reprezentând 29.737 euro

Pentru asigurarea cofinanţării proiectului, Primăria va include în bugetul 
propriu sumele aferente asigurării cofinanţării precum şi a cheltuielilor 
altele decât cele eligibile (după caz), cu excepţia TVA.

PSD anunţă că miniştrii social- transmiterii cererii de plată către 
democraţi au îndeplinit toate Comisia Europeană.
jaloanele prevăzute, pentru În cazul unor ministere unde 
trimestrul III 2022, în Planul întârzierile sunt mai mari, cum ar fi 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă de exemplu Ministerul Energiei, 
al României. PSD este dispus să ofere sprijin 
În acelaşi timp, PSD îşi exprimă pentru accelerarea activităţii, astfel 
speranţa că şi ceilalţi membri ai încât jaloanele să fie îndeplinite, iar 
Guvernului vor îndeplini jaloanele România să poată obţine tranşa de 
din PNRR aferente domeniului lor fonduri europene aferentă 
de activitate, până la data trimestrului III.

guvernamentală.

Eu voi face o recomandare sinceră şi de 
bun-simţ colegilor de guvernare liberali: 
să nu intrăm pe tărâmul mocirlos al 
populismului. Să ne comportăm raţional 
ca să avem resurse şi pentru alte 
categorii sociale şi profesionale. Trebuie 
să fim cinstiţi şi aproape de toţi românii.

O măsură complementară măririi 
pensiilor, astfel încât bunicii noştri să fie 
protejaţi şi mai bine, este reglementarea 
pieţei energetice. Aici suntem de acord 
cu dezbateri serioase, astfel încât preţul 
energiei pe care consumatorii români să-
l plătească să fie cât mai mic. Şi încă mai 
aşteptăm din partea ministrului Energiei 
soluţii corecte şi concrete.

Trebuie să abandonăm grija faţă de piaţa 
liberă din energie pe care dreapta a 
cultivat-o atâta timp, pentru că s-a văzut 
cine a beneficiat din această criză 
energetică: doar diverse grupuri de 
interese şi nişte băieţii deştepţi. Şi aici a 
trebuit să punem pe agenda coaliţiei 
diverse măsuri, astfel încât românii să nu Angajamentul PSD este să guverneze au fost liberalii când PSD a propus o 
plătească factura petrecerilor responsabil, inclusiv când vine vorba de creştere responsabilă cu 10% a pensiilor 
potentaţilor din energie. În schimb, nu creşterea pensiilor. Tocmai de aceea nu românilor. Iar dacă PSD nu ar fi intrat la 
am observat un interes prea mare în trebuie abordat bugetul în mod populist. guvernare ca să stabilizeze situaţia 
reglementarea pieţei energetice şi Fiindcă a construi bugetul de stat nu politică, pensiile ar fi rămas la niveluri 
stabilirea unui preţ cât mai mic, bun înseamnă să intri într-un război al inacceptabile. Abia am reuşit să reparăm 

orgoliilor şi al intereselor politice, susţine pentru români şi economie.unele aberaţii din PNRR, precum 
secretarul general al PSD, Paul Stănescu. limitarea creşterii pensiilor, dacă este să 

Sfatul meu este să fim responsabili dăm un singur exemplu.
“Coaliţia trebuie să ia cea mai bună împreună până la capăt şi să mărim 
decizie, astfel încât să nu punem în pensiile românilor fără să apelăm la Coaliţia are obligaţia să ţină cont şi de 
pericol stabilitatea bugetară. Ne amintim populism.”, se mai arată în comunicatul problemele altor categorii profesionale şi 
cu toţii cât de precauţi şi neîncrezători sociale care au nevoie de intervenţie de presă semnat de liderul PSD.

Primarul comunei Independenţa, - 22.500.000 lei, adică 225 miliarde lei 
Gabriel Rădulescu, a reacţionat joi, vechi, primiţi de comuna noastră de la 
susţinând prin intermediul unui mesaj Ministerul Dezvoltării
postat pe Facebook că ideea 
promovării proiectului privind 
înfiinţarea canalizării în satul 
Independenţa îi aparţine în totalitate 
iar suma aprobată deja de Ministerul 
Dezvoltării prin PNI Anghel Saligny este 
cea mai mare, la nivelul judeţului, 
pentru acest gen de investiţii. Valoarea 
totală a proiectului conform devizului 
este de 23.388.455 lei (TVA inclus).

„Mi-am promis că nu voi mai intra în 
polemică cu nimeni şi de acum încolo 
vă voi prezenta rezultatele muncii mele 
cu fapte şi documente.

Astăzi este despre canalizarea din satul 
Independenţa. Acest proiect a fost 
gândit, personal, de mine şi înfăptuit cu 
o echipa de proiectanţi de la Bucuresti. 
Proiectul a fost depus pe Programul 
Naţional de Investiţii “Anghel Saligny” 
cu nr. 143.576/08.11.2021 (la 1 an de la 

- 888.456 lei, adică 8,8 miliarde lei validarea in postul de primar) şi am 
vechi, vor trebui asiguraţi de către primit documentul de finanţare nr. 
Primăria Independenţa84.013/18.07.2022 (1 an şi 300 de zile 

de la validare). Suma de 225 miliarde lei vechi este cea 
mai mare suma alocată vreunei Luni 31.10.2022, domnii consilieri ai 
primării din judeţul Călăraşi la comunei Independenţa vor vota 
investiţiile de canalizare. Am obţinut varianta finală a devizului acestui 
maximul. Şi pentru asta mulţumesc obiectiv. În concluzie:
public domnului preşedinte Vasile 

- înfiinţarea canalizării în satul Iliuţă. Fără dumnealui nu era posibil 
Independenţa va avea un cost total de: acest lucru. Într-o viitoare postare o să, 
23.388.456 lei adică 238 de miliarde lei scriem şi despre asfaltare.”, a scris 
vechi, din care: primarul Rădulescu pe Facebook.

Nicuşor Cionoiu: România 
îndeplineşte de mult timp 
toate condiţiile tehnice de 

aderare la Spaţiul Schengen

Nicuşor Cionoiu: 
În Plenul Parlamentului 

European s-a adoptat rezoluţia 
pentru aderarea României 

la spaţiul Schengen

PSD cere urgentarea procesului de 
reglementare a pieţei de energie şi acordarea 
de vouchere pentru consumatorii vulnerabili

P. Stănescu: Guvernare 
responsabilă, nu populism

Miniştrii PSD au îndeplinit toate 
jaloanele din PNRR pentru trimestrul III

G. Rădulescu: Scriu ca să 
rămână scris. Fără echivoc!

G. Rădulescu, despre canalizarea din satul 
Independenţa: Este cea mai mare suma 

alocată vreunei primării din judeţul Călăraşi

n Independenţa

G. Rădulescu: Vreau sa clarific un mit

G. Rădulescu: Am certitudinea ca 
în perioada următoare va fi semnat 

şi contractul lotului în care este 
prinsă şi comuna Independenţa
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şi fostul său rival din toamna 
anului 2020, liberalul, Lică Voicu, 
cel care a deţinut funcţia de 
primar între 2012 şi 2020.
“Astăzi vreau sa clarific un mit. 
Proiectul transfrontalier 
România-Bulgaria prin care au 
fost asfaltate în satele Vişinii şi 
Independenţa străzi în lungime 
de 15,220 km. 
1. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Studiului de 
fezabilitate ptr obiectivul: 
“Modernizare infrastructura 
rutieră în localitatea 
Independenţa, judeţul Călăraşi”.
- 26.10.2009 Iniţiator al 
hotărârii Primar, Anghel 
Constantin (cu 3 ani înainte ca dl 
Voicu Lică sa fie votat primar al 
comunei) din 26.10.2009 a iniţiatorului Tudor Cristian, Vasile Gheorghe, 

Primar Anghel Constantin Bălaşa Dumitru, Savu Adrian, - Hotărârea nr 42 din 28.10.2009 
validată de cei 13 consilieri in Chivu Valentin, Şerban Rada, Şi la final după 5 ani: 
funcţie. Preşedinte de şedinţă a Voicu Lică, Anghel Gheorghe, - HCL nr 44 din 03.09.2014 prin 
fost dl BĂLAŞA Dumitru (Titi) Giurcan Dănuţ, Popa Ştefan, care se aproba contribuţia în 
- Anexa nr 1 la HCL nr 52/ valoare de 2,54 % din valoarea Similea Marian, Mircea 
28.10.2009 Principalii indicatori proiectului. Primar Voicu Lică. Gheorghe şi Radu Florin.”, a 
tehnici economici ai investiţiei Cei 13 consilieri locali din anul precizat primarul Gabriel 
- Expunerea de motive nr. 4172 2009 au fost următorii:       Rădulescu.

Senatorul PSD, Nicuşor Cionoiu susţine prin intermediul 
unui mesaj postat astăzi pe pagina personală de 
Facebook că România îndeplineşte de mult timp toate 
condiţiile tehnice de aderare la Spaţiul Schengen, lucru 
recunoscut de Comisia Europeană.
„Congresul Socialiştilor Europeni (PES Congress) va 
adopta o rezoluţie prin care întreaga familie social-
democrată europeană va susţine aderarea României la 
spaţiul Schengen.
România îndeplineşte de mult timp toate condiţiile 
tehnice de aderare la Spaţiul Schengen, fapt recunoscut 
oficial de Comisia Europeană şi evidenţiat de 
Parlamentul European în repetatele rezoluţii prin care a 
cerut eliminarea controalelor la frontierele interne 
pentru români. Nu există nicio justificare care să ne 
blocheze.
Avem suportul celorlalte familii politice pro-europene, 
pentru a cere Preşedinţiei cehe a Consiliului UE să 
deblocheze, în sfârşit, ridicarea controalelor la frontieră 
pentru România şi Bulgaria. Ambele ţări şi-au îndeplinit, 
încă din 2011, toate obligaţiile pentru ca acquis-ul 
Schengen să se aplice în totalitate.
Dreptatea este de partea noastră! Este foarte important 
ca în această perioadă să fim cu toţii uniţi şi să acţionăm 
pentru ţara noastră, iar până la momentul deciziei 
finale, ar fi util să construim un front comun, nu doar 
politic, ci şi civic.”, se arată în mesajul postat de 
parlamentarul călărăşean.

Senatorul PSD de Călăraşi, Nicuşor Cionoiu salută 
adoptarea, de către plenul Parlamentului European, a 
rezoluţiei privind aderarea României la spaţiul Schengen, 
subliniind că demersul de introducere pe ordinea de zi a 
respectivei rezoluţii a fost iniţiat de grupul politic S&D, la 
sugestia Partidului Social Democrat.
“Vot pozitiv pentru România! În Plenul Parlamentului 
European s-a adoptat astăzi rezoluţia pentru aderarea 
României la spaţiul Schengen cu o majoritate de 547 
voturi pentru, 49 împotrivă şi 43 de abţineri!
PSD a votat integral în favoarea acestei Rezoluţii, iar 
rezultatul obţinut ne confirmă încrederea de care ne 
bucurăm la nivelul familie noastre europene.
Demersul de introducere pe ordinea de zi a acestei 
Rezoluţii a fost iniţiat de Grupul politic S&D, la iniţiativa 
PSD şi susţinut de majoritatea grupurilor politice.
Menţinerea controalelor la frontierele interne şi 
obstrucţionarea importurilor, a exporturilor şi a liberei 
circulaţii a mărfurilor din porturi sunt discriminatorii.”, 
susţine senatorul Cionoiu pe pagina personală de Facebook. 
Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la 
Strasbourg, a adoptat marţi cu o largă majoritate o rezoluţie 
non-legislativă în care îndeamnă statele membre să permită 
României şi Bulgariei să adere fără întârziere la spaţiul 
Schengen. Acest lucru ar trebui să asigure eliminarea 
controalelor asupra persoanelor la toate frontierele interne 
pentru ambele state membre în prima parte a anului 2023.

Comuna Independenţa va beneficia de investiţii de 4,6 milioane euro 
pentru modernizarea sistemului de alimentare cu apă, finanţarea 
urmând a fi asigurată prin “Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată pentru aria de operare a Operatorului 
Regional în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa în perioada 2014-2020”, semnat, 
recent, de conducerea Ecoaqua SA Călăraşi. Primarul Gabriel Rădulescu 
dă asigurări că, în curând, va fi semnat şi contractul de lucrări care 
vizează investiţiile preconizate a se realiza în comuna pe care o conduce 
din toamna anului 2020.

„Am certitunea că în perioada următoare va fi semnat şi contractul 
lotului în care este prinsă şi comuna Independenţa. Investiţia din comuna 
Independenţa are o valoare estimată de aproximativ 4 milioane euro şi 
prevede reabilitarea Gospodăriei de apă din satul Vişinii, înfiinţarea 
Gospodăriei de apă din satul Potcoava, înfiinţarea reţelelor de apă din 
satele Vişinii şi Potcoava şi înfiinţarea conductei de transport din satul 
Vişinii în satul Potcoava. Este un proiect foarte mare, greu de gestionat 
dar cu siguranţă va fi unul de succes. Baftă Grama Eduard şi Vasile 
Iliuţă!”, susţine tânărul primar pe o reţea de socializare.

La nivelul comunei Independenţa, incluzând cele trei sate, Independenţa, 
Vişinii şi Potcoava, investiţiile sunt cifrate la 23.004.406 lei, fără TVA, 
respectiv 4.652.254 euro (fără TVA), cheltuieli eligibile, şi constau în:

- Surse de apă (forate) reabilitate: 2 buc.

- Aducţiuni reabilitate: 90 m

- Conducte de transport apă noi: 5.900 m

- Reţele de distribuţie noi: 11.844 m

- Reţele de distribuţie reabilitate: 6.727 m

- Staţii de tratare a apei noi: 1 buc.

- Rezervoare noi: 2 buc.

- Staţii de clorinare noi: 1 buc.

- Staţii de pompare noi: 2 buc.

Cofinanţarea, ce va trebui să fie asigurată de Primăria comunei 
Independenţa de la bugetul local, este de 87.462 euro (fără TVA), 
reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile.

Potrivit Hotărârii de Consiliu Local, adoptată în unanimitate în cadrul 
şedinţei ordinare de plen din 25 martie 2022, cofinanţarea se va eşalona 
pe ani, după cum urmează:

Anul 2022 – 10%, reprezentând 8.746 euro

Anul 2023 – 21%, reprezentând 18.367 euro

Anul 2024 – 35%, reprezentând 30.612 euro

Anul 2025 – 34%, reprezentând 29.737 euro

Pentru asigurarea cofinanţării proiectului, Primăria va include în bugetul 
propriu sumele aferente asigurării cofinanţării precum şi a cheltuielilor 
altele decât cele eligibile (după caz), cu excepţia TVA.

PSD anunţă că miniştrii social- transmiterii cererii de plată către 
democraţi au îndeplinit toate Comisia Europeană.
jaloanele prevăzute, pentru În cazul unor ministere unde 
trimestrul III 2022, în Planul întârzierile sunt mai mari, cum ar fi 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă de exemplu Ministerul Energiei, 
al României. PSD este dispus să ofere sprijin 
În acelaşi timp, PSD îşi exprimă pentru accelerarea activităţii, astfel 
speranţa că şi ceilalţi membri ai încât jaloanele să fie îndeplinite, iar 
Guvernului vor îndeplini jaloanele România să poată obţine tranşa de 
din PNRR aferente domeniului lor fonduri europene aferentă 
de activitate, până la data trimestrului III.

guvernamentală.

Eu voi face o recomandare sinceră şi de 
bun-simţ colegilor de guvernare liberali: 
să nu intrăm pe tărâmul mocirlos al 
populismului. Să ne comportăm raţional 
ca să avem resurse şi pentru alte 
categorii sociale şi profesionale. Trebuie 
să fim cinstiţi şi aproape de toţi românii.

O măsură complementară măririi 
pensiilor, astfel încât bunicii noştri să fie 
protejaţi şi mai bine, este reglementarea 
pieţei energetice. Aici suntem de acord 
cu dezbateri serioase, astfel încât preţul 
energiei pe care consumatorii români să-
l plătească să fie cât mai mic. Şi încă mai 
aşteptăm din partea ministrului Energiei 
soluţii corecte şi concrete.

Trebuie să abandonăm grija faţă de piaţa 
liberă din energie pe care dreapta a 
cultivat-o atâta timp, pentru că s-a văzut 
cine a beneficiat din această criză 
energetică: doar diverse grupuri de 
interese şi nişte băieţii deştepţi. Şi aici a 
trebuit să punem pe agenda coaliţiei 
diverse măsuri, astfel încât românii să nu Angajamentul PSD este să guverneze au fost liberalii când PSD a propus o 
plătească factura petrecerilor responsabil, inclusiv când vine vorba de creştere responsabilă cu 10% a pensiilor 
potentaţilor din energie. În schimb, nu creşterea pensiilor. Tocmai de aceea nu românilor. Iar dacă PSD nu ar fi intrat la 
am observat un interes prea mare în trebuie abordat bugetul în mod populist. guvernare ca să stabilizeze situaţia 
reglementarea pieţei energetice şi Fiindcă a construi bugetul de stat nu politică, pensiile ar fi rămas la niveluri 
stabilirea unui preţ cât mai mic, bun înseamnă să intri într-un război al inacceptabile. Abia am reuşit să reparăm 

orgoliilor şi al intereselor politice, susţine pentru români şi economie.unele aberaţii din PNRR, precum 
secretarul general al PSD, Paul Stănescu. limitarea creşterii pensiilor, dacă este să 

Sfatul meu este să fim responsabili dăm un singur exemplu.
“Coaliţia trebuie să ia cea mai bună împreună până la capăt şi să mărim 
decizie, astfel încât să nu punem în pensiile românilor fără să apelăm la Coaliţia are obligaţia să ţină cont şi de 
pericol stabilitatea bugetară. Ne amintim populism.”, se mai arată în comunicatul problemele altor categorii profesionale şi 
cu toţii cât de precauţi şi neîncrezători sociale care au nevoie de intervenţie de presă semnat de liderul PSD.

Primarul comunei Independenţa, - 22.500.000 lei, adică 225 miliarde lei 
Gabriel Rădulescu, a reacţionat joi, vechi, primiţi de comuna noastră de la 
susţinând prin intermediul unui mesaj Ministerul Dezvoltării
postat pe Facebook că ideea 
promovării proiectului privind 
înfiinţarea canalizării în satul 
Independenţa îi aparţine în totalitate 
iar suma aprobată deja de Ministerul 
Dezvoltării prin PNI Anghel Saligny este 
cea mai mare, la nivelul judeţului, 
pentru acest gen de investiţii. Valoarea 
totală a proiectului conform devizului 
este de 23.388.455 lei (TVA inclus).

„Mi-am promis că nu voi mai intra în 
polemică cu nimeni şi de acum încolo 
vă voi prezenta rezultatele muncii mele 
cu fapte şi documente.

Astăzi este despre canalizarea din satul 
Independenţa. Acest proiect a fost 
gândit, personal, de mine şi înfăptuit cu 
o echipa de proiectanţi de la Bucuresti. 
Proiectul a fost depus pe Programul 
Naţional de Investiţii “Anghel Saligny” 
cu nr. 143.576/08.11.2021 (la 1 an de la 

- 888.456 lei, adică 8,8 miliarde lei validarea in postul de primar) şi am 
vechi, vor trebui asiguraţi de către primit documentul de finanţare nr. 
Primăria Independenţa84.013/18.07.2022 (1 an şi 300 de zile 

de la validare). Suma de 225 miliarde lei vechi este cea 
mai mare suma alocată vreunei Luni 31.10.2022, domnii consilieri ai 
primării din judeţul Călăraşi la comunei Independenţa vor vota 
investiţiile de canalizare. Am obţinut varianta finală a devizului acestui 
maximul. Şi pentru asta mulţumesc obiectiv. În concluzie:
public domnului preşedinte Vasile 

- înfiinţarea canalizării în satul Iliuţă. Fără dumnealui nu era posibil 
Independenţa va avea un cost total de: acest lucru. Într-o viitoare postare o să, 
23.388.456 lei adică 238 de miliarde lei scriem şi despre asfaltare.”, a scris 
vechi, din care: primarul Rădulescu pe Facebook.

Nicuşor Cionoiu: România 
îndeplineşte de mult timp 
toate condiţiile tehnice de 

aderare la Spaţiul Schengen

Nicuşor Cionoiu: 
În Plenul Parlamentului 

European s-a adoptat rezoluţia 
pentru aderarea României 

la spaţiul Schengen

PSD cere urgentarea procesului de 
reglementare a pieţei de energie şi acordarea 
de vouchere pentru consumatorii vulnerabili

P. Stănescu: Guvernare 
responsabilă, nu populism

Miniştrii PSD au îndeplinit toate 
jaloanele din PNRR pentru trimestrul III

G. Rădulescu: Scriu ca să 
rămână scris. Fără echivoc!

G. Rădulescu, despre canalizarea din satul 
Independenţa: Este cea mai mare suma 

alocată vreunei primării din judeţul Călăraşi

n Independenţa

G. Rădulescu: Vreau sa clarific un mit

G. Rădulescu: Am certitudinea ca 
în perioada următoare va fi semnat 

şi contractul lotului în care este 
prinsă şi comuna Independenţa
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