
cu candidatul susţinut de PSD, Stan 
Coman (290 de voturi / 34,19%).
În august 2020, îl urmează pe Vasile Iliuţă 
în PSD şi câştigă al 3-lea mandat 
consecutiv cu 72,09% (620 de voturi). L-
au urmat Ion Roman (PNL) cu 28,86% 
(231 de voturi) şi Panait Jelev (PRO 
România) cu 1,04% (9 voturi).

Ce face LAL
Potrivit Statutului PSD, Liga Aleşilor Locali 
a PSD (LAL) cuprinde preşedinţii şi 
vicepreşedinţii Consiliilor Judeţene 
Administrative, consilierii judeţeni, 
primarii, viceprimarii şi consilierii locali 
din municipii, sectoarele municipiului 
Bucureşti, oraşe şi comune, membri ai 
PSD şi este constituită ca structură 
internă a partidului. Dobândirea calităţii 
de membru al Ligii Aleşilor Locali a PSD 
de la toate nivelurile se face simultan cu 
dobândirea calităţii de ales local de către 

Începând de joi, 17 noiembrie, Sandu Felicitări şi succes echipei PSD!”, a fost membrul PSD, în urma alegerilor locale.
Manea, primarul localităţii Gurbăneşti, mesajul transmis pe Facebook de Liga Aleşilor Locali acţionează pentru 
este noul lider al Ligii Aleşilor Locali din preşedintele PSD Călăraşi, Vasile Iliuţă. aplicarea obiectivelor specifice din 
PSD Călăraşi. Puternic susţinut de Sandu Manea a obţinut primul său Programul Politic al PSD şi din Programul 
preşedintele Vasile Iliuţă, Manea îl mandat de primar în vara anului 2012. partidului privind activitatea autorităţilor 
înlocuieşte pe Alexandru Călin, primarul Candidând din partea defunctului PDL, publice locale; urmăreşte respectarea 
comunei Săruleşti. sub sigla Alianţei Popular Creştine, Sandu drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

Manea a strâns 764 de voturi (77,40%), ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei “Sandu Manea, edilul din Gurbăneşti, a 
surclasându-l pe primarul în exerciţiu la şi ale legilor ţării; acţionează pentru fost ales, de către primarii PSD, liderul 
acea vreme, Panait Jelev (223 de voturi / consolidarea autonomiei locale şi aleşilor locali, funcţie ocupată până azi de 
22,59%), susţinut de PSD&USL. descentralizarea serviciilor publice, Alexandru Călin, primarul localităţii 
Patru ani mai târziu, liberalul, Sandu pentru modernizarea şi dezvoltarea Săruleşti. O responsabilitate care, sunt 
Manea îşi reînnoieşte mandatul câştigând localităţilor şi creşterea calităţii serviciilor sigur, că ne va aduce un câştig viitor atât 
cu 558 de voturi (65,80%) bătălia directă publice către populaţie.în plan politic cât şi administrativ. 

ACTUALITATE4 5ACTUALITATE

Reuşita PSD de a convinge 
Coaliţia de guvernare să adopte 
o creştere diferenţiată a 
veniturilor pensionarilor va 
aduce, în 2023, cu până la 45% 
mai mulţi bani în buzunarele 
celor care fac parte din 
categoriile cele mai vulnerabile. 

Se confirmă astfel că decizia PSD de a 
intra la guvernare produce rezultate 
pozitive pentru cetăţenii cei mai afectaţi 
de creşterea preţurilor. Dincolo de 
cifrele dezbătute în Coaliţie, este cert că 
această dezbatere privind majorarea 
diferenţiată a veniturilor pensionarilor, 
în baza principiului solidarităţii, nu ar fi 
avut loc dacă PSD nu ar fi fost la 
guvernare.
Cele mai mari creşteri se vor înregistra 
la pensionarii cu veniturile cele mai 
mici.

constând în majorarea punctului de de pensie.Astfel pentru 2,3 milioane de pensionari, 
pensie cu 12,5%, un ajutor anual de 800 a căror pensie este între 1.000 şi 1.500 Reuşita PSD de a introduce acest model 
de lei şi un sprijin anual pentru energie de lei, beneficiile totale vor determina o al creşterilor diferenţiate reprezintă o 
de 1.400 de lei.creştere a veniturilor anuale între 34% şi victorie pentru pensionarii care au 

45%. Aceste creşteri sunt compuse din: Pentru cei un milion de pensionari cu resimţit cel mai puternic creşterile de 
majorarea punctului de pensie cu 12,5%, pensia între 2.001 lei şi 3.000 de lei, preţuri la alimente, medicamente şi 
un ajutor anual de 1000 de lei, un sprijin creşterea veniturilor totale din 2023 va fi utilităţi. PSD va continua să lupte pentru 
anual pentru energie de 1.400 de lei şi cuprinsă între 14% şi 15%, aceasta fiind pensionari, dar va avansa în Coaliţie şi 
voucherele pentru alimente de 250 de compusă din majorarea punctului de propuneri care se vor adresa categoriilor 
lei la fiecare două luni. pensie cu 12,5% şi un ajutor anual de active din societate, respectiv salariaţilor 

600 de lei. care contribuie la dezvoltarea Pensionarii a căror pensie este cuprinsă 
economică şi la creşterea veniturilor între 1.501 şi 2.000 de lei (950.000 de Pentru pensionarii cu pensii mai mari 
bugetare.persoane), vor beneficia de creşteri ale de 3.000 de lei, veniturile vor creşte cu 

veniturilor anuale între 22% şi 25%, 12,5% ca urmare a majorării punctului Biroul de presă al PSD

Primăria comunei Independenţa a Investiţiilor şi Proiectelor Europene, pe pagina de Facebook a instituţiei.
anunţat că din 23 noiembrie a începând cu data de 23 noiembrie Pachetele conţin 12 alimente de 
început distribuţia pachetelor cu 2022 se vor distribui pachete bază (38 de unităţi) şi provin de la 
alimente oferite de MIPE în cadrul alimentare pentru următoarele producători din România: făină albă 
proiectului „Acordarea de pachete categorii de destinatari finali: de grâu (5 pungi de 1 kg); mălai (4 
cu ajutoare alimentare”, finanţat - Familiile şi persoanele singure, pungi de 1 kg); paste făinoase (2 
prin Programul Operaţional eligibile care beneficiază de venit pungi de 400 g); ulei (4 sticle de 1 
Ajutorarea Persoanelor minim garantat l); zahăr (2 pungi de 1 kg); orez (4 
Dezavantajate. Ridicarea pachetelor pungi de 1 kg); conserve din carne - Familiile şi persoanele singure, 
de către persoanele îndreptăţite se de vită (5 cutii de 300 g); conserve eligibile care beneficiază de 
va face în baza prezentării actului din carne de porc (3 cutii de 300 g); alocaţie de susţinere.
de identitate. conserve pate de ficat de porc (5 Ridicarea pachetelor cu produse 
“În vederea implementării cutii de 200 g); borcane de compot alimentare se va face în baza 
Programului Operaţional de fructe (2 borcane de 720 ml); prezentării actului de identitate. 
Ajutorarea Persoanelor gem de fructe (1 borcan de 360 g); Locaţia: Căminul cultural 
Defavorizate din Fondul de Ajutor gem de fructe dietetic (1 borcan de Independenţa.”, se arată în mesajul 
European, derulat de Ministerul 360 g).transmis de conducerea Primăriei 

Senatorul PSD de Călăraşi, Nicuşor Cionoiu a 
salutat decizia Comisiei Europene care a 
aprobat o schemă de ajutorare în sumă de 
circa 500 de milioane de euro pentru 
susţinerea mediului de afaceri în toate 
sectoarele.

 În opinia sa, schema urmăreşte să asigure suficientă 
stabilitate întreprinderilor aflate în deficit financiar. 
“Comisia Europeană a aprobat joi o schemă de ajutoare 
în valoare de aproximativ 500 de milioane euro pentru 
sprijinirea întreprinderilor din toate sectoarele. PSD a 
susţinut mereu necesitatea intervenţiei statului pentru 
susţinerea mediului de afaceri, în contextul războiului 
purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

Această măsură urmăreşte ca marile firme, dar şi IMM-
urile cu o cifră de afaceri anuală de peste 4 milioane de 
euro să aibă lichiditatea necesară pentru a-şi achita 
facturile la energie.

Schema corespunzătoare de ajutor de stat care prevede 
acordarea de garanţii pentru împrumuturi şi împrumuturi 
subvenţionate va fi administrată de EximBank.

Având în vedere gradul ridicat de incertitudine 
economică, schema urmăreşte să asigure suficientă 
stabilitate întreprinderilor aflate în deficit financiar.”, se 
arată în mesajul postat pe pagina personală de Facebook 
de parlamentarul călărăşean, Nicuşor Cionoiu.

Ion Samoilă, unul din cei doi vicepreşedinţi ai 
Consiliului Judeţean Călăraşi, îşi păstrează funcţia 
de secretar executiv al organizaţiei judeţene PSD 
Călăraşi. Decizia, anunţată de preşedintele Vasile 
Iliuţă, a fost luată, la începutul lunii, în cadrul 
primului Consiliu Politic al partidului, desfăşurat 
după conferinţa de alegeri de la mijlocul lunii 
septembrie. 

În plus, s-a mai hotărât ca primarul localităţii Gurbăneşti, 
Sandu Manea să devină liderul Ligii Aleşilor Locali PSD 
Călăraşi.

“Prima întâlnire a Biroului Politic Judeţean, urmată de 
primul Consiliu Politic al PSD Călăraşi, după conferinţa de 
alegeri, au avut loc vineri, 4 noiembrie.

Împreună cu colegii mei l-am reconfirmat, prin vot, pe 
Ion Samoilă - secretar executiv al organizaţiei, pregătind 
apoi, în maximum două săptămâni, alegerea primarului 
comunei Gurbăneşti, Sandu Manea, în fruntea Ligii 
Aleşilor Locali.

Doi camarazi politici pe care ne bazăm şi în care investim 
încredere în competiţiile şi acţiunile viitoare.”, se arată în 
mesajul postat de Iliuţă pe pagina personală de 
Facebook.

Comuna Grădiştea va beneficia de infrastructură TIC care 
va conduce la crearea unei comune inteligente, un 
concept de dezvoltare locală care integrează tehnologii şi 
sisteme pentru a administra în mod eficient şi securizat 
resursele localităţii în vederea dezvoltării comunităţii şi 
protejării mediului. O comună inteligentă presupune 
existenţa unui sistem informatic integrat care cuprinde o 
multitudine de echipamente inteligente.

Pe 2 noiembrie, Ministerul Dezvoltării a aprobat finanţarea 
proiectului “Dezvoltare infrastructură TIC (sisteme 
inteligente de management) care se va realiza prin PNRR, 
Componenta 10 – Fond Local.

Valoarea proiectului este de 2.195.407,53 lei, cu TVA. 
Investiţia permite achiziţionarea de sisteme ITS (Intelligent 
Transport Systems/sisteme de transport inteligente) şi TIC 
(Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor) ce contribuie la 
îmbunătăţirea mobilităţii locale, respectiv a 
managementului urban/local.

Hotărârea privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor 
aferente proiectului şi a depunerii acestuia a fost adoptată 
în plenul şedinţei extraordinare din 13 mai 2022.

Un alt proiect depus pe PNRR vizează achiziţionarea unei 
staţii de reîncarcare pentru vehicule electrice. Consilierii 
locali au adoptat în luna mai Hotărârea privind aprobarea 
proiectului şi a depunerii proiectului “Achiziţionare staţii de 
reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Grădiştea, 
judeţul Călăraşi”, în cadrul Planului Naţional de Redresare 
şi Rezilienţă al României, Componenta 10 – Fondul Local.

Valoarea proiectului este de 25 de mii de euro, fără TVA, 
adică 123.067,50 lei, fără TVA. Potrivit prevederilor 
Hotărârii mai sus – menţionate, Primăria Grădiştea se 
angajează să finanţeze toate cheltuielile neeligibile care 
asigură implementarea proiectului.

Senatorul PSD de Călăraşi, Nicuşor Cionoiu susţine că modelul preţurilor. 
propus de partidul pe care-l reprezintă în coaliţia de O majorare nediferenţiată a veniturilor pensionarilor ar fi 
reprezentare privind creşterea veniturilor pensionarilor este profund inechitabilă în contextul  economic actual. PSD nu 
echitabil şi în limitele contituţionale. poate fi de acord ca la o pensie specială de 18.000 de lei să se 
“Modelul propus de PSD pentru creşterea veniturilor acorde o sumă suplimentară de 10 ori mai mare decât la o 
pensionarilor este echitabil şi nu contravine Constituţiei! pensie medie de 1.800 de lei. 
PSD este de acord cu o creştere de până la 15% a sumelor Trebuie să se ţină cont de faptul că inflaţia se resimte mai 
alocate în total, în 2023, pentru pensionari. Însă distribuirea puternic la pensionarii cu venituri mici, care abia reuşesc să-şi 
acestor bani suplimentari trebuie să se facă diferenţiat, astfel plătească facturile şi medicamentele.”, se arată în mesajul 
încât cei cu venituri mici să beneficieze de creşteri mai mari, postat astăzi de senatorul Cionoiu pe pagina personală de 
întrucât aceştia sunt afectaţi mai puternic de creşterea Facebook.

Social – democraţii olteniţeni au anunţat, duminică, revenirea Profesorul Ştefan Dumitru a scris istorie între 1996 şi 2004, 
în partid a fostului primar, Ştefan Dumitru, cel care a condus fiind în două rânduri adversar al actualului primar Costinel 
Executivul olteniţean între 2000 şi 2004. Milescu. La localele din 2000, Ştefan, susţinut atunci de PDSR, 

l-a învins pe Milescu după două tururi. În primul a obţinut un “La lucrările şedinţei Biroului Politic Local - PSD Olteniţa au 
procent de 52,06% (6077 de voturi) faţă de 8,61% (1006 participat, în calitate de invitaţi, domnul Dumitru Ştefan, 
voturi), dobândit de Milescu iar în cel de-al doilea s-a impus cu primar al Municipiului Olteniţa în perioada 2000-2004 şi 
78,63% (7102 voturi) la 21,36% (1930 de voturi).domnul Aurel Nicolae, deputat în parlamentul României în 

perioada 2012-2016. În 2004, Dumitru a terminat pe primul loc după turului 1 cu 
39,84% (4471 de voturi), Milescu, obţinând 17% (1908 voturi) În timpul dezbaterilor din cadrul Biroului Politic, domnul 
pentru ca în turul 2, candidatul susţinut atunci de partidul lui Dumitru Ştefan şi-a exprimat dorinţa de a reveni în cadrul 
Constantinescu&Miluţ să se claseze pe primul loc cu 51,38% organizaţiei PSD Olteniţa. Având în vedere experienţa politică 
(5090 de voturi) iar Ştefan Dumitru să fie votat de 4.815 şi administrativă a fostului primar nu ne rămâne de făcut 
olteniţeni (48,61%). O diferenţă de doar 275 de voturi!decât să-i urăm: "Bine aţi revenit în PSD şi spor la lucru alături 

de mai tinerii dumneavoastră colegi!"”, se arată în mesajul Ştefan Dumitru a încercat să devină primar încă din 1996 însă a 
postat, duminică seară, pe pagina de Facebook a PSD Olteniţa. pierdut atunci în faţa ţărănistului, Rodin Sima.

Primarul Gabriel Rădulescu a anunţat astăzi că Primăriei comunei 
Independeţa, pe care o conduce din toamna anului 2020, i s-a aprobat la 
finanţare, pe PNRR, un proiect de reabilitare energetică a şcolii George 
Vâlsan din satul Independenţa, în valoare de 2,2 milioane lei.

„Ieri, 02.11.2022, ne-a fost aprobat la finanţare proiectul: "Reabilitare 
moderată a şcolii George Vâlsan din comuna Independenţa judeţul 
Călăraşi" având o valoare cu TVA 2.195.114,63 lei (peste 20 miliarde lei 
vechi). Fonduri Europene

Acest proiect de reabilitare este compus din:

- înlocuirea tuturor geamurilor termopan cu altele de ultimă generaţie

- anveloparea termică a clădirii şcolii şi o nouă tencuială decorativă

- înlocuirea celor 2 centrale termice învechite cu una de capacitate mare

- schimbarea tuturor surselor de iluminat din şcoala  cu unele pe 
tehnologie LED

- înfiinţarea a 2 staţii de încărcare electrică la nivelul comunei 
Independenţa”, a scris pe Facebook primarul Gabriel Rădulescu care a 
conchis „După implementarea şi a acestui proiect am deplina convingere 
că şcoala George Vâlsan din comuna Independenţa va fi una de nivel 
european.”

N. Cionoiu: PSD a susţinut 
mereu necesitatea intervenţiei 

statului pentru susţinerea 
mediului de afaceri

n PSD Călăraşi

Samoilă, reconfirmat în funcţia 
de secretar executiv!

Prin modelul propus de PSD, pensionarii 
cei mai vulnerabili vor beneficia de 

creşteri ale veniturilor de până la 45%

N. Cionoiu: Modelul propus de PSD pentru 
creşterea veniturilor pensionarilor este echitabil 

şi nu contravine Constituţiei!

Sandu Manea, noul şef al 
aleşilor locali din PSD Călăraşi

n Independenţa

n Grădiştea

Primul proiect 
aprobat pe PNRR

PSD Olteniţa a anunţat revenirea în partid a fostului primar, Ştefan Dumitru

n Independenţa

Gabriel Rădulescu: Am deplina 
convingere că şcoala George 
Vâlsan va fi una de nivel european

n Independenţa

Primăria a anunţat 
începerea 
distribuirii pachetelor 
cu alimente

PSD consideră că abordarea clasei politice din România în privinţa 
majorării salariului minim trebuie să ţină cont de modelul de 
salarizare deja adoptat la nivelul Uniunii Europene. Astfel, 
creşterea salariului minim brut, la 3.000 de lei, de la 1 ianuarie 
2023, este un pas necesar pentru înscrierea României în 
calendarul implementării Directivei privind salariile minime 
adecvate în Uniunea Europeană, adoptată de Consiliul European 
la data de 4 octombrie 2022.

Prin această majorare, ponderea salariului minim ajunge la 46,5% 
din salariul mediu brut, raportat de INS pentru luna septembrie 
2022, şi va permite ca la 1 ianuarie 2024 să se atingă nivelul de 50% 
recomandat de Directiva europeană. În prezent, salariul minim din 
România reprezintă 39,5% din salariul mediu brut.

Alinierea României la modelul european privind salariul minim este 
cea mai bună cale pentru a determina tinerii să nu mai plece la 
lucru în străinătate şi pentru a asigura forţa de muncă necesară 
companiilor din România. Totodată, introducerea acestui mecanism 
european ar oferi stabilitate, coerenţă şi predictibilitate mediului 
economic, ceea ce ar încuraja investiţiile mediului privat în 
România.

PSD consideră că raportarea la modelul european ar trebui să fie 
însuşită, ca proiect de ţară, de întreaga clasa politică din România.

Majorarea salariului minim din ianuarie 2023 
este necesară pentru înscrierea României în    

calendarul adoptării salariului minim european
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600 de lei. care contribuie la dezvoltarea Pensionarii a căror pensie este cuprinsă 
economică şi la creşterea veniturilor între 1.501 şi 2.000 de lei (950.000 de Pentru pensionarii cu pensii mai mari 
bugetare.persoane), vor beneficia de creşteri ale de 3.000 de lei, veniturile vor creşte cu 

veniturilor anuale între 22% şi 25%, 12,5% ca urmare a majorării punctului Biroul de presă al PSD

Primăria comunei Independenţa a Investiţiilor şi Proiectelor Europene, pe pagina de Facebook a instituţiei.
anunţat că din 23 noiembrie a începând cu data de 23 noiembrie Pachetele conţin 12 alimente de 
început distribuţia pachetelor cu 2022 se vor distribui pachete bază (38 de unităţi) şi provin de la 
alimente oferite de MIPE în cadrul alimentare pentru următoarele producători din România: făină albă 
proiectului „Acordarea de pachete categorii de destinatari finali: de grâu (5 pungi de 1 kg); mălai (4 
cu ajutoare alimentare”, finanţat - Familiile şi persoanele singure, pungi de 1 kg); paste făinoase (2 
prin Programul Operaţional eligibile care beneficiază de venit pungi de 400 g); ulei (4 sticle de 1 
Ajutorarea Persoanelor minim garantat l); zahăr (2 pungi de 1 kg); orez (4 
Dezavantajate. Ridicarea pachetelor pungi de 1 kg); conserve din carne - Familiile şi persoanele singure, 
de către persoanele îndreptăţite se de vită (5 cutii de 300 g); conserve eligibile care beneficiază de 
va face în baza prezentării actului din carne de porc (3 cutii de 300 g); alocaţie de susţinere.
de identitate. conserve pate de ficat de porc (5 Ridicarea pachetelor cu produse 
“În vederea implementării cutii de 200 g); borcane de compot alimentare se va face în baza 
Programului Operaţional de fructe (2 borcane de 720 ml); prezentării actului de identitate. 
Ajutorarea Persoanelor gem de fructe (1 borcan de 360 g); Locaţia: Căminul cultural 
Defavorizate din Fondul de Ajutor gem de fructe dietetic (1 borcan de Independenţa.”, se arată în mesajul 
European, derulat de Ministerul 360 g).transmis de conducerea Primăriei 

Senatorul PSD de Călăraşi, Nicuşor Cionoiu a 
salutat decizia Comisiei Europene care a 
aprobat o schemă de ajutorare în sumă de 
circa 500 de milioane de euro pentru 
susţinerea mediului de afaceri în toate 
sectoarele.

 În opinia sa, schema urmăreşte să asigure suficientă 
stabilitate întreprinderilor aflate în deficit financiar. 
“Comisia Europeană a aprobat joi o schemă de ajutoare 
în valoare de aproximativ 500 de milioane euro pentru 
sprijinirea întreprinderilor din toate sectoarele. PSD a 
susţinut mereu necesitatea intervenţiei statului pentru 
susţinerea mediului de afaceri, în contextul războiului 
purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

Această măsură urmăreşte ca marile firme, dar şi IMM-
urile cu o cifră de afaceri anuală de peste 4 milioane de 
euro să aibă lichiditatea necesară pentru a-şi achita 
facturile la energie.

Schema corespunzătoare de ajutor de stat care prevede 
acordarea de garanţii pentru împrumuturi şi împrumuturi 
subvenţionate va fi administrată de EximBank.

Având în vedere gradul ridicat de incertitudine 
economică, schema urmăreşte să asigure suficientă 
stabilitate întreprinderilor aflate în deficit financiar.”, se 
arată în mesajul postat pe pagina personală de Facebook 
de parlamentarul călărăşean, Nicuşor Cionoiu.

Ion Samoilă, unul din cei doi vicepreşedinţi ai 
Consiliului Judeţean Călăraşi, îşi păstrează funcţia 
de secretar executiv al organizaţiei judeţene PSD 
Călăraşi. Decizia, anunţată de preşedintele Vasile 
Iliuţă, a fost luată, la începutul lunii, în cadrul 
primului Consiliu Politic al partidului, desfăşurat 
după conferinţa de alegeri de la mijlocul lunii 
septembrie. 

În plus, s-a mai hotărât ca primarul localităţii Gurbăneşti, 
Sandu Manea să devină liderul Ligii Aleşilor Locali PSD 
Călăraşi.

“Prima întâlnire a Biroului Politic Judeţean, urmată de 
primul Consiliu Politic al PSD Călăraşi, după conferinţa de 
alegeri, au avut loc vineri, 4 noiembrie.

Împreună cu colegii mei l-am reconfirmat, prin vot, pe 
Ion Samoilă - secretar executiv al organizaţiei, pregătind 
apoi, în maximum două săptămâni, alegerea primarului 
comunei Gurbăneşti, Sandu Manea, în fruntea Ligii 
Aleşilor Locali.

Doi camarazi politici pe care ne bazăm şi în care investim 
încredere în competiţiile şi acţiunile viitoare.”, se arată în 
mesajul postat de Iliuţă pe pagina personală de 
Facebook.

Comuna Grădiştea va beneficia de infrastructură TIC care 
va conduce la crearea unei comune inteligente, un 
concept de dezvoltare locală care integrează tehnologii şi 
sisteme pentru a administra în mod eficient şi securizat 
resursele localităţii în vederea dezvoltării comunităţii şi 
protejării mediului. O comună inteligentă presupune 
existenţa unui sistem informatic integrat care cuprinde o 
multitudine de echipamente inteligente.

Pe 2 noiembrie, Ministerul Dezvoltării a aprobat finanţarea 
proiectului “Dezvoltare infrastructură TIC (sisteme 
inteligente de management) care se va realiza prin PNRR, 
Componenta 10 – Fond Local.

Valoarea proiectului este de 2.195.407,53 lei, cu TVA. 
Investiţia permite achiziţionarea de sisteme ITS (Intelligent 
Transport Systems/sisteme de transport inteligente) şi TIC 
(Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor) ce contribuie la 
îmbunătăţirea mobilităţii locale, respectiv a 
managementului urban/local.

Hotărârea privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor 
aferente proiectului şi a depunerii acestuia a fost adoptată 
în plenul şedinţei extraordinare din 13 mai 2022.

Un alt proiect depus pe PNRR vizează achiziţionarea unei 
staţii de reîncarcare pentru vehicule electrice. Consilierii 
locali au adoptat în luna mai Hotărârea privind aprobarea 
proiectului şi a depunerii proiectului “Achiziţionare staţii de 
reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Grădiştea, 
judeţul Călăraşi”, în cadrul Planului Naţional de Redresare 
şi Rezilienţă al României, Componenta 10 – Fondul Local.

Valoarea proiectului este de 25 de mii de euro, fără TVA, 
adică 123.067,50 lei, fără TVA. Potrivit prevederilor 
Hotărârii mai sus – menţionate, Primăria Grădiştea se 
angajează să finanţeze toate cheltuielile neeligibile care 
asigură implementarea proiectului.

Senatorul PSD de Călăraşi, Nicuşor Cionoiu susţine că modelul preţurilor. 
propus de partidul pe care-l reprezintă în coaliţia de O majorare nediferenţiată a veniturilor pensionarilor ar fi 
reprezentare privind creşterea veniturilor pensionarilor este profund inechitabilă în contextul  economic actual. PSD nu 
echitabil şi în limitele contituţionale. poate fi de acord ca la o pensie specială de 18.000 de lei să se 
“Modelul propus de PSD pentru creşterea veniturilor acorde o sumă suplimentară de 10 ori mai mare decât la o 
pensionarilor este echitabil şi nu contravine Constituţiei! pensie medie de 1.800 de lei. 
PSD este de acord cu o creştere de până la 15% a sumelor Trebuie să se ţină cont de faptul că inflaţia se resimte mai 
alocate în total, în 2023, pentru pensionari. Însă distribuirea puternic la pensionarii cu venituri mici, care abia reuşesc să-şi 
acestor bani suplimentari trebuie să se facă diferenţiat, astfel plătească facturile şi medicamentele.”, se arată în mesajul 
încât cei cu venituri mici să beneficieze de creşteri mai mari, postat astăzi de senatorul Cionoiu pe pagina personală de 
întrucât aceştia sunt afectaţi mai puternic de creşterea Facebook.

Social – democraţii olteniţeni au anunţat, duminică, revenirea Profesorul Ştefan Dumitru a scris istorie între 1996 şi 2004, 
în partid a fostului primar, Ştefan Dumitru, cel care a condus fiind în două rânduri adversar al actualului primar Costinel 
Executivul olteniţean între 2000 şi 2004. Milescu. La localele din 2000, Ştefan, susţinut atunci de PDSR, 

l-a învins pe Milescu după două tururi. În primul a obţinut un “La lucrările şedinţei Biroului Politic Local - PSD Olteniţa au 
procent de 52,06% (6077 de voturi) faţă de 8,61% (1006 participat, în calitate de invitaţi, domnul Dumitru Ştefan, 
voturi), dobândit de Milescu iar în cel de-al doilea s-a impus cu primar al Municipiului Olteniţa în perioada 2000-2004 şi 
78,63% (7102 voturi) la 21,36% (1930 de voturi).domnul Aurel Nicolae, deputat în parlamentul României în 

perioada 2012-2016. În 2004, Dumitru a terminat pe primul loc după turului 1 cu 
39,84% (4471 de voturi), Milescu, obţinând 17% (1908 voturi) În timpul dezbaterilor din cadrul Biroului Politic, domnul 
pentru ca în turul 2, candidatul susţinut atunci de partidul lui Dumitru Ştefan şi-a exprimat dorinţa de a reveni în cadrul 
Constantinescu&Miluţ să se claseze pe primul loc cu 51,38% organizaţiei PSD Olteniţa. Având în vedere experienţa politică 
(5090 de voturi) iar Ştefan Dumitru să fie votat de 4.815 şi administrativă a fostului primar nu ne rămâne de făcut 
olteniţeni (48,61%). O diferenţă de doar 275 de voturi!decât să-i urăm: "Bine aţi revenit în PSD şi spor la lucru alături 

de mai tinerii dumneavoastră colegi!"”, se arată în mesajul Ştefan Dumitru a încercat să devină primar încă din 1996 însă a 
postat, duminică seară, pe pagina de Facebook a PSD Olteniţa. pierdut atunci în faţa ţărănistului, Rodin Sima.

Primarul Gabriel Rădulescu a anunţat astăzi că Primăriei comunei 
Independeţa, pe care o conduce din toamna anului 2020, i s-a aprobat la 
finanţare, pe PNRR, un proiect de reabilitare energetică a şcolii George 
Vâlsan din satul Independenţa, în valoare de 2,2 milioane lei.

„Ieri, 02.11.2022, ne-a fost aprobat la finanţare proiectul: "Reabilitare 
moderată a şcolii George Vâlsan din comuna Independenţa judeţul 
Călăraşi" având o valoare cu TVA 2.195.114,63 lei (peste 20 miliarde lei 
vechi). Fonduri Europene

Acest proiect de reabilitare este compus din:

- înlocuirea tuturor geamurilor termopan cu altele de ultimă generaţie

- anveloparea termică a clădirii şcolii şi o nouă tencuială decorativă

- înlocuirea celor 2 centrale termice învechite cu una de capacitate mare

- schimbarea tuturor surselor de iluminat din şcoala  cu unele pe 
tehnologie LED

- înfiinţarea a 2 staţii de încărcare electrică la nivelul comunei 
Independenţa”, a scris pe Facebook primarul Gabriel Rădulescu care a 
conchis „După implementarea şi a acestui proiect am deplina convingere 
că şcoala George Vâlsan din comuna Independenţa va fi una de nivel 
european.”

N. Cionoiu: PSD a susţinut 
mereu necesitatea intervenţiei 

statului pentru susţinerea 
mediului de afaceri

n PSD Călăraşi

Samoilă, reconfirmat în funcţia 
de secretar executiv!

Prin modelul propus de PSD, pensionarii 
cei mai vulnerabili vor beneficia de 

creşteri ale veniturilor de până la 45%

N. Cionoiu: Modelul propus de PSD pentru 
creşterea veniturilor pensionarilor este echitabil 

şi nu contravine Constituţiei!

Sandu Manea, noul şef al 
aleşilor locali din PSD Călăraşi

n Independenţa

n Grădiştea

Primul proiect 
aprobat pe PNRR

PSD Olteniţa a anunţat revenirea în partid a fostului primar, Ştefan Dumitru

n Independenţa

Gabriel Rădulescu: Am deplina 
convingere că şcoala George 
Vâlsan va fi una de nivel european

n Independenţa

Primăria a anunţat 
începerea 
distribuirii pachetelor 
cu alimente

PSD consideră că abordarea clasei politice din România în privinţa 
majorării salariului minim trebuie să ţină cont de modelul de 
salarizare deja adoptat la nivelul Uniunii Europene. Astfel, 
creşterea salariului minim brut, la 3.000 de lei, de la 1 ianuarie 
2023, este un pas necesar pentru înscrierea României în 
calendarul implementării Directivei privind salariile minime 
adecvate în Uniunea Europeană, adoptată de Consiliul European 
la data de 4 octombrie 2022.

Prin această majorare, ponderea salariului minim ajunge la 46,5% 
din salariul mediu brut, raportat de INS pentru luna septembrie 
2022, şi va permite ca la 1 ianuarie 2024 să se atingă nivelul de 50% 
recomandat de Directiva europeană. În prezent, salariul minim din 
România reprezintă 39,5% din salariul mediu brut.

Alinierea României la modelul european privind salariul minim este 
cea mai bună cale pentru a determina tinerii să nu mai plece la 
lucru în străinătate şi pentru a asigura forţa de muncă necesară 
companiilor din România. Totodată, introducerea acestui mecanism 
european ar oferi stabilitate, coerenţă şi predictibilitate mediului 
economic, ceea ce ar încuraja investiţiile mediului privat în 
România.

PSD consideră că raportarea la modelul european ar trebui să fie 
însuşită, ca proiect de ţară, de întreaga clasa politică din România.

Majorarea salariului minim din ianuarie 2023 
este necesară pentru înscrierea României în    

calendarul adoptării salariului minim european
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