
DN800 din PP: 20 buc, DN1000 din PP: 6 
buc. Total racorduri canalizare: 383 
bucăţi.
În cadrul proiectului, s-au executat două 
puţuri forate de 80-100 m adâncime 
fiecare, amplasate în partea de nord – 
vest a comunei precum şi o instalaţie 
complexă de potabilizare.
Pentru a completa necesarul de apă care 
nu era acoperit de cei 500 mc ai 
castelului de apă, s-a propus realizarea 
unui rezervor suprateran cu volumul de 
315 mc ca să suplinească pe timp de vară 
necesarul de apă.
Staţia de pompare este o construcţie 
betonată, montată suprateran. Staţia de 
pompare apă pentru stingerea incendiilor 
este amplasată într-o încăpere încălzită, 
în imediata vecinătate a bazinului ce 
constituie rezerva de apă pentru stingere 
incendii.
S-au reabilitat conducta de apă pe strada 

Extinderea reţelei de canalizare menajeră Primăria comunei Roseţi a anunţat Nicolae Bălcescu, cu lungimea de 617 m, 
şi realizarea racordurilor până la limita de finalizarea lucrărilor executate în tronson cuprins între str. Castelului şi str. 
proprietate s-au executat pe străzile: Ecaterina Teodoroiu, respectiv de pe str. cadrul proiectului „Extindere reţea de 
Avram Iancu, Castelului, Cloşca, Crişan, I.H. Rădulescu, tronsonul cuprins între str. canalizare menajeră şi modernizarea 
Ecaterina Teodoroiu, G-ral Dragalina, Gh. Gh. Folescu şi M. Eminescu, în lungime de gospodăriei de apă, înfiinţarea a două 
Folescu, Horea, I.H. Rădulescu, Ion Ghica, 228 m. Lungimea totală a conductei foraje şi reabilitare reţea de Larga, Matei Basarab, Mihai Eminescu, înlocuite este de 845 m. Noua reţea va fi distribuţie apă, sat Roseţi, comuna Nicolae Bălcescu, Soarelui, pe o lungime dotată cu 10 hidranţi exteriori de 

Roseţi, judeţul Călăraşi”, finanţat prin totală de 9.668 metri. incendiu. S-a propus, prin proiect, şi 
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Total cămine de canalizare instalate realizarea a 811 cămine de apometru, 
Rurale (AFIR). Lucrările, în valoare de DN800 din beton: 192 buc, DN1000 din amplasate pe domeniul public, la limita 
6,28 mil. lei au început în august 2020. beton: 57 buc., DN600 din PP: 203 buc, de proprietate.
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În cursul lunii noiembrie, senatorul PSD 
de Călăraşi, Nicuşor Cionoiu i-a adresat o 
interpelare ministrului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke 
Attila, cu privire la unele Instituţii 
Financiare Nebancare care au sistat 
procesul de emitere a noilor garanţii cât 
şi a actelor adiţionale pentru Scrisoarea 
de Garanţie de Bună Execuţie şi 
Mentenanţă. Iată textul integral al 
acestei Interpelări:

„Stimate domnule Ministru,
Doresc să vă aduc la cunoştinţă situaţia 
în care se află anumite Instituţii 
Financiare Nebancare (IFN) din România 
şi impactul pe care îl au asupra 
societăţilor economice care deţin poliţe 
de garanţie de bună execuţie şi 
mentenanţă emise de către acestea. 
Diferitele IFN-uri aflate în imposibilitate 
financiară obligă societăţile aflate în plin 
proces de execuţie a lucrărilor ce au Instituţia a sistat procesul de emitere a instrumente financiare?
încheiat deja poliţe de garanţie să treacă noilor garanţii cât şi a actelor adiţionale Vă rog, domnule Ministru, să dispuneţi 
la o altă Instituţie Financiară Nebancară până la aprobarea de către Banca toate măsurile necesare legale ce se 
prin încheierea unei noi poliţe de Naţională a României a noului plafon de impun pentru a debloca activitatea 
garanţie de bună execuţie fără a se ţine expunere la riscul de credit. Această operatorilor economici astfel încât să cont de stadiul în care se află lucrările situaţie se menţine deja de aproximativ 

eliminăm întreruperea sau afectarea sau de perioada contractată. Acest lucru 2 luni.
semnificativă a lucrărilor aflate în atrage după sine consistente pierderi Până la deblocarea activităţii, societăţile execuţie. Este necesară supravegherea financiare a societăţilor în cauză. economice nu pot înainta la plată 
modului în care IFN-urile îşi onorează Putem lua ca exemplu FONDUL DE situaţiile de lucru. În acest context, 
angajamentul faţă de clienţii lor. Nu se GARANTARE ŞI FINANŢARE domnule Ministru, ce rămâne de făcut 
poate ca societăţile economice TRANSILVANIA IFN SA ce refuză emiterea dacă Banca Naţională a României nu 
contractante să rămână blocate în toată de acte adiţionale şi noi garanţii pentru acţionează pentru rezolvarea acestor 
perioada în care Instituţiile Financiare disfuncţionalităţi, deşi este autoritate Scrisoarea de Garanţie de Bună Execuţie 
Nebancare se află în plin proces de competentă cu privire la reglementarea, şi Mentenanţă, solicitate de anumite 
„negocieri” cu Banca Naţională a autorizarea şi supravegherea prudenţială societăţi economice. Motivul menţionat 

a tuturor instituţiilor ce operează ca României.”de autoritatea contractată este că 

Comuna Grădiştea va putea beneficia de 
două centre de colectare deşeuri prin aport 
voluntar, investiţia fiind susţinută din fonduri 
europene prin PNRR. 

Primul pas a fost făcut pe 18 noiembrie când consilierii 
locali au adoptat Hotărârea privind implementarea 
proiectului „Înfiinţare centru de colectare cu aport 
voluntar în satul Grădiştea, comuna Grădiştea, judeţul 
Călăraşi” şi „Înfiinţare centru de colectare cu aport 
voluntar în satul Rasa, comuna Grădiştea, judeţul 

Proiectul propus la finanţare urmează a fi implementat în a două centre de colectare deşeuri prin aport voluntar Călăraşi”, cu finanţare prin PNRR Apelul de proiecte: 
perioada 1 ianuarie 2023 – 30 septembrie 2024.care să asigure colectarea separată a deşeurilor care nu PNRR / 2022 / C3 – Managementul deşeurilor / S / I.1.A.

pot fi colectate în sistem door-to-door, respectiv: deşeuri Potrivit Hotărârii, din bugetul local se va asigura 
reciclabile şi biodeşeuri care nu pot fi colectate în pubele cofinanţarea, respectiv finanţarea cheltuielilor neeligibile Valoarea maximă eligibilă a proiectului este de 1.557.440 
individuale, deşeuri voluminoase, deşeuri de care asigură implementarea proiectului. De asemenea, s-euro (fără TVA), respectiv 7.661.826,08 lei, fără TVA.
echipamente electrice şi electronice, baterii uzate, a aprobat şi susţinerea cheltuielilor de mentenanţă a 

Investiţia vizează construirea, în satele Grădiştea deşeuri periculoase, cadavre de animale, deşeuri de investiţiei aferente proiectului pe o perioadă de minim 5 
(suprafaţă de 9.427 mp) şi Rasa (suprafaţă de 20.000 mp), ani de la data efectuării ultimei plăţi.construcţii şi demolări.

Senatorul PSD de Călăraşi, Nicuşor Cionoiu, a criticat în 
termeni duri „poziţia sfidătoare” a cancelarului Austriei 
de a se opune intrării României în Schengen, subliniind 
că în urma acestei decizii, Austria a trădat şi a jignit nu 
doar România, ci şi restul statelor Uniunii Europene.

„Nu putem uita poziţia sfidătoare a cancelarului Austriei, 
Karl Nehammer, de a se opune intrării României în 
Schengen. Toate instituţiile UE, toate statele membre au 
spus DA, România merită în Schengen, Austria însă a 
spus că România NU intră în Schengen. Statele membre 
ale Uniunii Europene a recunoscut eforturile incredibile 
ale României pentru îndeplinirea acestui obiectiv! 
Austria a trădat şi a jignit nu doar România, ci şi restul 
statelor Uniunii Europene.

Prin această decizie, Austria s-a decuplat de Europa. Cu 
siguranţă, vor exista consecinţe pentru Austria în urma 
acestui vot deoarece statele europene nu vor uita că 
decizia de astăzi a guvernului de dreapta austriac are 
efecte grave asupra viitorului european.”, a scris pe 
Facebook Cionoiu care a mai adăugat că Partidul Social 
Democrat va continua să depună toate eforturile pentru 
ca România să fie admisă în Schengen.

„Partidul Social-Democrat şi socialiştii europeni au făcut 
tot ce era politic şi omeneşte posibil ca România să fie 
sprijinită. Stânga a arătat că este o familie politică 
europeană puternică, unită şi că ne susţinem reciproc 
interesele.

PSD va continua să depună toate eforturile pentru ca 
România să fie admisă în Schengen. Apărăm aspiraţiile şi 
interesele noastre, dar şi demnitatea românilor. 
România merită în Schengen!”, a conchis parlamentarul 
călărăşean.

PSD va propune în Coaliţia de guvernare ca 
Executivul să dispună în regim de urgenţă 
eliminarea reglementării privind depunerea 
unei declaraţii pe proprie răspundere în care 
trebuie precizat locul consum la care se acordă 
preţurile plafonate la energie electrică.

Formularea din lege este neclară, iar aplicarea ei ar 
introduce discriminări, în special în cazul chiriaşilor care 
se încadrează în limitele de consum pentru care se 
acordă preţuri mai mici la energia electrică. Totodată, o 
astfel de cerinţă creează probleme majore la nivelul 
furnizorilor de energie electrică în privinţa gestionării 
unui număr mare de declaraţii ce ar trebui depuse într-
un termen foarte scurt. Nu în ultimul rând, în forma 
actuală, reglementarea descurajează economisirea de 
energie pentru categorii largi de cetăţeni, ceea ce 
contravine politicii stabilite la nivelul Uniunii Europene.

Prin urmare, PSD va propune revenirea la formularea 
care a fost adoptată de Senat, care nu conţinea această 
prevedere. Se vor menţine însă declaraţiile pe proprie 
răspundere în cazul familiilor cu cel puţin trei copii, 
familiilor monoparentale şi al persoanelor cu dizabilităţi 
care au nevoie de aparatură medicală. În aceste situaţii, 
declaraţia pe proprie răspundere este necesară pentru 
acordarea unui beneficiu special, destinat exclusiv 
acestor trei categorii de consumatori.

Preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă, a fost 
prezent astăzi la inaugurarea Grădiniţei Nr. 1 Ştefan 
Vodă, construită cu fonduri guvernamentale, în 
cadrul PNDL2.

“Atunci când se inaugurează o grădiniţă sau o şcoală 
un copil are o şansă la educaţie, la cunoaştere şi la 
condiţii moderne de studiu.

Primarul localităţii Ştefan-Vodă, Nelu Zardova, ne-a 
invitat astăzi să luăm parte la bucuria satului - o 
grădiniţă nouă care de acum va fi emblema 
învăţământului preşcolar. Să fie de bun augur această 
investiţie şi succes micuţilor pe calea învăţăturii.”, a 
fost mesajul transmis de liderul CJ Călăraşi pe pagina 
personală de Facebook.

Noua unitate de învăţământ dispune de 3 săli de 
grupă, valoarea totală a lucrărilor, demarate în urmă 
cu 2 ani şi jumătate fiind 1.009.640,34 lei, fără TVA.“Grădiniţa nr.1 Ştefan Vodă a fost în această zi plină de 

surprize, emoţii şi multă bucurie. Moş Crăciun a venit astăzi 
în noua grădiniţă a celor mici, unde i-a încântat cu daruri, iar 
ei în schimb au cântat şi au spus poezii. 

Felicitări domnului Ionel Zardova, primarul comunei Ştefan 
Vodă, pentru finalizarea acestui proiect atât de necesar 
copiilor. Mult succes şi putere pentru modernizarea acestei 
comunităţi frumoase. 

Trebuie să oferim generaţiilor viitoare toate condiţiile pentru 
o dezvoltare armonioasă. Sărbători fericite micuţilor şi mult 
spor la învăţătură!”, a scris senatorul Cionoiu pe Facebook.

Având 3 săli de grupă şi având regim de înălţime parter, 
grădiniţa cu program normal se întinde o suprafaţă de 480 mp, 
fiind dotată cu grupuri sanitare pentru fiecare sală de curs în 
parte, încălzire cu radiatoare din oţel ce primesc agent termic 
de la o centrală termică echipată cu un cazan ce funcţionează 
cu combustibil solid (peleţi), loc de joacă exterior pentru copii, 

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, senatorul acoperiş de tip terasă necirculabilă, finisaje gresie, faianţă, 
PSD de Călăraşi, Nicuşor Cionoiu a salutat investiţia de la parchet, mobilier, instalaţie detecţie incendii.
Ştefan Vodă, constând într-o grădiniţă nouă, finanţă de la 

Valoarea totală a lucrărilor, demarate în urmă cu 2 ani şi bugetul de stat prin PNDL2 şi l-a felicitat pe primarul Ionel 
jumătate, este 1.009.640,34 lei, fără TVA. Perioada de garanţie Zardova pentru munca depusă în finalizarea acestui obiectiv 
este de 36 luni.atât de necesar copiilor.

n Ştefan Vodă

n Ştefan Vodă

Senatorul PSD Călăraşi, Nicuşor Cionoiu susţine că bugetul pe Astfel, peste 12 milioane de români vor beneficia de 
anul 2023, votat în Parlament, este unul echilibrat care creşterea veniturilor, majorări de pensii, salarii, alocaţii, 
protejează nivelul de trai al celor vulnerabili dar asigură şi burse, indemnizaţii şi ajutoare pentru alimente şi facturi. 
investiţii record de peste 22 de miliarde de euro. În plus, Pachetul de protecţie social, destinat categoriilor 
peste 130 de miliarde de lei sunt prevăzuţi pentru plata vulnerabile şi stabilite de PSD, se ridică la 16 miliarde de lei!
pensiilor.

În bugetul pe 2023, peste 130 de miliarde de lei sunt 
“După lungi dezbateri, proiectul Bugetului de Stat pe 2023 a prevăzute pentru plata pensiilor, 2,1 miliarde de lei sunt 
fost votat! Adoptarea bugetului aduce noi veşti buni, fiind pentru şomaj şi 28 de miliarde de lei sunt alocate sistemului 
unul echilibrat care protejează nivelul de trai al populaţiei de asistenţă socială.
vulnerabile, dar care asigură şi un nivel de investiţii record, 

Este un buget construit pe programe - peste 230 de de peste 22 de miliarde de euro, 7,2% din PIB, mai mare cu 
programe care vor contribui la creşterea producţiei 26% faţă de 2022.
româneşti şi dezvoltarea României.”, susţine pe pagina 

Românii au nevoie de ajutor pentru a face faţă inflaţiei. personală de Facebook senatorul Nicuşor Cionoiu.

comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi”, a cărui valoare de Primăria comunei Grădiştea intenţionează să 
execuţie este de 8.212.287,96 lei (TVA inclus).contracteze un credit în valoare de 1 milion de 
Prin componenta APĂ se urmăreşte modernizarea lei pentru finanţarea unui obiectiv de 
gospodăriei de apă din satul Grădiştea prin care se vor investiţii care vizează modernizarea realiza: lucrări de reparaţii asupra acoperişului 

infrastructurii de apă şi apă uzată. gospodăriei de apă; lucrări de finisaje interioare şi 
exterioare la gospodăria de apă; procurarea şi montarea 

În acest sens, pe 12 decembrie când a fost adoptată de 
unei staţii de potabilizare a apei.

către consilierii locali (11 pentru şi o abţinere) Hotărârea 
Prin componenta APĂ UZATĂ se propune înfiinţarea unui privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări 
sistem centralizat de canalizare menajeră compus din: rambursabile interne în valoare de 1 milion de lei.
Staţie de epurare de tip modulară (containerizată) cu Împrumutul care va avea o maturitate de 5 ani va fi 
debitul de 200 mc/zi şi Reţea de canalizare menajeră în utilizat pentru finanţarea proiectului „Modernizare 
lungime de 6991,43 metri.gospodărie de apă şi înfiinţare staţie de tratare apă în 
Contractul de finanţare pentru obiectivul de investiţii satul Grădiştea, comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi şi 
amintit anterior a fost semnat pe 7 mai 2018.Înfiinţare reţea de canalizare cu staţie de epurare în 

Nicuşor Cionoiu:  
Austria a trădat întreaga 
Uniune Europeană, nu 

doar România!

PSD solicită eliminarea 
declaraţiilor pe proprie 

răspundere pentru cei care au 
mai multe locuri de consum

N. Cionoiu, interpelare adresată ministrului Dezvoltării: 
Anumite IFN-uri au sistat procesul de emitere a     
noilor garanţii cât şi a actelor adiţionale pentru 

Scrisoarea de Garanţie de Bună Execuţie şi Mentenanţă

N. Cionoiu: Proiectul Bugetului de Stat pe 2023 a fost votat!

N. Cionoiu: Trebuie să oferim generaţiilor viitoare 
toate condiţiile pentru o dezvoltare armonioasă

S-au finalizat lucrările privind extinderea 
reţelei de canalizare menajeră şi 

reabilitarea reţelei de distribuţie a apei

n Roseţi

V. Iliuţă: Să fie de bun 
augur această investiţie 

şi succes micuţilor pe 
calea învăţăturii

n Grădiştea

Două centre de colectare deşeuri prin 
aport voluntar, construite cu bani din PNRR

n Grădiştea

Împrumut pentru finanţarea lucrărilor de 
modernizare a infrastructurii de apă şi canal
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unui rezervor suprateran cu volumul de 
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Staţia de pompare este o construcţie 
betonată, montată suprateran. Staţia de 
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în imediata vecinătate a bazinului ce 
constituie rezerva de apă pentru stingere 
incendii.
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Ecaterina Teodoroiu, G-ral Dragalina, Gh. Gh. Folescu şi M. Eminescu, în lungime de gospodăriei de apă, înfiinţarea a două 
Folescu, Horea, I.H. Rădulescu, Ion Ghica, 228 m. Lungimea totală a conductei foraje şi reabilitare reţea de Larga, Matei Basarab, Mihai Eminescu, înlocuite este de 845 m. Noua reţea va fi distribuţie apă, sat Roseţi, comuna Nicolae Bălcescu, Soarelui, pe o lungime dotată cu 10 hidranţi exteriori de 

Roseţi, judeţul Călăraşi”, finanţat prin totală de 9.668 metri. incendiu. S-a propus, prin proiect, şi 
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Total cămine de canalizare instalate realizarea a 811 cămine de apometru, 
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Nebancare se află în plin proces de competentă cu privire la reglementarea, şi Mentenanţă, solicitate de anumite 
„negocieri” cu Banca Naţională a autorizarea şi supravegherea prudenţială societăţi economice. Motivul menţionat 

a tuturor instituţiilor ce operează ca României.”de autoritatea contractată este că 

Comuna Grădiştea va putea beneficia de 
două centre de colectare deşeuri prin aport 
voluntar, investiţia fiind susţinută din fonduri 
europene prin PNRR. 

Primul pas a fost făcut pe 18 noiembrie când consilierii 
locali au adoptat Hotărârea privind implementarea 
proiectului „Înfiinţare centru de colectare cu aport 
voluntar în satul Grădiştea, comuna Grădiştea, judeţul 
Călăraşi” şi „Înfiinţare centru de colectare cu aport 
voluntar în satul Rasa, comuna Grădiştea, judeţul 

Proiectul propus la finanţare urmează a fi implementat în a două centre de colectare deşeuri prin aport voluntar Călăraşi”, cu finanţare prin PNRR Apelul de proiecte: 
perioada 1 ianuarie 2023 – 30 septembrie 2024.care să asigure colectarea separată a deşeurilor care nu PNRR / 2022 / C3 – Managementul deşeurilor / S / I.1.A.

pot fi colectate în sistem door-to-door, respectiv: deşeuri Potrivit Hotărârii, din bugetul local se va asigura 
reciclabile şi biodeşeuri care nu pot fi colectate în pubele cofinanţarea, respectiv finanţarea cheltuielilor neeligibile Valoarea maximă eligibilă a proiectului este de 1.557.440 
individuale, deşeuri voluminoase, deşeuri de care asigură implementarea proiectului. De asemenea, s-euro (fără TVA), respectiv 7.661.826,08 lei, fără TVA.
echipamente electrice şi electronice, baterii uzate, a aprobat şi susţinerea cheltuielilor de mentenanţă a 

Investiţia vizează construirea, în satele Grădiştea deşeuri periculoase, cadavre de animale, deşeuri de investiţiei aferente proiectului pe o perioadă de minim 5 
(suprafaţă de 9.427 mp) şi Rasa (suprafaţă de 20.000 mp), ani de la data efectuării ultimei plăţi.construcţii şi demolări.

Senatorul PSD de Călăraşi, Nicuşor Cionoiu, a criticat în 
termeni duri „poziţia sfidătoare” a cancelarului Austriei 
de a se opune intrării României în Schengen, subliniind 
că în urma acestei decizii, Austria a trădat şi a jignit nu 
doar România, ci şi restul statelor Uniunii Europene.

„Nu putem uita poziţia sfidătoare a cancelarului Austriei, 
Karl Nehammer, de a se opune intrării României în 
Schengen. Toate instituţiile UE, toate statele membre au 
spus DA, România merită în Schengen, Austria însă a 
spus că România NU intră în Schengen. Statele membre 
ale Uniunii Europene a recunoscut eforturile incredibile 
ale României pentru îndeplinirea acestui obiectiv! 
Austria a trădat şi a jignit nu doar România, ci şi restul 
statelor Uniunii Europene.

Prin această decizie, Austria s-a decuplat de Europa. Cu 
siguranţă, vor exista consecinţe pentru Austria în urma 
acestui vot deoarece statele europene nu vor uita că 
decizia de astăzi a guvernului de dreapta austriac are 
efecte grave asupra viitorului european.”, a scris pe 
Facebook Cionoiu care a mai adăugat că Partidul Social 
Democrat va continua să depună toate eforturile pentru 
ca România să fie admisă în Schengen.

„Partidul Social-Democrat şi socialiştii europeni au făcut 
tot ce era politic şi omeneşte posibil ca România să fie 
sprijinită. Stânga a arătat că este o familie politică 
europeană puternică, unită şi că ne susţinem reciproc 
interesele.

PSD va continua să depună toate eforturile pentru ca 
România să fie admisă în Schengen. Apărăm aspiraţiile şi 
interesele noastre, dar şi demnitatea românilor. 
România merită în Schengen!”, a conchis parlamentarul 
călărăşean.

PSD va propune în Coaliţia de guvernare ca 
Executivul să dispună în regim de urgenţă 
eliminarea reglementării privind depunerea 
unei declaraţii pe proprie răspundere în care 
trebuie precizat locul consum la care se acordă 
preţurile plafonate la energie electrică.

Formularea din lege este neclară, iar aplicarea ei ar 
introduce discriminări, în special în cazul chiriaşilor care 
se încadrează în limitele de consum pentru care se 
acordă preţuri mai mici la energia electrică. Totodată, o 
astfel de cerinţă creează probleme majore la nivelul 
furnizorilor de energie electrică în privinţa gestionării 
unui număr mare de declaraţii ce ar trebui depuse într-
un termen foarte scurt. Nu în ultimul rând, în forma 
actuală, reglementarea descurajează economisirea de 
energie pentru categorii largi de cetăţeni, ceea ce 
contravine politicii stabilite la nivelul Uniunii Europene.

Prin urmare, PSD va propune revenirea la formularea 
care a fost adoptată de Senat, care nu conţinea această 
prevedere. Se vor menţine însă declaraţiile pe proprie 
răspundere în cazul familiilor cu cel puţin trei copii, 
familiilor monoparentale şi al persoanelor cu dizabilităţi 
care au nevoie de aparatură medicală. În aceste situaţii, 
declaraţia pe proprie răspundere este necesară pentru 
acordarea unui beneficiu special, destinat exclusiv 
acestor trei categorii de consumatori.

Preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă, a fost 
prezent astăzi la inaugurarea Grădiniţei Nr. 1 Ştefan 
Vodă, construită cu fonduri guvernamentale, în 
cadrul PNDL2.

“Atunci când se inaugurează o grădiniţă sau o şcoală 
un copil are o şansă la educaţie, la cunoaştere şi la 
condiţii moderne de studiu.

Primarul localităţii Ştefan-Vodă, Nelu Zardova, ne-a 
invitat astăzi să luăm parte la bucuria satului - o 
grădiniţă nouă care de acum va fi emblema 
învăţământului preşcolar. Să fie de bun augur această 
investiţie şi succes micuţilor pe calea învăţăturii.”, a 
fost mesajul transmis de liderul CJ Călăraşi pe pagina 
personală de Facebook.

Noua unitate de învăţământ dispune de 3 săli de 
grupă, valoarea totală a lucrărilor, demarate în urmă 
cu 2 ani şi jumătate fiind 1.009.640,34 lei, fără TVA.“Grădiniţa nr.1 Ştefan Vodă a fost în această zi plină de 

surprize, emoţii şi multă bucurie. Moş Crăciun a venit astăzi 
în noua grădiniţă a celor mici, unde i-a încântat cu daruri, iar 
ei în schimb au cântat şi au spus poezii. 

Felicitări domnului Ionel Zardova, primarul comunei Ştefan 
Vodă, pentru finalizarea acestui proiect atât de necesar 
copiilor. Mult succes şi putere pentru modernizarea acestei 
comunităţi frumoase. 

Trebuie să oferim generaţiilor viitoare toate condiţiile pentru 
o dezvoltare armonioasă. Sărbători fericite micuţilor şi mult 
spor la învăţătură!”, a scris senatorul Cionoiu pe Facebook.

Având 3 săli de grupă şi având regim de înălţime parter, 
grădiniţa cu program normal se întinde o suprafaţă de 480 mp, 
fiind dotată cu grupuri sanitare pentru fiecare sală de curs în 
parte, încălzire cu radiatoare din oţel ce primesc agent termic 
de la o centrală termică echipată cu un cazan ce funcţionează 
cu combustibil solid (peleţi), loc de joacă exterior pentru copii, 

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, senatorul acoperiş de tip terasă necirculabilă, finisaje gresie, faianţă, 
PSD de Călăraşi, Nicuşor Cionoiu a salutat investiţia de la parchet, mobilier, instalaţie detecţie incendii.
Ştefan Vodă, constând într-o grădiniţă nouă, finanţă de la 

Valoarea totală a lucrărilor, demarate în urmă cu 2 ani şi bugetul de stat prin PNDL2 şi l-a felicitat pe primarul Ionel 
jumătate, este 1.009.640,34 lei, fără TVA. Perioada de garanţie Zardova pentru munca depusă în finalizarea acestui obiectiv 
este de 36 luni.atât de necesar copiilor.

n Ştefan Vodă

n Ştefan Vodă

Senatorul PSD Călăraşi, Nicuşor Cionoiu susţine că bugetul pe Astfel, peste 12 milioane de români vor beneficia de 
anul 2023, votat în Parlament, este unul echilibrat care creşterea veniturilor, majorări de pensii, salarii, alocaţii, 
protejează nivelul de trai al celor vulnerabili dar asigură şi burse, indemnizaţii şi ajutoare pentru alimente şi facturi. 
investiţii record de peste 22 de miliarde de euro. În plus, Pachetul de protecţie social, destinat categoriilor 
peste 130 de miliarde de lei sunt prevăzuţi pentru plata vulnerabile şi stabilite de PSD, se ridică la 16 miliarde de lei!
pensiilor.

În bugetul pe 2023, peste 130 de miliarde de lei sunt 
“După lungi dezbateri, proiectul Bugetului de Stat pe 2023 a prevăzute pentru plata pensiilor, 2,1 miliarde de lei sunt 
fost votat! Adoptarea bugetului aduce noi veşti buni, fiind pentru şomaj şi 28 de miliarde de lei sunt alocate sistemului 
unul echilibrat care protejează nivelul de trai al populaţiei de asistenţă socială.
vulnerabile, dar care asigură şi un nivel de investiţii record, 

Este un buget construit pe programe - peste 230 de de peste 22 de miliarde de euro, 7,2% din PIB, mai mare cu 
programe care vor contribui la creşterea producţiei 26% faţă de 2022.
româneşti şi dezvoltarea României.”, susţine pe pagina 

Românii au nevoie de ajutor pentru a face faţă inflaţiei. personală de Facebook senatorul Nicuşor Cionoiu.

comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi”, a cărui valoare de Primăria comunei Grădiştea intenţionează să 
execuţie este de 8.212.287,96 lei (TVA inclus).contracteze un credit în valoare de 1 milion de 
Prin componenta APĂ se urmăreşte modernizarea lei pentru finanţarea unui obiectiv de 
gospodăriei de apă din satul Grădiştea prin care se vor investiţii care vizează modernizarea realiza: lucrări de reparaţii asupra acoperişului 

infrastructurii de apă şi apă uzată. gospodăriei de apă; lucrări de finisaje interioare şi 
exterioare la gospodăria de apă; procurarea şi montarea 

În acest sens, pe 12 decembrie când a fost adoptată de 
unei staţii de potabilizare a apei.

către consilierii locali (11 pentru şi o abţinere) Hotărârea 
Prin componenta APĂ UZATĂ se propune înfiinţarea unui privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări 
sistem centralizat de canalizare menajeră compus din: rambursabile interne în valoare de 1 milion de lei.
Staţie de epurare de tip modulară (containerizată) cu Împrumutul care va avea o maturitate de 5 ani va fi 
debitul de 200 mc/zi şi Reţea de canalizare menajeră în utilizat pentru finanţarea proiectului „Modernizare 
lungime de 6991,43 metri.gospodărie de apă şi înfiinţare staţie de tratare apă în 
Contractul de finanţare pentru obiectivul de investiţii satul Grădiştea, comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi şi 
amintit anterior a fost semnat pe 7 mai 2018.Înfiinţare reţea de canalizare cu staţie de epurare în 

Nicuşor Cionoiu:  
Austria a trădat întreaga 
Uniune Europeană, nu 

doar România!

PSD solicită eliminarea 
declaraţiilor pe proprie 

răspundere pentru cei care au 
mai multe locuri de consum

N. Cionoiu, interpelare adresată ministrului Dezvoltării: 
Anumite IFN-uri au sistat procesul de emitere a     
noilor garanţii cât şi a actelor adiţionale pentru 

Scrisoarea de Garanţie de Bună Execuţie şi Mentenanţă

N. Cionoiu: Proiectul Bugetului de Stat pe 2023 a fost votat!

N. Cionoiu: Trebuie să oferim generaţiilor viitoare 
toate condiţiile pentru o dezvoltare armonioasă

S-au finalizat lucrările privind extinderea 
reţelei de canalizare menajeră şi 

reabilitarea reţelei de distribuţie a apei

n Roseţi

V. Iliuţă: Să fie de bun 
augur această investiţie 

şi succes micuţilor pe 
calea învăţăturii

n Grădiştea

Două centre de colectare deşeuri prin 
aport voluntar, construite cu bani din PNRR

n Grădiştea

Împrumut pentru finanţarea lucrărilor de 
modernizare a infrastructurii de apă şi canal
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