
În finalul anului trecut s-a afla la cârma Operatorului degrabã, dezamãgitoare. Pe 
desfãºurat procesul de Regional de apã ºi canalizare parcursul anului 2017, PSD a 
recrutare ºi selecþie a în judeþul Cãlãraºi ºi în tras câteva semnale de alarmã 
candidaþilor pentru ocuparea urmãtorii 4 ani! privind "managementul 
funcþiei de Director General a 
SC Ecoaqua SA, procedurã 
realizatã, în conformitate cu 
prevederile OUG 109 / 2011 
privind guvernanþa 
corporativã a întreprinderilor 
publice cu completãrile ºi 
modificãrile ulterioare aduse 
de de Legea 111 / 2016 ºi de 
HG 722 / 2016, de cãtre Pluri 
Consultants Romania. 
Candidaþii, în numãr de 6 
(unul cu buletin de Bucureºti 
aproape cã n-a contat în 
aceastã ecuaþie!), au parcurs 
douã tipuri de selecþie. În cea 
iniþialã, derulatã pe parcursul 
a 7 zile, candidaþii au avut de 
completat 2 chestionare 
electronice de evaluare fiind 
ulterior intervievati online sau 
telefonic. S-a fãcut o primã 
evaluare a competenþelor ºi Locul 2 a fost ocupat de defectuos" realizat de Cezar 
trãsãturilor precum ºi o primã Constantin Neacºu, director Neagu, sperând sã punã astfel 
ierarhizare a candidaþilor. executiv comercial, care a umãrul la succesul unuia din 
În selecþia finalã, desfãºuratã totalizat 75 de puncte. Poziþia favoriþii sãi. Însã, ambii, în 
pe parcursul a 10 zile, a 3-a a revenit lui Ionuþ ciuda faptului cã au susþinut 
candidaþi care au depus Groapã, director tehnic ADI cã ºtiu destul de bine 
declaraþiile de intenþie în Ecoaqua. Un alt angajat al societatea, au dezamãgit acest 
dosar au participat la interviul societãþii, Marcel Nuþu, proces de selecþie ºi recrutare, 
de selecþie finalã. În aceastã director executiv tehnic a fost obþinând "punctaje" greu de 
etapã s-au punctat al 4-lea, el obþinând doar 55 cuantificat.
competenþele ºi trãsãturile de puncte. Surpriza neplãcutã 

Altfel, Cezar Neagu, vechiul ºi 
candidaþilor, atât pe baza a acestui process de selecþie a 

totodatã noul director 
interviului cât ºi a declaraþiei fost Ion ªtefan, fost 

general, are în faþã un mandat 
de intenþie. La final s-a vicepreºedinte al Consiliului 

plin de provocãri. Cea mai elaborat lista ierarhizatã a Judeþean ºi totodatã fost 
mare dintre ar fi candidaþilor din care s-au cadru de conducere al 
implementarea proiectului, fãcut propunerile de defunctei RAGCL, regie din 
„Sprijin pentru pregãtirea nominalizare. Evident, cadrul cãreia s-a format 
aplicaþiei de finanþare ºi a candidaþii propuºi spre ulterior SC Ecoaqua SA. ªtefan 
documentaþiilor de atribuire nominalizare ºi acceptaþi au "n-a învãþat" decât de 19 
pentru proiectul regional de semnat contractual de puncte, retrãgându-se din 
dezvoltare a infrastructurii de mandat. "competiþie" imediat dupã 
apã ºi apã uzatã pentru aria de epuizarea Selecþiei iniþiale.În urma parcurgerii celor douã 
operare a operatorului tipuri de selecþie, pe primul Sursele noastre relevã cã atât 
regionaL în judeþele Cãlãraºi ºi loc s-a clasat Cezar Neagu, Marcel Nuþu cât ºi Ion ªtefan 
Ialomiþa, în perioada 2014-director general în funcþie care au mizat enorm pe sprijinul 
2020", în valoare de a obþinut 88 de puncte, dintr- politic al PSD (primul este ºi 
14.506.952 lei, fãrã TVA, un total de 100. Au primat, consilier judeþean în funcþie 
finanþat în cadrul Programului dupã cum se vede, experienþa, iar cel de-al doilea, un soi de 
Operaþional Infrastructura foarte buna cunoaºtere a fiu risipitor a revenit acasã 
Mare (POIM) 2014-2020.  problemelor curente, precum dupã un periplu pe la PSRo) 
Durata de implementare a ºi buna comunicare cu însã în ciuda campaniei fãþiºe 
proiectului este de 83 de luni reprezentanþii principalilor de susþinere a lor de câtre 
ºi se va desfãºura în douã acþionari, Consiliul Judeþean ºi liderii vremelnici ai partidului, 
etape.Primãria Cãlãraºi. Neagu se va "calificativele" lor sunt, mai 

3ACTUALITATE2 ACTUALITATE

Primãria Municipiului Cãlãraºi vã 
prezintã calendarul proiectelor 
finanþabile din Axa 4 a POR 2014-
2020 propuse spre finanþare în 
cadrul sumei pre-alocate 
municipiului Cãlãraºi de 24,7097 
milioane Euro.

Astfel, în perioada aprilie-mai 2018 se vor 
parcurge urmãtoarele douã etape:

1. Etapa I: depunere la ADR spre 
evaluare a proiectelor finantabile din 
Axa 4.1 de mobilitate urbana: aprilie – 
mai 2018 (Axa 4.1 = 85% din total suma 
alocata este destinata proiectelor din 
sectiunile I, II, III - conform Ghidul 
Solicitantului)

 Toate proiectele vizeaza reducerea 
nivelului noxelor produse in trafic in 
municipiul Calarasi prin diverse 
interventii prin proiecte;

 Valoarea totala a proiectelor propuse ce creare spatii pietonale multifunctionale În perioada noiembrie-decembrie 2018 
vor fi depuse in etapele I, II si III accesibile pietonilor si bicicletelor, urmeazã ºi cea de-a patra etapã:
reprezinta aproximativ 125% fata de aplicarea unei politici modern a 

4. Etapa IV: depunere la ADR proiecte suma alocata; parcarilor, amenajari urbanistice, 
finantabile din Axa 4.2, 4.3, 4.4., 4,5: piesagistice si arhitectonice)1. Modernizare strada Bucuresti noiembrie - decembrie 2018 (tot din 

(carosabil, trotuare, spatii verzi, iluminat -aria proiectului: zona pietonala de la str. alocarea de 24,7097 milioane Euro)
ornamental, etc) - 8,5 milioane de euro Dobrogei la str. Sloboziei prin fata 

1. Reabilitare spatii verzi si parcuri, Consiliului Judetean, Platoul din fata 2. Sistem inteligent de management al 
extindere cresa existenta, reabilitare Centrului Cultural, parcarea Consiliului traficului, inclusive construire centru de 
scoala nr. 7, reabilitare si dotare Liceul Judetean, str. Sloboziei intre str. Bucuresti comanda(radare viteza, semaforizare 
DANUBIUS, construire scoala si gradinita si str. Progresul - 6,0 milioane de eurointeligenta, recunoastere numere 
langa Centrul Comunitar din OBORUL 

inmatriculare, monitorizare video) - 3,5 TOTAL: 6,0 mil Euro NOU, construire Centru Comunitar in 
milioane de euro

cartier LIVADA) 5,61 milioane euroUrmeazã, în perioada iulie-august 2018 
3. Statii automatizate de biciclete - 1,6 urmãtoarea etapã: TOTAL: 5,61 milioane Euromilioane de euro

3. Etapa III: depunere la ADR - in iulie - Totalul proiectelor ce vor fi depuse în 4. Achizitii vehicule ecologice, sistem 
august 2018 toate cele patru etape ajunge la 31.21 electronic de eliberare tichete calatorie, 

milioane de euro. Potrivit estimãrilor statii da calatori, supraveghere video 1. Retea pista biciclete 1,0 milion de euro
Direcþiei Programe ºi Dezvoltare Localã statii, etc.) 2,0 milioane de euro

2. Terminale intermodale (autogari din cadrul Primãriei Municipiului Cãlãraºi, 
TOTAL: 15,6 milioane Euro moderne la capete de linii de transport in data semnãrii primelor contracte va fi în 

comun) 1,5 milioane de euro x 2 proiecte perioada august-septembrie 2018, iar 2. Etapa II: depunere la ADR - in aprilie – 
începere execuþiei de lucrãri pentru mai 2018 TOTAL: 4,0 milioane Euro
primul contract de finanþare va fi în 

1. Modernizare zona pietonala in Centrul Totalul general al proiectelor cuprinse în aprilie 2019.
vechi al municipiului (reabilitare retele de primele trei etape ajunge la 25,6 milioane 

BIROUL DE PRESÃutilitati, modernizare spatii verzi si pavaj, de euro.

Trei artere principale din Cãlãraºi vor intra, la 
începutul acestui an, în reparaþii capitale. Proiectul va 
fi derulat prin Programul Naþional de Dezvoltare 
Localã (PNDL), gestionat de Ministerul Dezvoltãrii 
Regionale, Administraþiei Publice ºi Fondurilor 
Europene (MDRAPFE), iar indicatorii tehnico-
economici au fost aprobaþi de Consiliul Local al 
municipiului Cãlãraºi.
Investiþia, a cãrei valoare este estimatã la aproape 8 
milioane de lei, vizeazã reabilitarea strãzilor 
Muºeþelului, ªtirbei Vodã ºi B-dul Cuza Vodã ºi este 
necesarã întrucât, din cauza defecþiunilor pãrþii 
carosabile, circulaþia se desfãºoarã cu un grad de 
dificultate ridicat, fiind pusã în pericol siguranþa 
participanþilor la trafic.
"Modernizarea ºi reabilitarea infrastructurii de 
transport reprezintã o prioritate, întrucât contribuie la 
creºterea gradului de mobilitate a persoanelor ºi a 
bunurilor, asigurã accesul mai facil ºi mai rapid cãtre 
furnizorii de servicii de sãnãtate, sociale ºi educative, 
contribuie la reducerea timpului de deplasare ºi 
asigurã o mai mare securitate în transport", a precizat 
viceprim-ministrul Paul Stãnescu, ministrul dezvoltãrii 
regionale, administraþiei publice ºi fondurilor 
europene.

Primãria municipiului Cãlãraºi anunþã pentru obþinerea credenþialelor cu 
pe pagina de facebook cã pânã pe ajutorul cãrora vã puteþi loga. In 
data de 31 martie 2018, cetãþenii fiecare an, numãrul cãlãrãºenilor care 
care-ºi vor plãti impzitele ºi taxele au ales sã îºi plãteascã online taxele, 
aferente acestui an beneficiazã de o impozitele locale sau amenzile a 
bonificaþie de 10%. "Totodatã, vã crescut!" se mai aratã în postarea de 
puteþi plãti taxele ºi impozitele locale pe reþeaua de socializare.
online, pe site-ul www.ghiseul.ro. 

Programul casieriilor este urmatorul: Transmiteþi pe mail-ul 
Luni, marþi ºi joi - între 08.00 ºi 16.15office@primariacalarasi.ro o solicitare 
Miercuri - între 8.00 ºi 17.45din partea dumneavoastrã alaturi de 
Vineri - între 8.00 ºi 13.45.o copie de pe cartea de identitate 

n Primãria Cãlãraºi

Potrivit datelor preliminare furnizate de 
primarul Dan Drãgulin, în 2017, procentul 
de încasare a impozitelor ºi taxelor locale a 
fost de 95%. La începutul anului, valoarea 
prognozatã a fost de 46.751 mii lei, la final 
suma încasatã fiind de 44.438 mii lei.

În ceea ce priveºte Veniturile proprii, acestea au 
fost realizate în proporþie de 97,5%. Dacã la 
începutul anului, suma  previzionatã a fost de 
92.038 lei, la final, veniturile proprii au fost 
cifrate la 89.725 lei mii lei. În 2018, veniturile 
proprii sunt estimate la 81.215 mii lei.

Veniturile reprezentând cote alocate din 
impozitul pe venit au fost în 2017 de 45.287 mii 
lei iar pentru 2018, acestea sunt estimate la 
35.000 mii lei. Scãderea este determinatã ºi de 
reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10%.

În 2017, la un buget de venituri ºi cheltuieli de 
180.421 mii lei, veniturile au fost de 167.036 mii 
lei (92%) iar cheltuielile de 163.974 mii lei 
(90%).

Proiectul de buget aferent noului an va fi supus 
validãrii Consiliului Local în februarie.

Calendarul proiectelor finanþabile 
din Axa 4 a POR 2014-2020

PNDL: Investiþie de 
8 milioane de lei pentru 
reabilitarea drumurilor 

din Cãlãraºi

Pentru anul 2018, taxele ºi impozitele locale, 
la nivelul municipiului Cãlãraºi, au fost 
majorate cu 4%, procent care acoperã rata 
anualã a inflaþiei pe 2017. 

Decizia a fost luatã de consilierii locali municipali în 
ultima ºedinþã ordinarã de plen a anului trecut, 
desfãºuratã pe 21 decembrie, când au validat Proiectul 
de Hotãrâre privind stabilirea impozitelor ºi taxelor 
locale, precum ºi a taxelor speciale, pe anul 2018.
Amendamentul privind majorarea impozitelor ºi 
taxelor a fost propus de consilierul local PDS, Mircea 
Buzea care a invocat prevederile Noului Cod fiscal, 
intrat în vigoare în 2016. Conform articolului 491, 
indexarea anualã a impozitelor ºi a taxelor locale va fi 
realizatã de consiliile locale. Acestea vor þine cont de 
rata inflaþiei pentru anul fiscal anterior, care va putea 
fi regãsitã pe site-urile oficiale a douã ministere: 
Ministerul Finanþelor Publice ºi Ministerul Dezvoltãrii 
Regionale ºi Administraþiei Publice.

n Cãlãraºi

Taxele ºi impozitele 
locale, majorate cu 4%

n Primãria Cãlãraºi

Impozite ºi taxe locale, 
încasate în proporþie 

de 95%, în 2017

n Cãlãraºi

Bonificaþie de 10% pentru plata taxelor 
ºi impozitelor pânã pe 31 martie

În ultima ºedinþã ordinarã de plen a anului 2017, 
consilierii judeþeni au validat printre altele ºi 
Hotãrârea privind aprobarea execuþiei 
preliminate a bugetului propriu al judeþului 
Cãlãraºi pentru trimestrul IV al anului 2017. 

Potrivit iniþiatorului PH, preºedintele CJ, Vasile 
Iliuþã, prognoza încasãrilor anuale este de 
210.688.000.lei iar nivelul încasãrilor realizate 
fiind în valoare de 198.763.355 lei, se 
înregistreazã realizarea veniturilor în procent de 
94.34% din valoarea progozatã ºi se previzioneazã 
cã va rãmâne la aceastã valoare pânã la data de 
31.12.2017.

În ceea ce priveºte nivelul plãþilor efectuate pânã 
în data de 14.12.2017, s-a înregistrat un procent 
de realizare de 83,02%, fapt pentru care se 
previzioneazã ca pânã în data de 31.12.2017 se va 
realiza un procent al plãþilor efectuate în valoare 
de 85% din valoarea plãþilor prognozate.

Veniturile prognozate ale bugetului local se prezintã astfel:n CJ Cãlãraºi

Cum aratã execuþia preliminatã 
a bugetului la finele anului 2017

Cezar Neagu rãmâne la 
conducerea SC Ecoaqua SA

SC Ecoaqua SA 

Componenþa 
Consiliului de 
Administraþie

Preºedinte: Ioan Bica

Membri: Lauriana Burlacu, 
Claudiu Iorgovici, Cãtãlin 
Popescu, Alexandru Voican 
ºi Liviu Zavalaº (sursa 
www.ecoaqua.ro)

 

Conducerea executivã
Cezar Neagu – Director 
general

Marcel Nuþu – Director 
executiv tehnic

Iuliana Tudor – Director 
executiv economic

Constantin Neacu – Director 
executiv comercial

ECOAQUA S.A CÃLÃRAªI a 
fost creatã în anul 2004 ca 
Operator Regional de apã ºi 
canalizare în judeþul 
Cãlãraºi. Compania a fost 
creatã ca societate pe 
acþiuni, având nr. de 
inregistrare J51/393/2004 
(cod unic:RO 16730672) ºi 
este deþinutã de autoritãþile 
locale. Primul transfer al 
activitãþilor de apã ºi 
canalizare a fost realizat în 
decembrie 2004 pentru 
oraºele Cãlãraºi, Olteniþa ºi 
Lehiu-Garã, fiind urmat de 
preluarea oraºului Budeºti 
în 2005. În aprilie 2006 au 
fost preluate activitãþile de 
apã ºi canalizare din 
municipiul Urziceni, jud. 
Ialomiþa si in martie 2009 s-
a inceput operarea si in 
orasul Fundulea. Consiliile 
locale ale  acestor localitãþi, 
alãturi de Consiliul Judeþean 
a devenit acþionariatul 
ECOAQUA SA Cãlãraºi, care 
a decis ulterior preluarea 
activitãþii de producere ºi 
distribuþie a apei potabile în 
anul 2015 pentru localitãþile 
Dorobanþu, Lehliu Sat ºi 
ªoldanu ºi în anul 2016 a 
localitãþii Crivãþ.
În 2016, societatea a avut 
venituri totale de 
30.316.000 lei ºi cheltuieli, 
de 29.923.000 lei. Profitul 
brut a fost de 393.000 lei iar 
cel net, de 298.000 lei. Primaria Comunei Dichiseni, cu sediul în Comuna 

Dichiseni, strada Lichireºti, nr. 72, Judeþul Cãlãraºi, 
organizeazã licitaþie publicã, în vederea închirierii 
/ constituirii superficiei, pentru urmãtoarele 
suprafeþe de teren, proprietate privatã a Comunei 
Dichiseni, în conformitate cu O.U.G. nr. 54/2006 ºi 
Legea 287/2009  privind Codul Civil, astfel:

1. Teren extravilan în suprafaþã de 5095 mp, situat 
în Sat Coslogeni, Com. Dichiseni, Judeþul Cãlãraºi;

2. Teren extravilan în suprafaþã de 5051 mp, situat 
în Sat Coslogeni, Com. Dichiseni, Judeþul Cãlãraºi;

LICITAÞIA va avea loc in data de 26.01.2018, la 
sediul Primariei Comunei Dochiseni, la orele 1300.

Pretul de pornire al licitaþiei este cel prevãzut în 
caietul de sarcini pentru fiecare dintre cele 2 
terenuri.

Preþul de cumpãrare a Documentatiei de Atribuire 
( Caietului de Sarcini) este de 100 lei, taxa pentru 
participare la licitaþie este în cuantum de 14 lei ºi 
se vor achita la Casieria Primariei Comunei 
Dichiseni;

Depunerea ofertelor se va face la sediul Primãriei 
Comunei Dichiseni, pânã la data de 26.01.2018, 
orele 11:00.

Relatii suplimentare la nr. de telefon: 
0242/313.637- Sediul Primãriei Dichiseni.

Primar 

Iulian RADU

ANUNÞ

Proiectul s-a derulat în perioada august-
decembrie 2017 si s-a adresat handbalului 
feminin juvenil cãlãrãºean.

Proiectul a avut finantare nerambursabilã în baza Legii 
350 / 2005, în valoare de 80.000 lei, din partea 
Primãriei Municipiului Cãlãraºi, iar contribuþia proprie 
a fost în valoare de 18.500 lei. 

Activitãþile au inclus un numãr de peste 50 de 
sportive, iar ca obiectiv principal am avut formarea 
unei echipe care sã participe în Campionatul Naþional 
de junioare, obiectiv realizat prin participarea echipei 
de junioare III în seria B. 

Prima activitate a proiectului a fost cea de pregãtire 
centralizatã unde accentul s-a pus pe evaluarea 
calitãþilor motrice ºi pregãtirea fizicã.

Apoi, au fost organizate meciuri amicale în care echipa 
a avut posibilitatea sã-ºi exerseze tactica pentru 
competiþia oficialã ce a început în luna septembrie.

Pe parcursul desfãºurãrii proiectului am derulat 
acþiuni de selecþie continuã pentru fete nãscute în 
anul 2003 ºi mai mici, iar cele care ºi-au dorit 
legitimarea ºi participarea la meciurile oficiale au avut 
aceastã oportunitate.

La startul Seriei B din Campionatul Naþional de 
junioare III s-au aliniat 10 echipe, care au avut ca 
obiectiv clasarea pe unul dintre primele trei locuri, 
care permit accederea la Turneul Semifinal unde se 
întâlnesc cele mai bune 24 de echipe din þarã. Dupã 
disputarea turului ºi a celor douã turnee de salã, 
echipa noastrã, CS Danubius Cãlãraºi, ocupã locul 3 ºi 
ne pregãtim pentru returul competiþiei, pentru a 
termina pe unul din locurile calificante.

Clubul Danubius Cãlãraºi are 4 grupe de vârstã la nivel 
de junioare ºi pregãteºte un numãr de peste 80 de 
sportive la nivel juvenil.

Pentru orice detalii, înscrieri ºi informaþii vã stãm la 
dispoziþie pe www.csdanubius.wordpress.com, e-mail 
csdanubius@yahoo.com sau la telefon 0732065705.

n Cãlãraºi

Proiect SPM 
Sãnãtate Prin Miºcare



În finalul anului trecut s-a afla la cârma Operatorului degrabã, dezamãgitoare. Pe 
desfãºurat procesul de Regional de apã ºi canalizare parcursul anului 2017, PSD a 
recrutare ºi selecþie a în judeþul Cãlãraºi ºi în tras câteva semnale de alarmã 
candidaþilor pentru ocuparea urmãtorii 4 ani! privind "managementul 
funcþiei de Director General a 
SC Ecoaqua SA, procedurã 
realizatã, în conformitate cu 
prevederile OUG 109 / 2011 
privind guvernanþa 
corporativã a întreprinderilor 
publice cu completãrile ºi 
modificãrile ulterioare aduse 
de de Legea 111 / 2016 ºi de 
HG 722 / 2016, de cãtre Pluri 
Consultants Romania. 
Candidaþii, în numãr de 6 
(unul cu buletin de Bucureºti 
aproape cã n-a contat în 
aceastã ecuaþie!), au parcurs 
douã tipuri de selecþie. În cea 
iniþialã, derulatã pe parcursul 
a 7 zile, candidaþii au avut de 
completat 2 chestionare 
electronice de evaluare fiind 
ulterior intervievati online sau 
telefonic. S-a fãcut o primã 
evaluare a competenþelor ºi Locul 2 a fost ocupat de defectuos" realizat de Cezar 
trãsãturilor precum ºi o primã Constantin Neacºu, director Neagu, sperând sã punã astfel 
ierarhizare a candidaþilor. executiv comercial, care a umãrul la succesul unuia din 
În selecþia finalã, desfãºuratã totalizat 75 de puncte. Poziþia favoriþii sãi. Însã, ambii, în 
pe parcursul a 10 zile, a 3-a a revenit lui Ionuþ ciuda faptului cã au susþinut 
candidaþi care au depus Groapã, director tehnic ADI cã ºtiu destul de bine 
declaraþiile de intenþie în Ecoaqua. Un alt angajat al societatea, au dezamãgit acest 
dosar au participat la interviul societãþii, Marcel Nuþu, proces de selecþie ºi recrutare, 
de selecþie finalã. În aceastã director executiv tehnic a fost obþinând "punctaje" greu de 
etapã s-au punctat al 4-lea, el obþinând doar 55 cuantificat.
competenþele ºi trãsãturile de puncte. Surpriza neplãcutã 

Altfel, Cezar Neagu, vechiul ºi 
candidaþilor, atât pe baza a acestui process de selecþie a 

totodatã noul director 
interviului cât ºi a declaraþiei fost Ion ªtefan, fost 

general, are în faþã un mandat 
de intenþie. La final s-a vicepreºedinte al Consiliului 

plin de provocãri. Cea mai elaborat lista ierarhizatã a Judeþean ºi totodatã fost 
mare dintre ar fi candidaþilor din care s-au cadru de conducere al 
implementarea proiectului, fãcut propunerile de defunctei RAGCL, regie din 
„Sprijin pentru pregãtirea nominalizare. Evident, cadrul cãreia s-a format 
aplicaþiei de finanþare ºi a candidaþii propuºi spre ulterior SC Ecoaqua SA. ªtefan 
documentaþiilor de atribuire nominalizare ºi acceptaþi au "n-a învãþat" decât de 19 
pentru proiectul regional de semnat contractual de puncte, retrãgându-se din 
dezvoltare a infrastructurii de mandat. "competiþie" imediat dupã 
apã ºi apã uzatã pentru aria de epuizarea Selecþiei iniþiale.În urma parcurgerii celor douã 
operare a operatorului tipuri de selecþie, pe primul Sursele noastre relevã cã atât 
regionaL în judeþele Cãlãraºi ºi loc s-a clasat Cezar Neagu, Marcel Nuþu cât ºi Ion ªtefan 
Ialomiþa, în perioada 2014-director general în funcþie care au mizat enorm pe sprijinul 
2020", în valoare de a obþinut 88 de puncte, dintr- politic al PSD (primul este ºi 
14.506.952 lei, fãrã TVA, un total de 100. Au primat, consilier judeþean în funcþie 
finanþat în cadrul Programului dupã cum se vede, experienþa, iar cel de-al doilea, un soi de 
Operaþional Infrastructura foarte buna cunoaºtere a fiu risipitor a revenit acasã 
Mare (POIM) 2014-2020.  problemelor curente, precum dupã un periplu pe la PSRo) 
Durata de implementare a ºi buna comunicare cu însã în ciuda campaniei fãþiºe 
proiectului este de 83 de luni reprezentanþii principalilor de susþinere a lor de câtre 
ºi se va desfãºura în douã acþionari, Consiliul Judeþean ºi liderii vremelnici ai partidului, 
etape.Primãria Cãlãraºi. Neagu se va "calificativele" lor sunt, mai 

3ACTUALITATE2 ACTUALITATE

Primãria Municipiului Cãlãraºi vã 
prezintã calendarul proiectelor 
finanþabile din Axa 4 a POR 2014-
2020 propuse spre finanþare în 
cadrul sumei pre-alocate 
municipiului Cãlãraºi de 24,7097 
milioane Euro.

Astfel, în perioada aprilie-mai 2018 se vor 
parcurge urmãtoarele douã etape:

1. Etapa I: depunere la ADR spre 
evaluare a proiectelor finantabile din 
Axa 4.1 de mobilitate urbana: aprilie – 
mai 2018 (Axa 4.1 = 85% din total suma 
alocata este destinata proiectelor din 
sectiunile I, II, III - conform Ghidul 
Solicitantului)

 Toate proiectele vizeaza reducerea 
nivelului noxelor produse in trafic in 
municipiul Calarasi prin diverse 
interventii prin proiecte;

 Valoarea totala a proiectelor propuse ce creare spatii pietonale multifunctionale În perioada noiembrie-decembrie 2018 
vor fi depuse in etapele I, II si III accesibile pietonilor si bicicletelor, urmeazã ºi cea de-a patra etapã:
reprezinta aproximativ 125% fata de aplicarea unei politici modern a 

4. Etapa IV: depunere la ADR proiecte suma alocata; parcarilor, amenajari urbanistice, 
finantabile din Axa 4.2, 4.3, 4.4., 4,5: piesagistice si arhitectonice)1. Modernizare strada Bucuresti noiembrie - decembrie 2018 (tot din 

(carosabil, trotuare, spatii verzi, iluminat -aria proiectului: zona pietonala de la str. alocarea de 24,7097 milioane Euro)
ornamental, etc) - 8,5 milioane de euro Dobrogei la str. Sloboziei prin fata 

1. Reabilitare spatii verzi si parcuri, Consiliului Judetean, Platoul din fata 2. Sistem inteligent de management al 
extindere cresa existenta, reabilitare Centrului Cultural, parcarea Consiliului traficului, inclusive construire centru de 
scoala nr. 7, reabilitare si dotare Liceul Judetean, str. Sloboziei intre str. Bucuresti comanda(radare viteza, semaforizare 
DANUBIUS, construire scoala si gradinita si str. Progresul - 6,0 milioane de eurointeligenta, recunoastere numere 
langa Centrul Comunitar din OBORUL 

inmatriculare, monitorizare video) - 3,5 TOTAL: 6,0 mil Euro NOU, construire Centru Comunitar in 
milioane de euro

cartier LIVADA) 5,61 milioane euroUrmeazã, în perioada iulie-august 2018 
3. Statii automatizate de biciclete - 1,6 urmãtoarea etapã: TOTAL: 5,61 milioane Euromilioane de euro

3. Etapa III: depunere la ADR - in iulie - Totalul proiectelor ce vor fi depuse în 4. Achizitii vehicule ecologice, sistem 
august 2018 toate cele patru etape ajunge la 31.21 electronic de eliberare tichete calatorie, 

milioane de euro. Potrivit estimãrilor statii da calatori, supraveghere video 1. Retea pista biciclete 1,0 milion de euro
Direcþiei Programe ºi Dezvoltare Localã statii, etc.) 2,0 milioane de euro

2. Terminale intermodale (autogari din cadrul Primãriei Municipiului Cãlãraºi, 
TOTAL: 15,6 milioane Euro moderne la capete de linii de transport in data semnãrii primelor contracte va fi în 

comun) 1,5 milioane de euro x 2 proiecte perioada august-septembrie 2018, iar 2. Etapa II: depunere la ADR - in aprilie – 
începere execuþiei de lucrãri pentru mai 2018 TOTAL: 4,0 milioane Euro
primul contract de finanþare va fi în 

1. Modernizare zona pietonala in Centrul Totalul general al proiectelor cuprinse în aprilie 2019.
vechi al municipiului (reabilitare retele de primele trei etape ajunge la 25,6 milioane 

BIROUL DE PRESÃutilitati, modernizare spatii verzi si pavaj, de euro.

Trei artere principale din Cãlãraºi vor intra, la 
începutul acestui an, în reparaþii capitale. Proiectul va 
fi derulat prin Programul Naþional de Dezvoltare 
Localã (PNDL), gestionat de Ministerul Dezvoltãrii 
Regionale, Administraþiei Publice ºi Fondurilor 
Europene (MDRAPFE), iar indicatorii tehnico-
economici au fost aprobaþi de Consiliul Local al 
municipiului Cãlãraºi.
Investiþia, a cãrei valoare este estimatã la aproape 8 
milioane de lei, vizeazã reabilitarea strãzilor 
Muºeþelului, ªtirbei Vodã ºi B-dul Cuza Vodã ºi este 
necesarã întrucât, din cauza defecþiunilor pãrþii 
carosabile, circulaþia se desfãºoarã cu un grad de 
dificultate ridicat, fiind pusã în pericol siguranþa 
participanþilor la trafic.
"Modernizarea ºi reabilitarea infrastructurii de 
transport reprezintã o prioritate, întrucât contribuie la 
creºterea gradului de mobilitate a persoanelor ºi a 
bunurilor, asigurã accesul mai facil ºi mai rapid cãtre 
furnizorii de servicii de sãnãtate, sociale ºi educative, 
contribuie la reducerea timpului de deplasare ºi 
asigurã o mai mare securitate în transport", a precizat 
viceprim-ministrul Paul Stãnescu, ministrul dezvoltãrii 
regionale, administraþiei publice ºi fondurilor 
europene.

Primãria municipiului Cãlãraºi anunþã pentru obþinerea credenþialelor cu 
pe pagina de facebook cã pânã pe ajutorul cãrora vã puteþi loga. In 
data de 31 martie 2018, cetãþenii fiecare an, numãrul cãlãrãºenilor care 
care-ºi vor plãti impzitele ºi taxele au ales sã îºi plãteascã online taxele, 
aferente acestui an beneficiazã de o impozitele locale sau amenzile a 
bonificaþie de 10%. "Totodatã, vã crescut!" se mai aratã în postarea de 
puteþi plãti taxele ºi impozitele locale pe reþeaua de socializare.
online, pe site-ul www.ghiseul.ro. 

Programul casieriilor este urmatorul: Transmiteþi pe mail-ul 
Luni, marþi ºi joi - între 08.00 ºi 16.15office@primariacalarasi.ro o solicitare 
Miercuri - între 8.00 ºi 17.45din partea dumneavoastrã alaturi de 
Vineri - între 8.00 ºi 13.45.o copie de pe cartea de identitate 

n Primãria Cãlãraºi

Potrivit datelor preliminare furnizate de 
primarul Dan Drãgulin, în 2017, procentul 
de încasare a impozitelor ºi taxelor locale a 
fost de 95%. La începutul anului, valoarea 
prognozatã a fost de 46.751 mii lei, la final 
suma încasatã fiind de 44.438 mii lei.

În ceea ce priveºte Veniturile proprii, acestea au 
fost realizate în proporþie de 97,5%. Dacã la 
începutul anului, suma  previzionatã a fost de 
92.038 lei, la final, veniturile proprii au fost 
cifrate la 89.725 lei mii lei. În 2018, veniturile 
proprii sunt estimate la 81.215 mii lei.

Veniturile reprezentând cote alocate din 
impozitul pe venit au fost în 2017 de 45.287 mii 
lei iar pentru 2018, acestea sunt estimate la 
35.000 mii lei. Scãderea este determinatã ºi de 
reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10%.

În 2017, la un buget de venituri ºi cheltuieli de 
180.421 mii lei, veniturile au fost de 167.036 mii 
lei (92%) iar cheltuielile de 163.974 mii lei 
(90%).

Proiectul de buget aferent noului an va fi supus 
validãrii Consiliului Local în februarie.

Calendarul proiectelor finanþabile 
din Axa 4 a POR 2014-2020

PNDL: Investiþie de 
8 milioane de lei pentru 
reabilitarea drumurilor 

din Cãlãraºi

Pentru anul 2018, taxele ºi impozitele locale, 
la nivelul municipiului Cãlãraºi, au fost 
majorate cu 4%, procent care acoperã rata 
anualã a inflaþiei pe 2017. 

Decizia a fost luatã de consilierii locali municipali în 
ultima ºedinþã ordinarã de plen a anului trecut, 
desfãºuratã pe 21 decembrie, când au validat Proiectul 
de Hotãrâre privind stabilirea impozitelor ºi taxelor 
locale, precum ºi a taxelor speciale, pe anul 2018.
Amendamentul privind majorarea impozitelor ºi 
taxelor a fost propus de consilierul local PDS, Mircea 
Buzea care a invocat prevederile Noului Cod fiscal, 
intrat în vigoare în 2016. Conform articolului 491, 
indexarea anualã a impozitelor ºi a taxelor locale va fi 
realizatã de consiliile locale. Acestea vor þine cont de 
rata inflaþiei pentru anul fiscal anterior, care va putea 
fi regãsitã pe site-urile oficiale a douã ministere: 
Ministerul Finanþelor Publice ºi Ministerul Dezvoltãrii 
Regionale ºi Administraþiei Publice.

n Cãlãraºi

Taxele ºi impozitele 
locale, majorate cu 4%

n Primãria Cãlãraºi

Impozite ºi taxe locale, 
încasate în proporþie 

de 95%, în 2017

n Cãlãraºi

Bonificaþie de 10% pentru plata taxelor 
ºi impozitelor pânã pe 31 martie

În ultima ºedinþã ordinarã de plen a anului 2017, 
consilierii judeþeni au validat printre altele ºi 
Hotãrârea privind aprobarea execuþiei 
preliminate a bugetului propriu al judeþului 
Cãlãraºi pentru trimestrul IV al anului 2017. 

Potrivit iniþiatorului PH, preºedintele CJ, Vasile 
Iliuþã, prognoza încasãrilor anuale este de 
210.688.000.lei iar nivelul încasãrilor realizate 
fiind în valoare de 198.763.355 lei, se 
înregistreazã realizarea veniturilor în procent de 
94.34% din valoarea progozatã ºi se previzioneazã 
cã va rãmâne la aceastã valoare pânã la data de 
31.12.2017.

În ceea ce priveºte nivelul plãþilor efectuate pânã 
în data de 14.12.2017, s-a înregistrat un procent 
de realizare de 83,02%, fapt pentru care se 
previzioneazã ca pânã în data de 31.12.2017 se va 
realiza un procent al plãþilor efectuate în valoare 
de 85% din valoarea plãþilor prognozate.

Veniturile prognozate ale bugetului local se prezintã astfel:n CJ Cãlãraºi

Cum aratã execuþia preliminatã 
a bugetului la finele anului 2017

Cezar Neagu rãmâne la 
conducerea SC Ecoaqua SA

SC Ecoaqua SA 

Componenþa 
Consiliului de 
Administraþie

Preºedinte: Ioan Bica

Membri: Lauriana Burlacu, 
Claudiu Iorgovici, Cãtãlin 
Popescu, Alexandru Voican 
ºi Liviu Zavalaº (sursa 
www.ecoaqua.ro)

 

Conducerea executivã
Cezar Neagu – Director 
general

Marcel Nuþu – Director 
executiv tehnic

Iuliana Tudor – Director 
executiv economic

Constantin Neacu – Director 
executiv comercial

ECOAQUA S.A CÃLÃRAªI a 
fost creatã în anul 2004 ca 
Operator Regional de apã ºi 
canalizare în judeþul 
Cãlãraºi. Compania a fost 
creatã ca societate pe 
acþiuni, având nr. de 
inregistrare J51/393/2004 
(cod unic:RO 16730672) ºi 
este deþinutã de autoritãþile 
locale. Primul transfer al 
activitãþilor de apã ºi 
canalizare a fost realizat în 
decembrie 2004 pentru 
oraºele Cãlãraºi, Olteniþa ºi 
Lehiu-Garã, fiind urmat de 
preluarea oraºului Budeºti 
în 2005. În aprilie 2006 au 
fost preluate activitãþile de 
apã ºi canalizare din 
municipiul Urziceni, jud. 
Ialomiþa si in martie 2009 s-
a inceput operarea si in 
orasul Fundulea. Consiliile 
locale ale  acestor localitãþi, 
alãturi de Consiliul Judeþean 
a devenit acþionariatul 
ECOAQUA SA Cãlãraºi, care 
a decis ulterior preluarea 
activitãþii de producere ºi 
distribuþie a apei potabile în 
anul 2015 pentru localitãþile 
Dorobanþu, Lehliu Sat ºi 
ªoldanu ºi în anul 2016 a 
localitãþii Crivãþ.
În 2016, societatea a avut 
venituri totale de 
30.316.000 lei ºi cheltuieli, 
de 29.923.000 lei. Profitul 
brut a fost de 393.000 lei iar 
cel net, de 298.000 lei. Primaria Comunei Dichiseni, cu sediul în Comuna 

Dichiseni, strada Lichireºti, nr. 72, Judeþul Cãlãraºi, 
organizeazã licitaþie publicã, în vederea închirierii 
/ constituirii superficiei, pentru urmãtoarele 
suprafeþe de teren, proprietate privatã a Comunei 
Dichiseni, în conformitate cu O.U.G. nr. 54/2006 ºi 
Legea 287/2009  privind Codul Civil, astfel:

1. Teren extravilan în suprafaþã de 5095 mp, situat 
în Sat Coslogeni, Com. Dichiseni, Judeþul Cãlãraºi;

2. Teren extravilan în suprafaþã de 5051 mp, situat 
în Sat Coslogeni, Com. Dichiseni, Judeþul Cãlãraºi;

LICITAÞIA va avea loc in data de 26.01.2018, la 
sediul Primariei Comunei Dochiseni, la orele 1300.

Pretul de pornire al licitaþiei este cel prevãzut în 
caietul de sarcini pentru fiecare dintre cele 2 
terenuri.

Preþul de cumpãrare a Documentatiei de Atribuire 
( Caietului de Sarcini) este de 100 lei, taxa pentru 
participare la licitaþie este în cuantum de 14 lei ºi 
se vor achita la Casieria Primariei Comunei 
Dichiseni;

Depunerea ofertelor se va face la sediul Primãriei 
Comunei Dichiseni, pânã la data de 26.01.2018, 
orele 11:00.

Relatii suplimentare la nr. de telefon: 
0242/313.637- Sediul Primãriei Dichiseni.

Primar 

Iulian RADU

ANUNÞ

Proiectul s-a derulat în perioada august-
decembrie 2017 si s-a adresat handbalului 
feminin juvenil cãlãrãºean.

Proiectul a avut finantare nerambursabilã în baza Legii 
350 / 2005, în valoare de 80.000 lei, din partea 
Primãriei Municipiului Cãlãraºi, iar contribuþia proprie 
a fost în valoare de 18.500 lei. 

Activitãþile au inclus un numãr de peste 50 de 
sportive, iar ca obiectiv principal am avut formarea 
unei echipe care sã participe în Campionatul Naþional 
de junioare, obiectiv realizat prin participarea echipei 
de junioare III în seria B. 

Prima activitate a proiectului a fost cea de pregãtire 
centralizatã unde accentul s-a pus pe evaluarea 
calitãþilor motrice ºi pregãtirea fizicã.

Apoi, au fost organizate meciuri amicale în care echipa 
a avut posibilitatea sã-ºi exerseze tactica pentru 
competiþia oficialã ce a început în luna septembrie.

Pe parcursul desfãºurãrii proiectului am derulat 
acþiuni de selecþie continuã pentru fete nãscute în 
anul 2003 ºi mai mici, iar cele care ºi-au dorit 
legitimarea ºi participarea la meciurile oficiale au avut 
aceastã oportunitate.

La startul Seriei B din Campionatul Naþional de 
junioare III s-au aliniat 10 echipe, care au avut ca 
obiectiv clasarea pe unul dintre primele trei locuri, 
care permit accederea la Turneul Semifinal unde se 
întâlnesc cele mai bune 24 de echipe din þarã. Dupã 
disputarea turului ºi a celor douã turnee de salã, 
echipa noastrã, CS Danubius Cãlãraºi, ocupã locul 3 ºi 
ne pregãtim pentru returul competiþiei, pentru a 
termina pe unul din locurile calificante.

Clubul Danubius Cãlãraºi are 4 grupe de vârstã la nivel 
de junioare ºi pregãteºte un numãr de peste 80 de 
sportive la nivel juvenil.

Pentru orice detalii, înscrieri ºi informaþii vã stãm la 
dispoziþie pe www.csdanubius.wordpress.com, e-mail 
csdanubius@yahoo.com sau la telefon 0732065705.

n Cãlãraºi

Proiect SPM 
Sãnãtate Prin Miºcare


