
Drãgulin: Vom da 
Consiliului Judeþean în 

administrare Complexul 
Sportiv Dunãrea

Primarul Dan Drãgulin a susþinut recent în 
cadrul unei conferinþe de presã cã va da 
curs solicitãrii Consiliului Judeþean de a 
prelua în administrare Complexul Sportiv 
Municipal Dunãrea, aflat acum în 
proprietatea publicã a municipiului ºi 
administrarea Consiliului Local, pentru 
demararea lucrãrilor de reabilitare, 
extindere ºi modernizare a stadionului în 
care-ºi desfãºoare partidele de acasã din 
cadrul campionatului ligii a 2-a, echipa de 
fotbal Dunãrea Cãlãraºi. Investiþiile sunt 
necesare pentru finalizarea cu succes a suprafaþã teren – 3.501 mp Consilierii judeþeni au aprobat recent 
dosarului de licenþiere în cazul în care Hotãrârea privind trecerea Complexului suprafaþã spaþiu administrativ, alei, 
gruparea din B-dul Republicii va reuºi sã Sportiv „Dunãrea", aflat în proprietatea ºi teren – 21.027 mp 
promoveze la finele acestui sezon în liga I. administrarea municipiului Cãlãraºi în 

administrarea Consiliului Judeþean „Am zis cã-l dãm în administrare iar Primele lucrãri care vor demara în cadrul 
Cãlãraºi, pe o perioadã de 20 de ani, cu Consiliul Judeþean va avea asupra bazei sportive vor fi cele de amenajare a 
scopul demarãrii unor lucrãri ce vizeazã Complexului Sportiv Dunãrea aceleaºi nocturnei ºi cele de încãlzire a gazonului. 
reabilitarea, extinderea ºi modernizarea drepturi ca ºi când l-ar fi avut în "Suntem pe primul loc în Liga a II-a, avem 
întregii baze sportive. proprietate" a spus Drãgulin.rezultate notabile în fotbalul local. Este 

Proiectul de Hotãrârea privind cedarea nevoie de o amenajare corespunzãtoare a 
Complexul, situat pe bulevardul Republicii, Complexului Sportiv Dunãrea în Complexului Sportiv „Dunãrea" astfel încât 
este format din terenuri ºi construcþii dupã administrarea Consiliului Judeþean se va meciurile care vor urma sã se desfãºoare la 
cum urmeazã: afla pe ordinea de zi a primei ºedinþe nivelul Ligii I", a declarat preºedintele 
l suprafaþã teren central – 24.162 mp Consiliului Judeþean Cãlãraºi, Vasile Iliuþã. ordinare de plen a Consiliului Local, 

programatã pe 31 ianuarie.suprafaþã teren – 8.986 mp Biroul de presã 

l 
l 

l 
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Miercuri, 17 ianuarie, primarul 
municipiului Cãlãraºi, Daniel 
ªtefan Drãgulin, alãturi de 
viceprimarii Viorel Ivanciu ºi 
Dragoº Coman ºi administratorul 
public Valentin Deculescu, a avut 
o primã întâlnire cu reprezentanþii 
firmelor de telecomunicaþii care 
opereazã în reºedinþa noastrã de 
judeþ ºi cu cei ai distribuitorului 
de energie electricã. 

Au fost prezenþi reprezentanþi ai E-
Distribuþie Dobrogea, Enel, Telekom, RCS-
RDS, TGT (un integrator de proiecte care 
activeazã în alte oraºe) ºi UPC. Totodatã, 
invitaþi la discuþii au fost ºi instituþiile 
publice IPJ Cãlãraºi, STS Cãlãraºi ºi 
Direcþia Judeþeanã de Informaþii. Le 
mulþumim tuturor pentru prezenþã!
Tema a fost aceea a demarãrii unor 
proiecte comune prin care cablurile de 
energie electricã si telecomunicaþii sã fie 
introduse în subteran. Prima investiþie din subteran. principale. Vor urma serii de întâlniri între 
municipiul Cãlãraºi unde cei menþionaþi proiectantul strãzii Griviþa ºi proiectanþii În principiu, toþi cei prezenþi au fost de 
trebuie sa conlucreze este modernizarea firmelor de telecomunicaþii ºi distribuþie acord sa colaboreze in vederea susþinerii 
strãzii Griviþa, unde atât cablurile de energie electricã pentru ca, in cel mai doleanþelor Primãriei Municipiului 
energie electrica, cât ºi cele de scurt timp, sã se gãseascã cele mai bune Cãlãraºi ca aceste reþele sa devinã 
telecomunicaþii trebuie sa treacã în soluþii.subterane, la început, pe strãzile 

Încã din toamna anului trecut, Direcþia de Urbanism a 
demarat o serie de întâlniri cu arhitecþi cãlãrãºeni 
pentru gãsirea de soluþii privind reconfigurãri spaþiale 
în zone de blocuri. Anul acesta, mai exact la finalul 
lunii februarie, primele 4 documentaþii, aferente a 4 
zone din municipiu, vor fi gata. Este vorba de :
-strada Belºugului, blocurile I23-I32
-strada Belºugului, blocurile K11-K12
-strada Luceafãrului, in spatele blocului E23
-strada Trandafirilor, blocurile D23-D25
Dupã finalizarea proiectãrii ºi dupã aprobarea 
bugetului pentru acest an, se va trece la procedurile 
de achiziþie publicã a lucrãrilor de execuþie (începând 
cu luna martie). Se þinteºte crearea a aproximativ 80 
de locuri de parcare in zona blocurilor I23-I32, a 
aproximativ 50 de locuri de parcare in zona blocurilor 
K11-K12, a aproximativ 80 de locuri de parcare in zona 
blocului E23 ºi a 150 de locuri de parcare pe 
Trandafirilor (aici, se va amenaja ºi un loc de joaca de 
aproximativ 1.000 de mp).
Tot anul acesta se va continua cu proiectarea ºi a altor 
zone, arhitectul-sef al municipiului Cãlãraºi, Laurenþiu 
Samoilã, arãtând faptul cã se vor trata cu prioritate 
zonele limitrofe cãilor de comunicaþie principale.

Sursa Facebook / Primaria Municipiului Calarasi

n Primãria Cãlãraºi

Marþi, 16 ianuarie, a fost semnat contractul pentru 
continuarea lucrãrilor de execuþie la obiectivul de 
investiþii "Centrul Judeþean de Culturã ºi Administraþie 
Publicã "Barbu ªtirbei" - Biblioteca Judeþeanã "Alexandru 
Odobescu", este anunþul postat de conducerea 
Consilliului Judeþean pe pagina de facebook a instituþiei. 
Valoarea contractului este de 4.032.264 lei (fãrã TVA), iar 
perioada de finalizare este de 12 luni. Pe lângã lucrãrile 
necesare pentru realizarea construcþiei, constructorul se 
obligã sã asigure dotãrile ºi mobilierul aferent., se mai 
aratã în comunicatul transmis pe facebook.

Începând cu facturile emise dupã data de 15.05.2017, magazin cu semnul galben PayPoint ºi sã comunice 
clienþii ECOAQUA Cãlãraºi îºi pot plãti facturile de apã ºi vânzãtorului ce tip de platã doreºte sã efectueze. Dupã 
canalizare extrem de simplu ºi rapid, prin intermediul scanarea codului de bare de pe facturã, clientul 
terminalelor din magazinele cu siglã galbenã PayPoint menþioneazã suma pe care doreºte sã o plãteascã iar 
din toatã þara. vânzãtorul va încasa banii în numerar ºi îi va oferi un bon 

cu toate detaliile tranzacþiei (data plãþii, suma, locaþia, Acest lucru este posibil datoritã semnãrii unui acord de 
furnizorul etc). Consumatorii nu sunt condiþionaþi de colaborare între PayPoint România, principalul operator 
achiziþionarea unor articole din magazine ºi nu existã de plãþi în numerar ºi încãrcare electronicã prin puncte 
comisioane pentru tranzacþionãri serviciul fiind gratuit.de retail, ºi ECOAQUA Cãlãraºi, operatorul regional de 

apã ºi canalizare din judeþul Cãlãraºi. Cele mai apropiate magazine partenere PayPoint pot fi 
identificate pe site-ul companiei, la adresa Serviciul se adreseazã clienþilor ECOAQUA Cãlãraºi din 
www.paypoint.com/romania, sectiunea „Localizare localitãþile Cãlãraºi, Lehliu Garã, Fundulea, Lehliu Sat ºi 
comerciant", sau pe site-ul operatorului ECOAQUA Dorobanþu. Pentru a efectua o platã, clientul trebuie 
www.ecoaqua.ro, secþiunea Anunþuri.doar sã se prezinte cu factura în cel mai apropiat 

Preºedintele Vasile Iliuþã a declarat recent Ne vom încadra în procentul de 5% indicat de 
într-o conferinþã de presã cã pentru partea a Legea 69 încheind contracte de finanþare. Sã 
doua a sezonului 2017 – 2018 al ligii a 2-a, vedem ce vom face cu AJF Cãlãraºi". În 2017, 
Dunãrea va primi din bugetul Consiliului instituþia condusã de Dorinel Dincã a reuºit sã 
Judeþean suma de 2 milioane de lei. acceseze un proiect în baza Legii 350 / 2005, 
„Finanþarea se va face în baza Legii 69 / 2000. 90% din suma proiectului fiind susþinutã din 
Am planificat pentru Dunãrea suma de 2 fonduri nerambursabile de Consiliul Judeþean.
milioane de lei pânã în iunie când va avea loc Prezent la conferinþã, primarul municipiului 
ºi rectificarea bugetarã. Poate cu aceºti bani Cãlãraºi, Dan Drãgulin a spus „Creionasem un 
vom reuºi sã pregãtim ºi startul viitorului buget însã au intervenit niºte probleme. În 
sezon." a spus Iuliuþã care a mai precizat. orice caz vom încerca sã mergem pe 
„Pentru handbal vom aloca suma de 1,8 finanþarea anului trecut (...) Nu cred cã va 
milioane lei. CSM Cãlãraºi va primi 1,1 exista vreo problemã legatã de finanþare în 
milioane lei iar DJTS Cãlãraºi, 50 de mii de lei. acest an" a declarat Drãgulin.

Marian Sbârcea ºi-a pierdut mandatul de consilier 
judeþean PSD, a anunþat vineri în deschiderea 
ºedinþei extraordinare a CJ Cãlãraºi, secretarul 
instituþiei, Emil Muºat.

În vara anului trecut, Sbârcea a reuºit sã obþinã în instanþã, 
la Tribunalul Cãlãraºi, „suspendarea Hotãrârii nr.3/2017 a 
Biroul Permanent al Organizaþiei Municipale a PSD Cãlãraºi, 
a Ordinului Prefectului Jud.Cãlãraºi nr.115/2017 ºi a 
Hotãrârii Consiliului Judeþean Cãlãraºi nr.73/2017 pânã la 
pronunþarea instanþei de fond" rãmânând în funcþie pentru 
60 de zile. Fostul vicepreºedinte al organizaþiei judeþene 
PSD Cãlãraºi a pierdut în schimb procesul la Curtea de Apel, 
instanþa hotãrând la mijlocul lunii decembrie 2017, 
urmãtoarele: Admite recursurile. Caseazã sentinþa civilã 
recuratã ºi rejudecând în fond: Respinge cererea de 
suspendare executare acte administrative unilaterale 
(Hotãrârea nr. 3/27.02.2017 a Biroului Permanent Local al 
Organizaþiei Municipale Cãlãraºi a PSD, Ordinul Prefectului 
Judeþului Cãlãraºi nr. 115/2017 ºi Hotãrârea Consiliului 
Judeþean Cãlãraºi nr. 73/2017) ca nefiind întrunite 
cumulativ condiþiile art. 14 din Legea nr. 554/2004. Obligã 
intimatul – reclamant la plata cãtre partea recurentã – 
pârâtã Biroul Permanent Local al Organizaþiei municipale a 
Partidului Social Democrat Cãlãraºi a sumei de 1.000 de lei, 
cu titlu de cheltuieli de judecatã în recurs, respectiv 
onorariu de avocat, în cond. art. 451 ºi art. 453 NCPC. 
Definitivã. Pronunþatã azi, 11.12.2017, în cond. art. 402 
rap. la art. 396 alin. 2 din Legea nr. 134/2010 privind Codul 
de procedurã civilã, republicatã, prin punerea soluþiei la 
dispoziþie prin mijlocirea grefei instanþei. Document: 
Hotãrâre 5305/2017  11.12.2017
În urmãtoarea ºedinþã a Consiliului Judeþean, PSD Cãlãraºi 
va desemna candidatul care va ocupa locul rãmas vacant 
dupã excluderea lui Marian Sbârcea. Urmãtorul pe listã 
este Marian Ichim, aflat pe locul 19.

Proiectul de Hotãrâre privind Sportiv Municipal ,,Dunãrea fost atribuit ºi totodatã se suprafaþã spaþiu administrativ, 
darea în administrarea Cãlãraºi, aflat în domeniul public interzice închirierea imobilului teren, alei ºi construcþii = 
Consiliului Judeþean Cãlãraºi a al municipiului Cãlãraºi ºi în teren ºi construcþii-Complexul 21027,58 mp, pe o perioada de 
imobilului teren ºi construcþii- administrarea Consiliului Local Sportiv Municipal ,,Dunãrea 20 de ani. 
Complexul Sportiv Municipal Cãlãraºi situat în municipiul Cãlãraºi  precum ºi utilizarea în Instituþia prezidatã de Vasile 
,,Dunãrea Cãlãraºi , aflat în Cãlãraºi, b-dul Republicii, nr. 39,  alte scopuri. Iliuþã „intenþioneazã sã 
domeniul public al municipiului din care: suprafaþã teren central Consiliul Judeþean Cãlãraºi, prin efectueze lucrãri care vizeazã 
Cãlãraºi ºi în administrarea (teren ºi construcþii)-24162 mp; HCL  6/12.01.2018, a soliciat reabilitarea, extinderea ºi 
Consiliului Local Cãlãraºi situat suprafaþã teren =8986 mp; transmiterea unui imobil din modernizarea celor mai 
în municipiul Cãlãraºi, b-dul suprafaþã teren=3501 mp si domeniul public al municipiului importante obiective care 
Republicii, nr. 39, se va afla pe suprafaþã spaþiu administrativ, Cãlãraºi ºi administrarea compun Complexul Sportiv 
ordinea de zi a ºedinþei ordinare teren, alei ºi Consiliului Local al municipiului Municipal "Dunãrea" Cãlãraºi, 
de plen a Consiliului Local construcþii=21027,58 mp (fãrã Cãlãraºi în administrarea din dorinþa de a acorda un acces 
muncipal Cãlãraºi ce va avea loc documentaþie cadastralã), pe o Consiliului Judeþean respectiv facil cetãþenilor judeþului 
pe 31 ianuarie.  Potrivit perioada de 20 de ani." Imobilul Complexul Sportiv Municipal Cãlãraºi iubitori ai sportului." se iniþatorului PH, primarul Dan teren ºi construcþii-Complexul Dunãrea, situat în municipiul aratã în Expunerea de Motive. Drãgulin, se stipuleazã la art. 1 Sportiv Municipal ,,Dunãrea Cãlãraºi, b-dul Republicii, nr. 39 

Consiliul Local Cãlãraºi este cã „se aprobã darea în Cãlãraºi, situat în municipiul din care: suprafaþã teren central 
membru asociat al AFC Dunãrea administrarea Consiliului Cãlãraºi, b-dul Republicii, nr. 39, (teren ºi construcþii)-24162 mp; 
2005 Cãlãraºi alãturi de Consiliul Judeþean Cãlãraºi a imobilului nu va putea fi folosit în alte suprafaþã teren =8986 mp; 
Judeþean ºi SC Ecoaqua SA. teren ºi construcþii-Complexul scopuri decât cel pentru care a suprafaþã teren=3501 mp si 
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Marian Sbârcea ºi-a pierdut 
mandatul de consilier judeþean

A fost semnat contractul pentru 
continuarea lucrãrilor de 

execuþie la Biblioteca Judeþeanã

n CJ Cãlãraºi

Proiectul privind darea în administrarea CJ 
a stadionului, pe ordinea de zi a ºedinþei CL

n ECOAQUA Cãlãraºi

Plata facturilor se poate face prin intermediul 
terminalelor din magazinele cu siglã galbenã PayPoint

n CJ Cãlãraºi

Dunãrea va primi 2 milioane de lei 
pânã la rectificarea bugetarã din iunie

n CJ Cãlãraºi

Consilierii judeþeni ºi-au dat acordul preluãrii 
în administrare a Complexului Sportiv „Dunãrea“

Potrivit datelor centralizate de rambursate si prefinanþãrile, 
Ministerului Dezvoltãrii Regionale, echivalent a 11,07%. Peste 1,37 
Administraþiei Publice ºi Fondurilor miliarde euro (6,09%) însumeazã 
Europene (MDRAPFE), la data de 19 plãþile cãtre beneficiari, din care 1,23 
ianuarie, 1,09 miliarde euro este miliarde euro au fost deja solicitaþi CE 
suma primitã de la Comisia prin cereri de platã. La sfarºitul anului 
Europeanã (CE) cu titlul de 2017, sumele erau foarte apropiate 
rambursare pentru programele celor de mai sus, singura diferenþã 
operaþionale gestionate de MDRAPFE fiind legatã de plãþile cãtre 
ºi finanþate din fonduri europene beneficiari, unde procentul a fost de 
structurale ºi de investiþii (cu excepþia 6,03%, respectiv 1,36 mld euro.
programelor de cooperare teritorialã 

Pe fondurile Structurale ºi de Investiþii europeanã), ceea ce reprezintã 
Europene (ESI), inclusiv PNDR ºi 4,83%., susþine senatorul PSD 
POPAM, gestionate de MADR, rata Cãlãraºi, Roxana Paþurcã, pe pagina 
rambursãrilor este de peste 10%.personalã de facebook care continuã 
1,7 miliarde euro este suma încasatã "2,5 miliarde euro este suma totalã 
prin Fondul European pentru primita de la CE pentru aceleaºi 
Garantare Agricolã (FEGA)"programe, incluzînd sumele 

propunerea sa, sã fie protejatã în perioada imediat urmãtoare, problema educaþiei. Reprezentantul Anul 2017 a fost bogat în 
agricultura ºi zootehnia prin dacã s-ar gãsi un loc de muncã. În statului cere completarea art. 99 iniþiative legislative depuse 
reducerea semnificativã a presiunii din Legea educaþiei naþionale acelaºi timp, angajatorii nu vor mai de domnul deputat Cristian 
fiscale asupra producãtorului nr.1/2011 prin înfiinþarea în fiecare fi obligaþi sã depunã declaraþii la 

George Sefer, iniþiativele român. instituþie de învãþãmânt a unui structurile teritoriale ale Agenþiei 
dânsului vizând cabinet de consiliere psihologicã, Naþionale de Administrare Fiscalã.Stoparea migraþiei, dar ºi un prim 

unde sã-ºi desfãºoare activitatea un îmbunãtãþirea vieþii sociale a pas pentru înlesnirea gãsirii unui loc Sãrãcia, pierderea unui loc de 
psiholog ºcolar, care sã aibã în oamenilor de rând. de muncã se poate regãsi în muncã ºi problemele cotidiene 
evidenþã un numãr de 400 de elevi, 

modificarea ºi completarea Legii adunate la un loc pot provoca 
ºi nu de 800 aºa cum se prevede în 

nr.76/2002 privind sistemul consecinþe grave asupra Preocupat de migrarea în masã a prezent. Necesitatea funcþionãrii 
consumatorului de contract de asigurãrilor pentru ºomaj ºi românilor, dar în special a tinerilor unor astfel de cabinete de consiliere 
credite. Legea actualã nu protejeazã stimularea ocupãrii forþei de din mediul rural, parlamentarul în ºcoli se impune din cauza soldate cu decese. Din acest motiv, aceºti cetãþeni aºa cum o face muncã. Deputatul PMP propune Cristian George Sefer a propus situaþiei cu care se confruntã deputatul Sefer îºi doreºte modelul european. Dimpotrivã, impunerea unei proceduri de impunerea obligativitãþii învãþãmântul românesc: violenþa instituirea obligativitãþii efectuãrii ºi începe executarea silitã cu riscul ca acordare a indemnizaþiei de ºomaj administraþiilor publice locale în a din ºcoli, creºterea abandonului promovãrii unui curs de prim ajutor cetãþeanul în cauzã sã-ºi piardã care sã degreveze atât ºomerii, cât atribui terenuri pentru tineri în ºcolar, sinuciderile în rândul elevilor, în trafic, condiþie obligatorie pentru bunul imobil, de regulã, locuinþa ºi angajatorii de sarcina procurãrii ºi scopul construcþiei de locuinþe dezinteresul din ce în ce mai crescut obþinerea permisului de conducere. familialã cu care a garantat. Cristian proprietate personalã. eliberãrii de documente ºi sã faþã de ºcoalã, copiii lãsaþi în grija Acþiunea este justificatã, având în Sefer ºi colegii sãi propun transfere rolul activ în acest De asemenea, salariile mici din bunicilor de cãtre pãrinþii plecaþi la vedere cã peste 50% dintre decese protejarea celor care se aflã în domeniu, autoritãþilor ºi instituþiilor domeniul agro-zootehnic determinã muncã în strãinãtate. au loc în primele minute de dupã situaþii critice.publice. Astfel, ºomerul va fi tinerii apþi de muncã si pricepuþi în accident.

Deputatul se aratã îngrijorat de concentrat strict pe cãutarea unui domeniu sã plece în afara þãrii. Din Un alt aspect important pe care îl 
numãrul mare de accidente rutiere Biroul de presã al deputatului acest motiv, deputatul Cristian loc de muncã, arãtându-ºi totodatã accentueazã Cristian George Sefer 
petrecute pe teritoriul României, Cristian George SeferGeorge Sefer insistã, prin disponibilitatea de-a începe lucrul în propunerile sale legislative este 

Deputat Cristian George Sefer - 40 de iniþiative legislative 
depuse în anul 2017 pentru bunãstarea cetãþenilor români

REMAT SA CÃLÃRAªI angajeazã absolvent/ã 
de studii superioare economice,  profil 
economic cu diplomã de licen?ã, pentru 
evidenþa gestiunilor de valori materiale.
Cerinþe:
l experienþa minim 3(trei) ani;
l cunoºtinte operare PC MS Office, Excel
l abilitãþi bune de comunicare;
l capacitate de concentrare;
l receptivitate;
l seriozitate.
Salariu motivant ºi condiþii avantajoase de 
muncã.
CV-urile se trimit pânã la data de 
31.01.2018,  prin: email la adresa: 
silica.calarasi@metalrom.ro sau la sediul 
societãþii din Cãlãraºi, str.Varianta Nord nr.1, 
Birou Resurse Umane, de luni pânã vineri, 
între orele 09ºº - 16ºº. Relaþii la telefon: 
0242-331821 interior 128.
Interviul va avea loc în data de 01.02.2018, 
orele 10.00, la sediul societãþii.

Primul pas spre un oraº SMART

n PSD

 R. Paþurcã: Peste 3,5 miliarde euro, fonduri 
nerambursabile, a încasat România în anul 2017

n Primãria Cãlãraºi

Proiecte pilot de reconfigurare 
spaþialã în zone aferente 

ansamblurilor de locuinþe!

Remat SA 
Anunþ angajare economist



Drãgulin: Vom da 
Consiliului Judeþean în 

administrare Complexul 
Sportiv Dunãrea

Primarul Dan Drãgulin a susþinut recent în 
cadrul unei conferinþe de presã cã va da 
curs solicitãrii Consiliului Judeþean de a 
prelua în administrare Complexul Sportiv 
Municipal Dunãrea, aflat acum în 
proprietatea publicã a municipiului ºi 
administrarea Consiliului Local, pentru 
demararea lucrãrilor de reabilitare, 
extindere ºi modernizare a stadionului în 
care-ºi desfãºoare partidele de acasã din 
cadrul campionatului ligii a 2-a, echipa de 
fotbal Dunãrea Cãlãraºi. Investiþiile sunt 
necesare pentru finalizarea cu succes a suprafaþã teren – 3.501 mp Consilierii judeþeni au aprobat recent 
dosarului de licenþiere în cazul în care Hotãrârea privind trecerea Complexului suprafaþã spaþiu administrativ, alei, 
gruparea din B-dul Republicii va reuºi sã Sportiv „Dunãrea", aflat în proprietatea ºi teren – 21.027 mp 
promoveze la finele acestui sezon în liga I. administrarea municipiului Cãlãraºi în 

administrarea Consiliului Judeþean „Am zis cã-l dãm în administrare iar Primele lucrãri care vor demara în cadrul 
Cãlãraºi, pe o perioadã de 20 de ani, cu Consiliul Judeþean va avea asupra bazei sportive vor fi cele de amenajare a 
scopul demarãrii unor lucrãri ce vizeazã Complexului Sportiv Dunãrea aceleaºi nocturnei ºi cele de încãlzire a gazonului. 
reabilitarea, extinderea ºi modernizarea drepturi ca ºi când l-ar fi avut în "Suntem pe primul loc în Liga a II-a, avem 
întregii baze sportive. proprietate" a spus Drãgulin.rezultate notabile în fotbalul local. Este 

Proiectul de Hotãrârea privind cedarea nevoie de o amenajare corespunzãtoare a 
Complexul, situat pe bulevardul Republicii, Complexului Sportiv Dunãrea în Complexului Sportiv „Dunãrea" astfel încât 
este format din terenuri ºi construcþii dupã administrarea Consiliului Judeþean se va meciurile care vor urma sã se desfãºoare la 
cum urmeazã: afla pe ordinea de zi a primei ºedinþe nivelul Ligii I", a declarat preºedintele 
l suprafaþã teren central – 24.162 mp Consiliului Judeþean Cãlãraºi, Vasile Iliuþã. ordinare de plen a Consiliului Local, 

programatã pe 31 ianuarie.suprafaþã teren – 8.986 mp Biroul de presã 

l 
l 

l 

3ACTUALITATE2 ACTUALITATE

Miercuri, 17 ianuarie, primarul 
municipiului Cãlãraºi, Daniel 
ªtefan Drãgulin, alãturi de 
viceprimarii Viorel Ivanciu ºi 
Dragoº Coman ºi administratorul 
public Valentin Deculescu, a avut 
o primã întâlnire cu reprezentanþii 
firmelor de telecomunicaþii care 
opereazã în reºedinþa noastrã de 
judeþ ºi cu cei ai distribuitorului 
de energie electricã. 

Au fost prezenþi reprezentanþi ai E-
Distribuþie Dobrogea, Enel, Telekom, RCS-
RDS, TGT (un integrator de proiecte care 
activeazã în alte oraºe) ºi UPC. Totodatã, 
invitaþi la discuþii au fost ºi instituþiile 
publice IPJ Cãlãraºi, STS Cãlãraºi ºi 
Direcþia Judeþeanã de Informaþii. Le 
mulþumim tuturor pentru prezenþã!
Tema a fost aceea a demarãrii unor 
proiecte comune prin care cablurile de 
energie electricã si telecomunicaþii sã fie 
introduse în subteran. Prima investiþie din subteran. principale. Vor urma serii de întâlniri între 
municipiul Cãlãraºi unde cei menþionaþi proiectantul strãzii Griviþa ºi proiectanþii În principiu, toþi cei prezenþi au fost de 
trebuie sa conlucreze este modernizarea firmelor de telecomunicaþii ºi distribuþie acord sa colaboreze in vederea susþinerii 
strãzii Griviþa, unde atât cablurile de energie electricã pentru ca, in cel mai doleanþelor Primãriei Municipiului 
energie electrica, cât ºi cele de scurt timp, sã se gãseascã cele mai bune Cãlãraºi ca aceste reþele sa devinã 
telecomunicaþii trebuie sa treacã în soluþii.subterane, la început, pe strãzile 

Încã din toamna anului trecut, Direcþia de Urbanism a 
demarat o serie de întâlniri cu arhitecþi cãlãrãºeni 
pentru gãsirea de soluþii privind reconfigurãri spaþiale 
în zone de blocuri. Anul acesta, mai exact la finalul 
lunii februarie, primele 4 documentaþii, aferente a 4 
zone din municipiu, vor fi gata. Este vorba de :
-strada Belºugului, blocurile I23-I32
-strada Belºugului, blocurile K11-K12
-strada Luceafãrului, in spatele blocului E23
-strada Trandafirilor, blocurile D23-D25
Dupã finalizarea proiectãrii ºi dupã aprobarea 
bugetului pentru acest an, se va trece la procedurile 
de achiziþie publicã a lucrãrilor de execuþie (începând 
cu luna martie). Se þinteºte crearea a aproximativ 80 
de locuri de parcare in zona blocurilor I23-I32, a 
aproximativ 50 de locuri de parcare in zona blocurilor 
K11-K12, a aproximativ 80 de locuri de parcare in zona 
blocului E23 ºi a 150 de locuri de parcare pe 
Trandafirilor (aici, se va amenaja ºi un loc de joaca de 
aproximativ 1.000 de mp).
Tot anul acesta se va continua cu proiectarea ºi a altor 
zone, arhitectul-sef al municipiului Cãlãraºi, Laurenþiu 
Samoilã, arãtând faptul cã se vor trata cu prioritate 
zonele limitrofe cãilor de comunicaþie principale.

Sursa Facebook / Primaria Municipiului Calarasi

n Primãria Cãlãraºi

Marþi, 16 ianuarie, a fost semnat contractul pentru 
continuarea lucrãrilor de execuþie la obiectivul de 
investiþii "Centrul Judeþean de Culturã ºi Administraþie 
Publicã "Barbu ªtirbei" - Biblioteca Judeþeanã "Alexandru 
Odobescu", este anunþul postat de conducerea 
Consilliului Judeþean pe pagina de facebook a instituþiei. 
Valoarea contractului este de 4.032.264 lei (fãrã TVA), iar 
perioada de finalizare este de 12 luni. Pe lângã lucrãrile 
necesare pentru realizarea construcþiei, constructorul se 
obligã sã asigure dotãrile ºi mobilierul aferent., se mai 
aratã în comunicatul transmis pe facebook.

Începând cu facturile emise dupã data de 15.05.2017, magazin cu semnul galben PayPoint ºi sã comunice 
clienþii ECOAQUA Cãlãraºi îºi pot plãti facturile de apã ºi vânzãtorului ce tip de platã doreºte sã efectueze. Dupã 
canalizare extrem de simplu ºi rapid, prin intermediul scanarea codului de bare de pe facturã, clientul 
terminalelor din magazinele cu siglã galbenã PayPoint menþioneazã suma pe care doreºte sã o plãteascã iar 
din toatã þara. vânzãtorul va încasa banii în numerar ºi îi va oferi un bon 

cu toate detaliile tranzacþiei (data plãþii, suma, locaþia, Acest lucru este posibil datoritã semnãrii unui acord de 
furnizorul etc). Consumatorii nu sunt condiþionaþi de colaborare între PayPoint România, principalul operator 
achiziþionarea unor articole din magazine ºi nu existã de plãþi în numerar ºi încãrcare electronicã prin puncte 
comisioane pentru tranzacþionãri serviciul fiind gratuit.de retail, ºi ECOAQUA Cãlãraºi, operatorul regional de 

apã ºi canalizare din judeþul Cãlãraºi. Cele mai apropiate magazine partenere PayPoint pot fi 
identificate pe site-ul companiei, la adresa Serviciul se adreseazã clienþilor ECOAQUA Cãlãraºi din 
www.paypoint.com/romania, sectiunea „Localizare localitãþile Cãlãraºi, Lehliu Garã, Fundulea, Lehliu Sat ºi 
comerciant", sau pe site-ul operatorului ECOAQUA Dorobanþu. Pentru a efectua o platã, clientul trebuie 
www.ecoaqua.ro, secþiunea Anunþuri.doar sã se prezinte cu factura în cel mai apropiat 

Preºedintele Vasile Iliuþã a declarat recent Ne vom încadra în procentul de 5% indicat de 
într-o conferinþã de presã cã pentru partea a Legea 69 încheind contracte de finanþare. Sã 
doua a sezonului 2017 – 2018 al ligii a 2-a, vedem ce vom face cu AJF Cãlãraºi". În 2017, 
Dunãrea va primi din bugetul Consiliului instituþia condusã de Dorinel Dincã a reuºit sã 
Judeþean suma de 2 milioane de lei. acceseze un proiect în baza Legii 350 / 2005, 
„Finanþarea se va face în baza Legii 69 / 2000. 90% din suma proiectului fiind susþinutã din 
Am planificat pentru Dunãrea suma de 2 fonduri nerambursabile de Consiliul Judeþean.
milioane de lei pânã în iunie când va avea loc Prezent la conferinþã, primarul municipiului 
ºi rectificarea bugetarã. Poate cu aceºti bani Cãlãraºi, Dan Drãgulin a spus „Creionasem un 
vom reuºi sã pregãtim ºi startul viitorului buget însã au intervenit niºte probleme. În 
sezon." a spus Iuliuþã care a mai precizat. orice caz vom încerca sã mergem pe 
„Pentru handbal vom aloca suma de 1,8 finanþarea anului trecut (...) Nu cred cã va 
milioane lei. CSM Cãlãraºi va primi 1,1 exista vreo problemã legatã de finanþare în 
milioane lei iar DJTS Cãlãraºi, 50 de mii de lei. acest an" a declarat Drãgulin.

Marian Sbârcea ºi-a pierdut mandatul de consilier 
judeþean PSD, a anunþat vineri în deschiderea 
ºedinþei extraordinare a CJ Cãlãraºi, secretarul 
instituþiei, Emil Muºat.

În vara anului trecut, Sbârcea a reuºit sã obþinã în instanþã, 
la Tribunalul Cãlãraºi, „suspendarea Hotãrârii nr.3/2017 a 
Biroul Permanent al Organizaþiei Municipale a PSD Cãlãraºi, 
a Ordinului Prefectului Jud.Cãlãraºi nr.115/2017 ºi a 
Hotãrârii Consiliului Judeþean Cãlãraºi nr.73/2017 pânã la 
pronunþarea instanþei de fond" rãmânând în funcþie pentru 
60 de zile. Fostul vicepreºedinte al organizaþiei judeþene 
PSD Cãlãraºi a pierdut în schimb procesul la Curtea de Apel, 
instanþa hotãrând la mijlocul lunii decembrie 2017, 
urmãtoarele: Admite recursurile. Caseazã sentinþa civilã 
recuratã ºi rejudecând în fond: Respinge cererea de 
suspendare executare acte administrative unilaterale 
(Hotãrârea nr. 3/27.02.2017 a Biroului Permanent Local al 
Organizaþiei Municipale Cãlãraºi a PSD, Ordinul Prefectului 
Judeþului Cãlãraºi nr. 115/2017 ºi Hotãrârea Consiliului 
Judeþean Cãlãraºi nr. 73/2017) ca nefiind întrunite 
cumulativ condiþiile art. 14 din Legea nr. 554/2004. Obligã 
intimatul – reclamant la plata cãtre partea recurentã – 
pârâtã Biroul Permanent Local al Organizaþiei municipale a 
Partidului Social Democrat Cãlãraºi a sumei de 1.000 de lei, 
cu titlu de cheltuieli de judecatã în recurs, respectiv 
onorariu de avocat, în cond. art. 451 ºi art. 453 NCPC. 
Definitivã. Pronunþatã azi, 11.12.2017, în cond. art. 402 
rap. la art. 396 alin. 2 din Legea nr. 134/2010 privind Codul 
de procedurã civilã, republicatã, prin punerea soluþiei la 
dispoziþie prin mijlocirea grefei instanþei. Document: 
Hotãrâre 5305/2017  11.12.2017
În urmãtoarea ºedinþã a Consiliului Judeþean, PSD Cãlãraºi 
va desemna candidatul care va ocupa locul rãmas vacant 
dupã excluderea lui Marian Sbârcea. Urmãtorul pe listã 
este Marian Ichim, aflat pe locul 19.

Proiectul de Hotãrâre privind Sportiv Municipal ,,Dunãrea fost atribuit ºi totodatã se suprafaþã spaþiu administrativ, 
darea în administrarea Cãlãraºi, aflat în domeniul public interzice închirierea imobilului teren, alei ºi construcþii = 
Consiliului Judeþean Cãlãraºi a al municipiului Cãlãraºi ºi în teren ºi construcþii-Complexul 21027,58 mp, pe o perioada de 
imobilului teren ºi construcþii- administrarea Consiliului Local Sportiv Municipal ,,Dunãrea 20 de ani. 
Complexul Sportiv Municipal Cãlãraºi situat în municipiul Cãlãraºi  precum ºi utilizarea în Instituþia prezidatã de Vasile 
,,Dunãrea Cãlãraºi , aflat în Cãlãraºi, b-dul Republicii, nr. 39,  alte scopuri. Iliuþã „intenþioneazã sã 
domeniul public al municipiului din care: suprafaþã teren central Consiliul Judeþean Cãlãraºi, prin efectueze lucrãri care vizeazã 
Cãlãraºi ºi în administrarea (teren ºi construcþii)-24162 mp; HCL  6/12.01.2018, a soliciat reabilitarea, extinderea ºi 
Consiliului Local Cãlãraºi situat suprafaþã teren =8986 mp; transmiterea unui imobil din modernizarea celor mai 
în municipiul Cãlãraºi, b-dul suprafaþã teren=3501 mp si domeniul public al municipiului importante obiective care 
Republicii, nr. 39, se va afla pe suprafaþã spaþiu administrativ, Cãlãraºi ºi administrarea compun Complexul Sportiv 
ordinea de zi a ºedinþei ordinare teren, alei ºi Consiliului Local al municipiului Municipal "Dunãrea" Cãlãraºi, 
de plen a Consiliului Local construcþii=21027,58 mp (fãrã Cãlãraºi în administrarea din dorinþa de a acorda un acces 
muncipal Cãlãraºi ce va avea loc documentaþie cadastralã), pe o Consiliului Judeþean respectiv facil cetãþenilor judeþului 
pe 31 ianuarie.  Potrivit perioada de 20 de ani." Imobilul Complexul Sportiv Municipal Cãlãraºi iubitori ai sportului." se iniþatorului PH, primarul Dan teren ºi construcþii-Complexul Dunãrea, situat în municipiul aratã în Expunerea de Motive. Drãgulin, se stipuleazã la art. 1 Sportiv Municipal ,,Dunãrea Cãlãraºi, b-dul Republicii, nr. 39 

Consiliul Local Cãlãraºi este cã „se aprobã darea în Cãlãraºi, situat în municipiul din care: suprafaþã teren central 
membru asociat al AFC Dunãrea administrarea Consiliului Cãlãraºi, b-dul Republicii, nr. 39, (teren ºi construcþii)-24162 mp; 
2005 Cãlãraºi alãturi de Consiliul Judeþean Cãlãraºi a imobilului nu va putea fi folosit în alte suprafaþã teren =8986 mp; 
Judeþean ºi SC Ecoaqua SA. teren ºi construcþii-Complexul scopuri decât cel pentru care a suprafaþã teren=3501 mp si 
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n PSD

Marian Sbârcea ºi-a pierdut 
mandatul de consilier judeþean

A fost semnat contractul pentru 
continuarea lucrãrilor de 

execuþie la Biblioteca Judeþeanã

n CJ Cãlãraºi

Proiectul privind darea în administrarea CJ 
a stadionului, pe ordinea de zi a ºedinþei CL

n ECOAQUA Cãlãraºi

Plata facturilor se poate face prin intermediul 
terminalelor din magazinele cu siglã galbenã PayPoint

n CJ Cãlãraºi

Dunãrea va primi 2 milioane de lei 
pânã la rectificarea bugetarã din iunie

n CJ Cãlãraºi

Consilierii judeþeni ºi-au dat acordul preluãrii 
în administrare a Complexului Sportiv „Dunãrea“

Potrivit datelor centralizate de rambursate si prefinanþãrile, 
Ministerului Dezvoltãrii Regionale, echivalent a 11,07%. Peste 1,37 
Administraþiei Publice ºi Fondurilor miliarde euro (6,09%) însumeazã 
Europene (MDRAPFE), la data de 19 plãþile cãtre beneficiari, din care 1,23 
ianuarie, 1,09 miliarde euro este miliarde euro au fost deja solicitaþi CE 
suma primitã de la Comisia prin cereri de platã. La sfarºitul anului 
Europeanã (CE) cu titlul de 2017, sumele erau foarte apropiate 
rambursare pentru programele celor de mai sus, singura diferenþã 
operaþionale gestionate de MDRAPFE fiind legatã de plãþile cãtre 
ºi finanþate din fonduri europene beneficiari, unde procentul a fost de 
structurale ºi de investiþii (cu excepþia 6,03%, respectiv 1,36 mld euro.
programelor de cooperare teritorialã 

Pe fondurile Structurale ºi de Investiþii europeanã), ceea ce reprezintã 
Europene (ESI), inclusiv PNDR ºi 4,83%., susþine senatorul PSD 
POPAM, gestionate de MADR, rata Cãlãraºi, Roxana Paþurcã, pe pagina 
rambursãrilor este de peste 10%.personalã de facebook care continuã 
1,7 miliarde euro este suma încasatã "2,5 miliarde euro este suma totalã 
prin Fondul European pentru primita de la CE pentru aceleaºi 
Garantare Agricolã (FEGA)"programe, incluzînd sumele 

propunerea sa, sã fie protejatã în perioada imediat urmãtoare, problema educaþiei. Reprezentantul Anul 2017 a fost bogat în 
agricultura ºi zootehnia prin dacã s-ar gãsi un loc de muncã. În statului cere completarea art. 99 iniþiative legislative depuse 
reducerea semnificativã a presiunii din Legea educaþiei naþionale acelaºi timp, angajatorii nu vor mai de domnul deputat Cristian 
fiscale asupra producãtorului nr.1/2011 prin înfiinþarea în fiecare fi obligaþi sã depunã declaraþii la 

George Sefer, iniþiativele român. instituþie de învãþãmânt a unui structurile teritoriale ale Agenþiei 
dânsului vizând cabinet de consiliere psihologicã, Naþionale de Administrare Fiscalã.Stoparea migraþiei, dar ºi un prim 

unde sã-ºi desfãºoare activitatea un îmbunãtãþirea vieþii sociale a pas pentru înlesnirea gãsirii unui loc Sãrãcia, pierderea unui loc de 
psiholog ºcolar, care sã aibã în oamenilor de rând. de muncã se poate regãsi în muncã ºi problemele cotidiene 
evidenþã un numãr de 400 de elevi, 

modificarea ºi completarea Legii adunate la un loc pot provoca 
ºi nu de 800 aºa cum se prevede în 

nr.76/2002 privind sistemul consecinþe grave asupra Preocupat de migrarea în masã a prezent. Necesitatea funcþionãrii 
consumatorului de contract de asigurãrilor pentru ºomaj ºi românilor, dar în special a tinerilor unor astfel de cabinete de consiliere 
credite. Legea actualã nu protejeazã stimularea ocupãrii forþei de din mediul rural, parlamentarul în ºcoli se impune din cauza soldate cu decese. Din acest motiv, aceºti cetãþeni aºa cum o face muncã. Deputatul PMP propune Cristian George Sefer a propus situaþiei cu care se confruntã deputatul Sefer îºi doreºte modelul european. Dimpotrivã, impunerea unei proceduri de impunerea obligativitãþii învãþãmântul românesc: violenþa instituirea obligativitãþii efectuãrii ºi începe executarea silitã cu riscul ca acordare a indemnizaþiei de ºomaj administraþiilor publice locale în a din ºcoli, creºterea abandonului promovãrii unui curs de prim ajutor cetãþeanul în cauzã sã-ºi piardã care sã degreveze atât ºomerii, cât atribui terenuri pentru tineri în ºcolar, sinuciderile în rândul elevilor, în trafic, condiþie obligatorie pentru bunul imobil, de regulã, locuinþa ºi angajatorii de sarcina procurãrii ºi scopul construcþiei de locuinþe dezinteresul din ce în ce mai crescut obþinerea permisului de conducere. familialã cu care a garantat. Cristian proprietate personalã. eliberãrii de documente ºi sã faþã de ºcoalã, copiii lãsaþi în grija Acþiunea este justificatã, având în Sefer ºi colegii sãi propun transfere rolul activ în acest De asemenea, salariile mici din bunicilor de cãtre pãrinþii plecaþi la vedere cã peste 50% dintre decese protejarea celor care se aflã în domeniu, autoritãþilor ºi instituþiilor domeniul agro-zootehnic determinã muncã în strãinãtate. au loc în primele minute de dupã situaþii critice.publice. Astfel, ºomerul va fi tinerii apþi de muncã si pricepuþi în accident.

Deputatul se aratã îngrijorat de concentrat strict pe cãutarea unui domeniu sã plece în afara þãrii. Din Un alt aspect important pe care îl 
numãrul mare de accidente rutiere Biroul de presã al deputatului acest motiv, deputatul Cristian loc de muncã, arãtându-ºi totodatã accentueazã Cristian George Sefer 
petrecute pe teritoriul României, Cristian George SeferGeorge Sefer insistã, prin disponibilitatea de-a începe lucrul în propunerile sale legislative este 

Deputat Cristian George Sefer - 40 de iniþiative legislative 
depuse în anul 2017 pentru bunãstarea cetãþenilor români

REMAT SA CÃLÃRAªI angajeazã absolvent/ã 
de studii superioare economice,  profil 
economic cu diplomã de licen?ã, pentru 
evidenþa gestiunilor de valori materiale.
Cerinþe:
l experienþa minim 3(trei) ani;
l cunoºtinte operare PC MS Office, Excel
l abilitãþi bune de comunicare;
l capacitate de concentrare;
l receptivitate;
l seriozitate.
Salariu motivant ºi condiþii avantajoase de 
muncã.
CV-urile se trimit pânã la data de 
31.01.2018,  prin: email la adresa: 
silica.calarasi@metalrom.ro sau la sediul 
societãþii din Cãlãraºi, str.Varianta Nord nr.1, 
Birou Resurse Umane, de luni pânã vineri, 
între orele 09ºº - 16ºº. Relaþii la telefon: 
0242-331821 interior 128.
Interviul va avea loc în data de 01.02.2018, 
orele 10.00, la sediul societãþii.

Primul pas spre un oraº SMART

n PSD

 R. Paþurcã: Peste 3,5 miliarde euro, fonduri 
nerambursabile, a încasat România în anul 2017

n Primãria Cãlãraºi

Proiecte pilot de reconfigurare 
spaþialã în zone aferente 

ansamblurilor de locuinþe!

Remat SA 
Anunþ angajare economist
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