
Expunerea de motive la proiectul 
de hotãrâre amintit anterior.

Unul dintre susþinãtorii acestei 
Hotãrâri a fost managerul 
Spitalului, Valentin Emanoil care a 
declarat în faþa aleºilor judeþeni cã 
în 2017, urmare a acordãrii acestor 2018. Prin excepþie, medicii Pe ordinea de zi a ºedinþei 

angajaþi cu contracte de muncã pe stimulente, nu mai puþin de 24 de ordinare de plen a 
duratã determinatã au obligaþia de medici noi îºi desfãºoarã activitatea Consiliului Judeþean 
a semna un angajament conform în SJU Cãlãraºi. „Începând cu acest 

desfãºuratã marþi dupã- cãruia vor desfãºura activitatea în an, auzind de facilitãþile care s-au 
amiazã s-a aflat ºi Hotãrârea cadrul Spitalului Judeþean de acordat medicilor noi care au venit 

Urgenþã „Dr. Pompei Samarian" pentru stabilirea ºi în SJU Cãlãraºi, s-au prezentat 8 
Cãlãraºi pe toatã durata convenitã a medici noi. Eforturile au început acordarea unor stimulente 
contractului. din 2017. Aceste stimulente au financiare lunare medicilor 

fost acordate începând cu luna În textul Hotãrârii se mai precizeazã din cadrul Spitalului 
cã nerespectarea angajamentelor iulie 2017 ºi pânã în decembrie au 

Judeþean de Urgenþã „Dr. atrage obligaþia persoanelor beneficiat 24 de medici tineri care 
Pompei Samarian" Cãlãraºi. beneficiare de restituire a au venit în spital. Suma care a fost 

stimulentului financiar acordat, cu acordatã acestor medici a fost în 
excepþia cazului în care contractele 2017 de 473 mii lei" a spus În 2018, potrivit Hotãrârii mai sus 
individuale de muncã ale acestor managerul SJUC care a explicat ºi amintite, se vor acorda în principal, 
persoane înceteazã din motive motivele pentru care ar fi necesarã dar nu exclusiv, stimulente 
neimputabile lor. acordarea de astfel de stimulente.financiare lunare medicilor angajaþi 

cu contract de muncã pe duratã Sumele cu titlu de stimulente 
„E foarte important sã vedeþi ce nedeterminatã, medicilor încadraþi financiare se acordã în limita unui 
salariu brut are un medic, ce cu contract individual de muncã cu plafon maxim de 80.000 lei/lunar ºi 
salariu net primeºte ºi sã ºtiþi cã timp parþial pentru efectuarea se asigurã din bugetul propriu al 
face naveta din Bucureºti. Salariul gãrzilor, precum ºi medicilor Judeþului Cãlãraºi fiind prevãzute în Hotãrârile Consiliului Judeþean administrative care fac referire ºi la 
brut al unui medic angajat ºi mã angajaþi cu contracte de muncã pe bugetul de venituri ºi cheltuieli al Cãlãraºi nr. 133 din 29.06.2017 ºi anul 2017, propun adoptarea unei 
refer aici la un medic specialist duratã determinatã, angajaþi în Spitalului Judeþean de Urgenþã „Dr. nr. 153 din 30.08.2017, sfera noi hotãrâri, care va include toate 
chirurgie plasticã, este de 5095 lei. cursul anilor 2017 ºi 2018, pe baza Pompei Samarian" Cãlãraºi. beneficiarilor Hotãrârii Consiliului aceste modificãri ºi completãri, 
El rãmâne la final, în mânã doar cu criteriilor stabilite de Consiliul de Judeþean Cãlãraºi nr. 103 din pentru acordarea de stimulente „Prin Hotãrârea Consiliului 
suma de 3187 lei. Acest medic face administraþie al Spitalului Judeþean 31.05.2017 a fost extinsã în sensul financiare pentru medicii angajaþi Judeþean Cãlãraºi nr. 103 din 
naveta 22 de zile pe lunã. de Urgenþã "Dr. Pompei Samarian" includerii ºi a categoriilor de medici cu contract de muncã pe duratã 31.05.2017 pentru stabilirea ºi 
Calculând 110 lei pe drum, în Cãlãraºi. încadraþi cu contract individual de nedeterminatã, medicilor încadraþi acordarea unor stimulente 
condiþiile în care sunt 260 km de muncã cu timp parþial ºi medici cu contract individual de muncã cu Persoanele beneficiare au obligaþia financiare lunare medicilor din 
parcurs, cheltuie 2420 de lei din angajaþi cu contracte de muncã pe timp parþial pentru efectuarea de a semna în prealabil un cadrul Spitalului Judeþean de 
3187 lei. Dacã vrem sã avem un duratã determinatã din cadrul gãrzilor, precum ºi medicilor angajament conform cãruia vor Urgenþã "Dr. Pompei Samarian" 
spital cu servicii medicale de înaltî Spitalului Judeþean de Urgenþã "Dr. angajaþi cu contracte de muncã pe desfãºura activitatea, în cadrul Cãlãraºi, instituþia noastrã a 

Pompei Samarian" Cãlãraºi. duratã determinatã, în cadrul calitate, trebuie sã facem în aºa fel Spitalului Judeþean de Urgenþã „Dr. întreprins demersuri importante în 
Spitalului Judeþean de Urgenþã "Dr. încât sã-l determinãm pe medic sã Pompei Samarian" Cãlãraºi, pentru vederea asigurãrii necesarului de Întrucât Hotãrârea nr. 103/2017 a 
Pompei Samarian" Cãlãraºi, stabiliþi rãmânã la noi" a conchis Valentin o perioadã de cel puþin doi ani medici pentru aceastã unitate suferit modificãri ºi completãri 
cu avizul conform al Consiliului de calculatã de la data semnãrii Emanoil, managerul interimar al sanitarã publicã din reþeaua substanþiale prin Hotãrârile nr. 
Administraþie." se aratã în angajamentului asumat în anul SJU Cãlãraºi.Consiliului Judeþean Cãlãraºi. Prin 133/2017 ºi 153/2017, acte 
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Prima ºedinþã ordinarã de plen a 
Consiliului Local municipal 
Cãlãraºi n-a fost lipsitã de 
momente tensionate. Proiectul 
de hotãrâre privind aprobarea  
documentatiei tehnico-
economica - faza Proiect Tehnic 
,,Amenajare peisagisticã ºi 
modernizare B-dul N.Titulescu 
între str. Corniºei ºi str. 
Locomotivei" a stârnit o 
polemica, pe alocuri, chiar acidã 
între consilierii PSD ºi primarul 
Dan Drãgulin. 

În ciuda argumentelor prezentate de 
Drãgulin dar ºi de reprezentanþii 
proiectantului, proiectul n-a întrunit 
numãrul de voturi minim necesar nu 
doar din cauza opoziþiei manifestate de 

Mircea Vodã, strada Griviþa ºi multe alte din proiect? Pentru cã strada Griviþa va aleºii locale PSD, acestora adãugându-li-
proiecte importante de infrastructurã fi modernizatã ºi la nivel de trotuare ºi se ºi fostul primar, Nicolae Dragu, în 
sunt prinse în bugetul din acest an! Deci, spaþii verzi.prezent consilier din partea Partidului 
domnilor consilieri PSD, domnule fost Dreptãþii Sociale. "Cu regret constat, ca Pentru o corectã informare, amenajarea 
primar Dragu, ºtim care sunt prioritãþile edil al acestui oraº, cã modernizarea peisagisticã a Bulevardului Nicolae 
acestui oraº, ºtiþi foarte bine care sunt unei capitale de judeþ are piedici din Titulescu se ridicã la circa 6,5 de 
paºii de parcurs pânã când astfel de cauza unei opoziþii politice fãcutã doar milioane de lei, ca ºi indicatori (în 
proiecte importante de infrastructurã de dragul de a vota împotriva actualului legãturã directã cu standardele de cost 
ajung sã fie implementate! Unul dintre Executiv al Primãriei Municipiului de la nivel de þarã). Din practicã se 
aceºti paºi este ºi aprobarea cunoaºte foarte clar cã dupã licitaþie, 
indicatorilor tehnico-economici ai unui valoarea unui asemenea proiect scade ºi 
proiect. V-aþi opus ieri acestora, la 70%. La fel s-a întâmplat ºi cu 
motivând ºi costul total al lucrãrilor pe ªoseaua de Rocadã (5,6 milioane 
care noi le-am gândit necesare pentru estimat, 4 milioane valoarea 
un bulevard ca Nicolae Titulescu, unul contractatã). Consilierii PSD au uitat. 
dintre cele mai aglomerate artere de Cum a uitat ce înseamnã administraþie 
circulaþie (ºcoala cu acelaºi nume care din vârful Executivului ºi ºeful 
se aflã pe acesta este ºi cea mai mare consilierilor locali PSD, domnul Marius 
unitate de învãþãmânt din oraº!). Dorim Dulce. Acum, de dragul opoziþiei, îºi 
ca acest oraº sã se modernizeze! criticã uneori ºi fostele sale proiecte ca 
Procesul e deja început, chiar dacã nu vã viceprimar. Sunt aici sã îi reamintesc. 

Cãlãraºi! Consilierii locali PSD, cu convine, dragi consilieri PSD, dragi Costurile acestui proiect sunt împãrþite 
ajutorul fostului primar Nicolae Dragu, guvernanþi PSD care aþi refuzat proiecte astfel: carosabil (suprastructurã)-45%, 
NU au aprobat în ºedinþa ordinarã de importante depuse de municipiul trotuare-28%, infrastructurã-10%, 
miercuri, proiectul de hotãrâre ce viza Cãlãraºi spre finanþare pe PNDL!" a iluminare stradalã-8%, scurgerea 
modernizarea Bulevardului Nicolae declarat Drãgulin prin intermediul unui apelor-4%, spaþii verzi-4%, siguranþa 
Titulescu. Printr-o propagandã cu care comunicat de presã, continuând circulaþiei-1%.
ne-a obiºnuit PSD-ul în actualul Consiliu „Strãzile Bucureºti ºi Prelungirea 
local, au fost invocate argumente ce þin Bucureºti se vor moderniza la nivel de Cert este cã nu ne vom lãsa bãtuþi. Vom 
de alte prioritãþi pe care ar trebui sã le carosabil, trotuare ºi spaþii verzi cu lupta în continuare pentru proiectele de 
avem pentru acest municipiu. Bugetul ajutorul fondurilor europene. Strada modernizare ale acestui oraº! De asta sã 
anului 2018 contrazice aceastã Griviþa este ºi ea în proiectare. La fel o fie siguri toþi cãlãrãºenii!" a fost mesajul 
propagandã. Canalizarea cartierului sã vã opuneþi, când va trebui sã transmis prin intermediul unui comunicat 
Mãgureni, asfaltarea strãzilor din aprobaþi indicatorii tehnico-economici de presã de primarul Dan Drãgulin.

Primarul municipiului Cãlãraºi, Daniel 
ªtefan Drãgulin, a semnat, la Ministerul 
Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei 
Publice, contractul de finanþare pentru 
obiectivul "Înfiinþare creºã în municipiul 
Cãlãraºi, judeþul Cãlãraºi".

Contractul de finanþare semnat este pentru Programul 
Naþional de Dezvoltare Localã, subprogramul 
Regenerarea urbanã a municipiilor ºi oraºelor, 
domeniul realizare/extindere/reabilitare/ 
modernizare/dotare a unitãþilor de învãþãmânt 
preuniversitar, respectiv creºe, grãdiniþe, ºcoli 
generale, licee, colegii naþionale, precum ºi alte 
unitãþi de învãþãmânt preuniversitare, înfiinþate 
potrivit legii. Contractul de finanþare are o valoare de 
2.038.180,17 lei, iar valoarea totalã a investiþiei este 
de 2.328.529,95 lei.

Creºa va fi amplasatã pe un teren din incinta ªcolii 
numãrul 6, clãdirea va avea regimul de înãlþime P+1 ºi 
va avea suprafaþa construitã de 421,05 mp ºi cea 
desfãºuratã de 842,10 mp.

Creºa va avea 2 grupe ºi un numãr maxim de 30 de 
copii.
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n Consiliul Judeþean Cãlãraºi

fi supusã aprobãrii lista de 
prioritãþi întocmitã de Comisia de 
analizã a cererilor de locuinþe 
construite pentru tineri în regim 
de închiriere prin programul ANL.
Totodatã, cãtre ANL a fost 
transmisã, de curând, suprafaþa de 

pe casa scãrii a început ºi montajul 8.621 mp ce aparþine domeniului În ºedinþa ordinarã a 
obiectelor sanitare, a uºilor de privat al municipiului Cãlãraºi, cu Consiliului Local Cãlãraºi din 
interior ºi a uºilor metalice de urmãtoarele propuneri în vederea 

luna februarie va fi supusã acces în apartamente. Totodatã au construirii de locuinþe pentru tineri 
aprobãrii lista de prioritãþi început ºi lucrãrile pentru destinate închirierii:

branºamentul blocului la reþeaua - suprafaþa de 4.308 mp în vederea întocmitã de Comisia de 
de gaz, energie, apã ºi canalizare. construirii a douã blocuri de analizã a cererilor de 
Chiar dacã termenul de finalizare locuinþe, cu câte douã tronsoane 

locuinþe construite pentru al acestor lucrãri a fost octombrie fiecare, regim de înãlþime 
tineri în regim de închiriere 2017, Agenþia Naþionalã pentru S+P+3E+M cu câte 18 unitãþi 

Locuinþe a permis continuarea locative pe fiecare tronsonprin programul ANL.
lucrãrilor cu penalitãþi de - suprafaþa de 4.313 mp în vederea 
întârziere fãrã termen de construirii a douã blocuri de Conform informaþiilor furnizate de 
finalizare, dar nu mai târziu de mai locuinþe, cu câte douã tronsoane Serviciul Public Centrale Termice ºi 
2018. fiecare, regim de înãlþime Administrare Fond Locativ din 
Blocul are 30 de apartamente: 6 S+P+3E+M cu câte 18 unitãþi subordinea Primãriei Municipiului 
apartamente cu o camerã, 16 locative pe fiecare tronsonCãlãraºi, în prezent se lucreazã, la 
apartamente cu 2 camere ºi 8 Ambele suprafeþe de teren se aflã acest bloc, pe casa scãrii (montaj 
apartamente cu 3 camere. în vecinãtatea DN21.gresie ºi finisaje), iar în interioarele 
În ºedinþa ordinarã a Consiliului termicã de tronson a fost instalatã, ºi amenajarea încãperii. Sursa Facebook / Primãria apartamentelor s-a terminat de 
Local Cãlãraºi din luna februarie va fiind inclus echipamentul aferent ºi Concomitent cu lucrãrile executate Municipiului Cãlãraºimontat gresia ºi faianþa. Centrala 

n Primãria Cãlãraºi

SC ECOAQUA SA Sucursala Cãlãraºi anunþã locatarii din apartamentele la care se emite factura cu coeficient de 
repartiþie a consumului de apã înregistrat de apometrul de branºament cã planificarea citirilor în aceeaºi zi pentru 

apometrul de branºament ºi apometrele din apartamente aferente perioadei 12-28 februarie 2018 este urmãtoarea:

Notã: Rugãm insistent ca locatarii sã fie prezenþi la domiciliu începând cu ora 16:30, sã permitã accesul în vederea efectuãrii citirii repartitoarelor 
(apometrelor) din apartamente ºi sã-ºi delege un reprezentant pentru fiecare scarã de bloc, pentru a participa la citirea apometrului de scarã.

12.02.2018 M2(D,E,F), J32
13.02.2018 N35, N36(A,B,C), N37, N38
14.02.2018 M14(1), M19(TR1,TR2,TR3), M20, N18, 
N19, N34, N36(D,E,F), J40
15.02.2018 M14(2), M15, N15, N17, J4, J16, J27, J30, 
J31, J33
16.02.2018 J55
19.02.2018 M3
20.02.2018 N33, N39
21.02.2018 N9, N11, N20, N32, N40, N41, N42, J41, 
J43, J44
22.02.2018 N5, N13, J45, J47, J52, J53
23.02.2018 N4, N8, N12, J1, J2, J17, J29, J51
26.02.2018 N2, N7, N10, N22, N23, N26, J11, J20, J21, 
J37, J38, J42
27.02.2018 N24, N27, N28, N29, N30, N31(A), J34, J35
28.02.2018 M19(TR4), N1, N16, N21, N25, N43, 
N31(B), J16, J23, J36, J48

12.02.2018 B30, B31, B32, D23(1,2,3), 
E6(A,B,C), E21(F), E22, F6
13.02.2018 B33, D23(4,5,6), D31, D32, 
E1(A,B), E6(D,E,F), E10
14.02.2018 B8, D25(1,2,3), E1(C,D,E,F)
15.02.2018 B9, ANL 2, D25(4,5,6), D26
16.02.2018 D6, D10, D11, D12, D20, 
D24(A,B,C), E13
19.02.2018 B7, B13, B14, B29, C12, C14, 
D13, D24(D,E), D28, F2
20.02.2018 B15, C15, C17, C18, D19, D21, 
D29, F3
21.02.2018 B16, B17, C19, C20, E16, F4, F7
22.02.2018 B18, D5, E19, F8
23.02.2018 B20, C16, E20, F9, F10
26.02.2018 D14, E15, F11
27.02.2018 D15, D16, D17
28.02.2018 A34, A35, A36, D18, F8, F9, F10

12.02.2018 H22, K5, K6( E), K16(A,B,C,D), L1, L2, L3, L39, I1, 
I21, I36
13.02.2018 H10, H11, K2, K6(A,B,C,D), K10, K16(E,F,G), L17, 
L18, L40, L46, L47
14.02.2018 H12, K7(A,B,C,D), L41, L19, L35, L48
15.02.2018 ANL 1, H21, K7(E,F,G,H,I), K19, L42, L43, I8, I15
16.02.2018 H4, H25*, H25, K13, K17, K18, K20, L6, L7
19.02.2018 H6, H16(B), K14, L20, L32, I12, I16, I23, I24, I25
20.02.2018 H-1, H-2, H3, H15, H17(A,B,C), K1, K8, L21, I13, 
I26, I27, I28
21.02.2018 G8, H17(D,E), K9, L22, L23, L24, I14
22.02.2018 G9, H18, L25, L31, L45, L49, L50, I17, I29, I30, I31, 
I32
23.02.2018 G10, K11, L26, L30(A)
26.02.2018 G11, G12, K12, K22(A,B,C), L13, L14, L15, L16, L27
27.02.2018 K15, K21, K22(D,E,F), L10, L11, L12, L28
28.02.2018 G13, G14, L4, L5, L8, L9, L29, L51, I33, I34, I35, 
I38

Muncipiul Cãlãraºi

Zona blocuri B, C, D, E, F Zona blocuri G, H, K, L, I Zona blocuri M, N, J

Oraºul 
Lehliu - Garã

27.02.2018 Bloc 9, 
Bloc 10, Bloc 12 MI, 
Bloc 12AS, Bloc 16, 
Bloc 20, Bloc 32 A, 
Bloc 32 B, Bloc 75G                         

28.02.2018 Bloc 1, 
Bloc 2, Bloc 3, Bloc 
4, Bloc 5, Bloc 6, 
Bloc 7, Bloc 8, Bloc 
11, Bloc 12*, Bloc 
40 A, Bloc 40 B

În atenþia locatarilor din apartamentele municipiului Cãlãraºi 
ºi oraºului Lehliu Garã / Citire apometre: 12-28 februarie

Stimulente financiare pentru atragerea medicilor 
în cadrul SJUC, într-un plafon lunar de 80 de mii de lei

n Cãlãraºi

Stadiul lucrãrilor la blocul ANL de locuinþe pentru 
tineri în regim de închiriere, de pe strada Muºeþelului

S-a semnat contractul 
de finanþare 

pentru obiectivul 
Înfiinþare creºã în 

municipiul Cãlãraºi

Drãgulin: Modernizarea unei capitale de judeþ are piedici 
din cauza unei opoziþii politice fãcutã doar de dragul 
de a vota împotriva actualului Executiv al Primãriei



Expunerea de motive la proiectul 
de hotãrâre amintit anterior.

Unul dintre susþinãtorii acestei 
Hotãrâri a fost managerul 
Spitalului, Valentin Emanoil care a 
declarat în faþa aleºilor judeþeni cã 
în 2017, urmare a acordãrii acestor 2018. Prin excepþie, medicii Pe ordinea de zi a ºedinþei 

angajaþi cu contracte de muncã pe stimulente, nu mai puþin de 24 de ordinare de plen a 
duratã determinatã au obligaþia de medici noi îºi desfãºoarã activitatea Consiliului Judeþean 
a semna un angajament conform în SJU Cãlãraºi. „Începând cu acest 

desfãºuratã marþi dupã- cãruia vor desfãºura activitatea în an, auzind de facilitãþile care s-au 
amiazã s-a aflat ºi Hotãrârea cadrul Spitalului Judeþean de acordat medicilor noi care au venit 

Urgenþã „Dr. Pompei Samarian" pentru stabilirea ºi în SJU Cãlãraºi, s-au prezentat 8 
Cãlãraºi pe toatã durata convenitã a medici noi. Eforturile au început acordarea unor stimulente 
contractului. din 2017. Aceste stimulente au financiare lunare medicilor 

fost acordate începând cu luna În textul Hotãrârii se mai precizeazã din cadrul Spitalului 
cã nerespectarea angajamentelor iulie 2017 ºi pânã în decembrie au 

Judeþean de Urgenþã „Dr. atrage obligaþia persoanelor beneficiat 24 de medici tineri care 
Pompei Samarian" Cãlãraºi. beneficiare de restituire a au venit în spital. Suma care a fost 

stimulentului financiar acordat, cu acordatã acestor medici a fost în 
excepþia cazului în care contractele 2017 de 473 mii lei" a spus În 2018, potrivit Hotãrârii mai sus 
individuale de muncã ale acestor managerul SJUC care a explicat ºi amintite, se vor acorda în principal, 
persoane înceteazã din motive motivele pentru care ar fi necesarã dar nu exclusiv, stimulente 
neimputabile lor. acordarea de astfel de stimulente.financiare lunare medicilor angajaþi 

cu contract de muncã pe duratã Sumele cu titlu de stimulente 
„E foarte important sã vedeþi ce nedeterminatã, medicilor încadraþi financiare se acordã în limita unui 
salariu brut are un medic, ce cu contract individual de muncã cu plafon maxim de 80.000 lei/lunar ºi 
salariu net primeºte ºi sã ºtiþi cã timp parþial pentru efectuarea se asigurã din bugetul propriu al 
face naveta din Bucureºti. Salariul gãrzilor, precum ºi medicilor Judeþului Cãlãraºi fiind prevãzute în Hotãrârile Consiliului Judeþean administrative care fac referire ºi la 
brut al unui medic angajat ºi mã angajaþi cu contracte de muncã pe bugetul de venituri ºi cheltuieli al Cãlãraºi nr. 133 din 29.06.2017 ºi anul 2017, propun adoptarea unei 
refer aici la un medic specialist duratã determinatã, angajaþi în Spitalului Judeþean de Urgenþã „Dr. nr. 153 din 30.08.2017, sfera noi hotãrâri, care va include toate 
chirurgie plasticã, este de 5095 lei. cursul anilor 2017 ºi 2018, pe baza Pompei Samarian" Cãlãraºi. beneficiarilor Hotãrârii Consiliului aceste modificãri ºi completãri, 
El rãmâne la final, în mânã doar cu criteriilor stabilite de Consiliul de Judeþean Cãlãraºi nr. 103 din pentru acordarea de stimulente „Prin Hotãrârea Consiliului 
suma de 3187 lei. Acest medic face administraþie al Spitalului Judeþean 31.05.2017 a fost extinsã în sensul financiare pentru medicii angajaþi Judeþean Cãlãraºi nr. 103 din 
naveta 22 de zile pe lunã. de Urgenþã "Dr. Pompei Samarian" includerii ºi a categoriilor de medici cu contract de muncã pe duratã 31.05.2017 pentru stabilirea ºi 
Calculând 110 lei pe drum, în Cãlãraºi. încadraþi cu contract individual de nedeterminatã, medicilor încadraþi acordarea unor stimulente 
condiþiile în care sunt 260 km de muncã cu timp parþial ºi medici cu contract individual de muncã cu Persoanele beneficiare au obligaþia financiare lunare medicilor din 
parcurs, cheltuie 2420 de lei din angajaþi cu contracte de muncã pe timp parþial pentru efectuarea de a semna în prealabil un cadrul Spitalului Judeþean de 
3187 lei. Dacã vrem sã avem un duratã determinatã din cadrul gãrzilor, precum ºi medicilor angajament conform cãruia vor Urgenþã "Dr. Pompei Samarian" 
spital cu servicii medicale de înaltî Spitalului Judeþean de Urgenþã "Dr. angajaþi cu contracte de muncã pe desfãºura activitatea, în cadrul Cãlãraºi, instituþia noastrã a 

Pompei Samarian" Cãlãraºi. duratã determinatã, în cadrul calitate, trebuie sã facem în aºa fel Spitalului Judeþean de Urgenþã „Dr. întreprins demersuri importante în 
Spitalului Judeþean de Urgenþã "Dr. încât sã-l determinãm pe medic sã Pompei Samarian" Cãlãraºi, pentru vederea asigurãrii necesarului de Întrucât Hotãrârea nr. 103/2017 a 
Pompei Samarian" Cãlãraºi, stabiliþi rãmânã la noi" a conchis Valentin o perioadã de cel puþin doi ani medici pentru aceastã unitate suferit modificãri ºi completãri 
cu avizul conform al Consiliului de calculatã de la data semnãrii Emanoil, managerul interimar al sanitarã publicã din reþeaua substanþiale prin Hotãrârile nr. 
Administraþie." se aratã în angajamentului asumat în anul SJU Cãlãraºi.Consiliului Judeþean Cãlãraºi. Prin 133/2017 ºi 153/2017, acte 
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Prima ºedinþã ordinarã de plen a 
Consiliului Local municipal 
Cãlãraºi n-a fost lipsitã de 
momente tensionate. Proiectul 
de hotãrâre privind aprobarea  
documentatiei tehnico-
economica - faza Proiect Tehnic 
,,Amenajare peisagisticã ºi 
modernizare B-dul N.Titulescu 
între str. Corniºei ºi str. 
Locomotivei" a stârnit o 
polemica, pe alocuri, chiar acidã 
între consilierii PSD ºi primarul 
Dan Drãgulin. 

În ciuda argumentelor prezentate de 
Drãgulin dar ºi de reprezentanþii 
proiectantului, proiectul n-a întrunit 
numãrul de voturi minim necesar nu 
doar din cauza opoziþiei manifestate de 

Mircea Vodã, strada Griviþa ºi multe alte din proiect? Pentru cã strada Griviþa va aleºii locale PSD, acestora adãugându-li-
proiecte importante de infrastructurã fi modernizatã ºi la nivel de trotuare ºi se ºi fostul primar, Nicolae Dragu, în 
sunt prinse în bugetul din acest an! Deci, spaþii verzi.prezent consilier din partea Partidului 
domnilor consilieri PSD, domnule fost Dreptãþii Sociale. "Cu regret constat, ca Pentru o corectã informare, amenajarea 
primar Dragu, ºtim care sunt prioritãþile edil al acestui oraº, cã modernizarea peisagisticã a Bulevardului Nicolae 
acestui oraº, ºtiþi foarte bine care sunt unei capitale de judeþ are piedici din Titulescu se ridicã la circa 6,5 de 
paºii de parcurs pânã când astfel de cauza unei opoziþii politice fãcutã doar milioane de lei, ca ºi indicatori (în 
proiecte importante de infrastructurã de dragul de a vota împotriva actualului legãturã directã cu standardele de cost 
ajung sã fie implementate! Unul dintre Executiv al Primãriei Municipiului de la nivel de þarã). Din practicã se 
aceºti paºi este ºi aprobarea cunoaºte foarte clar cã dupã licitaþie, 
indicatorilor tehnico-economici ai unui valoarea unui asemenea proiect scade ºi 
proiect. V-aþi opus ieri acestora, la 70%. La fel s-a întâmplat ºi cu 
motivând ºi costul total al lucrãrilor pe ªoseaua de Rocadã (5,6 milioane 
care noi le-am gândit necesare pentru estimat, 4 milioane valoarea 
un bulevard ca Nicolae Titulescu, unul contractatã). Consilierii PSD au uitat. 
dintre cele mai aglomerate artere de Cum a uitat ce înseamnã administraþie 
circulaþie (ºcoala cu acelaºi nume care din vârful Executivului ºi ºeful 
se aflã pe acesta este ºi cea mai mare consilierilor locali PSD, domnul Marius 
unitate de învãþãmânt din oraº!). Dorim Dulce. Acum, de dragul opoziþiei, îºi 
ca acest oraº sã se modernizeze! criticã uneori ºi fostele sale proiecte ca 
Procesul e deja început, chiar dacã nu vã viceprimar. Sunt aici sã îi reamintesc. 

Cãlãraºi! Consilierii locali PSD, cu convine, dragi consilieri PSD, dragi Costurile acestui proiect sunt împãrþite 
ajutorul fostului primar Nicolae Dragu, guvernanþi PSD care aþi refuzat proiecte astfel: carosabil (suprastructurã)-45%, 
NU au aprobat în ºedinþa ordinarã de importante depuse de municipiul trotuare-28%, infrastructurã-10%, 
miercuri, proiectul de hotãrâre ce viza Cãlãraºi spre finanþare pe PNDL!" a iluminare stradalã-8%, scurgerea 
modernizarea Bulevardului Nicolae declarat Drãgulin prin intermediul unui apelor-4%, spaþii verzi-4%, siguranþa 
Titulescu. Printr-o propagandã cu care comunicat de presã, continuând circulaþiei-1%.
ne-a obiºnuit PSD-ul în actualul Consiliu „Strãzile Bucureºti ºi Prelungirea 
local, au fost invocate argumente ce þin Bucureºti se vor moderniza la nivel de Cert este cã nu ne vom lãsa bãtuþi. Vom 
de alte prioritãþi pe care ar trebui sã le carosabil, trotuare ºi spaþii verzi cu lupta în continuare pentru proiectele de 
avem pentru acest municipiu. Bugetul ajutorul fondurilor europene. Strada modernizare ale acestui oraº! De asta sã 
anului 2018 contrazice aceastã Griviþa este ºi ea în proiectare. La fel o fie siguri toþi cãlãrãºenii!" a fost mesajul 
propagandã. Canalizarea cartierului sã vã opuneþi, când va trebui sã transmis prin intermediul unui comunicat 
Mãgureni, asfaltarea strãzilor din aprobaþi indicatorii tehnico-economici de presã de primarul Dan Drãgulin.

Primarul municipiului Cãlãraºi, Daniel 
ªtefan Drãgulin, a semnat, la Ministerul 
Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei 
Publice, contractul de finanþare pentru 
obiectivul "Înfiinþare creºã în municipiul 
Cãlãraºi, judeþul Cãlãraºi".

Contractul de finanþare semnat este pentru Programul 
Naþional de Dezvoltare Localã, subprogramul 
Regenerarea urbanã a municipiilor ºi oraºelor, 
domeniul realizare/extindere/reabilitare/ 
modernizare/dotare a unitãþilor de învãþãmânt 
preuniversitar, respectiv creºe, grãdiniþe, ºcoli 
generale, licee, colegii naþionale, precum ºi alte 
unitãþi de învãþãmânt preuniversitare, înfiinþate 
potrivit legii. Contractul de finanþare are o valoare de 
2.038.180,17 lei, iar valoarea totalã a investiþiei este 
de 2.328.529,95 lei.

Creºa va fi amplasatã pe un teren din incinta ªcolii 
numãrul 6, clãdirea va avea regimul de înãlþime P+1 ºi 
va avea suprafaþa construitã de 421,05 mp ºi cea 
desfãºuratã de 842,10 mp.

Creºa va avea 2 grupe ºi un numãr maxim de 30 de 
copii.
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n Consiliul Judeþean Cãlãraºi

fi supusã aprobãrii lista de 
prioritãþi întocmitã de Comisia de 
analizã a cererilor de locuinþe 
construite pentru tineri în regim 
de închiriere prin programul ANL.
Totodatã, cãtre ANL a fost 
transmisã, de curând, suprafaþa de 

pe casa scãrii a început ºi montajul 8.621 mp ce aparþine domeniului În ºedinþa ordinarã a 
obiectelor sanitare, a uºilor de privat al municipiului Cãlãraºi, cu Consiliului Local Cãlãraºi din 
interior ºi a uºilor metalice de urmãtoarele propuneri în vederea 

luna februarie va fi supusã acces în apartamente. Totodatã au construirii de locuinþe pentru tineri 
aprobãrii lista de prioritãþi început ºi lucrãrile pentru destinate închirierii:

branºamentul blocului la reþeaua - suprafaþa de 4.308 mp în vederea întocmitã de Comisia de 
de gaz, energie, apã ºi canalizare. construirii a douã blocuri de analizã a cererilor de 
Chiar dacã termenul de finalizare locuinþe, cu câte douã tronsoane 

locuinþe construite pentru al acestor lucrãri a fost octombrie fiecare, regim de înãlþime 
tineri în regim de închiriere 2017, Agenþia Naþionalã pentru S+P+3E+M cu câte 18 unitãþi 

Locuinþe a permis continuarea locative pe fiecare tronsonprin programul ANL.
lucrãrilor cu penalitãþi de - suprafaþa de 4.313 mp în vederea 
întârziere fãrã termen de construirii a douã blocuri de Conform informaþiilor furnizate de 
finalizare, dar nu mai târziu de mai locuinþe, cu câte douã tronsoane Serviciul Public Centrale Termice ºi 
2018. fiecare, regim de înãlþime Administrare Fond Locativ din 
Blocul are 30 de apartamente: 6 S+P+3E+M cu câte 18 unitãþi subordinea Primãriei Municipiului 
apartamente cu o camerã, 16 locative pe fiecare tronsonCãlãraºi, în prezent se lucreazã, la 
apartamente cu 2 camere ºi 8 Ambele suprafeþe de teren se aflã acest bloc, pe casa scãrii (montaj 
apartamente cu 3 camere. în vecinãtatea DN21.gresie ºi finisaje), iar în interioarele 
În ºedinþa ordinarã a Consiliului termicã de tronson a fost instalatã, ºi amenajarea încãperii. Sursa Facebook / Primãria apartamentelor s-a terminat de 
Local Cãlãraºi din luna februarie va fiind inclus echipamentul aferent ºi Concomitent cu lucrãrile executate Municipiului Cãlãraºimontat gresia ºi faianþa. Centrala 

n Primãria Cãlãraºi

SC ECOAQUA SA Sucursala Cãlãraºi anunþã locatarii din apartamentele la care se emite factura cu coeficient de 
repartiþie a consumului de apã înregistrat de apometrul de branºament cã planificarea citirilor în aceeaºi zi pentru 

apometrul de branºament ºi apometrele din apartamente aferente perioadei 12-28 februarie 2018 este urmãtoarea:

Notã: Rugãm insistent ca locatarii sã fie prezenþi la domiciliu începând cu ora 16:30, sã permitã accesul în vederea efectuãrii citirii repartitoarelor 
(apometrelor) din apartamente ºi sã-ºi delege un reprezentant pentru fiecare scarã de bloc, pentru a participa la citirea apometrului de scarã.

12.02.2018 M2(D,E,F), J32
13.02.2018 N35, N36(A,B,C), N37, N38
14.02.2018 M14(1), M19(TR1,TR2,TR3), M20, N18, 
N19, N34, N36(D,E,F), J40
15.02.2018 M14(2), M15, N15, N17, J4, J16, J27, J30, 
J31, J33
16.02.2018 J55
19.02.2018 M3
20.02.2018 N33, N39
21.02.2018 N9, N11, N20, N32, N40, N41, N42, J41, 
J43, J44
22.02.2018 N5, N13, J45, J47, J52, J53
23.02.2018 N4, N8, N12, J1, J2, J17, J29, J51
26.02.2018 N2, N7, N10, N22, N23, N26, J11, J20, J21, 
J37, J38, J42
27.02.2018 N24, N27, N28, N29, N30, N31(A), J34, J35
28.02.2018 M19(TR4), N1, N16, N21, N25, N43, 
N31(B), J16, J23, J36, J48

12.02.2018 B30, B31, B32, D23(1,2,3), 
E6(A,B,C), E21(F), E22, F6
13.02.2018 B33, D23(4,5,6), D31, D32, 
E1(A,B), E6(D,E,F), E10
14.02.2018 B8, D25(1,2,3), E1(C,D,E,F)
15.02.2018 B9, ANL 2, D25(4,5,6), D26
16.02.2018 D6, D10, D11, D12, D20, 
D24(A,B,C), E13
19.02.2018 B7, B13, B14, B29, C12, C14, 
D13, D24(D,E), D28, F2
20.02.2018 B15, C15, C17, C18, D19, D21, 
D29, F3
21.02.2018 B16, B17, C19, C20, E16, F4, F7
22.02.2018 B18, D5, E19, F8
23.02.2018 B20, C16, E20, F9, F10
26.02.2018 D14, E15, F11
27.02.2018 D15, D16, D17
28.02.2018 A34, A35, A36, D18, F8, F9, F10

12.02.2018 H22, K5, K6( E), K16(A,B,C,D), L1, L2, L3, L39, I1, 
I21, I36
13.02.2018 H10, H11, K2, K6(A,B,C,D), K10, K16(E,F,G), L17, 
L18, L40, L46, L47
14.02.2018 H12, K7(A,B,C,D), L41, L19, L35, L48
15.02.2018 ANL 1, H21, K7(E,F,G,H,I), K19, L42, L43, I8, I15
16.02.2018 H4, H25*, H25, K13, K17, K18, K20, L6, L7
19.02.2018 H6, H16(B), K14, L20, L32, I12, I16, I23, I24, I25
20.02.2018 H-1, H-2, H3, H15, H17(A,B,C), K1, K8, L21, I13, 
I26, I27, I28
21.02.2018 G8, H17(D,E), K9, L22, L23, L24, I14
22.02.2018 G9, H18, L25, L31, L45, L49, L50, I17, I29, I30, I31, 
I32
23.02.2018 G10, K11, L26, L30(A)
26.02.2018 G11, G12, K12, K22(A,B,C), L13, L14, L15, L16, L27
27.02.2018 K15, K21, K22(D,E,F), L10, L11, L12, L28
28.02.2018 G13, G14, L4, L5, L8, L9, L29, L51, I33, I34, I35, 
I38

Muncipiul Cãlãraºi

Zona blocuri B, C, D, E, F Zona blocuri G, H, K, L, I Zona blocuri M, N, J

Oraºul 
Lehliu - Garã

27.02.2018 Bloc 9, 
Bloc 10, Bloc 12 MI, 
Bloc 12AS, Bloc 16, 
Bloc 20, Bloc 32 A, 
Bloc 32 B, Bloc 75G                         

28.02.2018 Bloc 1, 
Bloc 2, Bloc 3, Bloc 
4, Bloc 5, Bloc 6, 
Bloc 7, Bloc 8, Bloc 
11, Bloc 12*, Bloc 
40 A, Bloc 40 B

În atenþia locatarilor din apartamentele municipiului Cãlãraºi 
ºi oraºului Lehliu Garã / Citire apometre: 12-28 februarie

Stimulente financiare pentru atragerea medicilor 
în cadrul SJUC, într-un plafon lunar de 80 de mii de lei

n Cãlãraºi

Stadiul lucrãrilor la blocul ANL de locuinþe pentru 
tineri în regim de închiriere, de pe strada Muºeþelului

S-a semnat contractul 
de finanþare 

pentru obiectivul 
Înfiinþare creºã în 

municipiul Cãlãraºi

Drãgulin: Modernizarea unei capitale de judeþ are piedici 
din cauza unei opoziþii politice fãcutã doar de dragul 
de a vota împotriva actualului Executiv al Primãriei
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