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din care:Consilierii locali municipali vor fi 
- cheltuieli de personal: 720 mii leiconvocaþi luni, 12 februarie 
- bunuri ºi servicii: 900 mii leiîncepând cu ora 16.30 de 
Directia de Asistenþã Socialã (inclusiv minute într-o ºedinþã 
Centrul Comunitar Obor Nou ºi 

extraordinarã de plen pe adãpostul de noapte): 3.160 mii lei din 
ordinea de zi figurând ºi care:
Proiectul de Hotãrâre privind - cheltuieli de personal: 3.000 mii lei
aprobarea bugetului propriu al - bunuri ºi servicii: 160 mii lei
municipiului Cãlãraºi pe anul 

70.02 Locuinþe, servicii ºi dezvoltare 2018 ºi estimãrile pentru anii 
publicã: 18.935 mii lei din care:2019 – 2021.
- Locuinþe PMC., în sumã de 1.320 mii Pentru acest an, bugetul este în 
lei

valoare de 102.200 mii lei mai - Alimentare cu apã: 130 mii lei, 
mic faþã de cel estimat în urmã iluminatul public: 3.971 mii lei, 
cu un an la peste 144 milioane extinderi reþele alimentare cu gaze: 200 

mii lei.lei.
La aceste sume se adaugã rata la 
împrumutul SAMTID, contractat de SC n VENITURI: Total 102.200 mii lei
Ecoaqua S.A., în sumã de 400 mii lei.

sumã de  200 mii lei, reprezintã - Clubul Sportiv Municipal: 250 mii lei; Serviciul public Pieþe ºi Oboare: 2.4250 
Întreaga suma provine din secþiunea de dobandã împrumut bancar BCR pentru mii lei din care:
funcþionare. Prin legea bugetului de stat investiþii. Întreþinere zone verzi - Serviciul Pavaje - cheltuieli de personal: 2.000 mii leipe anul 2018, sumele repartizate sunt 

Spaþii Verzi: 3.630 mii lei din care: - bunuri ºi servicii: 425 mii lei;cu aproximativ 14.000 mii lei mai mici 
Capitolul 61.02 Ordine publicã ºi - cheltuieli de personal: 2.280 mii lei SPCT-AFL: 5.600 mii lei din care:faþã anul precedent.
siguranþã naþionalã / Total:  5.525 mii - bunuri ºi servicii: 1.100  mii lei; - cheltuieli de personal: 3.600 mii leiS-a avut astfel în vedere asigurarea lei,din care: Întreþinere zone verzi - PMC: 1.869 mii cheltuielilor de funcþionare atât pentru - bunuri ºi servicii: 2.000 mii lei- Poliþia localã: 5.425 mii lei. Cheltuieli leiaparatul propriu al primãriei cât ºi 
de personal: 5.100 mii lei în care se Complex agrement Zoo-Dumbrava: pentru instituþiile / serviciile Capitolul 74.02 Protecþia mediului / include ºi norma de hranã a poliþiºtilor 1.872 mii lei din care:subordonate acesteia. Suma de 11.502 mii lei este compusã locali, bunuri ºi servicii: 295 mii lei

- cheltuieli de personal: 1.260 mii lei- Sume defalcate din TVA pentru din:- Protecþia civilã ºi protecþia contra finanþarea cheltuielilor descentralizate - bunuri ºi servicii: 612 mii lei;
incendiilor: 50 mii lei.la nivelul municipiului Cãlãraºi:  20.492 Servicii religioase - sprijinirea parohiilor Serviciul Public Câini fãrã Stãpân: 

mii lei; din municipiul Cãlãraºi, în sumã de 460 2.800 mii lei din care:Capitolul 65.02 Învãþãmânt- Sume defalcate din TVA pentru mii lei. - cheltuieli de personal: 1.800 mii leiBugetul pentru învãþãmântul echilibrarea bugetelor locale: 3.542 mii Alte servicii în domeniul culturii, 
- bunuri ºi servicii: 1.000 mii lei;preuniversitar de stat însumeazã 8.027 lei recreãrii: 1.820 mii lei, suma cuprinzând 

mii lei. Scãderea mare a acestui buget Colectarea, tratarea ºi distrugerea - Finanþarea învãþãmântului programele culturale, atistice ºi alte 
se datoreazã trecerii finanþãrii deºeurilor: 5.570 mii leiparticular: 511 mii lei; evenimente ºi acþiuni
cheltuielilor cu salariile din Canalizare ºi tratarea apelor reziduale: - Cote defalcate din impozitul pe 
învãþãmântul preuniversitar de stat în 1.002 mii leivenit:  32.757 mii lei; Capitolul 68.02 Asigurãri ºi asistenþã sarcina Inspectoratului ªcolar al - Subvenþii pentru sãnãtate pentru socialã – Suma totalã: 26.192 mii lei din Judeþului Cãlãraºi. Au mai rãmas în asigurarea salariilor asistenþilor Capitolul  84.02 Transporturi / Suma: care:sarcina primãriei cheltuielile cu medicali ºi comunitari din instituþiile de 7.504 mii lei din care:Cãminul de bãtrâni Antim Ivireanul: întreþinerea ºi funcþionarea acestora, învãþãmânt: 898 mii lei; Serviciul Public Pavaje Spaþii Verzi : 1.900 mii lei precum ºi realizarea anumitor cheltuieli - Venituri proprii: 44.000 mii lei 4.850 mii lei din care:- cheltuieli de personal: 1.200 mii leide investiþii ºi finanþarea unor proiecte 

- cheltuieli de personal: 2.350 mii leicu finanþare din FEN. - bunuri ºi servicii: 700  mii lei;
n CHELTUIELI: Total 102.200 mii lei din - bunuri ºi servicii: 2.500 mii lei;Situatia se prezintã astfel: Asistenþã socialã în caz de invaliditate care:

- dobânzi leasing: 60 mii lei.- cheltuieli cu bunuri ºi servicii: 5.970 (inclusiv Centrul de zi pentru persoane 
mii lei cu handicap): 16.960 mii lei din care: Strãzi PMC: 867 mii lei 

SECÞIUNEA FUNCÞIONARE - cheltuieli cu finanþarea unor proiecte: - cheltuieli de personal: 6.227 mii lei Subvenþii transport local: 2.000 mii lei.
362  mii lei; - bunuri ºi servicii: 266 mii lei

Capitolul 51.02 Autoritãþi publice ºi - cheltuieli pentru asigurarea  - asistenþã socialã: 10.458 mii lei SECÞIUNEA DEZVOLTAREactiuni externe - Aparat propriu al drepturilor copiilor cu cerinþe Suma de 14.453 mii lei este alocatã din primãriei, în sumã de 16.492 mii lei, educaþionale speciale: 526 mii lei. sume defalcate din TVA pentru alcãtuit din: Având în vedere cã, la data de 
cheltuieli descentralizate (90%), 31.12.2017, excedentul bugetar a fost - cheltuieli de personal: 14.073  mii lei Capitolul 66.02 Sãnãtate:  920 mii lei diferenþa fiind asiguratã din bugetul  de 11.438 mii lei, acesta va asigura pe - bunuri ºi servicii: 2.186 mii lei (asistenþi ºcolari ºi comunitari: 915 mii propriu al municipiului (10%). lângã sumele din împrumutul bancar lei, cheltuieli transport donatori de Creºa sãptãmânalã: 1.392 mii lei din pentru investiþii contractat la Banca sânge: 5 mii lei);Capitolul 54.02 Alte servicii publice care 206 mii lei este alocatã din sume Comerciala Românã (22.461 mii lei), generale / Suma totalã de 1.625 mii mii defalcate din TVA pentru cheltuieli realizarea tuturor cheltuielilor de lei  este format din: Capitolul  67.02 Culturã, recreere, descentralizate, diferenþa fiind dezvoltare.

- Serviciul  public comunitar de religie / Total capitol: 14.571  mii lei din asiguratã din bugetul propriu al Se propune aprobarea  bugetelor evidenþã a persoanelor: 1280  mii lei care: municipiului. instituþiilor finanþate din venituri proprii (cheltuieli de personal - 1.260 mii lei, Sport: 3.600 mii lei, astfel: - cheltuieli de personal: 1.000 mii lei ºi subvenþii de la bugetul local, atât bunuri ºi servicii - 20 mii lei) - Asociaþia Fotbal Club Dunãrea 2005, - bunuri ºi servicii: 380 mii lei; pentru secþiunea de funcþionare cât ºi - Cotizatii diferite organisme: 295 mii suma de 1.200 mii lei pentru cea de dezvoltare, în sumã Ajutoare sociale de încãlzire: 155 mii lei lei - Asociaþia Handbal Club Dunãrea 2014, totalã de 5.386 mii lei pe capitole, (35 mii lei este alocatã din sume - Implementarea strategiei pentru suma de 2.000 mii lei subcapitole, paragrafe, titluri, articole defalcate din TVA pentru cheltuieli integritate a PMC: 40 mii lei - Tineret ºi sport, culturã etc - Licitaþie aliniate.descentralizate), diferenþa fiind 
proiecte Legea nr.350/2005, suma 200 asiguratã din bugetul  propriu al Se propune aprobarea bugetului 

Capitolul  55.02 Tranzacþii privind mii lei; municipiului. creditelor interne în suma de 22.461 
datoria publicã ºi împrumuturi, în - Clubul Sportiv ªcolar: 150 mii lei; Cantina de ajutor social: 1.634 mii lei mii lei.

n Primãria Cãlãraºi

Bugetul propriu al municipiului va fi supus 
validãrii consilierilor locali luni, 12 februarie!

ECOAQUA SA Sucursala Cãlãraºi face apel cãtre locuitorii mai jos 
menþionaþi sã-ºi achite datoriile faþã de unitatea noastrã pentru a evita 

repercusiunile ce derivã din acþiunile viitoare care vor fi întreprinse pentru 
recuperarea acestora (plãþi suplimentare pentru acþionarea în judecatã, 

taxe executori judecãtoreºti ºi în ultimã instanþã executarea silitã).

Ecoaqua SA

În atenþia datornicilor! Programul cu publicul din cadrul Registrului 
agricol al Primãriei ºi anume 08.00-12.00 se 
aplicã ºi Compartimentului Impozite ºi taxe, 
pentru ambele fiind valabilã urmãtoarea 
dispoziþie:
Nu intrã sub incidenþa programului 08.00-12.00, 
persoanele domiciliate la o distanþã mai mare 
de 15 km faþã de comuna Grãdiºtea.
Casieria Primãriei este deschisã de luni pânã 
vineri, între orele 08.00-12.00 ºi 12.30 – 16.30.

Primar, Constantin Corbu

Vã aºteptãm atât ca persoane fizice cât ºi cei care aveþi închiriat / concesionat din anii 
juridice sã depuneti cereri pentru atribuirea de anteriori pentru a verifica încãrcãtura cu 
suprafeþe în închiriere / concesiune din islazul animale la hectar.
comunal. Declaraþia vã fi însoþitã de adeverinþã de la 
Documente necesare: Cabinetul medicului veterinar .
- Cerere de atribuire; Pentru cei care nu si-au îndeplinit obligaþiile de 

platã, se va trece la rezilierea contractelor.- Declaraþie pe propria rãspundere în faþa 
secretarului cu numãrul de animale pe specii ºi Primim cereri de reziliere ºi de relocare pentru 
categorii; cei a cãror suprafeþe s-a dovedit în mod just cã 

nu fac obiectul contractului (ex. zone - Adeverinþã de la Cabinetul medicului 
inundabile, teren levigat sau nisipo-lutos, etc)veterinar cu înscrierea animalelor în Registrul 

Unic al Exploataþiilor; Atât aceste cereri, cât ºi cele de acordare de 
suprafeþe în islaz pentru cei care solicitã În afara redevenþei pe care o veti plati la 
pentru prima datã, se primesc pânã la 1 Martie hectar, aveþi ºi obligaþia plãþii impozitului pe 
2018.terenul închiriat / concesionat.
Vã mulþumesc!Vã aºteptãm cu declaraþiile pe propria 

rãspundere, date în faþa secretarului, pentru Primar, Constantin Corbu

Luni, 5 februarie la sediul Ministerul Dezvoltãrii 
Regionale ºi Administraþiei Publice, primarul 
Constantin Corbu a semnat  contractul de 
finanþare privind asfaltarea unor strãzi din 
comuna Grãdiºtea. 

Este vorba, în esenþã de proiectul Modernizare strãzi cu 
înveliº asfaltic, accesat în cadrul Programului Naþional de 
Dezvoltare Localã 2, în cuantum de 7.897.869 lei.
Astfel vor fi modernizate strãzi în satele Grãdiºtea, 
Cuneºti, Rasa ºi Bogata, cu o lungime totalã de 7.578 metri 
liniari (ºi cu o suprafaþã de 71.382 mp). Iatã mai jos, ce 
strãzi vor fi modernizate în baza acestui proiect
n Satul Grãdiºtea
Str. Campionului – 458 metri liniari (suprafaþa 3.891 mp)
Erou Andrei Tudor Tronson 1 – 135 ml (1.234 mp)
ªerban Vodã – 265 ml (2.478 mp)
Erou Nistor Ioan Tronson 1: Tronson 2: Tronson 3 – 250 ml 
(1.819 mp)
Zãvoiului – 309 ml (7.830 mp)
Anghel Saligny – 265 ml (1.610 mp)
Soldat Craia Gh. Ion – 518 ml (4.594 mp)
n Sat Cuneºti
Griviþa – 795 ml (8.298 mp)
Pescãruº – 186 ml (1.154 mp)
Mihail Sadoveanu – 190 ml (1.040 mp)
Soldat Radu Tudorache – 204 ml (1.308 mp)
ªtefan Bãnicã – 405 ml (4.251 mp)
n Sat Rasa
Bucovina Tronson 1 – 283 ml (2.365 mp)
Ion Neculce Tronson 1 – 148 ml (1.445 mp)
Eternitãþii – 188 ml (1.484 mp)
Carol I Tronson 2 – 272 ml (2.815 mp)
Mateiu Caragiale Tronson 2 – 257 ml (2.685 mp)
Poºtei Tronson 1 – 290 ml (2.964 mp)
Gârlei – 1.213 ml (10.057 mp)
Grigore Ureche – 263 ml (2.772 mp)
n Sat Bogata
Obeadã Vasile – 412 ml (3.216 mp)
Stadionului – 150 ml (1.205 mp)
Mãrãºeºti – 122 ml (867 mp)

Total – 7.578 metri liniari (suprafaþa: 71.382 mp)

comisioane – 285.000 lei 288.000 leiPentru anul 2018, Consiliul Judeþean a 
2. Semnale intrare în judeþul Cãlãraºi – - Dotãri Spital de Psihiatrie Sãpunari – iniþiat un program de investiþii ce va fi 
Execuþie lucrãri C+M, taxe, avize, 108.000 leifinanþat din excedentul bugetar 
comisioane ºi asistenþã tehnicã, obþinere Cap. 67.02 Culturã – 3.613.000 leiînregistrat la finele anului trecut, în 
teren, diverse (5 bucãþi tip Totem la Chiciu, Alte cheltuieli de investiþii – 3.613.000 leicuantum de 14.988.000 lei.
Borcea (2), Belciugatele, Dragalina) – - Modernizare bazã sportivã – 2.000.000 
200.000 lei leiPrintre obiectivele avute în vedere se 
Investiþii noi – 609.000 lei - Transferuri pentru investiþii – 1.463.000 numãrã ºi modernizarea Bazei sportive 
PT+execuþie lucrãri locuinþe ANL pentru lei (Dotãri independente – Centrul de Dunãrea pentru care se va aloca suma de 2 
specialiºti, str. Independenþei – 609.000 lei Culturã ºi Creaþie – 1.448.000 lei)milioane de lei, achiziþionarea a 10 
Alte cheltuieli de investiþii – 3.566.000 lei Cap. 68.02 Asistenþã socialã – 352.000 leiapartamente cu destinaþie locuinþe de 
1. Dezvoltare turisticã a braþului Borcea serviciu, suma alocatã fiind de 1.500.000 Investiþii noi – 150.000 lei
Cãlãraºi – port turistic de agrement – lei. Reabilitare ºi extindere clãdiri pentru 
50.000 leiLa capitolul Sãnãtate este prevãzutã suma Centrul de Asistenþã Medico – Socialã (la 
2. Achiziþionare apartamente cu 2 ºi 3 de 3.933.000 lei (26,2%). Pentru dotarea fosta UM str. Independenþei) PT, DE, DTAC – 
camere cu destinaþie locuinþã serviciu – 10 spitalelor aflate în subordinea CJ se va aloca execuþie lucrãri – 150.000 lei
bucãþi – 1.500.000 leisuma de 3.424.000 lei din care 2.557.000 Alte cheltuieli de investiþii – 202.000 lei
3. Documentaþie cadastralã la terenuri, lei pentru Spitalul Judeþean de Urgenþã Cap. 84.02 Transporturi – 830.000 lei
clãdiri ºi drumuri judeþene – 250.000 leiCãlãraºi. Investiþii noi – 441.000 lei
4. Documentaþie Plan de Amenajare a Tot în acest an, Consiliul Judeþean - Modernizare ºi reabilitare DJ 211D 
Teritoriului Judeþean (PATJ), documentaþie, intenþioneazã sã achiziþioneze ºi drumul de tronson DN21 – Liberrtatea – DN3B (cofin. 
avize, taxe – 320.000 leiacces aflat în incinta Siderca, evaluat la PNDL2) – 50.000 lei

250.000 lei. 5. Reabilitare, modernizare clãdire sediu - Modernizare ºi reabilitare DJ 401C 
CJC – 70.000 leiSuma totalã pentru cofinanþarea lucrãrilor tronson DJ301 Cucuieþi – Progresu – Sohatu 

de modernizare ºi reabilitare a unor 6. Cotizaþii ADI – 792.000 lei – Intersecþie DJ 412 ºi DJ 412 tronson 
drumuri judeþene în cadrul PNDL 2 este de Cap. 54.02 Alte servicii publice judeþene – Sohatu – DJ402 (cofin. PNDL2) – 127.000 lei
441.000 lei. 1.000 lei - Modernizare ºi reabilitare DJ 403 de la 
În 2018, CJ a prevãzut ºi suma de 616.000 Cap. 60.02 Apãrare naþionalã – 22.000 lei DN31 – Luica – DN4 – ªoldanu – Radovanu 
lei pentru cofinanþarea proiectelor cu Cap. 65.02 Învãþãmânt – 4.000 lei (cofin. PNDL 2) – 100.000 lei
finanþare externã nerambursabilã. Pentru Cap. 66.02 Sãnãtate – 3.933.000 lei - Modernizare ºi reabilitare DJ 411 – 
elaborarea documentaþiei pentru SF ºi 

Investiþii în continuare – 54.000 lei Chirnogi – Radovanu – Crivãþ limita 
DALI, suma prevãzutã este de 895.000 lei.

judeþului (Hotarele) – 164.000 leiInvestiþii noi – 300.000 lei
Proiectul de buget pe anul 2018 va fi supus 

Alte cheltuieli de investiþii – 389.000 lei- Modernizare, reabilitare et. 3 – Corp A – votului consilierilor judeþeni în cadrul unei 
SJU Cãlãraºi PT+DE+execuþie lucrãri – - Modernizare ºi reabilitare DJ 306 tronson ºedinþe extraordinare, programate cel mai 
125.000 lei Cuza Vodã (DN3) – Socoalele – Limita jud. probabil pe 16 februarie.

Ialomiþa – 24.000 lei- Extindere Corp B – spaþiu comercial – 
SJU Cãlãraºi, taxe, avize – PT+DE – execuþie - Achiziþionare drum incinta Siderca – 
lucrãri – 125.000 lei 250.000 lei
Alte cheltuieli deinvestiþii – 3.579.000 lei - Achiziþionare drum incintã Siderca – 

115.000 leiTransferuri pentru investiþii – 3.424.000 lei
Cap. 87.02 Alte acþiuni economice – 7.000 - Dotãri Spital TBC (cofinanþare) – 54.000 
leilei
Elaborare documentaþie SF ºi DALI – - Dotãri Spital Sãpunari (cofin) – 103.000 Cap. 51.02 Autoritãþi publice – 4.715.000 
895.000 leileilei
Cofinanþare proiecte cu finanþare externã - Dotãri SJU (cofin.) – 314.000 leiInvestiþii în continuare – 540.000 lei
nerambursabilã – 616.000 lei- Dotãri SJU – 2.557.000 lei1. Pichet de pompieri vFundulea: execuþie 

lucrãri C+M, asistenþã tehnicã, taxe, avize, - Dotãri Spital Pneumoftiziologie – TOTAL GENERAL – 14.988.000 lei

Programul de investiþii pe 
anul 2018 finanþat din 

excedentul bugetar existent 
la 31 decembrie 2017

Primãria comunei Grãdiºtea

În atenþia crescãtorilor de animale!

Primãria comunei Grãdiºtea Pierdut 
Certificat 

constatator nr. 
4592 / 

13.03.2009 pe 
numele 

Radu C.L. Ioana 
Întreprindere 

Familialã.

n Grãdiºtea

S-a semnat contractul de 
finanþare privind modernizarea 

unor strãzi cu înveliº asfaltic

CJ Cãlãraºi estimeazã investiþii de 
15 milioane lei, susþinute din excedentul bugetar
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din care:Consilierii locali municipali vor fi 
- cheltuieli de personal: 720 mii leiconvocaþi luni, 12 februarie 
- bunuri ºi servicii: 900 mii leiîncepând cu ora 16.30 de 
Directia de Asistenþã Socialã (inclusiv minute într-o ºedinþã 
Centrul Comunitar Obor Nou ºi 

extraordinarã de plen pe adãpostul de noapte): 3.160 mii lei din 
ordinea de zi figurând ºi care:
Proiectul de Hotãrâre privind - cheltuieli de personal: 3.000 mii lei
aprobarea bugetului propriu al - bunuri ºi servicii: 160 mii lei
municipiului Cãlãraºi pe anul 

70.02 Locuinþe, servicii ºi dezvoltare 2018 ºi estimãrile pentru anii 
publicã: 18.935 mii lei din care:2019 – 2021.
- Locuinþe PMC., în sumã de 1.320 mii Pentru acest an, bugetul este în 
lei

valoare de 102.200 mii lei mai - Alimentare cu apã: 130 mii lei, 
mic faþã de cel estimat în urmã iluminatul public: 3.971 mii lei, 
cu un an la peste 144 milioane extinderi reþele alimentare cu gaze: 200 

mii lei.lei.
La aceste sume se adaugã rata la 
împrumutul SAMTID, contractat de SC n VENITURI: Total 102.200 mii lei
Ecoaqua S.A., în sumã de 400 mii lei.

sumã de  200 mii lei, reprezintã - Clubul Sportiv Municipal: 250 mii lei; Serviciul public Pieþe ºi Oboare: 2.4250 
Întreaga suma provine din secþiunea de dobandã împrumut bancar BCR pentru mii lei din care:
funcþionare. Prin legea bugetului de stat investiþii. Întreþinere zone verzi - Serviciul Pavaje - cheltuieli de personal: 2.000 mii leipe anul 2018, sumele repartizate sunt 

Spaþii Verzi: 3.630 mii lei din care: - bunuri ºi servicii: 425 mii lei;cu aproximativ 14.000 mii lei mai mici 
Capitolul 61.02 Ordine publicã ºi - cheltuieli de personal: 2.280 mii lei SPCT-AFL: 5.600 mii lei din care:faþã anul precedent.
siguranþã naþionalã / Total:  5.525 mii - bunuri ºi servicii: 1.100  mii lei; - cheltuieli de personal: 3.600 mii leiS-a avut astfel în vedere asigurarea lei,din care: Întreþinere zone verzi - PMC: 1.869 mii cheltuielilor de funcþionare atât pentru - bunuri ºi servicii: 2.000 mii lei- Poliþia localã: 5.425 mii lei. Cheltuieli leiaparatul propriu al primãriei cât ºi 
de personal: 5.100 mii lei în care se Complex agrement Zoo-Dumbrava: pentru instituþiile / serviciile Capitolul 74.02 Protecþia mediului / include ºi norma de hranã a poliþiºtilor 1.872 mii lei din care:subordonate acesteia. Suma de 11.502 mii lei este compusã locali, bunuri ºi servicii: 295 mii lei

- cheltuieli de personal: 1.260 mii lei- Sume defalcate din TVA pentru din:- Protecþia civilã ºi protecþia contra finanþarea cheltuielilor descentralizate - bunuri ºi servicii: 612 mii lei;
incendiilor: 50 mii lei.la nivelul municipiului Cãlãraºi:  20.492 Servicii religioase - sprijinirea parohiilor Serviciul Public Câini fãrã Stãpân: 

mii lei; din municipiul Cãlãraºi, în sumã de 460 2.800 mii lei din care:Capitolul 65.02 Învãþãmânt- Sume defalcate din TVA pentru mii lei. - cheltuieli de personal: 1.800 mii leiBugetul pentru învãþãmântul echilibrarea bugetelor locale: 3.542 mii Alte servicii în domeniul culturii, 
- bunuri ºi servicii: 1.000 mii lei;preuniversitar de stat însumeazã 8.027 lei recreãrii: 1.820 mii lei, suma cuprinzând 

mii lei. Scãderea mare a acestui buget Colectarea, tratarea ºi distrugerea - Finanþarea învãþãmântului programele culturale, atistice ºi alte 
se datoreazã trecerii finanþãrii deºeurilor: 5.570 mii leiparticular: 511 mii lei; evenimente ºi acþiuni
cheltuielilor cu salariile din Canalizare ºi tratarea apelor reziduale: - Cote defalcate din impozitul pe 
învãþãmântul preuniversitar de stat în 1.002 mii leivenit:  32.757 mii lei; Capitolul 68.02 Asigurãri ºi asistenþã sarcina Inspectoratului ªcolar al - Subvenþii pentru sãnãtate pentru socialã – Suma totalã: 26.192 mii lei din Judeþului Cãlãraºi. Au mai rãmas în asigurarea salariilor asistenþilor Capitolul  84.02 Transporturi / Suma: care:sarcina primãriei cheltuielile cu medicali ºi comunitari din instituþiile de 7.504 mii lei din care:Cãminul de bãtrâni Antim Ivireanul: întreþinerea ºi funcþionarea acestora, învãþãmânt: 898 mii lei; Serviciul Public Pavaje Spaþii Verzi : 1.900 mii lei precum ºi realizarea anumitor cheltuieli - Venituri proprii: 44.000 mii lei 4.850 mii lei din care:- cheltuieli de personal: 1.200 mii leide investiþii ºi finanþarea unor proiecte 

- cheltuieli de personal: 2.350 mii leicu finanþare din FEN. - bunuri ºi servicii: 700  mii lei;
n CHELTUIELI: Total 102.200 mii lei din - bunuri ºi servicii: 2.500 mii lei;Situatia se prezintã astfel: Asistenþã socialã în caz de invaliditate care:

- dobânzi leasing: 60 mii lei.- cheltuieli cu bunuri ºi servicii: 5.970 (inclusiv Centrul de zi pentru persoane 
mii lei cu handicap): 16.960 mii lei din care: Strãzi PMC: 867 mii lei 

SECÞIUNEA FUNCÞIONARE - cheltuieli cu finanþarea unor proiecte: - cheltuieli de personal: 6.227 mii lei Subvenþii transport local: 2.000 mii lei.
362  mii lei; - bunuri ºi servicii: 266 mii lei

Capitolul 51.02 Autoritãþi publice ºi - cheltuieli pentru asigurarea  - asistenþã socialã: 10.458 mii lei SECÞIUNEA DEZVOLTAREactiuni externe - Aparat propriu al drepturilor copiilor cu cerinþe Suma de 14.453 mii lei este alocatã din primãriei, în sumã de 16.492 mii lei, educaþionale speciale: 526 mii lei. sume defalcate din TVA pentru alcãtuit din: Având în vedere cã, la data de 
cheltuieli descentralizate (90%), 31.12.2017, excedentul bugetar a fost - cheltuieli de personal: 14.073  mii lei Capitolul 66.02 Sãnãtate:  920 mii lei diferenþa fiind asiguratã din bugetul  de 11.438 mii lei, acesta va asigura pe - bunuri ºi servicii: 2.186 mii lei (asistenþi ºcolari ºi comunitari: 915 mii propriu al municipiului (10%). lângã sumele din împrumutul bancar lei, cheltuieli transport donatori de Creºa sãptãmânalã: 1.392 mii lei din pentru investiþii contractat la Banca sânge: 5 mii lei);Capitolul 54.02 Alte servicii publice care 206 mii lei este alocatã din sume Comerciala Românã (22.461 mii lei), generale / Suma totalã de 1.625 mii mii defalcate din TVA pentru cheltuieli realizarea tuturor cheltuielilor de lei  este format din: Capitolul  67.02 Culturã, recreere, descentralizate, diferenþa fiind dezvoltare.

- Serviciul  public comunitar de religie / Total capitol: 14.571  mii lei din asiguratã din bugetul propriu al Se propune aprobarea  bugetelor evidenþã a persoanelor: 1280  mii lei care: municipiului. instituþiilor finanþate din venituri proprii (cheltuieli de personal - 1.260 mii lei, Sport: 3.600 mii lei, astfel: - cheltuieli de personal: 1.000 mii lei ºi subvenþii de la bugetul local, atât bunuri ºi servicii - 20 mii lei) - Asociaþia Fotbal Club Dunãrea 2005, - bunuri ºi servicii: 380 mii lei; pentru secþiunea de funcþionare cât ºi - Cotizatii diferite organisme: 295 mii suma de 1.200 mii lei pentru cea de dezvoltare, în sumã Ajutoare sociale de încãlzire: 155 mii lei lei - Asociaþia Handbal Club Dunãrea 2014, totalã de 5.386 mii lei pe capitole, (35 mii lei este alocatã din sume - Implementarea strategiei pentru suma de 2.000 mii lei subcapitole, paragrafe, titluri, articole defalcate din TVA pentru cheltuieli integritate a PMC: 40 mii lei - Tineret ºi sport, culturã etc - Licitaþie aliniate.descentralizate), diferenþa fiind 
proiecte Legea nr.350/2005, suma 200 asiguratã din bugetul  propriu al Se propune aprobarea bugetului 

Capitolul  55.02 Tranzacþii privind mii lei; municipiului. creditelor interne în suma de 22.461 
datoria publicã ºi împrumuturi, în - Clubul Sportiv ªcolar: 150 mii lei; Cantina de ajutor social: 1.634 mii lei mii lei.

n Primãria Cãlãraºi

Bugetul propriu al municipiului va fi supus 
validãrii consilierilor locali luni, 12 februarie!

ECOAQUA SA Sucursala Cãlãraºi face apel cãtre locuitorii mai jos 
menþionaþi sã-ºi achite datoriile faþã de unitatea noastrã pentru a evita 

repercusiunile ce derivã din acþiunile viitoare care vor fi întreprinse pentru 
recuperarea acestora (plãþi suplimentare pentru acþionarea în judecatã, 

taxe executori judecãtoreºti ºi în ultimã instanþã executarea silitã).

Ecoaqua SA

În atenþia datornicilor! Programul cu publicul din cadrul Registrului 
agricol al Primãriei ºi anume 08.00-12.00 se 
aplicã ºi Compartimentului Impozite ºi taxe, 
pentru ambele fiind valabilã urmãtoarea 
dispoziþie:
Nu intrã sub incidenþa programului 08.00-12.00, 
persoanele domiciliate la o distanþã mai mare 
de 15 km faþã de comuna Grãdiºtea.
Casieria Primãriei este deschisã de luni pânã 
vineri, între orele 08.00-12.00 ºi 12.30 – 16.30.

Primar, Constantin Corbu

Vã aºteptãm atât ca persoane fizice cât ºi cei care aveþi închiriat / concesionat din anii 
juridice sã depuneti cereri pentru atribuirea de anteriori pentru a verifica încãrcãtura cu 
suprafeþe în închiriere / concesiune din islazul animale la hectar.
comunal. Declaraþia vã fi însoþitã de adeverinþã de la 
Documente necesare: Cabinetul medicului veterinar .
- Cerere de atribuire; Pentru cei care nu si-au îndeplinit obligaþiile de 

platã, se va trece la rezilierea contractelor.- Declaraþie pe propria rãspundere în faþa 
secretarului cu numãrul de animale pe specii ºi Primim cereri de reziliere ºi de relocare pentru 
categorii; cei a cãror suprafeþe s-a dovedit în mod just cã 

nu fac obiectul contractului (ex. zone - Adeverinþã de la Cabinetul medicului 
inundabile, teren levigat sau nisipo-lutos, etc)veterinar cu înscrierea animalelor în Registrul 

Unic al Exploataþiilor; Atât aceste cereri, cât ºi cele de acordare de 
suprafeþe în islaz pentru cei care solicitã În afara redevenþei pe care o veti plati la 
pentru prima datã, se primesc pânã la 1 Martie hectar, aveþi ºi obligaþia plãþii impozitului pe 
2018.terenul închiriat / concesionat.
Vã mulþumesc!Vã aºteptãm cu declaraþiile pe propria 

rãspundere, date în faþa secretarului, pentru Primar, Constantin Corbu

Luni, 5 februarie la sediul Ministerul Dezvoltãrii 
Regionale ºi Administraþiei Publice, primarul 
Constantin Corbu a semnat  contractul de 
finanþare privind asfaltarea unor strãzi din 
comuna Grãdiºtea. 

Este vorba, în esenþã de proiectul Modernizare strãzi cu 
înveliº asfaltic, accesat în cadrul Programului Naþional de 
Dezvoltare Localã 2, în cuantum de 7.897.869 lei.
Astfel vor fi modernizate strãzi în satele Grãdiºtea, 
Cuneºti, Rasa ºi Bogata, cu o lungime totalã de 7.578 metri 
liniari (ºi cu o suprafaþã de 71.382 mp). Iatã mai jos, ce 
strãzi vor fi modernizate în baza acestui proiect
n Satul Grãdiºtea
Str. Campionului – 458 metri liniari (suprafaþa 3.891 mp)
Erou Andrei Tudor Tronson 1 – 135 ml (1.234 mp)
ªerban Vodã – 265 ml (2.478 mp)
Erou Nistor Ioan Tronson 1: Tronson 2: Tronson 3 – 250 ml 
(1.819 mp)
Zãvoiului – 309 ml (7.830 mp)
Anghel Saligny – 265 ml (1.610 mp)
Soldat Craia Gh. Ion – 518 ml (4.594 mp)
n Sat Cuneºti
Griviþa – 795 ml (8.298 mp)
Pescãruº – 186 ml (1.154 mp)
Mihail Sadoveanu – 190 ml (1.040 mp)
Soldat Radu Tudorache – 204 ml (1.308 mp)
ªtefan Bãnicã – 405 ml (4.251 mp)
n Sat Rasa
Bucovina Tronson 1 – 283 ml (2.365 mp)
Ion Neculce Tronson 1 – 148 ml (1.445 mp)
Eternitãþii – 188 ml (1.484 mp)
Carol I Tronson 2 – 272 ml (2.815 mp)
Mateiu Caragiale Tronson 2 – 257 ml (2.685 mp)
Poºtei Tronson 1 – 290 ml (2.964 mp)
Gârlei – 1.213 ml (10.057 mp)
Grigore Ureche – 263 ml (2.772 mp)
n Sat Bogata
Obeadã Vasile – 412 ml (3.216 mp)
Stadionului – 150 ml (1.205 mp)
Mãrãºeºti – 122 ml (867 mp)

Total – 7.578 metri liniari (suprafaþa: 71.382 mp)

comisioane – 285.000 lei 288.000 leiPentru anul 2018, Consiliul Judeþean a 
2. Semnale intrare în judeþul Cãlãraºi – - Dotãri Spital de Psihiatrie Sãpunari – iniþiat un program de investiþii ce va fi 
Execuþie lucrãri C+M, taxe, avize, 108.000 leifinanþat din excedentul bugetar 
comisioane ºi asistenþã tehnicã, obþinere Cap. 67.02 Culturã – 3.613.000 leiînregistrat la finele anului trecut, în 
teren, diverse (5 bucãþi tip Totem la Chiciu, Alte cheltuieli de investiþii – 3.613.000 leicuantum de 14.988.000 lei.
Borcea (2), Belciugatele, Dragalina) – - Modernizare bazã sportivã – 2.000.000 
200.000 lei leiPrintre obiectivele avute în vedere se 
Investiþii noi – 609.000 lei - Transferuri pentru investiþii – 1.463.000 numãrã ºi modernizarea Bazei sportive 
PT+execuþie lucrãri locuinþe ANL pentru lei (Dotãri independente – Centrul de Dunãrea pentru care se va aloca suma de 2 
specialiºti, str. Independenþei – 609.000 lei Culturã ºi Creaþie – 1.448.000 lei)milioane de lei, achiziþionarea a 10 
Alte cheltuieli de investiþii – 3.566.000 lei Cap. 68.02 Asistenþã socialã – 352.000 leiapartamente cu destinaþie locuinþe de 
1. Dezvoltare turisticã a braþului Borcea serviciu, suma alocatã fiind de 1.500.000 Investiþii noi – 150.000 lei
Cãlãraºi – port turistic de agrement – lei. Reabilitare ºi extindere clãdiri pentru 
50.000 leiLa capitolul Sãnãtate este prevãzutã suma Centrul de Asistenþã Medico – Socialã (la 
2. Achiziþionare apartamente cu 2 ºi 3 de 3.933.000 lei (26,2%). Pentru dotarea fosta UM str. Independenþei) PT, DE, DTAC – 
camere cu destinaþie locuinþã serviciu – 10 spitalelor aflate în subordinea CJ se va aloca execuþie lucrãri – 150.000 lei
bucãþi – 1.500.000 leisuma de 3.424.000 lei din care 2.557.000 Alte cheltuieli de investiþii – 202.000 lei
3. Documentaþie cadastralã la terenuri, lei pentru Spitalul Judeþean de Urgenþã Cap. 84.02 Transporturi – 830.000 lei
clãdiri ºi drumuri judeþene – 250.000 leiCãlãraºi. Investiþii noi – 441.000 lei
4. Documentaþie Plan de Amenajare a Tot în acest an, Consiliul Judeþean - Modernizare ºi reabilitare DJ 211D 
Teritoriului Judeþean (PATJ), documentaþie, intenþioneazã sã achiziþioneze ºi drumul de tronson DN21 – Liberrtatea – DN3B (cofin. 
avize, taxe – 320.000 leiacces aflat în incinta Siderca, evaluat la PNDL2) – 50.000 lei

250.000 lei. 5. Reabilitare, modernizare clãdire sediu - Modernizare ºi reabilitare DJ 401C 
CJC – 70.000 leiSuma totalã pentru cofinanþarea lucrãrilor tronson DJ301 Cucuieþi – Progresu – Sohatu 

de modernizare ºi reabilitare a unor 6. Cotizaþii ADI – 792.000 lei – Intersecþie DJ 412 ºi DJ 412 tronson 
drumuri judeþene în cadrul PNDL 2 este de Cap. 54.02 Alte servicii publice judeþene – Sohatu – DJ402 (cofin. PNDL2) – 127.000 lei
441.000 lei. 1.000 lei - Modernizare ºi reabilitare DJ 403 de la 
În 2018, CJ a prevãzut ºi suma de 616.000 Cap. 60.02 Apãrare naþionalã – 22.000 lei DN31 – Luica – DN4 – ªoldanu – Radovanu 
lei pentru cofinanþarea proiectelor cu Cap. 65.02 Învãþãmânt – 4.000 lei (cofin. PNDL 2) – 100.000 lei
finanþare externã nerambursabilã. Pentru Cap. 66.02 Sãnãtate – 3.933.000 lei - Modernizare ºi reabilitare DJ 411 – 
elaborarea documentaþiei pentru SF ºi 

Investiþii în continuare – 54.000 lei Chirnogi – Radovanu – Crivãþ limita 
DALI, suma prevãzutã este de 895.000 lei.

judeþului (Hotarele) – 164.000 leiInvestiþii noi – 300.000 lei
Proiectul de buget pe anul 2018 va fi supus 

Alte cheltuieli de investiþii – 389.000 lei- Modernizare, reabilitare et. 3 – Corp A – votului consilierilor judeþeni în cadrul unei 
SJU Cãlãraºi PT+DE+execuþie lucrãri – - Modernizare ºi reabilitare DJ 306 tronson ºedinþe extraordinare, programate cel mai 
125.000 lei Cuza Vodã (DN3) – Socoalele – Limita jud. probabil pe 16 februarie.

Ialomiþa – 24.000 lei- Extindere Corp B – spaþiu comercial – 
SJU Cãlãraºi, taxe, avize – PT+DE – execuþie - Achiziþionare drum incinta Siderca – 
lucrãri – 125.000 lei 250.000 lei
Alte cheltuieli deinvestiþii – 3.579.000 lei - Achiziþionare drum incintã Siderca – 

115.000 leiTransferuri pentru investiþii – 3.424.000 lei
Cap. 87.02 Alte acþiuni economice – 7.000 - Dotãri Spital TBC (cofinanþare) – 54.000 
leilei
Elaborare documentaþie SF ºi DALI – - Dotãri Spital Sãpunari (cofin) – 103.000 Cap. 51.02 Autoritãþi publice – 4.715.000 
895.000 leileilei
Cofinanþare proiecte cu finanþare externã - Dotãri SJU (cofin.) – 314.000 leiInvestiþii în continuare – 540.000 lei
nerambursabilã – 616.000 lei- Dotãri SJU – 2.557.000 lei1. Pichet de pompieri vFundulea: execuþie 

lucrãri C+M, asistenþã tehnicã, taxe, avize, - Dotãri Spital Pneumoftiziologie – TOTAL GENERAL – 14.988.000 lei

Programul de investiþii pe 
anul 2018 finanþat din 

excedentul bugetar existent 
la 31 decembrie 2017

Primãria comunei Grãdiºtea

În atenþia crescãtorilor de animale!

Primãria comunei Grãdiºtea Pierdut 
Certificat 

constatator nr. 
4592 / 

13.03.2009 pe 
numele 

Radu C.L. Ioana 
Întreprindere 

Familialã.

n Grãdiºtea

S-a semnat contractul de 
finanþare privind modernizarea 

unor strãzi cu înveliº asfaltic

CJ Cãlãraºi estimeazã investiþii de 
15 milioane lei, susþinute din excedentul bugetar
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