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acestea sperãm sã ducem la bun sfârºit tot ceea ce ne-am propus 
din punct de vedere investiþional." a spus Drãgulin care ar fi primit 
promisiuni din partea ministrului de finanþe, Eugen Teodorovici cã 
la jumãtatea anului va avea loc o rectificare bugetarã pozitivã iar 
UAT-urile vor putea primi înapoi sumele pierdute la finele anului 
trecut.
În acest an, Executivul a elaborat o listã de investiþii, estimatã la 
33.899.000 lei. Din aceastã sumã, 11.438.000 lei provind din 
excedentul bugetar înregistrat la 31 decembrie 2017 iar diferenþa 
de 22.461.000 lei reprezintã împrumut bancar.
De asemenea a fost supus validãrii consilierilor locali ºi Proiectul de 
hotãrâre privind utilizarea sumei de 11.438.484 lei din excedentul 
anual al bugetului municipiului Cãlãraºi rezultat la încheierea 
exerciþiului bugetar 2017, în exerciþiul bugetar 2018, pentru 
finanþarea cheltuielilor secþiunii de dezvoltare.

Consiliul Local Cãlãraºi a aprobat, în ºedinþã 
extraordinarã, luni, 12 februarie, bugetul propriu al La partea de cheltuieli, pe capitole, bugetul se împarte astfel:
municipiului Cãlãraºi pe anul 2018, precum ºi estimãrile Capitolul 51.02 "Autoritate publicã ºi acþiuni externe" – 16.389 mii 
pentru anii 2019-2021, bugetele instituþiilor finanþate lei
integral sau parþial din venituri proprii ºi subvenþii de la Capitolul 54.02 "Alte servicii publice generale" – 1.615 mii lei
bugetul propriu al municipiului Cãlãraºi, bugetul Capitolul 55.02 "Tranzacþii privind datoria publicã ºi împrumuturi" – 

200 mii leicreditelor interne ºi Programul anual al achiziþiilor 
Capitolul 61.02 "Ordine publicã ºi siguranþã naþionalã" – 5.445 mii publice aferent anului 2018.
lei

Pentru acest an, bugetul este estimat la 102.200.000 lei, veniturile Capitolul 65.02 "Învãþãmânt de stat" (20 instituþii) – 6.665 mii lei
proprii fiind cifrate la 44 de milioane de lei. Primarul Dan Drãgulin a Capitolul 66.02 "Sãnãtate" – 920 mii lei
declarat joi într-o conferinþã de presã cã, în ciuda faptului cã a fost Capitolul 67.02 "Culturã, recreere ºi religie" – 13.251 mii lei
vãduvit cu suma de 14 milioane lei, a depus toate eforturile 

Capitolul 68.02 "Asigurãri ºi asistenþã socialã" – 26.043 mii leiîmpreunã cu specialiºtii din primãrie sã elaboreze un buget cât mai 
Capitolul 70.02 "Locuinþe, servicii ºi dezvoltare publicã" – 13.984 echilibrat care sã fie în concordanþã cu priorotãþile municipiului. 
mii lei„Am încercat sã-l aducem la o formã cât de cât echilibratã þinând 
Capitolul 74.02 "Protecþia mediului" – 9.372 mii leicont de faptul cã prin mãsurile luate de guvernanþi, bugetul e mai 

sãrac cu 140 de miliarde lei vechi (14 milioane lei). Cu toate Capitolul 84.02 "Transporturi" – 7.777 mii lei

- Finanþarea ajutorului pentru descentraliuzate la nivelul echilibrarea bugetelor locale antifascist 1944-1945, Executivul „a Excedentul rezultat la 
încãlzirea locuinþei – 87.000 leicomunelor, oraºelor, municipiilor diminuate cu 1  din excedentul la pus deoparte" suma de 1.100.000 finele anului trecut va fi 

sunt cifrate la 6.721.000 lei iar data de 31.12.2016 – 2.107.000 lei lei.- Platã stimulent educaþional utilizat pentru finanþarea 
Cote defalcate din impozitul pe Construirea unei anexe funcþionare lucrãrilor deja demarate venit – 6.523.000 lei parter ºi recompartimentarea 

sau a celor aflate pe masa nestructuralã la Cantina de ajutor Sume alocate din cotele defalcate 
de lucru a primarului social necesitã lucrãrile evaluate la din impozitul pe venit pentru 

150.000 lei.Petre Þone. echilibrarea bugetelor locale – 
523.000 lei În Parcul central se vor efectua în 

Joi, 15 februarie, consilierii locali acest an diverse lucrãri de 
olteniþeni au aprobat, printre altele, reabilitare, estimate la 650.000 lei. 
ºi Proiectul de hotãrâre privind Excedent de peste  Pentru introducerea utilitãþilor la 
aprobarea bugetului unitãþii blocul ANL format din 56 de unitãþi 5,2 milioane lei la administrativ teritoriale municipiul locative, suma pentru investiþii este 
Olteniþa, pe anul 2018 ºi a estimãrii de 500.000 lei.finele anului 2017
bugetare pentru anii 2019, 2020 ºi 

La 31 decembrie 2017 s-a 2021.
înregistrat un excedent al 

În acest an, bugetul este estimat la bugetului local al municipiului 
27.528.000 lei, evident, atât la Olteniþa, în sumã de 5.213.000 lei. 
partea de venituri cât ºi de Potrivit primarului Petre Þone, 
cheltuieli. Veniturile proprii sunt suma va fi utilizatã atât pentru 
cifrate la 18.116.000 lei. „Veniturile finanþarea finalizãrii unor investiþii 
proprii ale bugetului au fost (2.600.000 lei) cât ºi pentru 
stabilite la nivelul încasãrilor demararea alor lucrãri noi 

sumele defalcate din TVA pentru conform Legii 248 / 2015 – 10.000 înregistrate la finele anului 2017. În (2.293.000 lei).
echilibrarea bugetelor locale leiceea ce priveºte partea de Astfel pentru continuarea lucrãrilor diminuate cu 1  din excedentul la - Drepturile copiilor cu cerinþe cheltuieli la fundamentarea la Biblioteca municipalã, muzeu de data de 31 decembrie 2016, la educaþionale speciale integraþi în bugetului s-a þinut cont de arheologie ºi sala de spectacole în 2.107.000 lei. învãþãmântul de masã – 145.000 leiprevederile legale în vigoare. municipiul Olteniþa, amenajãri 

Veniturile menþionate vor asigura Bugetul total care include ºi - Finanþarea cheltuielilor conexe a fost prevãzutã suma de Tot la Capitolul Lucrãri noi – 
finanþarea Secþiunii de funcþionare. instituþiile subordonate este serviciilor publice comunitare de 1.300.000 lei. Pentru ridicarea Locuinþe, servicii ºi dezvoltare 
Dimensionarea cheltuielilor estimat, în acest an, la 36.924.000 evidenþã a persoanei – 59.000 lei Statuii eroilor din municipiul publicã figureazã alte douã 
materiale ºi de personal s-a realizat lei. Sume defalcate din TVA pentru Olteniþa cãzuþi în rãzboiul obiective: Bust Neagoe Basarab ºi 
þinând cont de prevederile legale în Excedentul rezultat la finalul anului Totem intrare municipiu, ambele 
vigoare. S-au asigurat fondurile trecut a fost de 5.213.000 lei. evaluate la câte 50.000 lei fiecare.
necesare pentru plata drepturilor Jumãtate din aceastã sumã va fi 

Pentru reabilitarea trotuarelor, salariale majorate, a utilitãþilor ºi a utilizatã pentru finanþarea lucrãrilor 
suma ce va fi utilizatã este estimatã funcþionãrii înj bune condiþii a demarate. Suma de 2.293.000 lei va 
la 1.43.000 lei iar pentru lucrãri tuturor activitãþilor finanþate din acoperi investiþiile noi, preconizate 

bugetul local. Veniturile proprii ale modernizare strãzi, et. a 5-a, este a se realiza în acest an.
unitãþilor finanþate din bugetul prevãzutã suma de 50.000 lei.

Estimãrile bugetului pentru anii local susþin finanþarea Secþiunii de Pentru elaborarea de Studii ºi urmãtori sunt: 2019 – 33.331.000 funcþionare ºi vin în completarea 
Proiecte, se vor cheltui în acest an lei; 2020 – 31.995.000 lei; 2021 – alocaþiilor bugetare" se aratã în 
300.000 lei iar pentru 30.996.000 lei.conþinutul Expunerii de motive la 
achiziþionarea unei centrale Proiectul de hotãrâre mai sus Sume defalcate din TVA pentru 
telefonice, suma de 20.000 lei.amintit. finanþarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul  Proiectul de Hotãrâre privind În 2018, Cotele defalcate din comunelor, oraºelor, municipiilor – utilizarea excedentelor înregistrate impozitul pe venit sunt de 6.721.000 lei din care: la 31 decembrie 2017 de bugetul 6.528.000 lei iar sumele alocate din 
local ºi unele instituþii publice - Cheltuieli prevãzute de Legea cotele defalcate din impozitul pe 
locale finanþate din venituri proprii educaþiei naþionale – 1.860.000 leivenit pentru echilibrarea bugetelor 
a fost supus validãrii aleºilor locali locale sunt estimate la 523.000 lei. - Drepturile asistenþilor personali 
în cadrul ºedinþei ordinare de plen Sumele defalcate din TVA pentru ai persoanelor cu handicap grav sau 
programatã miercuri, 31 ianuarie.finanþarea cheltuielilor indeminzaþii lunare – 4.650.000 lei

Consilierul local PDS, Mircea Buzea, a declarat la finalul 
ºedinþei extraordinare de plen, desfãºurate luni dupã-
amiazã, cã bugetul aprobat este insuficient în raport cu 
prioritãþile municipiului, lansând un apel la prudenþã în 
ceea ce priveºte cheltuielile preconizate a se întreprinde în 
acest an. 

„Dupã cum ºtiþi, bugetul se construieºte pe Secþiunea de 
Dezvoltare, respectiv pe Secþiunea de Funcþionare. Cea 
mai mare belea este cã, astãzi, Guvernul, potrivit 
reducerii cotei de impozit de la 16 la 10%, nu va mai da 
cel puþin 14 milioane de lei municipiului, suma 
reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit. Iar 
aceºti bani erau necesari pentru echilibrarea bugetului. Sã 
înþeleagã toþi cãlãrãºenii cã acest Guvern va trebui sã ia 
bani de la Dezvoltare pentru acoperirea Funcþionãrii." a 
spus Buzea care a continuat „Aþi vãzut ºi azi cum s-au 
încurcat colegii. Mai întâi discuþi „funcþionarea" acestei 
instituþii care reprezintã în jur de 65 de mii de oameni. 
Pãrerea mea cinstitã e cã trebuie sã fie extrem de atenþi 
cu cheltuielile. Avea dreptate ºi colegul Nicolae Dragu, pe 
marginea unor sume din buget dar nu poþi sã acuzi înainte 
de a verifica. Prin urmare, cu acest buget trebuie sã fii 
extrem de atent. Trebuie sã acoperi funcþionarea ºi apoi 
dezvoltarea care e pusã sub semnul întrebãrii aºa cum 
„am scris-o" noi astãzi." a conchis consilierul PDS.

Pentru 2018, Executivul Primãriei Cãlãraºi a elaborat un 
buget de Venituri ºi Cheltuieli în cuantum de 102.200.000 
lei. Veniturile proprii sunt estimate la 44 de milioane lei iar 
pentru investiþii au fost identificate surse totale de 
33.899.000 lei (din care 11.438.000 lei reprezintã 
excedentul bugetar înregistrat la finele anului trecut iar 
22.461.000 lei înseamnã împrumut bancar).

Olteniþa va avea, în acest an, un buget de 27,5 milioane lei

Nu am mãrit taxele 
ºi impozitele locale 
cu nici mãcar un 

singur leu! Este al treilea an 
consecutiv în care nu mãrim 
taxele ºi impozitele locale. Eu 
am mers totdeauna pe 
premisa sã aducem bani din 
altã parte"

Petre Þone, 
primarul Olteniþei

M. Buzea, mesaj pentru 
Executiv: Pãrerea mea e 
cã trebuie sã fie extrem 
de atenþi cu cheltuielile!

n Primãria Cãlãraºi

Drãgulin, despre bugetul pe 2018: 
Am încercat sã-l aducem la o formã cât mai echilibratã

informaþi de cãtre aparatul de 
specialitate. Oricum dacã ar fi 
manifestat vreun interes, consilierii 
puteau studia cu atenþie documentele 
puse la dispoziþie de proiectant". a 
completat Drãgulin.
Social – democraþii, prin vocea liderului 
de grup, Marius Dulce, au susþinut atunci 
cã proiectul nu reprezintã o prioritate 
pentru muncipiu. Colegul sãu de partid, 
Dumitru Ariciu a declarat în schimb cã 
este de acord cu proiectul, nu însã ºi cu 
suma rezultatã pentru susþinerea 
lucrãrilor.
Ulterior, consilierul PDS, Mircea Buzea 
care s-a abþinut de la vot în timpul 
ºedinþei, a susþinut pentru 
www.arenamedia.ro cã a greºit 
nevalidând Proiectul de Hotãrâre. "La 
ºedinþa în care s-a dezbãtut proiectul 
privind amenajarea peisagisticã a B-
dului Titulescu am greºit. I-am spus ºi 
colegului de la PSD, Dumitru Ariciu, cã Primarul municipiului Cãlãraºi, Dan sãptãmâna trecutã într-o conferinþã de 
nu poþi sã suspicionezi pe unul cã furã Drãgulin, a anunþat recent cã Proiectul presã..
decât dupã ce ai verificat. Dã-le banii, sã privind amenajarea peisagisticã a B-dului 

Aflat pe ordinea de zi a ºedinþei ordinare facã treaba ºi apoi îi tragi la rãspundere" Nicolae Titulescu nu va fi abandonat 
de plen din 31 ianuarie, Proiectul de a declarat Buzea.urmând a fi repus, în discuþie, pe masa 
Hotãrâre privind aprobarea  Potrivit PH respins, valoarea investiþiei consilierilor locali peste 3 luni, conform 
documentatiei tehnico-economica - faza este de 9.033.680 lei cu TVA din care prevederilor Regulamentului CL. 
Proiect Tehnic ,,Amenajare peisagistica si C+M este de 7.937.534 lei cu TVA.„Proiectul va fi pus pe ordinea de zi 
modernizare B-dul N.Titulescu între dupã 3 luni. Am chemat pe domnii de la B-dul. Nicolae Ttitulescu are o lungime 
str.Cornisei si str.Locomotivei" a fost „Proiectare", le-am spus sã reevalueze de 826,50 m, realizatã din aliniamente, 
respins de consilierii PSD ºi PDS.  "Dupã proiectul din punct de vedere al 12 franþuri a cãror unghiuri depãºesc 
pãrerea mea a fost fie rea – credinþã, fie manoperei, al altor cheltuieli existente valorile de 197 g ºi o curbã arc de cerc de 
consilierii n-au fost suficient de bine la nivelul devizului." a spus Drãgulin, R=30 m.

n Cãlãraºi

Proiectul privind amenjarea peisagisticã 
a B-dului N. Titulescu nu va fi abandonat

Consilierul local PDS, Mircea Buzea a comentat recent 
lista de obiective ºi investiþii preconizate a se realiza în 
acest an în municipiul reºedinþã de judeþ subliniind cã 
în opinia sa cea mai mare prioritate a Executivului ar 
trebui sã fie oamenii. Buzea pledeazã ºi pentru crearea 
unui nou model socio – economic de dezvoltare a 
urbei care sã vizeze implicarea Primãriei în susþinerea 
unor mici afaceri iniþiate de cãlãrãºeni ºi nu numai, 
care sã genereze pânã la urmã o independenþã 
financiarã în raport cu Guvernul. „Cea mai mare 
prioritate, în opinia mea ar trebui sã fie oamenii. Eu 
aº „bãga" bani în cofinanþãri ca sã construiesc mici 
fãbricuþe care sã genereze capital aici. Le-am spus ºi 
în urmãp cu un an ºi ceva cã nu e corect ca o instituþie 
care are în spate în jur de 70 de mii de cetãþeni sã nu-
ºi creeze o posibilitate financiarã care sã-i confere un 
anumit grad de independenþã. Dacã mã dic cu mâna 
întinsã la Guvern, mai sunt independent? Ei pleacã de 
aici din Cãlãraºi cu o idee bunã pentru acest oraº iar 
la Bucureºti întâlnesc papagali pe care-i vezi la 
televizor iar acea idee moare." a declarat pentru 
www.arenamedia.ro Buzea care a continuat „Dupã 
care fã-þi un excedent de bani ºi nu vei mai apela la 
Guvern. Asta se numeºte viitor mai sigur. Desigur, 
poþi începe cu reabilitãri de drumuri, ºosele, etc, dar 
cu ce bani?".

În opinia sa, bugetul de venituri ºi cheltuieli votat 
recent în Consiliul Local n-are cum sã acopere nevoile 
ori necesitãþile imediate ale comunitãþii. „Nici un 
buget în lumea asta nu acoperã nevoile comunitãþii 
respective indiferent de mãrimea ei. Din acest motiv 
existã o structurã Executivã ºi alta Deliberativã care 
sã prioritizeze investiþiile în funcþie de banii care 
existã în buget." a completat Mircea Buzea, consilier 
local din partea Partidului Dreptãþii Sociale.

n PDS Cãlãraºi

M. Buzea: Prioritatea 
acestui oraº trebuie 

sã fie oamenii!

Adunarea Generalã a Naþiunilor Unite a Se vor desfãºura o serie de concursuri ºi 
desemnat ziua de 22 martie ca fiind Ziua activitãþi ce vor fi premiate la finalul 
Mondialã a Apei. Aceastã zi se evenimentului:
sãrbãtoreºte încã din anul 1993. - Concurs „GRAF-APA" : concurs graffiti pe 
UN-Water (Grupul ONU pentru Apã) a echipe - se vor face grafitii in statia de 
stabilit pentru anul 2018 tema epurare
evenimentului ca fiind:  „Soluþii naturale - Concurs „PICT-APA" - concurs pictura pe 
pentru apã''. panza (vor fi 3 categorii de varsta 5-7 ani, 
ECOAQUA Cãlãraºi împreunã cu ADI 7-10 ani si peste 10 ani). Picturile vor fi 
ECOAQUA Cãlãraºi au hotãrât sã celebreze expuse la Muzeul Municipal Calarasi
aceastã zi printr-o serie de acþiuni în - Concurs „FOTO- APA" - concurs de 
parteneriat cu diverse instituþii din judeþ. fotografii in care APA va fi principalul 
Acþiunile se vor desfãºura la sediul exponent -   concursul va fi anuntat pe 
Consiliului Judeþean Cãlãraºi, Primãriei Facebook, vor fi primite fotografiile in  
Municipiului Cãlãraºi, Centrului Cultural format electronic, iar cele mai reusite vor 
Judeþean Barbu ªtirbei, Muzeului fi listate si expuse in cadrul Muzeului 
Municipal Cãlãraºi, Muzeului Judeþean Municipal Calarasi
Dunãrea de Jos Cãlãraºi ºi Bibliotecii - Concurs „DESEN-APA" - concurs desene 
Judeþene Cãlãraºi. pe hârtie / carton. Participã elevi, pe  3 
În cadrul evenimentului sunt programate categorii de vârstã: clasele I-IV, clasele V-
o conferinþã, diverse concursuri ºi expoziþii VIII, clasele IX-XII
tematice ºi o expoziþie de produse, - Concurs „COLAJ-APA"  - concurs colaje 
echipamente ºi soluþii tehnologice pentru - Concurs „MACHET-APA" - concurs 
domeniul apã-apã uzatã. machete 
În cadrul conferinþei vor avea loc: - Sesiune de referate/ prezentãri tip .ppt  
- Prezentarea proiectului implementat prin „APA în stiinþã" 
fonduri europene  POIM – „Proiect - Secþiune dedicatã iubitorilor de limbi 
regional de dezvoltare a infrastructurii de strãine, compusã din:
apa si apa uzata pentru aria de operare a o Activitãþi interactive în limba englezã 
operatorului regional in judetele Calarasi având ca temã apa (debate, speech, etc)
si Ialomita, în perioada 2014-2020", o Eseuri ºi prezentãri în limba francezã
proiect ce constã în investiþii pentru Muzeul Judeþean "Dunãrea de Jos" ºi 
tratarea ºi distribuþia apei ºi colectarea ºi Biblioteca Judeþeanã Cãlãraºi vor 
epurarea apelor uzate. Proiectul va fi organiza  expoziþii tematice.
implementat în judeþele Cãlãraºi ºi Furnizorii de echipamente ºi tehnologii 
Ialomiþa în zonele urbane ºi rurale. Va din domeniul apei potabile, canalizãrii ºi 
avea drept rezultat conectarea la sisteme epurãrii vor organiza o expoziþie de 
alimentare cu apã ºi canalizare a produse ºi soluþii tehnologice de interes.
populaþiei din aceste zone astfel încât sã La eveniment sunt invitaþi sã participle, 
se realizeze conformarea cu prevederile alãturi de reprezentanþii autoritãþilor 
directivelor UE relevante. locale din judeþ (primari, consilieri locali, 

etc) ºi reprezentanþi ai operatorilor de - Prezentare "Istoria apei" realizatã de 
apã- canal ºi ai asociaþiilor de dezvoltare Biblioteca Judeþeanã împreunã cu Muzeul 
intercomunitarã din domeniul apei ºi apei Dunãrii de Jos
uzate din întreaga þarã.

- Luãri de cuvânt pe tema apei ale unor 
Înscrierea la concursuri sau activitãþi, 

personalitãþi din mediul academic 
precum ºi obþinerea oricãror alte detalii se 

(profesori universitari din cadrul 
pot face de cãtre orice persoanã 

Universitãþii Tehnice de Construcþii interesatã la:
Bucureºti ºi Universitãþii Politehnice 

- adresa de e-mail 
Bucureºti) gaidamut.nicoleta@ecoaqua.ro
- Expuneri ale furnizorilor de tehnologii - telefon 0736001771, 0772053623
din domeniul apã potabilã / canalizare – - pagina facebook 
epurare. https://www.facebook.com/ecoaquacalarasi

COMUNICAT PRESÃ

 ZIUA MONDIALÃ A APEI
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acestea sperãm sã ducem la bun sfârºit tot ceea ce ne-am propus 
din punct de vedere investiþional." a spus Drãgulin care ar fi primit 
promisiuni din partea ministrului de finanþe, Eugen Teodorovici cã 
la jumãtatea anului va avea loc o rectificare bugetarã pozitivã iar 
UAT-urile vor putea primi înapoi sumele pierdute la finele anului 
trecut.
În acest an, Executivul a elaborat o listã de investiþii, estimatã la 
33.899.000 lei. Din aceastã sumã, 11.438.000 lei provind din 
excedentul bugetar înregistrat la 31 decembrie 2017 iar diferenþa 
de 22.461.000 lei reprezintã împrumut bancar.
De asemenea a fost supus validãrii consilierilor locali ºi Proiectul de 
hotãrâre privind utilizarea sumei de 11.438.484 lei din excedentul 
anual al bugetului municipiului Cãlãraºi rezultat la încheierea 
exerciþiului bugetar 2017, în exerciþiul bugetar 2018, pentru 
finanþarea cheltuielilor secþiunii de dezvoltare.

Consiliul Local Cãlãraºi a aprobat, în ºedinþã 
extraordinarã, luni, 12 februarie, bugetul propriu al La partea de cheltuieli, pe capitole, bugetul se împarte astfel:
municipiului Cãlãraºi pe anul 2018, precum ºi estimãrile Capitolul 51.02 "Autoritate publicã ºi acþiuni externe" – 16.389 mii 
pentru anii 2019-2021, bugetele instituþiilor finanþate lei
integral sau parþial din venituri proprii ºi subvenþii de la Capitolul 54.02 "Alte servicii publice generale" – 1.615 mii lei
bugetul propriu al municipiului Cãlãraºi, bugetul Capitolul 55.02 "Tranzacþii privind datoria publicã ºi împrumuturi" – 

200 mii leicreditelor interne ºi Programul anual al achiziþiilor 
Capitolul 61.02 "Ordine publicã ºi siguranþã naþionalã" – 5.445 mii publice aferent anului 2018.
lei

Pentru acest an, bugetul este estimat la 102.200.000 lei, veniturile Capitolul 65.02 "Învãþãmânt de stat" (20 instituþii) – 6.665 mii lei
proprii fiind cifrate la 44 de milioane de lei. Primarul Dan Drãgulin a Capitolul 66.02 "Sãnãtate" – 920 mii lei
declarat joi într-o conferinþã de presã cã, în ciuda faptului cã a fost Capitolul 67.02 "Culturã, recreere ºi religie" – 13.251 mii lei
vãduvit cu suma de 14 milioane lei, a depus toate eforturile 

Capitolul 68.02 "Asigurãri ºi asistenþã socialã" – 26.043 mii leiîmpreunã cu specialiºtii din primãrie sã elaboreze un buget cât mai 
Capitolul 70.02 "Locuinþe, servicii ºi dezvoltare publicã" – 13.984 echilibrat care sã fie în concordanþã cu priorotãþile municipiului. 
mii lei„Am încercat sã-l aducem la o formã cât de cât echilibratã þinând 
Capitolul 74.02 "Protecþia mediului" – 9.372 mii leicont de faptul cã prin mãsurile luate de guvernanþi, bugetul e mai 

sãrac cu 140 de miliarde lei vechi (14 milioane lei). Cu toate Capitolul 84.02 "Transporturi" – 7.777 mii lei

- Finanþarea ajutorului pentru descentraliuzate la nivelul echilibrarea bugetelor locale antifascist 1944-1945, Executivul „a Excedentul rezultat la 
încãlzirea locuinþei – 87.000 leicomunelor, oraºelor, municipiilor diminuate cu 1  din excedentul la pus deoparte" suma de 1.100.000 finele anului trecut va fi 

sunt cifrate la 6.721.000 lei iar data de 31.12.2016 – 2.107.000 lei lei.- Platã stimulent educaþional utilizat pentru finanþarea 
Cote defalcate din impozitul pe Construirea unei anexe funcþionare lucrãrilor deja demarate venit – 6.523.000 lei parter ºi recompartimentarea 

sau a celor aflate pe masa nestructuralã la Cantina de ajutor Sume alocate din cotele defalcate 
de lucru a primarului social necesitã lucrãrile evaluate la din impozitul pe venit pentru 

150.000 lei.Petre Þone. echilibrarea bugetelor locale – 
523.000 lei În Parcul central se vor efectua în 

Joi, 15 februarie, consilierii locali acest an diverse lucrãri de 
olteniþeni au aprobat, printre altele, reabilitare, estimate la 650.000 lei. 
ºi Proiectul de hotãrâre privind Excedent de peste  Pentru introducerea utilitãþilor la 
aprobarea bugetului unitãþii blocul ANL format din 56 de unitãþi 5,2 milioane lei la administrativ teritoriale municipiul locative, suma pentru investiþii este 
Olteniþa, pe anul 2018 ºi a estimãrii de 500.000 lei.finele anului 2017
bugetare pentru anii 2019, 2020 ºi 

La 31 decembrie 2017 s-a 2021.
înregistrat un excedent al 

În acest an, bugetul este estimat la bugetului local al municipiului 
27.528.000 lei, evident, atât la Olteniþa, în sumã de 5.213.000 lei. 
partea de venituri cât ºi de Potrivit primarului Petre Þone, 
cheltuieli. Veniturile proprii sunt suma va fi utilizatã atât pentru 
cifrate la 18.116.000 lei. „Veniturile finanþarea finalizãrii unor investiþii 
proprii ale bugetului au fost (2.600.000 lei) cât ºi pentru 
stabilite la nivelul încasãrilor demararea alor lucrãri noi 

sumele defalcate din TVA pentru conform Legii 248 / 2015 – 10.000 înregistrate la finele anului 2017. În (2.293.000 lei).
echilibrarea bugetelor locale leiceea ce priveºte partea de Astfel pentru continuarea lucrãrilor diminuate cu 1  din excedentul la - Drepturile copiilor cu cerinþe cheltuieli la fundamentarea la Biblioteca municipalã, muzeu de data de 31 decembrie 2016, la educaþionale speciale integraþi în bugetului s-a þinut cont de arheologie ºi sala de spectacole în 2.107.000 lei. învãþãmântul de masã – 145.000 leiprevederile legale în vigoare. municipiul Olteniþa, amenajãri 

Veniturile menþionate vor asigura Bugetul total care include ºi - Finanþarea cheltuielilor conexe a fost prevãzutã suma de Tot la Capitolul Lucrãri noi – 
finanþarea Secþiunii de funcþionare. instituþiile subordonate este serviciilor publice comunitare de 1.300.000 lei. Pentru ridicarea Locuinþe, servicii ºi dezvoltare 
Dimensionarea cheltuielilor estimat, în acest an, la 36.924.000 evidenþã a persoanei – 59.000 lei Statuii eroilor din municipiul publicã figureazã alte douã 
materiale ºi de personal s-a realizat lei. Sume defalcate din TVA pentru Olteniþa cãzuþi în rãzboiul obiective: Bust Neagoe Basarab ºi 
þinând cont de prevederile legale în Excedentul rezultat la finalul anului Totem intrare municipiu, ambele 
vigoare. S-au asigurat fondurile trecut a fost de 5.213.000 lei. evaluate la câte 50.000 lei fiecare.
necesare pentru plata drepturilor Jumãtate din aceastã sumã va fi 

Pentru reabilitarea trotuarelor, salariale majorate, a utilitãþilor ºi a utilizatã pentru finanþarea lucrãrilor 
suma ce va fi utilizatã este estimatã funcþionãrii înj bune condiþii a demarate. Suma de 2.293.000 lei va 
la 1.43.000 lei iar pentru lucrãri tuturor activitãþilor finanþate din acoperi investiþiile noi, preconizate 

bugetul local. Veniturile proprii ale modernizare strãzi, et. a 5-a, este a se realiza în acest an.
unitãþilor finanþate din bugetul prevãzutã suma de 50.000 lei.

Estimãrile bugetului pentru anii local susþin finanþarea Secþiunii de Pentru elaborarea de Studii ºi urmãtori sunt: 2019 – 33.331.000 funcþionare ºi vin în completarea 
Proiecte, se vor cheltui în acest an lei; 2020 – 31.995.000 lei; 2021 – alocaþiilor bugetare" se aratã în 
300.000 lei iar pentru 30.996.000 lei.conþinutul Expunerii de motive la 
achiziþionarea unei centrale Proiectul de hotãrâre mai sus Sume defalcate din TVA pentru 
telefonice, suma de 20.000 lei.amintit. finanþarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul  Proiectul de Hotãrâre privind În 2018, Cotele defalcate din comunelor, oraºelor, municipiilor – utilizarea excedentelor înregistrate impozitul pe venit sunt de 6.721.000 lei din care: la 31 decembrie 2017 de bugetul 6.528.000 lei iar sumele alocate din 
local ºi unele instituþii publice - Cheltuieli prevãzute de Legea cotele defalcate din impozitul pe 
locale finanþate din venituri proprii educaþiei naþionale – 1.860.000 leivenit pentru echilibrarea bugetelor 
a fost supus validãrii aleºilor locali locale sunt estimate la 523.000 lei. - Drepturile asistenþilor personali 
în cadrul ºedinþei ordinare de plen Sumele defalcate din TVA pentru ai persoanelor cu handicap grav sau 
programatã miercuri, 31 ianuarie.finanþarea cheltuielilor indeminzaþii lunare – 4.650.000 lei

Consilierul local PDS, Mircea Buzea, a declarat la finalul 
ºedinþei extraordinare de plen, desfãºurate luni dupã-
amiazã, cã bugetul aprobat este insuficient în raport cu 
prioritãþile municipiului, lansând un apel la prudenþã în 
ceea ce priveºte cheltuielile preconizate a se întreprinde în 
acest an. 

„Dupã cum ºtiþi, bugetul se construieºte pe Secþiunea de 
Dezvoltare, respectiv pe Secþiunea de Funcþionare. Cea 
mai mare belea este cã, astãzi, Guvernul, potrivit 
reducerii cotei de impozit de la 16 la 10%, nu va mai da 
cel puþin 14 milioane de lei municipiului, suma 
reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit. Iar 
aceºti bani erau necesari pentru echilibrarea bugetului. Sã 
înþeleagã toþi cãlãrãºenii cã acest Guvern va trebui sã ia 
bani de la Dezvoltare pentru acoperirea Funcþionãrii." a 
spus Buzea care a continuat „Aþi vãzut ºi azi cum s-au 
încurcat colegii. Mai întâi discuþi „funcþionarea" acestei 
instituþii care reprezintã în jur de 65 de mii de oameni. 
Pãrerea mea cinstitã e cã trebuie sã fie extrem de atenþi 
cu cheltuielile. Avea dreptate ºi colegul Nicolae Dragu, pe 
marginea unor sume din buget dar nu poþi sã acuzi înainte 
de a verifica. Prin urmare, cu acest buget trebuie sã fii 
extrem de atent. Trebuie sã acoperi funcþionarea ºi apoi 
dezvoltarea care e pusã sub semnul întrebãrii aºa cum 
„am scris-o" noi astãzi." a conchis consilierul PDS.

Pentru 2018, Executivul Primãriei Cãlãraºi a elaborat un 
buget de Venituri ºi Cheltuieli în cuantum de 102.200.000 
lei. Veniturile proprii sunt estimate la 44 de milioane lei iar 
pentru investiþii au fost identificate surse totale de 
33.899.000 lei (din care 11.438.000 lei reprezintã 
excedentul bugetar înregistrat la finele anului trecut iar 
22.461.000 lei înseamnã împrumut bancar).

Olteniþa va avea, în acest an, un buget de 27,5 milioane lei

Nu am mãrit taxele 
ºi impozitele locale 
cu nici mãcar un 

singur leu! Este al treilea an 
consecutiv în care nu mãrim 
taxele ºi impozitele locale. Eu 
am mers totdeauna pe 
premisa sã aducem bani din 
altã parte"

Petre Þone, 
primarul Olteniþei

M. Buzea, mesaj pentru 
Executiv: Pãrerea mea e 
cã trebuie sã fie extrem 
de atenþi cu cheltuielile!

n Primãria Cãlãraºi

Drãgulin, despre bugetul pe 2018: 
Am încercat sã-l aducem la o formã cât mai echilibratã

informaþi de cãtre aparatul de 
specialitate. Oricum dacã ar fi 
manifestat vreun interes, consilierii 
puteau studia cu atenþie documentele 
puse la dispoziþie de proiectant". a 
completat Drãgulin.
Social – democraþii, prin vocea liderului 
de grup, Marius Dulce, au susþinut atunci 
cã proiectul nu reprezintã o prioritate 
pentru muncipiu. Colegul sãu de partid, 
Dumitru Ariciu a declarat în schimb cã 
este de acord cu proiectul, nu însã ºi cu 
suma rezultatã pentru susþinerea 
lucrãrilor.
Ulterior, consilierul PDS, Mircea Buzea 
care s-a abþinut de la vot în timpul 
ºedinþei, a susþinut pentru 
www.arenamedia.ro cã a greºit 
nevalidând Proiectul de Hotãrâre. "La 
ºedinþa în care s-a dezbãtut proiectul 
privind amenajarea peisagisticã a B-
dului Titulescu am greºit. I-am spus ºi 
colegului de la PSD, Dumitru Ariciu, cã Primarul municipiului Cãlãraºi, Dan sãptãmâna trecutã într-o conferinþã de 
nu poþi sã suspicionezi pe unul cã furã Drãgulin, a anunþat recent cã Proiectul presã..
decât dupã ce ai verificat. Dã-le banii, sã privind amenajarea peisagisticã a B-dului 

Aflat pe ordinea de zi a ºedinþei ordinare facã treaba ºi apoi îi tragi la rãspundere" Nicolae Titulescu nu va fi abandonat 
de plen din 31 ianuarie, Proiectul de a declarat Buzea.urmând a fi repus, în discuþie, pe masa 
Hotãrâre privind aprobarea  Potrivit PH respins, valoarea investiþiei consilierilor locali peste 3 luni, conform 
documentatiei tehnico-economica - faza este de 9.033.680 lei cu TVA din care prevederilor Regulamentului CL. 
Proiect Tehnic ,,Amenajare peisagistica si C+M este de 7.937.534 lei cu TVA.„Proiectul va fi pus pe ordinea de zi 
modernizare B-dul N.Titulescu între dupã 3 luni. Am chemat pe domnii de la B-dul. Nicolae Ttitulescu are o lungime 
str.Cornisei si str.Locomotivei" a fost „Proiectare", le-am spus sã reevalueze de 826,50 m, realizatã din aliniamente, 
respins de consilierii PSD ºi PDS.  "Dupã proiectul din punct de vedere al 12 franþuri a cãror unghiuri depãºesc 
pãrerea mea a fost fie rea – credinþã, fie manoperei, al altor cheltuieli existente valorile de 197 g ºi o curbã arc de cerc de 
consilierii n-au fost suficient de bine la nivelul devizului." a spus Drãgulin, R=30 m.

n Cãlãraºi

Proiectul privind amenjarea peisagisticã 
a B-dului N. Titulescu nu va fi abandonat

Consilierul local PDS, Mircea Buzea a comentat recent 
lista de obiective ºi investiþii preconizate a se realiza în 
acest an în municipiul reºedinþã de judeþ subliniind cã 
în opinia sa cea mai mare prioritate a Executivului ar 
trebui sã fie oamenii. Buzea pledeazã ºi pentru crearea 
unui nou model socio – economic de dezvoltare a 
urbei care sã vizeze implicarea Primãriei în susþinerea 
unor mici afaceri iniþiate de cãlãrãºeni ºi nu numai, 
care sã genereze pânã la urmã o independenþã 
financiarã în raport cu Guvernul. „Cea mai mare 
prioritate, în opinia mea ar trebui sã fie oamenii. Eu 
aº „bãga" bani în cofinanþãri ca sã construiesc mici 
fãbricuþe care sã genereze capital aici. Le-am spus ºi 
în urmãp cu un an ºi ceva cã nu e corect ca o instituþie 
care are în spate în jur de 70 de mii de cetãþeni sã nu-
ºi creeze o posibilitate financiarã care sã-i confere un 
anumit grad de independenþã. Dacã mã dic cu mâna 
întinsã la Guvern, mai sunt independent? Ei pleacã de 
aici din Cãlãraºi cu o idee bunã pentru acest oraº iar 
la Bucureºti întâlnesc papagali pe care-i vezi la 
televizor iar acea idee moare." a declarat pentru 
www.arenamedia.ro Buzea care a continuat „Dupã 
care fã-þi un excedent de bani ºi nu vei mai apela la 
Guvern. Asta se numeºte viitor mai sigur. Desigur, 
poþi începe cu reabilitãri de drumuri, ºosele, etc, dar 
cu ce bani?".

În opinia sa, bugetul de venituri ºi cheltuieli votat 
recent în Consiliul Local n-are cum sã acopere nevoile 
ori necesitãþile imediate ale comunitãþii. „Nici un 
buget în lumea asta nu acoperã nevoile comunitãþii 
respective indiferent de mãrimea ei. Din acest motiv 
existã o structurã Executivã ºi alta Deliberativã care 
sã prioritizeze investiþiile în funcþie de banii care 
existã în buget." a completat Mircea Buzea, consilier 
local din partea Partidului Dreptãþii Sociale.

n PDS Cãlãraºi

M. Buzea: Prioritatea 
acestui oraº trebuie 

sã fie oamenii!

Adunarea Generalã a Naþiunilor Unite a Se vor desfãºura o serie de concursuri ºi 
desemnat ziua de 22 martie ca fiind Ziua activitãþi ce vor fi premiate la finalul 
Mondialã a Apei. Aceastã zi se evenimentului:
sãrbãtoreºte încã din anul 1993. - Concurs „GRAF-APA" : concurs graffiti pe 
UN-Water (Grupul ONU pentru Apã) a echipe - se vor face grafitii in statia de 
stabilit pentru anul 2018 tema epurare
evenimentului ca fiind:  „Soluþii naturale - Concurs „PICT-APA" - concurs pictura pe 
pentru apã''. panza (vor fi 3 categorii de varsta 5-7 ani, 
ECOAQUA Cãlãraºi împreunã cu ADI 7-10 ani si peste 10 ani). Picturile vor fi 
ECOAQUA Cãlãraºi au hotãrât sã celebreze expuse la Muzeul Municipal Calarasi
aceastã zi printr-o serie de acþiuni în - Concurs „FOTO- APA" - concurs de 
parteneriat cu diverse instituþii din judeþ. fotografii in care APA va fi principalul 
Acþiunile se vor desfãºura la sediul exponent -   concursul va fi anuntat pe 
Consiliului Judeþean Cãlãraºi, Primãriei Facebook, vor fi primite fotografiile in  
Municipiului Cãlãraºi, Centrului Cultural format electronic, iar cele mai reusite vor 
Judeþean Barbu ªtirbei, Muzeului fi listate si expuse in cadrul Muzeului 
Municipal Cãlãraºi, Muzeului Judeþean Municipal Calarasi
Dunãrea de Jos Cãlãraºi ºi Bibliotecii - Concurs „DESEN-APA" - concurs desene 
Judeþene Cãlãraºi. pe hârtie / carton. Participã elevi, pe  3 
În cadrul evenimentului sunt programate categorii de vârstã: clasele I-IV, clasele V-
o conferinþã, diverse concursuri ºi expoziþii VIII, clasele IX-XII
tematice ºi o expoziþie de produse, - Concurs „COLAJ-APA"  - concurs colaje 
echipamente ºi soluþii tehnologice pentru - Concurs „MACHET-APA" - concurs 
domeniul apã-apã uzatã. machete 
În cadrul conferinþei vor avea loc: - Sesiune de referate/ prezentãri tip .ppt  
- Prezentarea proiectului implementat prin „APA în stiinþã" 
fonduri europene  POIM – „Proiect - Secþiune dedicatã iubitorilor de limbi 
regional de dezvoltare a infrastructurii de strãine, compusã din:
apa si apa uzata pentru aria de operare a o Activitãþi interactive în limba englezã 
operatorului regional in judetele Calarasi având ca temã apa (debate, speech, etc)
si Ialomita, în perioada 2014-2020", o Eseuri ºi prezentãri în limba francezã
proiect ce constã în investiþii pentru Muzeul Judeþean "Dunãrea de Jos" ºi 
tratarea ºi distribuþia apei ºi colectarea ºi Biblioteca Judeþeanã Cãlãraºi vor 
epurarea apelor uzate. Proiectul va fi organiza  expoziþii tematice.
implementat în judeþele Cãlãraºi ºi Furnizorii de echipamente ºi tehnologii 
Ialomiþa în zonele urbane ºi rurale. Va din domeniul apei potabile, canalizãrii ºi 
avea drept rezultat conectarea la sisteme epurãrii vor organiza o expoziþie de 
alimentare cu apã ºi canalizare a produse ºi soluþii tehnologice de interes.
populaþiei din aceste zone astfel încât sã La eveniment sunt invitaþi sã participle, 
se realizeze conformarea cu prevederile alãturi de reprezentanþii autoritãþilor 
directivelor UE relevante. locale din judeþ (primari, consilieri locali, 

etc) ºi reprezentanþi ai operatorilor de - Prezentare "Istoria apei" realizatã de 
apã- canal ºi ai asociaþiilor de dezvoltare Biblioteca Judeþeanã împreunã cu Muzeul 
intercomunitarã din domeniul apei ºi apei Dunãrii de Jos
uzate din întreaga þarã.

- Luãri de cuvânt pe tema apei ale unor 
Înscrierea la concursuri sau activitãþi, 

personalitãþi din mediul academic 
precum ºi obþinerea oricãror alte detalii se 

(profesori universitari din cadrul 
pot face de cãtre orice persoanã 

Universitãþii Tehnice de Construcþii interesatã la:
Bucureºti ºi Universitãþii Politehnice 

- adresa de e-mail 
Bucureºti) gaidamut.nicoleta@ecoaqua.ro
- Expuneri ale furnizorilor de tehnologii - telefon 0736001771, 0772053623
din domeniul apã potabilã / canalizare – - pagina facebook 
epurare. https://www.facebook.com/ecoaquacalarasi
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