
CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 26 ianuarie  – 15 februarie 2018

Informaţii suplimentare: tel: 0242-312800 
şi site:www.culturalcl.ro 

Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Mai , nr. 
5A

Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 2D):

8 lei – copii cu vârste de maxim 14 ani

12 lei – persoane cu vârste peste 14 ani

Nu se efectuează rezervări.

Biletele pot fi cumpărate cu o săptămână 
înainte de data spectacolului.

În zilele de luni filmul rulează începând cu 
ora 20.00.

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 9 - 22 februarie 2018

Informaţii suplimentare: tel: 
0242-312800 şi 
site:www.culturalcl.ro 

Sediul: Parcul central, 
Bulevardul 1 Mai , nr. 5A

Preţul biletelor (acelaşi pt. 
filme 3D şi 2D): 8 lei – copii cu 
vârste de maxim 14 ani; 12 lei 
– persoane cu vârste peste 14 
ani. Nu se efectuează rezervări.

Biletele pot fi cumpărate cu o 
săptămână înainte de data 
spectacolului.

În zilele de luni filmul rulează 
începând cu ora 20.00.

Primul Crăciun Cincizeci de umbre descătuşate Early Man
Strigă-mă pe numele tău Pentru toţi banii din lume Winchester 

 (2D), (2D),  (2D), 
,  (2D) şi (2D)

Pasagerii şi bicicliştii au gratuitate!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi

Ferry-boat-urile  şi „5 Călăraşi” „Sălcuţa”

Relaţii la telefon 0734.99.00.11

O cursă dus: 

12 
minute!

Zilnic între orele 05.00-24.00, din 30 în 30 de minute - “la fix” ºi “la ºi jumãtate”

Tarif autoturisme . Autoturismele cu numere 
de  (Silistra) beneficiază de 

8 euro/35 lei
CL, CT şi CC reducere de 50%

Trecere Chiciu - Ostrov

12

Pe contul personal de facebook, 
primarul Constantin Corbu a 
anunţat în această lună că două 
proiecte cu impact major în 
comuna Grădiştea vor fi 
finanţate din fonduri europene 
şi guvernamentale.

La începutul lunii aprilie, primarul 
Constantin Corbu a fost înştiinţat că a 
fost adoptată cu unanimitate de voturi 
de către Comisia nr. 1 a Consiliului 
Tehnico – Economic al Companiei 
Naţionale de Investiţii (CNI) Hotărârea 
3 / 14 / 23.03.2018 cu privire la 
aprobarea documentaţiei tehnico – 
economice la faza Proiect Tehnic şi 

de-al doilea mesaj postat pe contul detalii de execuţie pentru obiectivul de 
personal de facebook de către primarul investiţii: Reabilitare, modernizare, 
Constantin Corbu. extindere şi dotare Cămin Cultural din 

satul Grădiştea, comuna Grădiştea, Pe 28 martie 2017, Primaria Grădiştea 
judeţul Călăraşi”. „În sfârşit, după 5 ani a depus la sediul AFIR Cererea de 

Începând de joi, 19 aprilie, în satul de muncă şi modificări la Proiectul de finanţare cu titlul „Modernizare 
Grădiştea a început operaţiunea de reabilitare şi modernizare a Căminului Gospodărie de Apă şi Înfiinţare staţie 
montare a nu mai puţin de 12 camere 

cultural din comuna Gradistea, de tratare apă în satul Grădiştea, video, scopul principal fiind creşterea 
Compania Naţională de Investiţii a comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi” şi siguranţei şi prevenirea ciminalităţii în 
aprobat Proiectul Tehnic. Urmează să „Înfiinţare reţea de canalizare cu staţie comună. Anunţul a fost făcut pe o 
se pună în achiziţie publică pentru de epurare în comuna Grădiştea, reţea de socializare de primarul, 
execuţie acest obiectiv de către CNI şi judeţul Călăraşi”. Constantin Corbu. “Stimaţi cetăţeni ai 
apoi execuţia propriu zisă. Mulţumim Valoarea totală eligibilă a proiectului comunei Grădiştea! Începând de astăzi 
tuturor celor care ne-au sprijinit, este de 1.410.134 euro. (n.r. joi, 19 aprilie) începe montajul 
inclusiv Companiei Naţionale de Proiectul este aferent sub – măsurii 7.2 camerelor de supraveghere în satul 
Investiţii!”, a fost mesajul postat pe „Investiţii în crearea şi modernizarea Gradistea, prin Proiectul "Puncte de 
facebook de primarul Corbu. infrastructurii cu baza la scară mică”, supraveghere video în zona instituţiilor 
O altă veste bună pentru locuitorii parte integrantă din Măsura 7 „Servicii publice pentru creşterea siguranţei şi 
comunei Grădiştea  a sosit pe 12 prevenirea criminalităţii în comuna de bază şi reînnoirea satelor în zonele 
aprilie. “Stimaţi cetăţeni, vă informez Gradistea, judeţul Călăraşi- etapa I- sat rurale, prioritatea: Promovarea 
că astăzi am primit comunicarea de la Gradistea. Vor fi montate 12 camere pe incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi 
AFIR, prin Programul PNDR, despre satul Gradistea, în mare parte pe a dezvoltării economice în zonele 
faptul că a intrat la finantare proiectul drumul naţional cât şi echipamentele rurale”. Fonanţarea proiectului se va 
Staţie de epurare, canalizare şi de monitorizare în Căminul Cultural. realiza prin PNDR 2014 – 2020, 
potabilizarea a apei în satul Gradistea, Speram că în 2019, printr-un alt Proiect program cofinanţat de Uniunea 
fapt ce mă bucură şi mă determină să vom extinde şi în celelalte sate, Europeană prin Fondul European 
lupt în continuare pentru finanţarea ajungând la un total de 40 de camere Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi 

de supraveghere pe total comună.”tuturor proiectelor depuse.”, este cel Guvernul României.

Camere de supraveghere 
video, în satul Grădiştea

Primăria Municipiului Călăraşi, prin Serviciul Taxe şi 
Impozite Locale, a făcut a analiză a veniturilor 
înregistrate în anul 2018, de la începutul anului şi 
până în prezent, comparativ cu aceeaşi perioadă a 
anului trecut.

Serviciul Taxe şi Impozite Locale are înregistrate în evidenţă, 
la 31 martie 2018, un număr de 58.862 roluri, 3.799 
persoane juridice şi 55.063 persoane fizice, dintre care 2.865 
persoane juridice active şi 42.539 persoane fizice active. 
Rolurile active sunt cele care au matricole (bunuri sau 
înscrisuri) care generează creanţe bugetare, respectiv 
obligaţii de plată ale contribuabililor către bugetul local.
Procentul general de încasare al veniturilor proprii este cu 
18,62% mai mare, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 
trecut, mai precis încasările la 31 martie 2017 au fost de 
19,15 milioane lei, iar la 31 martie 2018 suma fiind 22,72 
milioane lei.
Cea mai mare creştere a fost înregistrată la încasările 
veniturilor din proprietate (taxă de ocupare a domeniului 
public), mai precis la 31 martie 2017 fiind încasaţi 56.488 lei, 
iar la 31 martie 2018 440.182 lei, creşterea fiind de 679 %.
Situaţia comparativă a numărului contribuabililor care au 
efectuat plăţi şi a bonificaţiilor acordate la data de 31 martie 
2018, comparativ cu 31 martie 2017, se prezintă astfel:

Totodată, până la 31 martie 2018, 261 dintre persoane au 
plătit prin platforma electronică www.ghiseul.ro, suma 
încasată fiind de 109.046 lei.
În anul 2018, scadenţa primului termen de plată pentru 
principalele impozite şi taxe locale (impozit pe clădiri, impozit 
pe teren şi impozit pentru mijloacele de transport) a avut 
dată limită 2 aprilie 2018, dat fiind faptul că 31 martie a fost 
zi nelucrătoare. Al doilea termen de plată are scadenţa în 
data de 1 octombrie 2018, 30 septembrie fiind zi 
nelucrătoare.

BIROUL DE PRESĂ

n Primăria Călăraşi

Procentul de încasare al 
veniturilor proprii este 

mai mare cu 18,62%

n Grădiştea

Două proiecte importante vor fi finanţate 
din fonduri europene şi guvernamentale
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