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După ce a «picat» la sfârştul depăşesc valorile de 197 g şi o 
lunii ianuarie, Proiectul de curbă arc de cerc de R=30 m.
Hotărâre privind aprobarea  

Principalele cantităţi indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de lucrări rezultate în 
de investitii - ,,Amenajare urma executării peisagistică şi modernizare B-

proiectului sunt:dul N.Titulescu între 
str.Cornisei si str.Locomotivei”, -  Suprafaţă asfaltată – 13.520 
iniţiat de primarul Dan mp
Drăgulin, a fost validat joia 

-  Suprafaţă trotuare – 8.291 
trecută în cadrul unei şedinţe 

mp
ordinare de plen. Au votat 

-  Suprafaţă Zone Verzi – 5.635 «pentru» 12 consilieri din care 
mp10 de la PNL şi câte unul de consilier PDS că au votat Potrivit noului PH, valoarea 
-  Borduri cilindrice – 3.116 mPDS (Mircea Buzea) şi împotriva Proiectului de investiţiei este acum de 

respectiv PSD (Silviu -  Borduri mici – 2.237 mHotărâre doar din dorinţa de a 8.130.873,38 lei cu TVA din 
Mândruţescu). Interesant e că face opoziţie actualului care C+M este de -  Borduri mari - 140 m
toţi ceilalţi 6 consilieri PSD Executiv. « Cu regret constat, 7.129.631,42 lei cu TVA fiind -  Bănci stradale - 163 Buc.
prezenţi la lucrările şedinţei ca edil al acestui oraş, că cu 10% mai mică faţă de cea 

-  Coşuri gunoi stradale - 103 au votat «împotrivă». modernizarea unei capitale iniţială, estimată la 9.033.680 
Buc.

de judeţ are piedici din cauza lei cu TVA din care C+M este 
-  Indicatoare de circulaţie - 42 unei opoziţii politice făcută de 7.937.534 lei cu TVA.În iarnă, prin intermediul unui 
Stâlpidoar de dragul de a vota comunicat de presă, primarul B-dul. Nicolae Titulescu are o 
-  Marcaje longitudinale - 3.26 împotriva actualului Executiv Dan Drăgulin le-a reproşat lungime de 826,50 m, 
km (echiv.)al Primăriei Municipiului consilierilor PSD dar şi fostului realizată din aliniamente, 12 

Călăraşi! «  afirma Drăgulin.primar Nicolae Dragu, acum frânturi a căror unghiuri -  Marcaje suprafaţă - 580 mp

Joia trecută, convocaţi în şedinţă ordinară de 
plen, consilierii locali au votat în unanimitate 
Proiectul de Hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de atribuire/licitaţie a 
locurilor de parcare pentru folosinţă, în 
parcările de domiciliu/resedinţă din 
municipiul Călăraşi.

Astfel, călărăşenii vor putea închiria un loc de 
parcare de domiciliu sau reşedinţă în baza unui 
contract încheiat cu Primăria Călăraşi care va avea 
valabilitate de 1 (un) an de la data încheierii şi efect 
în intervalul orar 17.00 – 07.00 a zilei următoare, 
de luni până vineri şi de vineri de la ora 17.00 până 
luni la ora 07.00.
Taxa stabilită pentru repartizarea unui loc de 
parcare de domiciliu/reşedinţă în Municipiul 
Călăraşi este de 120 lei / an / loc de parcare de 
domiciliu / reşedinţă.
Pe durata contractului, chiriaşului locului de 
parcare de domiciliu /reşedinţă îi este interzisă 
subînchirierea, cesiunea sau orice altă formă de 
înstrăinare către  terţi a locului de parcare de 
domiciliu/reşedinţă închiriat. Pe perioada de 
valabilitate a contractului, locul de parcare poate fi 
folosit si de catre membrii familiei locatarului.
„Parcările de domiciliu sunt spaţii special 
amenajate situate la mai puţin de 30 metri de 
frontul imobilelor cu destinaţie de locuinţă, 
destinate parcării autovehiculelor deţinute de 
locatari, pentru care se emit abonamente contra 
cost.
Prin amenajarea şi atribuirea de locuri de parcare 
de domiciliu se va produce o diminuare a ocupării 
locurilor de către vehicule aparţinind altor 
persoane care nu locuiesc în imobilele din zona 
parcării, se vor evita neinţelegerile, se va asigura  
staţionarea autovehiculelor in condiţii de 
siguranţă, şi se va răspunde la numeroasele 
solicitari din partea cetaţenilor privind emiterea 
unei reglementări în acest sens.” se arată în 
Expunerea de Motive a PH-ului menţionat mai sus.
La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea nr. 
232 din 23.12.2015 privind aprobarea 
Regulamentului de atribuire/licitaţie a locurilor de 
parcare pentru folosinţă, în parcările de 
domiciliu/resedinta din municipiul Călăraşi îşi 
încetează aplicabilitatea.

Primăria Municipiului Călăraşi, având ca 
parteneri Consiliul Judeţean Călăraşi şi 
Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie, invită 
călărăşenii în zilele de 4, 5 şi 6 mai la  
spectacole de dans popular şi alte surprize. 

În fiecare dintre cele 3 zile, între orele 16.00 şi 
19.00 vor avea loc întreceri între porturi, tradiţii şi 
obiceiuri, iar intre orele 19.00 şi 23.00 recitaluri ale 
artiştilor.

Evenimentul va avea loc pe platoul din faţa 
Prefecturii.

BIROUL DE PRESĂ

deşi Prevederile bugetare la finele anului Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 
au fost de 102.246.000 lei.de plen din 26 aprilie s-a aflat şi 

Proiectul de hotărâre privind - Cheltuielile bugetului local - Secţiunea 
de funcţionare: 152.556.526 lei;aprobarea execuţiei bugetului 

propriu al Municipiului Călăraşi pe - Cheltuielile  bugetului local -Secţiunea 
trimestrul IV 2017. de dezvoltare: 11.417.327 lei;

Total cheltuieli ale bugetului local: Bugetul propriu al Municipiului Călăraşi, 
163.973.853 lei (90,88%). Creditele aferent anului trecut, s-a aprobat în 
bugetare la data de 31 decembrie 2017 sedinta din data de 28.03.2017, în suma 
au fost de 180.421.000 lei.de 144.314 mii lei, atat la partea de 

venituri cât şi la cea de cheltuieli. Bugetul propriu al Municipiului Călăraşi 
Bugetul veniturilor si cheltuielilor pe anul 2017, în urma ultimei rectificări 
extrabugetare a fost în sumă 14.714 mii bugetare, respectiv la 31.12.2017, a fost 
lei, atât la partea de venituri cât şi la cea de 180.421 mii lei
de cheltuieli.

Excedentul bugetar cumulat la data de 
La data de 31.12.2017, executia bugetară 31.12.2017 este de 11.438.484  lei.
se prezintă astfel:

Din împrumutul bancar în sumă de 
- Veniturile bugetului local - Secţiunea de 25.000 mii lei contractat la B.C.R. s-a tras 
funcţionare: 154.851.578 lei; şi s-a utilizat în anul 2017 suma de 1.223  

mii lei pentru obiectivul de investiţii - Veniturile bugetului local - Secţiunea de 
Modernizare str. Progresul şi Cornişei. dezvoltare (inclusiv vărsăminte din 

secţiunea de funcţionare): 12.194.631 lei Valoarea totală a investiţiilor (inclusiv 
(grad de realizare 92,58%); dotări) realizate în 2017 a fost de 10.780 

mii lei.Total venituri ale bugetului local: 
167.036.209 lei. Prevederile bugetare la În ceea ce priveşte veniturile şi 
data de 31 decembrie 2017 au fost de cheltuielile extrabugetare realizate în 
180.421.000 lei. sumă de 2.797.613 lei, respectiv 

2.775.076 lei, de către instituţiile Veniturile proprii s-au cifrat la 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii.90.089.540 lei (grad de realizare 88,11%) 
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Judeţean, Vasile Iliuţă. De altfel vineri, 
directorul Direcţiei Dezvoltare, Eduard 
Grama şi Directorul Direcţiei Tehnice, 
Cosmin Geană au consultat oferta unui 
producător autohton deplasându-se la 
sediul acestuia pentru iniţierea 

Dunării la LPF, dă asigurări că la După victoria obţinută duminică la primelor discuţii. 
Călăraşi se va crea o bază sportivă Sînmartin, Dunărea e practic În altă ordine de idei, joi în cadrul unei 
modernă cu un teren impecabil pe care şedinţe de îndată, consilierii judeţeni promovată în liga I având nevoie în 
să evolueze „galben – albaştrii” în au validat şi lista de investiţii ce trebuie ultimele 6 etape rămase de 
partidele considerate pe teren propriu, realizate la baza sportivă Dunărea, disputat, doar de un singur punct evident, în liga I. „Parcursul excelent al bugetul alocat fiind de circa 2 milioane pentru a-şi asigura şi matematic echipei noastre Dunărea în de lei. Iată lista lucrărilor mai jos

prezenţa în elita fotbalului campionatul ligii a 2-a ne obligă să 
n Modernizarea suprafeţei de joc a grăbim demararea lucrărilor de românesc.
stadionului municipal – teren central reabilitare şi modernizare a bazei 
Ion Comşa – DALI, PT – 524 mii leiÎncă din iarnă autorităţile locale, sportive. Am identificat sursele de 

Consiliul Judeţean Călăraşi şi Primăria finanţare şi ştim ce este de făcut. Vom n Dotări
Municipiului Călăraşi, au iniţiat achiziţiona un gazon super sport 

- Sistem sonorizare sală de conferinţe demersurile pentru reabilitarea şi pentru care va fi nevoie de 5-10 zile ca 
presă – 20 mii leimodernizarea bazei sportive, pe lista acesta să prindă rădăcini în substrat. 

de priorităţi figurând şi terenul de joc. Căutăm producătorii care să dispună - Sistem supraveghere video şi control 
Din acest punct de vedere, Vasile Iliuţă, de utilaje profesionale pentru acces stadion – 790 mii lei
liderul Consiliului Judeţean, instituţie producerea gazonului. Sunt convins că 

- Containere amenajate pentru tribuna care va asigura resursele financiare vom avea una dintre cele mai 
VIP şi posturi comentatori sportivi – pentru realizarea investiţiilor în moderne baze sportive. Dunărea 
665 mii leiconformitate cu obiectivele cuprinse în Călăraşi a devenit o prioritate pentru 
Total – 1.999 mii leidosarul de licenţiere depus de stafful noi” a declarat preşedintele Consiliului 

Imediat după întâlnirea la modernizarea 
stadionului "Ion Comşa". preşedintelui Consiliului 
Lucrările pentru montarea Judeţean, Vasile Iliuţă, 
nocturnei, amplasarea cu preşedintele CA al 
turnicheţilor pentru accesul FCSB, Valeriu Argăseală a 
în siguranţă pe stadion şi 

apărut în spaţiul public un serviciu de 
informaţia potrivit căreia supraveghere foarte bine 
Dunărea Călăraşi a pus la punct sunt doar 
“cumpărat nocturna şi câteva cerinţe obligatorii 

pentru ca echipa de la turnicheţii stadionului 
malul Borcei să poată juca Steaua” (sursa 
viitoarele meciuri de fotbal www.liga2.ro). achiziţionarea nocturnei şi discuţiile purtându-se pe 
în condiţii de Liga 1.” a fost 

turnicheţilor de pe marginea modernizării 
mesajul postat pe pagina Directorul Direcţiei stadionul roş-albastrilor. stadionului pe care Dunărea 
oficială de facebook a Dezvoltare Regională şi Facem precizarea că toate va susţine partidele de 
Consiliului Judeţean.Relaţii Externe din cadrul dotările stadionului "Ion acasă, în cazul în care va 

Consiliului Judeţean Tot joi, în cadrul unei Comsa" vor fi noi şi promova în liga I. 
Călăraşi, Eduard Grama a şedinţe de îndată, consilierii achiziţionate conform “Preşedintele Consiliului 
dezminţit informaţia judeţeni au aprobat suma legii.” Judeţean Călăraşi, Vasile 
susţinând pe o reţea de de 1.999.000 lei pentru Iliuţă, a primit astăzi vizita 
socializare că “Întâlnirea Joi, 26 aprilie, preşedintele realizarea unor lucrări de preşedintelui CA al FCSB, 
dintre Executivul Consiliului Consiliului Judeţean modernizarea a bazei Valeriu Argăseală. Cei doi, 
Judeţean Călăraşi şi Călăraşi, Vasile Iliuţă, s-a sportive Dunărea Călăraşi în secondaţi de directorii din 
domnul Valeriu Argăseală întâlnit, la Călăraşi, cu şeful conformitate cu solicitările cadrul instituţiei noastre, 
nu a avut ca scop FC SB, Valeriu Argăseală, LPF.au purtat discuţii cu privire 

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Călăraşi a 
implementat, în perioada martie 2014 – martie 2015, proiectul 
”Promovarea patrimoniului natural în zona Dunării Călăraşene 
prin eco-turism”, finanţat de Fondul European pentru Pescuit 
(FEP). În cadrul proiectului s-au stabilit patru trasee de 
cicloturism care se adresează atât cicliştilor de şosea, cât şi 
cicliştilor amatori de off-road, dar şi un traseu de pescuit.
Cele patru trasee de ciclism au distanţe cuprinse între 46 şi 50 
de km, au un nivel scăzut de dificultate şi pot fi parcurse într-un 
interval de timp cuprins între 4 şi 7 ore, fiind localizate astfel: 
C1: Căscioarele-Olteniţa-Mânăstirea; C2: Mânăstirea-Călăraşi; 
C3: Olteniţa-Dorobanţu; C4: Dorobanţu-Chiciu-Călăraşi.
Pasionaţii de pescuit vor putea folosi traseul special creat în 
cadrul noului program turistic, care se întinde pe o distanţă de 
18 km, de la Călăraşi până la Vicina. De asemenea, avem 
instituit concursul de ciclism “Cursa Dunării Călărăşene” 
(desfăşurat pe două trasee: şosea şi off-road), care este 
organizat anual de către U.A.T. Judeţul Călăraşi. Turiştii 
interesaţi de cele cinci trasee mai sus menţionate pot închiria, 
în mod gratuit, 10 bicilete şi 5 bărci nemotorizate.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la Alina APOLOZAN - 
Manager proiect, tel.: 0242/311301, int.137, 0722 665 715; fax: 
0242/314623; e-mail: alina.apolozan@calarasi.ro

Sursa Facebook Consiliul Judetean Calarasi

Vasile Iliuţă, preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, instituţie 
care finanţează clubul de fotbal AFC Dunărea 2005 Călăraşi, i-a 
felicitat pe “galben – albaştrii” pentru victoria muncită obţinută, 
duminica trecută, la Sînmartin, 2-1 cu Luceafărul Oradea, 
declarând prin intermediul unei reţele de socializare că CJ 
Călăraşi va susţine performanţa sportivă şi va fi în continuare 
alături de Dunărea şi în Liga I. 

“Încă un moment de bucurie pentru iubitorii fotbalului 
călărăşean. Dunărea a obţinut azi o victorie muncită şi 
meritată în deplasare învingând cu 2-1 formaţia Luceafărul 
Oradea.  Suntem pe primul loc şi practic promovaţi în Liga I. 
Felicitări jucătorilor, antrenorilor precum şi conducerii clubului 
care au bifat astăzi o nouă serie de 10 meciuri câştigătoare. 
Vom susţine performanţa sportivă, vom fi alături de Dunărea 
şi în Liga I. Investiţiile în sport şi în cultură ne conferă o nouă 
identitate în plan naţional. Sâmbăta viitoare voi fi prezent la 
jocul Dunărea-Ripensia care va consfinţi prezenta echipei 
noastre în elita fotbalului românesc. Hai Dunărea!” este 
mesajul postat de Iliuţă pe pagina oficială de facebook a 
Consiliului Judeţean Călăraşi.

n CJ Călăraşi n Călăraşi

SC ECOAQUA SA Sucursala Călăraşi anunţă locatarii din apartamentele la care se emite factura cu coeficient de 
repartiţie a consumului de apă înregistrat de apometrul de branşament că planificarea citirilor în aceeaşi zi pentru 

apometrul de branşament şi apometrele din apartamente aferente perioadei 7-18 mai 2018 este următoarea:

Notă: Rugăm insistent ca locatarii să fie prezenţi la domiciliu începând cu ora 16:30, să permită accesul în vederea efectuării citirii repartitoarelor 
(apometrelor) din apartamente şi să-şi delege un reprezentant pentru fiecare scară de bloc, pentru a participa la citirea apometrului de scară.

07.05.2018 M17(D,E,F), N3(1,2), J7(D,E,F),

08.05.2018 M1, M10, M18, J46, J49, J50, J54

09.05.2018 M2(A,B,C)

10.05.2018 M2(D,E,F)

14.05.2018 M19 (TR1,TR2,TR3), M20,N18,N34,J32,J40

15.05.2018 N15, N17, N35, N36, N37, N38, J30, J31, 
J33

16.05.2018 N19, J4, J27

17.05.2018 M14(1), J16

18.05.2018 M3, M14(2), J41, J43, J44, J55

07.05.2018 B22, B23, B24, C31, D8, E4, E11, E12(D,E) 
08.05.2018 B10, B11, B12, C1, C2, C3, E12(A,B,C,F), F1
09.05.2018 AGNZ, B2, B25, C4, C5, C6, D9, E17, E24, F5
10.05.2018 B26, C7, C8, C9, D22, E18, F6
11.05.2018 B27, B28, C10, C11, C13, D23(1,2,3), D31, D32, E5, 
E10, E21(A,B,C,D,E)
14.05.2018 B30, B31, B32, D23(4,5,6), E21(F), E22, E23
15.05.2018 B33, ANL2, D25(1,2,3), D26, E1, E6(A,B,C)
16.05.2018 B8, D24(A,B,C), D25(4,5,6), E13, E6(D,E,F)
17.05.2018 B9, B13, D6, D10, D24(D,E) 
18.05.2018 B14, B15, B16, D20

07.05.2018 G2, G6, G7, H5, H24*(A,B,C,D), H20, K4, I2, I3

08.05.2018 H19, H24*(E,F,G), K5, K6(E), I5, I18, I19, I37

09.05.2018 H24, K6(A,B,C,D), L33, L34, I7, I20

10.05.2018 H7, K7(A,B,C), K16(A,B,C,D), L17, L18, L44, I6, I21

11.05.2018 H10, H11, H22, K7(D,E,F), K10, K16(E,F,G), L1, L2, L3, I1, I36

14.05.2018 ANL1, H8, H9, H12, H21, K2, K7(G,H,I), L19

15.05.2018 K18, K19, L46, L47, I15

16.05.2018 H6, H16(B), H25, K17, L48, L43, I8

17.05.2018 H15, L6, L7, L20, L35, L42, I12, I16, I23, I24, I25

18.05.2018 K13, K20, L32, L36, L39, L40, L41, I13, I26, I27, I28

Muncipiul Cãlãraºi

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

În atenţia locatarilor din apartamentele municipiului Călăraşi / Citire apometre: 7-18 mai 2018

n CJ Călăraşi

Promovarea celor patru trasee 
cicloturistice şi traseului de 

pescuit în zona Dunării călărăşene

Vasile Iliuţă: Vom susţine 
performanţa sportivă, vom fi 
alături de Dunărea şi în Liga I

V. Iliuţă: Sunt convins că vom avea una 
dintre cele mai moderne baze sportive

Eduard Grama: Toate dotările stadionului „Ion 
Comşa“ vor fi noi şi achiziţionate conform legii

n CJ Călăraşi

Unul dintre proiectele cu finanţare spaţiilor verzi situate de-a lungul străzii, w Dimensionarea capacităţii de circulaţie 
europeană aflate în pregătire de către sistem de colectare şi scurgere a apelor funcţie de necesităţile de circulaţie; 
Primăria Municipiului Călăraşi este cel pluviale (guri de scurgere), amenajarea w Asigurarea creşterii siguranţei 
destinat reducerii emisiilor de carbon în unei benzi de circulaţie specială pentru călătorilor şi pietonilor, precum şi 
municipiul Călăraşi  prin modernizarea  transportul public, amenajarea staţiilor reducerea numărului de accidente 
infrastructurii căilor de rulare a de autobuz pentru călători, mobilier rutiere; 
transportului public local-str. Bucureşti şi urban, semnalizare rutieră verticală şi 

w Creşterea confortului în trafic, prelungirea Bucureşti, acesta orizontală. 
reducerea poluării şi reducerea costurilor reprezentând componenta de Astfel, în directă concordanţă cu 
de întreţinere şi reparaţii. infrastructura, una dintre cele trei asigurarea calităţii traficului urban, 

componente necesare în vederea În ceea ce priveşte asigurarea unei remedierea deficienţelor existenţe are 
obţinerii finanţării,  împreună cu cea a infrastructuri care să ofere  o trecere mai următoarele obiective: 
mijloacelor de transport şi a sistemului rapidă în intersecţiile semaforizare a w Asigurarea unei infrastructuri rutiere 
de managementul traficului. vehiculelor de transport public – moderne, de calitate care să ofere 

proiectul de faţă este corelat cu un alt premisele utilizării transportului public; Durata estimată pentru realizarea 
proiect, cel care se adresează înfiinţării documentaţiei tehnice este sfârşitul lunii w Asigurarea circulaţiei fluente între 

mai 2018. Această vizează lucrări de unui sistem de management al traficului importantele puncte de interes: cartiere 
modernizare a căii de rulare, amenajarea performant, aflat de asemenea, în de locuinţe, spaţii comerciale, spaţii de 
trotuarelor (a zonelor pietonale) şi agrement etc.; pregătire.

tratamentele de dezinsecție și 
dezinfecție sunt avizate de 
Ministerul Sănătății prin 
Comisia Națională pentru 
Biocide. Facem precizarea că 

Primăria Municipiului Călărași Tratamentele se vor aplica 
tratamentele se vor desfășura 

anunță faptul că, între 03.05- doar când condițiile 
în condiții corespunzătoare, 07.05.2018, vor fi executate atmosferice sunt favorabile, în 
respectând prevederile legale tratamente avio de caz contrar putând fi 
de protecție a mediului, a dezinsecție/delarvare în  prelungită perioada (fapt ce va 
sănătății și securității intervalul orar 06.00-11.00, pe fi comunicat ulterior). 
populației.zonele verzi, mlăștinoase, Substanțele active ale 

inundate, lucii de apă etc. produselor utilizate pentru Biroul de presă

Primăria a încheiat anul 2017 cu un 
excedent de peste 11 milioane lei

n Călăraşi

Turneul Muzical 
Naţional „România în 
sărbătoare“, dedicat 

Centenarului, va 
ajunge la Călăraşi! 

n Călăraşi

Primăria anunţă executarea unor 
tratamente avio de dezinsecție și delarvare

n Călăraşi

Parcările de reşedinţă 
au devenit realitate!

Proiectul privind modernizarea B-dului 
N. Titulescu a trecut de votul din Consiliul Local

Proiectul cu finanţare REGIO privind modernizarea infrastructurii  căilor 
de rulare a transportului public local – strada Bucureşti şi prel. Bucureşti



3ACTUALITATE2 ACTUALITATE

După ce a «picat» la sfârştul depăşesc valorile de 197 g şi o 
lunii ianuarie, Proiectul de curbă arc de cerc de R=30 m.
Hotărâre privind aprobarea  

Principalele cantităţi indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de lucrări rezultate în 
de investitii - ,,Amenajare urma executării peisagistică şi modernizare B-

proiectului sunt:dul N.Titulescu între 
str.Cornisei si str.Locomotivei”, -  Suprafaţă asfaltată – 13.520 
iniţiat de primarul Dan mp
Drăgulin, a fost validat joia 

-  Suprafaţă trotuare – 8.291 
trecută în cadrul unei şedinţe 

mp
ordinare de plen. Au votat 

-  Suprafaţă Zone Verzi – 5.635 «pentru» 12 consilieri din care 
mp10 de la PNL şi câte unul de consilier PDS că au votat Potrivit noului PH, valoarea 
-  Borduri cilindrice – 3.116 mPDS (Mircea Buzea) şi împotriva Proiectului de investiţiei este acum de 

respectiv PSD (Silviu -  Borduri mici – 2.237 mHotărâre doar din dorinţa de a 8.130.873,38 lei cu TVA din 
Mândruţescu). Interesant e că face opoziţie actualului care C+M este de -  Borduri mari - 140 m
toţi ceilalţi 6 consilieri PSD Executiv. « Cu regret constat, 7.129.631,42 lei cu TVA fiind -  Bănci stradale - 163 Buc.
prezenţi la lucrările şedinţei ca edil al acestui oraş, că cu 10% mai mică faţă de cea 

-  Coşuri gunoi stradale - 103 au votat «împotrivă». modernizarea unei capitale iniţială, estimată la 9.033.680 
Buc.

de judeţ are piedici din cauza lei cu TVA din care C+M este 
-  Indicatoare de circulaţie - 42 unei opoziţii politice făcută de 7.937.534 lei cu TVA.În iarnă, prin intermediul unui 
Stâlpidoar de dragul de a vota comunicat de presă, primarul B-dul. Nicolae Titulescu are o 
-  Marcaje longitudinale - 3.26 împotriva actualului Executiv Dan Drăgulin le-a reproşat lungime de 826,50 m, 
km (echiv.)al Primăriei Municipiului consilierilor PSD dar şi fostului realizată din aliniamente, 12 

Călăraşi! «  afirma Drăgulin.primar Nicolae Dragu, acum frânturi a căror unghiuri -  Marcaje suprafaţă - 580 mp

Joia trecută, convocaţi în şedinţă ordinară de 
plen, consilierii locali au votat în unanimitate 
Proiectul de Hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de atribuire/licitaţie a 
locurilor de parcare pentru folosinţă, în 
parcările de domiciliu/resedinţă din 
municipiul Călăraşi.

Astfel, călărăşenii vor putea închiria un loc de 
parcare de domiciliu sau reşedinţă în baza unui 
contract încheiat cu Primăria Călăraşi care va avea 
valabilitate de 1 (un) an de la data încheierii şi efect 
în intervalul orar 17.00 – 07.00 a zilei următoare, 
de luni până vineri şi de vineri de la ora 17.00 până 
luni la ora 07.00.
Taxa stabilită pentru repartizarea unui loc de 
parcare de domiciliu/reşedinţă în Municipiul 
Călăraşi este de 120 lei / an / loc de parcare de 
domiciliu / reşedinţă.
Pe durata contractului, chiriaşului locului de 
parcare de domiciliu /reşedinţă îi este interzisă 
subînchirierea, cesiunea sau orice altă formă de 
înstrăinare către  terţi a locului de parcare de 
domiciliu/reşedinţă închiriat. Pe perioada de 
valabilitate a contractului, locul de parcare poate fi 
folosit si de catre membrii familiei locatarului.
„Parcările de domiciliu sunt spaţii special 
amenajate situate la mai puţin de 30 metri de 
frontul imobilelor cu destinaţie de locuinţă, 
destinate parcării autovehiculelor deţinute de 
locatari, pentru care se emit abonamente contra 
cost.
Prin amenajarea şi atribuirea de locuri de parcare 
de domiciliu se va produce o diminuare a ocupării 
locurilor de către vehicule aparţinind altor 
persoane care nu locuiesc în imobilele din zona 
parcării, se vor evita neinţelegerile, se va asigura  
staţionarea autovehiculelor in condiţii de 
siguranţă, şi se va răspunde la numeroasele 
solicitari din partea cetaţenilor privind emiterea 
unei reglementări în acest sens.” se arată în 
Expunerea de Motive a PH-ului menţionat mai sus.
La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea nr. 
232 din 23.12.2015 privind aprobarea 
Regulamentului de atribuire/licitaţie a locurilor de 
parcare pentru folosinţă, în parcările de 
domiciliu/resedinta din municipiul Călăraşi îşi 
încetează aplicabilitatea.

Primăria Municipiului Călăraşi, având ca 
parteneri Consiliul Judeţean Călăraşi şi 
Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie, invită 
călărăşenii în zilele de 4, 5 şi 6 mai la  
spectacole de dans popular şi alte surprize. 

În fiecare dintre cele 3 zile, între orele 16.00 şi 
19.00 vor avea loc întreceri între porturi, tradiţii şi 
obiceiuri, iar intre orele 19.00 şi 23.00 recitaluri ale 
artiştilor.

Evenimentul va avea loc pe platoul din faţa 
Prefecturii.

BIROUL DE PRESĂ

deşi Prevederile bugetare la finele anului Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 
au fost de 102.246.000 lei.de plen din 26 aprilie s-a aflat şi 

Proiectul de hotărâre privind - Cheltuielile bugetului local - Secţiunea 
de funcţionare: 152.556.526 lei;aprobarea execuţiei bugetului 

propriu al Municipiului Călăraşi pe - Cheltuielile  bugetului local -Secţiunea 
trimestrul IV 2017. de dezvoltare: 11.417.327 lei;

Total cheltuieli ale bugetului local: Bugetul propriu al Municipiului Călăraşi, 
163.973.853 lei (90,88%). Creditele aferent anului trecut, s-a aprobat în 
bugetare la data de 31 decembrie 2017 sedinta din data de 28.03.2017, în suma 
au fost de 180.421.000 lei.de 144.314 mii lei, atat la partea de 

venituri cât şi la cea de cheltuieli. Bugetul propriu al Municipiului Călăraşi 
Bugetul veniturilor si cheltuielilor pe anul 2017, în urma ultimei rectificări 
extrabugetare a fost în sumă 14.714 mii bugetare, respectiv la 31.12.2017, a fost 
lei, atât la partea de venituri cât şi la cea de 180.421 mii lei
de cheltuieli.

Excedentul bugetar cumulat la data de 
La data de 31.12.2017, executia bugetară 31.12.2017 este de 11.438.484  lei.
se prezintă astfel:

Din împrumutul bancar în sumă de 
- Veniturile bugetului local - Secţiunea de 25.000 mii lei contractat la B.C.R. s-a tras 
funcţionare: 154.851.578 lei; şi s-a utilizat în anul 2017 suma de 1.223  

mii lei pentru obiectivul de investiţii - Veniturile bugetului local - Secţiunea de 
Modernizare str. Progresul şi Cornişei. dezvoltare (inclusiv vărsăminte din 

secţiunea de funcţionare): 12.194.631 lei Valoarea totală a investiţiilor (inclusiv 
(grad de realizare 92,58%); dotări) realizate în 2017 a fost de 10.780 

mii lei.Total venituri ale bugetului local: 
167.036.209 lei. Prevederile bugetare la În ceea ce priveşte veniturile şi 
data de 31 decembrie 2017 au fost de cheltuielile extrabugetare realizate în 
180.421.000 lei. sumă de 2.797.613 lei, respectiv 

2.775.076 lei, de către instituţiile Veniturile proprii s-au cifrat la 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii.90.089.540 lei (grad de realizare 88,11%) 
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Judeţean, Vasile Iliuţă. De altfel vineri, 
directorul Direcţiei Dezvoltare, Eduard 
Grama şi Directorul Direcţiei Tehnice, 
Cosmin Geană au consultat oferta unui 
producător autohton deplasându-se la 
sediul acestuia pentru iniţierea 

Dunării la LPF, dă asigurări că la După victoria obţinută duminică la primelor discuţii. 
Călăraşi se va crea o bază sportivă Sînmartin, Dunărea e practic În altă ordine de idei, joi în cadrul unei 
modernă cu un teren impecabil pe care şedinţe de îndată, consilierii judeţeni promovată în liga I având nevoie în 
să evolueze „galben – albaştrii” în au validat şi lista de investiţii ce trebuie ultimele 6 etape rămase de 
partidele considerate pe teren propriu, realizate la baza sportivă Dunărea, disputat, doar de un singur punct evident, în liga I. „Parcursul excelent al bugetul alocat fiind de circa 2 milioane pentru a-şi asigura şi matematic echipei noastre Dunărea în de lei. Iată lista lucrărilor mai jos

prezenţa în elita fotbalului campionatul ligii a 2-a ne obligă să 
n Modernizarea suprafeţei de joc a grăbim demararea lucrărilor de românesc.
stadionului municipal – teren central reabilitare şi modernizare a bazei 
Ion Comşa – DALI, PT – 524 mii leiÎncă din iarnă autorităţile locale, sportive. Am identificat sursele de 

Consiliul Judeţean Călăraşi şi Primăria finanţare şi ştim ce este de făcut. Vom n Dotări
Municipiului Călăraşi, au iniţiat achiziţiona un gazon super sport 

- Sistem sonorizare sală de conferinţe demersurile pentru reabilitarea şi pentru care va fi nevoie de 5-10 zile ca 
presă – 20 mii leimodernizarea bazei sportive, pe lista acesta să prindă rădăcini în substrat. 

de priorităţi figurând şi terenul de joc. Căutăm producătorii care să dispună - Sistem supraveghere video şi control 
Din acest punct de vedere, Vasile Iliuţă, de utilaje profesionale pentru acces stadion – 790 mii lei
liderul Consiliului Judeţean, instituţie producerea gazonului. Sunt convins că 

- Containere amenajate pentru tribuna care va asigura resursele financiare vom avea una dintre cele mai 
VIP şi posturi comentatori sportivi – pentru realizarea investiţiilor în moderne baze sportive. Dunărea 
665 mii leiconformitate cu obiectivele cuprinse în Călăraşi a devenit o prioritate pentru 
Total – 1.999 mii leidosarul de licenţiere depus de stafful noi” a declarat preşedintele Consiliului 

Imediat după întâlnirea la modernizarea 
stadionului "Ion Comşa". preşedintelui Consiliului 
Lucrările pentru montarea Judeţean, Vasile Iliuţă, 
nocturnei, amplasarea cu preşedintele CA al 
turnicheţilor pentru accesul FCSB, Valeriu Argăseală a 
în siguranţă pe stadion şi 

apărut în spaţiul public un serviciu de 
informaţia potrivit căreia supraveghere foarte bine 
Dunărea Călăraşi a pus la punct sunt doar 
“cumpărat nocturna şi câteva cerinţe obligatorii 

pentru ca echipa de la turnicheţii stadionului 
malul Borcei să poată juca Steaua” (sursa 
viitoarele meciuri de fotbal www.liga2.ro). achiziţionarea nocturnei şi discuţiile purtându-se pe 
în condiţii de Liga 1.” a fost 

turnicheţilor de pe marginea modernizării 
mesajul postat pe pagina Directorul Direcţiei stadionul roş-albastrilor. stadionului pe care Dunărea 
oficială de facebook a Dezvoltare Regională şi Facem precizarea că toate va susţine partidele de 
Consiliului Judeţean.Relaţii Externe din cadrul dotările stadionului "Ion acasă, în cazul în care va 

Consiliului Judeţean Tot joi, în cadrul unei Comsa" vor fi noi şi promova în liga I. 
Călăraşi, Eduard Grama a şedinţe de îndată, consilierii achiziţionate conform “Preşedintele Consiliului 
dezminţit informaţia judeţeni au aprobat suma legii.” Judeţean Călăraşi, Vasile 
susţinând pe o reţea de de 1.999.000 lei pentru Iliuţă, a primit astăzi vizita 
socializare că “Întâlnirea Joi, 26 aprilie, preşedintele realizarea unor lucrări de preşedintelui CA al FCSB, 
dintre Executivul Consiliului Consiliului Judeţean modernizarea a bazei Valeriu Argăseală. Cei doi, 
Judeţean Călăraşi şi Călăraşi, Vasile Iliuţă, s-a sportive Dunărea Călăraşi în secondaţi de directorii din 
domnul Valeriu Argăseală întâlnit, la Călăraşi, cu şeful conformitate cu solicitările cadrul instituţiei noastre, 
nu a avut ca scop FC SB, Valeriu Argăseală, LPF.au purtat discuţii cu privire 

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Călăraşi a 
implementat, în perioada martie 2014 – martie 2015, proiectul 
”Promovarea patrimoniului natural în zona Dunării Călăraşene 
prin eco-turism”, finanţat de Fondul European pentru Pescuit 
(FEP). În cadrul proiectului s-au stabilit patru trasee de 
cicloturism care se adresează atât cicliştilor de şosea, cât şi 
cicliştilor amatori de off-road, dar şi un traseu de pescuit.
Cele patru trasee de ciclism au distanţe cuprinse între 46 şi 50 
de km, au un nivel scăzut de dificultate şi pot fi parcurse într-un 
interval de timp cuprins între 4 şi 7 ore, fiind localizate astfel: 
C1: Căscioarele-Olteniţa-Mânăstirea; C2: Mânăstirea-Călăraşi; 
C3: Olteniţa-Dorobanţu; C4: Dorobanţu-Chiciu-Călăraşi.
Pasionaţii de pescuit vor putea folosi traseul special creat în 
cadrul noului program turistic, care se întinde pe o distanţă de 
18 km, de la Călăraşi până la Vicina. De asemenea, avem 
instituit concursul de ciclism “Cursa Dunării Călărăşene” 
(desfăşurat pe două trasee: şosea şi off-road), care este 
organizat anual de către U.A.T. Judeţul Călăraşi. Turiştii 
interesaţi de cele cinci trasee mai sus menţionate pot închiria, 
în mod gratuit, 10 bicilete şi 5 bărci nemotorizate.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la Alina APOLOZAN - 
Manager proiect, tel.: 0242/311301, int.137, 0722 665 715; fax: 
0242/314623; e-mail: alina.apolozan@calarasi.ro

Sursa Facebook Consiliul Judetean Calarasi

Vasile Iliuţă, preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, instituţie 
care finanţează clubul de fotbal AFC Dunărea 2005 Călăraşi, i-a 
felicitat pe “galben – albaştrii” pentru victoria muncită obţinută, 
duminica trecută, la Sînmartin, 2-1 cu Luceafărul Oradea, 
declarând prin intermediul unei reţele de socializare că CJ 
Călăraşi va susţine performanţa sportivă şi va fi în continuare 
alături de Dunărea şi în Liga I. 

“Încă un moment de bucurie pentru iubitorii fotbalului 
călărăşean. Dunărea a obţinut azi o victorie muncită şi 
meritată în deplasare învingând cu 2-1 formaţia Luceafărul 
Oradea.  Suntem pe primul loc şi practic promovaţi în Liga I. 
Felicitări jucătorilor, antrenorilor precum şi conducerii clubului 
care au bifat astăzi o nouă serie de 10 meciuri câştigătoare. 
Vom susţine performanţa sportivă, vom fi alături de Dunărea 
şi în Liga I. Investiţiile în sport şi în cultură ne conferă o nouă 
identitate în plan naţional. Sâmbăta viitoare voi fi prezent la 
jocul Dunărea-Ripensia care va consfinţi prezenta echipei 
noastre în elita fotbalului românesc. Hai Dunărea!” este 
mesajul postat de Iliuţă pe pagina oficială de facebook a 
Consiliului Judeţean Călăraşi.

n CJ Călăraşi n Călăraşi

SC ECOAQUA SA Sucursala Călăraşi anunţă locatarii din apartamentele la care se emite factura cu coeficient de 
repartiţie a consumului de apă înregistrat de apometrul de branşament că planificarea citirilor în aceeaşi zi pentru 

apometrul de branşament şi apometrele din apartamente aferente perioadei 7-18 mai 2018 este următoarea:

Notă: Rugăm insistent ca locatarii să fie prezenţi la domiciliu începând cu ora 16:30, să permită accesul în vederea efectuării citirii repartitoarelor 
(apometrelor) din apartamente şi să-şi delege un reprezentant pentru fiecare scară de bloc, pentru a participa la citirea apometrului de scară.

07.05.2018 M17(D,E,F), N3(1,2), J7(D,E,F),

08.05.2018 M1, M10, M18, J46, J49, J50, J54

09.05.2018 M2(A,B,C)

10.05.2018 M2(D,E,F)

14.05.2018 M19 (TR1,TR2,TR3), M20,N18,N34,J32,J40

15.05.2018 N15, N17, N35, N36, N37, N38, J30, J31, 
J33

16.05.2018 N19, J4, J27

17.05.2018 M14(1), J16

18.05.2018 M3, M14(2), J41, J43, J44, J55

07.05.2018 B22, B23, B24, C31, D8, E4, E11, E12(D,E) 
08.05.2018 B10, B11, B12, C1, C2, C3, E12(A,B,C,F), F1
09.05.2018 AGNZ, B2, B25, C4, C5, C6, D9, E17, E24, F5
10.05.2018 B26, C7, C8, C9, D22, E18, F6
11.05.2018 B27, B28, C10, C11, C13, D23(1,2,3), D31, D32, E5, 
E10, E21(A,B,C,D,E)
14.05.2018 B30, B31, B32, D23(4,5,6), E21(F), E22, E23
15.05.2018 B33, ANL2, D25(1,2,3), D26, E1, E6(A,B,C)
16.05.2018 B8, D24(A,B,C), D25(4,5,6), E13, E6(D,E,F)
17.05.2018 B9, B13, D6, D10, D24(D,E) 
18.05.2018 B14, B15, B16, D20

07.05.2018 G2, G6, G7, H5, H24*(A,B,C,D), H20, K4, I2, I3

08.05.2018 H19, H24*(E,F,G), K5, K6(E), I5, I18, I19, I37

09.05.2018 H24, K6(A,B,C,D), L33, L34, I7, I20

10.05.2018 H7, K7(A,B,C), K16(A,B,C,D), L17, L18, L44, I6, I21

11.05.2018 H10, H11, H22, K7(D,E,F), K10, K16(E,F,G), L1, L2, L3, I1, I36

14.05.2018 ANL1, H8, H9, H12, H21, K2, K7(G,H,I), L19

15.05.2018 K18, K19, L46, L47, I15

16.05.2018 H6, H16(B), H25, K17, L48, L43, I8

17.05.2018 H15, L6, L7, L20, L35, L42, I12, I16, I23, I24, I25

18.05.2018 K13, K20, L32, L36, L39, L40, L41, I13, I26, I27, I28

Muncipiul Cãlãraºi

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

În atenţia locatarilor din apartamentele municipiului Călăraşi / Citire apometre: 7-18 mai 2018

n CJ Călăraşi

Promovarea celor patru trasee 
cicloturistice şi traseului de 

pescuit în zona Dunării călărăşene

Vasile Iliuţă: Vom susţine 
performanţa sportivă, vom fi 
alături de Dunărea şi în Liga I

V. Iliuţă: Sunt convins că vom avea una 
dintre cele mai moderne baze sportive

Eduard Grama: Toate dotările stadionului „Ion 
Comşa“ vor fi noi şi achiziţionate conform legii

n CJ Călăraşi

Unul dintre proiectele cu finanţare spaţiilor verzi situate de-a lungul străzii, w Dimensionarea capacităţii de circulaţie 
europeană aflate în pregătire de către sistem de colectare şi scurgere a apelor funcţie de necesităţile de circulaţie; 
Primăria Municipiului Călăraşi este cel pluviale (guri de scurgere), amenajarea w Asigurarea creşterii siguranţei 
destinat reducerii emisiilor de carbon în unei benzi de circulaţie specială pentru călătorilor şi pietonilor, precum şi 
municipiul Călăraşi  prin modernizarea  transportul public, amenajarea staţiilor reducerea numărului de accidente 
infrastructurii căilor de rulare a de autobuz pentru călători, mobilier rutiere; 
transportului public local-str. Bucureşti şi urban, semnalizare rutieră verticală şi 

w Creşterea confortului în trafic, prelungirea Bucureşti, acesta orizontală. 
reducerea poluării şi reducerea costurilor reprezentând componenta de Astfel, în directă concordanţă cu 
de întreţinere şi reparaţii. infrastructura, una dintre cele trei asigurarea calităţii traficului urban, 

componente necesare în vederea În ceea ce priveşte asigurarea unei remedierea deficienţelor existenţe are 
obţinerii finanţării,  împreună cu cea a infrastructuri care să ofere  o trecere mai următoarele obiective: 
mijloacelor de transport şi a sistemului rapidă în intersecţiile semaforizare a w Asigurarea unei infrastructuri rutiere 
de managementul traficului. vehiculelor de transport public – moderne, de calitate care să ofere 

proiectul de faţă este corelat cu un alt premisele utilizării transportului public; Durata estimată pentru realizarea 
proiect, cel care se adresează înfiinţării documentaţiei tehnice este sfârşitul lunii w Asigurarea circulaţiei fluente între 

mai 2018. Această vizează lucrări de unui sistem de management al traficului importantele puncte de interes: cartiere 
modernizare a căii de rulare, amenajarea performant, aflat de asemenea, în de locuinţe, spaţii comerciale, spaţii de 
trotuarelor (a zonelor pietonale) şi agrement etc.; pregătire.

tratamentele de dezinsecție și 
dezinfecție sunt avizate de 
Ministerul Sănătății prin 
Comisia Națională pentru 
Biocide. Facem precizarea că 

Primăria Municipiului Călărași Tratamentele se vor aplica 
tratamentele se vor desfășura 

anunță faptul că, între 03.05- doar când condițiile 
în condiții corespunzătoare, 07.05.2018, vor fi executate atmosferice sunt favorabile, în 
respectând prevederile legale tratamente avio de caz contrar putând fi 
de protecție a mediului, a dezinsecție/delarvare în  prelungită perioada (fapt ce va 
sănătății și securității intervalul orar 06.00-11.00, pe fi comunicat ulterior). 
populației.zonele verzi, mlăștinoase, Substanțele active ale 

inundate, lucii de apă etc. produselor utilizate pentru Biroul de presă

Primăria a încheiat anul 2017 cu un 
excedent de peste 11 milioane lei

n Călăraşi

Turneul Muzical 
Naţional „România în 
sărbătoare“, dedicat 

Centenarului, va 
ajunge la Călăraşi! 

n Călăraşi

Primăria anunţă executarea unor 
tratamente avio de dezinsecție și delarvare

n Călăraşi

Parcările de reşedinţă 
au devenit realitate!

Proiectul privind modernizarea B-dului 
N. Titulescu a trecut de votul din Consiliul Local

Proiectul cu finanţare REGIO privind modernizarea infrastructurii  căilor 
de rulare a transportului public local – strada Bucureşti şi prel. Bucureşti
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