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de dezvoltare: 1.717.517 lei (1.311.174 
lei din excedentul anului 2017);

Total venituri ale bugetului local: 
42.874.742  lei 

w Cheltuielile bugetului local - 
Sectiunea de functionare: 27.821.093 
lei;

w Cheltuielile bugetului local - 
Sectiunea de dezvoltare: 1.508.454 lei;

Total cheltuieli ale bugetului local: 
29.329.547  lei  

Excedentul bugetar al anului 2018 este 
la data de 31.03.2018 de: 13.545.195 
lei.

În ceea ce priveşte bugetul institutiilor 
finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii de la bugetul local, acestea se 
prezintă astfel:

w Veniturile extrabugetare realizate la 
data de 31.03.2018 sunt în sumă de 

La finele primului trimestru execuţia Consilierii locali au validat recent 1.077.481 lei
bugetară se prezină astfel:Proiectul de Hotărâre privind 

w Cheltuielile extrabugetare efectuate 
w Veniturile bugetului local - Secţiunea aprobarea execuţiei bugetului 

în sumă de 737.375  lei, de către 
de funcţionare: 41.157.225 lei;propriu al Municipiului Călăraşi la instituţiile finanţate din venituri proprii 

data de 31.03.2018. w Veniturile bugetului local - Secţiunea şi subvenţii

Primarul municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan 
Drăgulin, s-a întâlnit miercuri, 9 mai 2018, cu 
comisarul-şef al Gărzii de Mediu Călăraşi, 
Cristian Zanfir, şi cu un reprezentant al APM 
Călăraşi, pentru a discuta situaţia mirosurilor 
care apar în municipiul Călăraşi mai ales în cursul 
serii şi care provin din diferite surse care nu sunt 
identificate la acest moment.

În urma discuţiilor iniţiate de primarul Daniel Ştefan 
Drăgulin, s-a adus în vedere faptul că firmele cu profil 
zootehnic şi vegetal care îşi desfăşoară activitatea pe o 
rază de 20 km în jurul municipiului Călăraşi stochează 
provizoriu reziduurile, conform legislaţiei de resort, pe 
o rampă specială până la ridicarea acestora de către 
operatorul de salubritate. Se pare că, atunci când 
viteza vântului  se măreşte, mirosurile emanate de la 
aceste rampe speciale ajung în municipiul Călăraşi. 
Comisarul-şef Cristian Zanfir a punctat faptul că nu 
există în dotarea Gărzii de Mediu Călăraşi aparatură de 
măsurare a mirosurilor, dar nici nu există o legislaţie în 
acest sens. Acelaşi lucru a fost menţionat şi de 
reprezentantul APM Călăraşi, mirosurile nefiind 
reglementate de lege şi că nu există nici un laborator 
acreditat.

”Aşa cum am mai spus-o în repetate rânduri, problema 
mirosurilor care apar în municipiul Călăraşi nu ţine de 
administraţia publică locală, în sensul găsirii vinovaţilor 
şi amendării acestora, însă am făcut şi facem demersuri 
în continuare, prin discuţii cu reprezentanţii Gărzii de 
Mediu Călăraşi şi ai APM Călăraşi, pentru găsirea unor 
soluţii. Am luat decizia ca în cel mai scurt timp să 
organizăm şi o întâlnire cu societăţile care pot genera 
aceste mirosuri şi, împreună, să găsim cauzele şi 
soluţiile. Mai mult, prin intermediul Asociaţiei 
Municipiilor din România, ca vicepreşedinte al acestei 
structuri, voi ridica problema la nivel naţional, vizavi de 
reglementarea legislaţiei.”– primar Daniel Ştefan 
Drăgulin

BIROUL DE PRESĂ

consolidarea şi postamentul pe Sediul PMP din municipiul Filiala judeţeană PMP 
baza căruia obţine scoruri foarte Călăraşi strada Bucureşti nr. 50 în Călăraşi s-a alăturat 
mari la următoarele alegeri. Spre zilele de luni, marţi, miercuri şi campaniei naţionale a 
exemplu, la Bucureşti primarul a joi în intervalul orar 10 – 14, Partidului Mişcarea Populară 
fost ales cu 13,3% din totalul respectiv joi între orele 12 – 18.“Alegem primarul în două 
listei de alegători. Detalii despre campania tururi”, prin care îşi propune 
Campania de strângere de naţională a Partidului Mişcarea 

strângerea a peste 1 milion semnături a PMP se va desfăşura Populară “Alegem primarul în 
de semnături pentru până în luna iunie, în toate două tururi” pot fi găsite pe 
revenirea la alegerea localităţile din judeţul Călăraşi. pagina de internet 
primarului în două tururi de Echipele PMP vor împărţi pliante www.2tururi.ro .
scrutin. care arată că în multe localităţi Reamintim că PMP a depus încă 

există primari care au fost aleşi Demersul PMP a apărut din din 2015 un proiect legislativ 
cu 7%-10% dintre cetăţenii cu nevoia de a repara erori pentru revenirea la alegerea 
drept de vot, iar scrutinul unic de legislative care au făcut ca primarului în 2 tururi de scrutin, 
alegere a edilului a dus la lipsa democraţia din România să fie însă proiectul a fost respins în 
competiţiei dintre candidaţi, afectată în mod direct. Una Parlament de majoritatea PSD-
scăderea interesului cetăţenilor dintre aceste erori este alegerea ALDE-UDMR. Anul acesta, 
şi implicit a prezenţei la vot.primarilor într-un singur tur, Partidul Mişcarea Populară a 

despre care constatăm că este o Cetăţenii care doresc să semneze depus un nou proiect legislativ în 
eroare politică. În primul rând, pentru susţinerea iniţiativei PMP, acest sens.
un partid mare îşi garantează sunt aşteptaţi de asemenea la BIROUL DE PRESĂ
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locale, Consiliul Judeţean 
Călăraşi prin stimulentele 
financiare acordate cadrelor 
medicale care vin către judeţ 
şi Primăria municipiului 
Călăraşi prin acordarea de 
locuinţe de serviciu”, a 

Anul 2018 aduce modificari specialist nefrolog, se asigură pacienţi. Facem demersuri în precizat managerul Valentin 
constructive în cadrul garda UPU Pediatrie şi acest moment pentru Emanoil. 
Spitalului Judeţean Călăraşi. ambulatoriu Pediatrie, 7 ore atragerea de noi medici în 

La această oră, au fost 
S-a creat o echipă de zilnic. specialităţile: urologie-medic 

ocupate prin concurs 
conducere consolidată, au primar din Republica 

Totodată, din această lună, posturile de conducere la fost atraşi medici tineri pe Moldova, cardiologie, unitatea spitalicească va avea nivelul tuturor secţiile deficitare, a fost neurologie, medicină de cel de-al doilea medic compartimentelor TESA, ceea mărită structura laborator. Aceştia urmează să cardiolog şi un medic ce a făcut să funcţioneze cât compartimentului de diabet înceapă activitatea în cel specialist ORL cu norma mai eficient activitatea de la 8 la 15 paturi, s-a mult  două - trei luni în cadrul întreagă care vor asigura şi aparatului administrativ al înfiinţat un nou SJU Călăraşi. Demersurile consultaţii în ambulatoriu. spitalului.compartiment de nefrologie noastre au sprijinul 
cu 8 paturi având medic Biroul de presă“Veştile sunt bune pentru autorităţilor judeţene şi 

ridicau la 44.940.792 lei iatr totalul Aparat propriu – 4.935.611 lei ((prevederi Pe primele 3 luni ale anului, 
plăţilor pe Secţiunea de dezvoltare a fost 9.291.000 lei)veniturile Consiliului Judeţean s-
de 294.552 lei. Rezultă aşadar un grad de Alte servicii publice generale – 586.185 au cifrat la 53.198.225 lei în realizare a cheltuielilor în procent de lei (prevederi 850.000 lei)

vreme ce cheltuielile au fost de 73,74%. Datoria piblică – dobânzi – 275.711 lei 
45.235.344 lei. Rezultă un La 31 martie execuţia bugetară relevă un (prevederi 325.000 lei)

excedent de 7.962.881 leiexcedent bugetar de circa 8 Transferuri cu caracter general între 
milioane de lei. diferite nivele ale administraţiei – Centre n Venituri / Încasări la 31 martie 2018: 

de zi – 150.000 lei (prevederi 200.000 lei)53.198.225 lei  (Prevederi cumulate trim. 
Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Centru Militar Judeţean – 88.592 lei I – 61.337.000 lei)
Consiliului Judeţean Călăraşi din luna (prevederi 162.000 lei)Cote defalcate din impozitul pe venit – 
aprilie s-a aflat şi Hotărârea privind Ordine şi siguranţă naţională – 4.614 lei 9.526.458 lei (prevederi 6.256.000 lei)
aprobarea execuţiei bugetului propriu al (prevederi 6.000 lei)Diverse venituri – 272.987 lei (prevederi Judeţului Călăraşi la 31 martie 2018.

Învăţământ – 1.291.706 lei (prevederi 1.085.000 lei)
Astfel, totalul veniturilor aferente 1.492.000 lei)Sume defalcate din TVA – 21.332.000 lei Secţiunii de funcâionare încasate până la 

(prevederi 21.332.000 lei) Sănătate – 192.571 lei (prevederi data de 31 martie 2018 se ridică la 
792.000)Sume din excedent bugetar local utilizate valoarea de 51.987.067 lei în timp ce 

pentru finanţarea cheltuielilor de Cultură şi religie – 3.691.516 lei încasările Secţiunii de dezvoltare se 
dezvoltare – 1.205.000 lei (prevederi (prevederi 7.780.000 lei)situau la 1.211.157 lei, rezultând, prin 
10.904.000 lei) Asistenţă socială – 32.266.377 lei urmare un total de 53.198.225 lei. 
Subvenţii – 20.858.049 lei (prevederi (prevederi 35.213.000 lei)Veniturile prognozate pe cele două 
21.760.000 lei) Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – 0 secşiuni ale bugetului propriu al Judeţului 
Sume primite de la UE în contul plăţilor lei (prevederi 894.000 lei)Călăraşi la finele trimestrului I au fost de 
efectuate – 3730 lei (prevederi 0 lei)61.337.000 lei rezultând un grad de Drumuri şi poduri – 1.240.461 lei 

realizare de 86,73%. n Cheltuieli / Plăţi efectuate până la 31 (prevederi 3.811.000 lei)
Tot pentru aceeaşi perioadă, plăţile martie 2018: 45.235.344 lei (Prevederi Alte acţiuni economice – 512.000 lei 
efectuate din Secţiunea de funcţionare se cumulate trim. I – 61.337.000 lei) (prevederi 521.000 lei)

n Primăria Călăraşi

Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi din 
subordinea Primăriei Municipiului Călăraşi a 
iniţiat un un program de asfaltări pe mai 
multe străzi care se va încheia la 1 
septembrie 2018.

Luni au demarat lucrări de asfaltare pe strada 
Ecaterina Teodoroiu, urmând că, în acelaşi 
cartier Cărămidari, pe 21 mai să înceapă 
asfaltarea străzii Eremia Grigorescu, iar pe 28 
mai cea a străzii Miron Costin.

Se vor mai asfalta, până la 1 septembrie, de 
către SPPSV, următoarele străzi: Stânjeneilor; 
Andrei Şaguna; Diaconu Coresi; Sulfinei (zona 
blocurilor I); Aleea Constructorului; Ion 
Scorţaru; Anton Pann; Silozului; Mihail 
Sadoveanu; Pescăruşi (între Panduri şi 
Zăvoiului); Locomotivei (între Nicolae Titulescu 
şi Tudor Vladimirescu).

Sursa Facebook Primăria Municipiului Călăraşi

1022,452 ml; Dumbravei – 905,187 mlMiercuri, 9 mai 2018, a fost 
Valoarea totală a contractului este de semnat contractul ce vizează 
6.271.712,96 lei fără TVA.proiectarea şi execuţia pentru 
Sistemul rutier va avea următoarea proiectul ”Modernizare străzi 
alcătuire: 4 cm uzură din beton în cartierul Mircea Vodă, 
asfaltic; 5 cm strat de legătură din 

municipiul Călăraşi”- Lot 1. beton asfaltic deschis; 15 cm strat de 
fundaţie superioară din piatră spartă; 

În urma procedurii de achiziţie, a fost 20 cm strat de fundaţie din ballast; 15 
declarată câştigătoare asocierea cm strat de formă recuperat din 
dintre Bertoni Construct SA, Frasinul materialul pietros existent
SRL şi Komora SRL. Termenul de 

Trotuarele existente vor fi ranforsate execuţie a lucrărilor este de 13 luni de 
cu un strat de mixtură asfaltică de la semnare, din care o lună 
4cm şi se vor înlocui bordurile de proiectarea şi 12 luni execuţia.
lângă drum, excepţie făcând strada Proiectul implică modernizarea a 
Grădiştea unde trotuarele sunt într-un cinci străzi din cartierul Mircea Vodă, 
stadiu avansat de degradare şi astfel: Grădiştea – 687,954 ml; 
necesită reparaţii majore.Năvodari – 935,909 ml; Crângului – 

Biroul de presă1083,202 ml; Mihai Viteazul – 

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 21-31 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.

21.05.2018 J45,J47
22.05.2018 M15 N8,N33,N39
23.05.2018 N5,N9,N11,N32,N40,N41,N42 J17,J52,J53
24.05.2018 N13,N20 J1,J2,J20,J21,J42,J51
25.05.2018 N2,N12 J29
29.05.2018 N7,N10,N22,N23,N26,N28,N30,N31 J37,J38
30.05.2018 M19(TR4) N1,N4,N24,N27,N29 J11(A,B,C),J-16,J34,J35
31.05.2018 N16,N21,N25,N43 J11(D,E,G),J23,J36,J48

21.05.2018 B7,B29 C12,C14 D13,D28 F3
22.05.2018 B17 C15,C17,C18 D11,D21 F4,F7
23.05.2018 B18 C19,C20 D12,D19,D29 F8
24.05.2018 B20 C16 E16 F9
25.05.2018 D5 E19 F10,F11
29.05.2018 D14 E15
30.05.2018 D15,D16,D178,9,10
31.05.2018 A34,A35,A36 D18 E20

21.05.2018 H4,H17(A,B,C),H25* K1(1,2,3),K8,K9,K14 L37,L38 I14
22.05.2018 G8(1,2,3) H17(D,E) K1(4,5,6) L21 I17,I29,I30,I31,I32
23.05.2018 G8(4,5) H-1,H-2,H3,H18 K11 L22,L23,L24
24.05.2018 G9 K12 L25,L49,L50
25.05.2018 G10 K15,K21 L26,L30(A),L31,L45
29.05.2018 K22(A,B,C) L13,L14,L15,L16,L27
30.05.2018 G11,G12,G13 K22(D,E,F) L10,L11,L12,L28 I33,I34,I35
31.05.2018 L4,L5,L8,L9,L29,L51 I38

Muncipiul Cãlãraºi

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

Oraºul 
Lehliu - Garã

30.05.2018 Bloc 9 , Bloc 10 , 
Bloc 12 MI, Bloc 12AS , Bloc 
16, Bloc  20, Bloc 32 A, Bloc 
32 B, Bloc 75G

31.05.2018 Bloc 1,Bloc 2, 
Bloc 3,Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, 
Bloc7, Bloc 8, Bloc11, Bloc 
12*, Bloc 40 A, Bloc 40 B

În atenţia locatarilor din apartamentele municipiului Călăraşi 
şi oraşului Lehliu Gară / Citire apometre: 21-31 mai 2018

SC Drumuri şi Poduri SA Călăraşi, societate unde 
acţionar unic este Consiliul Judeţean Călăraşi 
(deţine 997.336 acţiuni la o valoare de 2,5 lei / 
acţiune) a înregistrat la finalul anului trecut o 
pierdere netă de 998 mii lei. Veniturile totale s-au 
cifrat la 12.287.000 lei, în scădere cu 12,24% faţă de 
2016, motivul reprezentându-l lipsa lucrărilor şi a 
vânzării de asfalt către terţi beneficiari.

În 2017, Cheltuielile totale au fost de 13.285.000 lei, în 
creştere cu 2,19% (285.000 lei) faţă de anul 2016. Iată mai 
jos principalele creşteri aproximative ale cheltuielilor care 
au generat pierderile mai sus – menţionate: 

l Cheltuielile privind serviciile executate de terţi, în 
cuantum de 770.000 lei în 2017, au crescut cu 4.000 lei 
faţă de 2016

l Cheltuielile privind chiriile au crescut cu 29.000 lei, 
acestea reprezentând 2,91% din pierderea anului 2017

l Cheltuielile cu primele de asigurare au crescut cu 
13.000 lei faţă de 2016, acestea reprezentând 32,16% din 
pierderea anului 2017

l Cheltuielile cu personalul – salariile, în sumă de 
3.141.000 lei în 2017, au crescut cu 321.000 lei faţă de 
anul 2016, (+11,38%), acestea reprezentând 32,16% din 
pierderea înregistrată la 31 decembrie 2017.

l Alte cheltuieli de exploatare (1.130.000 lei în 2017) au 
crescut cu 562.000 lei faţă de anul 2016 (+98,94%): 
Cheltuielile cu amortizarea au crescut cu 363.000 lei 
reprezentând 36,37%  din pierderea anului 2017; 
Cheltuielile cu provizioanele constituite au crescut cu 
108.000 lei, acestea reprezentând 10,82% din pierderea 
anului 2017

l Cheltuielile financiare (8.000 lei în 2017) au crescut cu 
3.000 lei faţă de 2016 (+60%), reprezentând 0,3% din 
pierderea înregistrată în 2017.

În perioada 2015 – 2017, SC Drumuri şi Poduri SA Călăraşi 
a executat lucrări atât pentru Consiliul Judeţean Călăraşi 
cât şi pentru diverşi beneficiari după cum urmează:

2015: 11.998.000 lei pentru Consiliul Judeţean şi 
7.097.000 lei pentru terţi

2016: 6.477.000 lei pentru Consiliul Judeţean şi 7.026.000 
lei pentru terţi

2017: 7.656.000 lei pentru Consiliul Judeţean şi 4.228.000 
lei pentru terţi

Noul director al societăţii este Marius Militaru care l-a 
înlocuit pe Gheorghe Dragomir.

SC Drumuri şi Poduri SA, 
pierderi nete, în 2017, 
de circa 1 milion de lei

n CJ Călăraşi

Opt medici noi vin către Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Călăraşi 

n Primăria Călăraşi

S-a semnat contractul de proiectare şi 
execuţie pentru proiectul ”Modernizare 

străzi în cartierul Mircea Vodă”- Lot 1

PMP Călăraşi a demarat campania 
“Alegem primarul în două tururi”

Drăgulin s-a întâlnit cu 
conducerea Gărzii de 

Mediu pentru a discuta 
situaţia mirosurilor 

existente în municipiu

de identitate la împlinirea vârstei de Direcţia Poliţia Locală Călăraşi a 
14 ani (49 amenzi-1.985 lei)aplicat, în primele patru luni ale 

anului, 675 de sancţiuni -pentru nerespectarea 
contravenţionale (avertismente reglementărilor privind Oprirea (124 

amenzi-36.250 lei)scrise şi amenzi), valoarea totală 
a amenzilor fiind de aproximativ -pentru nerespectarea regulilor 
98.000 de lei. privind "Accesul interzis" (15 

amenzi-4.495 lei)
Cele mai multe şi mai mari amenzi 

-pentru nerespectarea HCL 40/2013-au fost aplicate după cum urmează:
privund regulamentul de circulaţie a -pentru colectarea de deşeuri 
autovehiculelor cu tonaj mai mare menajere din containerele special 
de 3,5 tone pe raza municipiului (12 amenajate (32 amenzi-3.450 lei)
amenzi-12.500 lei)-pentru aruncat gunoaie pe 

domeniul public (25 amenzi-1.750 -pentrj nerespectarea 
lei) reglementărilor privind fumatul în 

localuri publice (3 amenzi-15.000 -pentru consum băuturi alcoolice pe 
lei).domeniul public (28 amenzi-3.700 

lei) Sursa Facebook Primăria 
-pentru nesolicitarea unui document Municipiului Călăraşi

n Primăria Călăraşi

SPPSV a demarat un 
program de asfaltări a 
unor străzi din Călăraşi

n Primăria Călăraşi

675 de sancţiuni contravenţionale 
aplicate de DPL Călăraşi

Excedent de 13,5 milioane lei 
la finele primului trimestru

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Execuţia bugetului propriu al 
judeţului la finele primului trimestru
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de dezvoltare: 1.717.517 lei (1.311.174 
lei din excedentul anului 2017);

Total venituri ale bugetului local: 
42.874.742  lei 

w Cheltuielile bugetului local - 
Sectiunea de functionare: 27.821.093 
lei;

w Cheltuielile bugetului local - 
Sectiunea de dezvoltare: 1.508.454 lei;

Total cheltuieli ale bugetului local: 
29.329.547  lei  

Excedentul bugetar al anului 2018 este 
la data de 31.03.2018 de: 13.545.195 
lei.

În ceea ce priveşte bugetul institutiilor 
finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii de la bugetul local, acestea se 
prezintă astfel:

w Veniturile extrabugetare realizate la 
data de 31.03.2018 sunt în sumă de 

La finele primului trimestru execuţia Consilierii locali au validat recent 1.077.481 lei
bugetară se prezină astfel:Proiectul de Hotărâre privind 

w Cheltuielile extrabugetare efectuate 
w Veniturile bugetului local - Secţiunea aprobarea execuţiei bugetului 

în sumă de 737.375  lei, de către 
de funcţionare: 41.157.225 lei;propriu al Municipiului Călăraşi la instituţiile finanţate din venituri proprii 

data de 31.03.2018. w Veniturile bugetului local - Secţiunea şi subvenţii

Primarul municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan 
Drăgulin, s-a întâlnit miercuri, 9 mai 2018, cu 
comisarul-şef al Gărzii de Mediu Călăraşi, 
Cristian Zanfir, şi cu un reprezentant al APM 
Călăraşi, pentru a discuta situaţia mirosurilor 
care apar în municipiul Călăraşi mai ales în cursul 
serii şi care provin din diferite surse care nu sunt 
identificate la acest moment.

În urma discuţiilor iniţiate de primarul Daniel Ştefan 
Drăgulin, s-a adus în vedere faptul că firmele cu profil 
zootehnic şi vegetal care îşi desfăşoară activitatea pe o 
rază de 20 km în jurul municipiului Călăraşi stochează 
provizoriu reziduurile, conform legislaţiei de resort, pe 
o rampă specială până la ridicarea acestora de către 
operatorul de salubritate. Se pare că, atunci când 
viteza vântului  se măreşte, mirosurile emanate de la 
aceste rampe speciale ajung în municipiul Călăraşi. 
Comisarul-şef Cristian Zanfir a punctat faptul că nu 
există în dotarea Gărzii de Mediu Călăraşi aparatură de 
măsurare a mirosurilor, dar nici nu există o legislaţie în 
acest sens. Acelaşi lucru a fost menţionat şi de 
reprezentantul APM Călăraşi, mirosurile nefiind 
reglementate de lege şi că nu există nici un laborator 
acreditat.

”Aşa cum am mai spus-o în repetate rânduri, problema 
mirosurilor care apar în municipiul Călăraşi nu ţine de 
administraţia publică locală, în sensul găsirii vinovaţilor 
şi amendării acestora, însă am făcut şi facem demersuri 
în continuare, prin discuţii cu reprezentanţii Gărzii de 
Mediu Călăraşi şi ai APM Călăraşi, pentru găsirea unor 
soluţii. Am luat decizia ca în cel mai scurt timp să 
organizăm şi o întâlnire cu societăţile care pot genera 
aceste mirosuri şi, împreună, să găsim cauzele şi 
soluţiile. Mai mult, prin intermediul Asociaţiei 
Municipiilor din România, ca vicepreşedinte al acestei 
structuri, voi ridica problema la nivel naţional, vizavi de 
reglementarea legislaţiei.”– primar Daniel Ştefan 
Drăgulin

BIROUL DE PRESĂ

consolidarea şi postamentul pe Sediul PMP din municipiul Filiala judeţeană PMP 
baza căruia obţine scoruri foarte Călăraşi strada Bucureşti nr. 50 în Călăraşi s-a alăturat 
mari la următoarele alegeri. Spre zilele de luni, marţi, miercuri şi campaniei naţionale a 
exemplu, la Bucureşti primarul a joi în intervalul orar 10 – 14, Partidului Mişcarea Populară 
fost ales cu 13,3% din totalul respectiv joi între orele 12 – 18.“Alegem primarul în două 
listei de alegători. Detalii despre campania tururi”, prin care îşi propune 
Campania de strângere de naţională a Partidului Mişcarea 

strângerea a peste 1 milion semnături a PMP se va desfăşura Populară “Alegem primarul în 
de semnături pentru până în luna iunie, în toate două tururi” pot fi găsite pe 
revenirea la alegerea localităţile din judeţul Călăraşi. pagina de internet 
primarului în două tururi de Echipele PMP vor împărţi pliante www.2tururi.ro .
scrutin. care arată că în multe localităţi Reamintim că PMP a depus încă 

există primari care au fost aleşi Demersul PMP a apărut din din 2015 un proiect legislativ 
cu 7%-10% dintre cetăţenii cu nevoia de a repara erori pentru revenirea la alegerea 
drept de vot, iar scrutinul unic de legislative care au făcut ca primarului în 2 tururi de scrutin, 
alegere a edilului a dus la lipsa democraţia din România să fie însă proiectul a fost respins în 
competiţiei dintre candidaţi, afectată în mod direct. Una Parlament de majoritatea PSD-
scăderea interesului cetăţenilor dintre aceste erori este alegerea ALDE-UDMR. Anul acesta, 
şi implicit a prezenţei la vot.primarilor într-un singur tur, Partidul Mişcarea Populară a 

despre care constatăm că este o Cetăţenii care doresc să semneze depus un nou proiect legislativ în 
eroare politică. În primul rând, pentru susţinerea iniţiativei PMP, acest sens.
un partid mare îşi garantează sunt aşteptaţi de asemenea la BIROUL DE PRESĂ
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locale, Consiliul Judeţean 
Călăraşi prin stimulentele 
financiare acordate cadrelor 
medicale care vin către judeţ 
şi Primăria municipiului 
Călăraşi prin acordarea de 
locuinţe de serviciu”, a 

Anul 2018 aduce modificari specialist nefrolog, se asigură pacienţi. Facem demersuri în precizat managerul Valentin 
constructive în cadrul garda UPU Pediatrie şi acest moment pentru Emanoil. 
Spitalului Judeţean Călăraşi. ambulatoriu Pediatrie, 7 ore atragerea de noi medici în 

La această oră, au fost 
S-a creat o echipă de zilnic. specialităţile: urologie-medic 

ocupate prin concurs 
conducere consolidată, au primar din Republica 

Totodată, din această lună, posturile de conducere la fost atraşi medici tineri pe Moldova, cardiologie, unitatea spitalicească va avea nivelul tuturor secţiile deficitare, a fost neurologie, medicină de cel de-al doilea medic compartimentelor TESA, ceea mărită structura laborator. Aceştia urmează să cardiolog şi un medic ce a făcut să funcţioneze cât compartimentului de diabet înceapă activitatea în cel specialist ORL cu norma mai eficient activitatea de la 8 la 15 paturi, s-a mult  două - trei luni în cadrul întreagă care vor asigura şi aparatului administrativ al înfiinţat un nou SJU Călăraşi. Demersurile consultaţii în ambulatoriu. spitalului.compartiment de nefrologie noastre au sprijinul 
cu 8 paturi având medic Biroul de presă“Veştile sunt bune pentru autorităţilor judeţene şi 

ridicau la 44.940.792 lei iatr totalul Aparat propriu – 4.935.611 lei ((prevederi Pe primele 3 luni ale anului, 
plăţilor pe Secţiunea de dezvoltare a fost 9.291.000 lei)veniturile Consiliului Judeţean s-
de 294.552 lei. Rezultă aşadar un grad de Alte servicii publice generale – 586.185 au cifrat la 53.198.225 lei în realizare a cheltuielilor în procent de lei (prevederi 850.000 lei)

vreme ce cheltuielile au fost de 73,74%. Datoria piblică – dobânzi – 275.711 lei 
45.235.344 lei. Rezultă un La 31 martie execuţia bugetară relevă un (prevederi 325.000 lei)

excedent de 7.962.881 leiexcedent bugetar de circa 8 Transferuri cu caracter general între 
milioane de lei. diferite nivele ale administraţiei – Centre n Venituri / Încasări la 31 martie 2018: 

de zi – 150.000 lei (prevederi 200.000 lei)53.198.225 lei  (Prevederi cumulate trim. 
Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Centru Militar Judeţean – 88.592 lei I – 61.337.000 lei)
Consiliului Judeţean Călăraşi din luna (prevederi 162.000 lei)Cote defalcate din impozitul pe venit – 
aprilie s-a aflat şi Hotărârea privind Ordine şi siguranţă naţională – 4.614 lei 9.526.458 lei (prevederi 6.256.000 lei)
aprobarea execuţiei bugetului propriu al (prevederi 6.000 lei)Diverse venituri – 272.987 lei (prevederi Judeţului Călăraşi la 31 martie 2018.

Învăţământ – 1.291.706 lei (prevederi 1.085.000 lei)
Astfel, totalul veniturilor aferente 1.492.000 lei)Sume defalcate din TVA – 21.332.000 lei Secţiunii de funcâionare încasate până la 

(prevederi 21.332.000 lei) Sănătate – 192.571 lei (prevederi data de 31 martie 2018 se ridică la 
792.000)Sume din excedent bugetar local utilizate valoarea de 51.987.067 lei în timp ce 

pentru finanţarea cheltuielilor de Cultură şi religie – 3.691.516 lei încasările Secţiunii de dezvoltare se 
dezvoltare – 1.205.000 lei (prevederi (prevederi 7.780.000 lei)situau la 1.211.157 lei, rezultând, prin 
10.904.000 lei) Asistenţă socială – 32.266.377 lei urmare un total de 53.198.225 lei. 
Subvenţii – 20.858.049 lei (prevederi (prevederi 35.213.000 lei)Veniturile prognozate pe cele două 
21.760.000 lei) Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – 0 secşiuni ale bugetului propriu al Judeţului 
Sume primite de la UE în contul plăţilor lei (prevederi 894.000 lei)Călăraşi la finele trimestrului I au fost de 
efectuate – 3730 lei (prevederi 0 lei)61.337.000 lei rezultând un grad de Drumuri şi poduri – 1.240.461 lei 

realizare de 86,73%. n Cheltuieli / Plăţi efectuate până la 31 (prevederi 3.811.000 lei)
Tot pentru aceeaşi perioadă, plăţile martie 2018: 45.235.344 lei (Prevederi Alte acţiuni economice – 512.000 lei 
efectuate din Secţiunea de funcţionare se cumulate trim. I – 61.337.000 lei) (prevederi 521.000 lei)

n Primăria Călăraşi

Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi din 
subordinea Primăriei Municipiului Călăraşi a 
iniţiat un un program de asfaltări pe mai 
multe străzi care se va încheia la 1 
septembrie 2018.

Luni au demarat lucrări de asfaltare pe strada 
Ecaterina Teodoroiu, urmând că, în acelaşi 
cartier Cărămidari, pe 21 mai să înceapă 
asfaltarea străzii Eremia Grigorescu, iar pe 28 
mai cea a străzii Miron Costin.

Se vor mai asfalta, până la 1 septembrie, de 
către SPPSV, următoarele străzi: Stânjeneilor; 
Andrei Şaguna; Diaconu Coresi; Sulfinei (zona 
blocurilor I); Aleea Constructorului; Ion 
Scorţaru; Anton Pann; Silozului; Mihail 
Sadoveanu; Pescăruşi (între Panduri şi 
Zăvoiului); Locomotivei (între Nicolae Titulescu 
şi Tudor Vladimirescu).

Sursa Facebook Primăria Municipiului Călăraşi

1022,452 ml; Dumbravei – 905,187 mlMiercuri, 9 mai 2018, a fost 
Valoarea totală a contractului este de semnat contractul ce vizează 
6.271.712,96 lei fără TVA.proiectarea şi execuţia pentru 
Sistemul rutier va avea următoarea proiectul ”Modernizare străzi 
alcătuire: 4 cm uzură din beton în cartierul Mircea Vodă, 
asfaltic; 5 cm strat de legătură din 

municipiul Călăraşi”- Lot 1. beton asfaltic deschis; 15 cm strat de 
fundaţie superioară din piatră spartă; 

În urma procedurii de achiziţie, a fost 20 cm strat de fundaţie din ballast; 15 
declarată câştigătoare asocierea cm strat de formă recuperat din 
dintre Bertoni Construct SA, Frasinul materialul pietros existent
SRL şi Komora SRL. Termenul de 

Trotuarele existente vor fi ranforsate execuţie a lucrărilor este de 13 luni de 
cu un strat de mixtură asfaltică de la semnare, din care o lună 
4cm şi se vor înlocui bordurile de proiectarea şi 12 luni execuţia.
lângă drum, excepţie făcând strada Proiectul implică modernizarea a 
Grădiştea unde trotuarele sunt într-un cinci străzi din cartierul Mircea Vodă, 
stadiu avansat de degradare şi astfel: Grădiştea – 687,954 ml; 
necesită reparaţii majore.Năvodari – 935,909 ml; Crângului – 

Biroul de presă1083,202 ml; Mihai Viteazul – 

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 21-31 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.

21.05.2018 J45,J47
22.05.2018 M15 N8,N33,N39
23.05.2018 N5,N9,N11,N32,N40,N41,N42 J17,J52,J53
24.05.2018 N13,N20 J1,J2,J20,J21,J42,J51
25.05.2018 N2,N12 J29
29.05.2018 N7,N10,N22,N23,N26,N28,N30,N31 J37,J38
30.05.2018 M19(TR4) N1,N4,N24,N27,N29 J11(A,B,C),J-16,J34,J35
31.05.2018 N16,N21,N25,N43 J11(D,E,G),J23,J36,J48

21.05.2018 B7,B29 C12,C14 D13,D28 F3
22.05.2018 B17 C15,C17,C18 D11,D21 F4,F7
23.05.2018 B18 C19,C20 D12,D19,D29 F8
24.05.2018 B20 C16 E16 F9
25.05.2018 D5 E19 F10,F11
29.05.2018 D14 E15
30.05.2018 D15,D16,D178,9,10
31.05.2018 A34,A35,A36 D18 E20

21.05.2018 H4,H17(A,B,C),H25* K1(1,2,3),K8,K9,K14 L37,L38 I14
22.05.2018 G8(1,2,3) H17(D,E) K1(4,5,6) L21 I17,I29,I30,I31,I32
23.05.2018 G8(4,5) H-1,H-2,H3,H18 K11 L22,L23,L24
24.05.2018 G9 K12 L25,L49,L50
25.05.2018 G10 K15,K21 L26,L30(A),L31,L45
29.05.2018 K22(A,B,C) L13,L14,L15,L16,L27
30.05.2018 G11,G12,G13 K22(D,E,F) L10,L11,L12,L28 I33,I34,I35
31.05.2018 L4,L5,L8,L9,L29,L51 I38

Muncipiul Cãlãraºi

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

Oraºul 
Lehliu - Garã

30.05.2018 Bloc 9 , Bloc 10 , 
Bloc 12 MI, Bloc 12AS , Bloc 
16, Bloc  20, Bloc 32 A, Bloc 
32 B, Bloc 75G

31.05.2018 Bloc 1,Bloc 2, 
Bloc 3,Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, 
Bloc7, Bloc 8, Bloc11, Bloc 
12*, Bloc 40 A, Bloc 40 B

În atenţia locatarilor din apartamentele municipiului Călăraşi 
şi oraşului Lehliu Gară / Citire apometre: 21-31 mai 2018

SC Drumuri şi Poduri SA Călăraşi, societate unde 
acţionar unic este Consiliul Judeţean Călăraşi 
(deţine 997.336 acţiuni la o valoare de 2,5 lei / 
acţiune) a înregistrat la finalul anului trecut o 
pierdere netă de 998 mii lei. Veniturile totale s-au 
cifrat la 12.287.000 lei, în scădere cu 12,24% faţă de 
2016, motivul reprezentându-l lipsa lucrărilor şi a 
vânzării de asfalt către terţi beneficiari.

În 2017, Cheltuielile totale au fost de 13.285.000 lei, în 
creştere cu 2,19% (285.000 lei) faţă de anul 2016. Iată mai 
jos principalele creşteri aproximative ale cheltuielilor care 
au generat pierderile mai sus – menţionate: 

l Cheltuielile privind serviciile executate de terţi, în 
cuantum de 770.000 lei în 2017, au crescut cu 4.000 lei 
faţă de 2016

l Cheltuielile privind chiriile au crescut cu 29.000 lei, 
acestea reprezentând 2,91% din pierderea anului 2017

l Cheltuielile cu primele de asigurare au crescut cu 
13.000 lei faţă de 2016, acestea reprezentând 32,16% din 
pierderea anului 2017

l Cheltuielile cu personalul – salariile, în sumă de 
3.141.000 lei în 2017, au crescut cu 321.000 lei faţă de 
anul 2016, (+11,38%), acestea reprezentând 32,16% din 
pierderea înregistrată la 31 decembrie 2017.

l Alte cheltuieli de exploatare (1.130.000 lei în 2017) au 
crescut cu 562.000 lei faţă de anul 2016 (+98,94%): 
Cheltuielile cu amortizarea au crescut cu 363.000 lei 
reprezentând 36,37%  din pierderea anului 2017; 
Cheltuielile cu provizioanele constituite au crescut cu 
108.000 lei, acestea reprezentând 10,82% din pierderea 
anului 2017

l Cheltuielile financiare (8.000 lei în 2017) au crescut cu 
3.000 lei faţă de 2016 (+60%), reprezentând 0,3% din 
pierderea înregistrată în 2017.

În perioada 2015 – 2017, SC Drumuri şi Poduri SA Călăraşi 
a executat lucrări atât pentru Consiliul Judeţean Călăraşi 
cât şi pentru diverşi beneficiari după cum urmează:

2015: 11.998.000 lei pentru Consiliul Judeţean şi 
7.097.000 lei pentru terţi

2016: 6.477.000 lei pentru Consiliul Judeţean şi 7.026.000 
lei pentru terţi

2017: 7.656.000 lei pentru Consiliul Judeţean şi 4.228.000 
lei pentru terţi

Noul director al societăţii este Marius Militaru care l-a 
înlocuit pe Gheorghe Dragomir.

SC Drumuri şi Poduri SA, 
pierderi nete, în 2017, 
de circa 1 milion de lei

n CJ Călăraşi

Opt medici noi vin către Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Călăraşi 

n Primăria Călăraşi

S-a semnat contractul de proiectare şi 
execuţie pentru proiectul ”Modernizare 

străzi în cartierul Mircea Vodă”- Lot 1

PMP Călăraşi a demarat campania 
“Alegem primarul în două tururi”

Drăgulin s-a întâlnit cu 
conducerea Gărzii de 

Mediu pentru a discuta 
situaţia mirosurilor 

existente în municipiu

de identitate la împlinirea vârstei de Direcţia Poliţia Locală Călăraşi a 
14 ani (49 amenzi-1.985 lei)aplicat, în primele patru luni ale 

anului, 675 de sancţiuni -pentru nerespectarea 
contravenţionale (avertismente reglementărilor privind Oprirea (124 

amenzi-36.250 lei)scrise şi amenzi), valoarea totală 
a amenzilor fiind de aproximativ -pentru nerespectarea regulilor 
98.000 de lei. privind "Accesul interzis" (15 

amenzi-4.495 lei)
Cele mai multe şi mai mari amenzi 

-pentru nerespectarea HCL 40/2013-au fost aplicate după cum urmează:
privund regulamentul de circulaţie a -pentru colectarea de deşeuri 
autovehiculelor cu tonaj mai mare menajere din containerele special 
de 3,5 tone pe raza municipiului (12 amenajate (32 amenzi-3.450 lei)
amenzi-12.500 lei)-pentru aruncat gunoaie pe 

domeniul public (25 amenzi-1.750 -pentrj nerespectarea 
lei) reglementărilor privind fumatul în 

localuri publice (3 amenzi-15.000 -pentru consum băuturi alcoolice pe 
lei).domeniul public (28 amenzi-3.700 

lei) Sursa Facebook Primăria 
-pentru nesolicitarea unui document Municipiului Călăraşi

n Primăria Călăraşi

SPPSV a demarat un 
program de asfaltări a 
unor străzi din Călăraşi

n Primăria Călăraşi

675 de sancţiuni contravenţionale 
aplicate de DPL Călăraşi

Excedent de 13,5 milioane lei 
la finele primului trimestru

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Execuţia bugetului propriu al 
judeţului la finele primului trimestru
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