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"Solicitările beneficiarilor PNDR reduce substanţial durata Agenţia pentru Finanţarea 
ne-au determinat să încercăm în întregului proces de achiziţie.Investiţiilor Rurale (AFIR) a 
colaborare cu preşedintele ANAP, O altă prevedere cu impact real în publicat pe 9 mai 2018, pe domnul Bogdan Puşcaş, să găsim derularea mai rapidă a pagina de internet soluţii pentru a accelera şi procedurilor de achiziţie o 

www.afir.info, o nouă simplifica procesul de achiziţii reprezintă posibilitatea 
publice. Am beneficiat inclusiv de versiune a Manualului de solicitanţilor notificaţi în urma 
sprijinul ministrului agriculturii, proceduri pentru atribuirea rapoartelor de selecţie de a opta 
domnul Petre Daea, şi al 

pentru demararea procedurilor de contractelor de achiziţie domnului secretar de stat 
achiziţii înaintea încheierii publică pentru proiectele Alexandru Potor, precum şi al 
contractului de finanţare cu AFIR. beneficiarilor nu sunt antagonice, pagina de internet a AFIR, finanţate prin PNDR. Guvernului României şi acum 
Acest lucru se va face sub rezerva ci dimpotrivă, convergente, Manualul de proceduri pentru suntem în măsură să propunem 
unei clauze suspensive care să Principalele modificări privesc pentru dezvoltarea satului atribuirea contractelor de aceste noi proceduri mai flexibile, 
condiţioneze încheierea şi posibilitatea beneficiarilor publici românesc", a declarat Adrian achiziţie publică este în mod pragmatice şi mai rapide. Voi 
executarea contractului de de a derula achiziţia într-o singură Chesnoiu, directorul general al oficial în vigoare şi poate fi utilizat continua să tratez cu maximă 
achiziţie publică de semnarea procedură a serviciilor de Agenţiei pentru Finanţarea de către beneficiari.importanţă orice sugestie şi 

întocmire a proiectului tehnic şi a contractului de finanţare cu Investiţiilor Rurale.propunere, pentru că sunt convins AFIR - Direcţia Relaţii Publice, 
execuţiei lucrărilor, ceea ce va Agenţia. că scopurile AFIR şi ale Începând cu data publicării pe Biroul de Presă

Având în vedere discuţia publică potrivit căreia 0,50 mg/l) şi a gradului de oxidabilitate (6,02 bacteriilor coliforme (22 nr/100 ml faţă de 
apa din puţurile forate din Călăraşi „este mgO2/l faţă de limita admisă de 0,50 mgO2/l) limita admisă de 0 nr/100 ml)".
potabilă" şi cu toate acestea este folosită apa 

 Forajul F2 bis: depăşiri ale sulfurilor şi Precizăm că actualul sistemul de captare (din captată din Dunăre, vă aducem la cunoştinţă 
hidrogenului sulfurat (7,512 mg/l faţă de limita Dunăre), pretratare şi tratare a apei a fost următoarele detalii provenite din Studiul de 
admisă de 0,1 mg/l) precum şi a amoniului modernizat în urma finanţărilor europene din fezabilitate parte a programului „Asistenţă 
(0,997 mg/l faţă de limita admisă de 0,50 mg/l) fondurile POS Mediu, apa din municipiul Tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de 

Călăraşi fiind potabilă. Buletinele de analiză a  Forajul F3: depăşiri ale amoniului (0,697 finanţare" aferent proiectului de dezvoltare din 
apei, verificate de Direcţia de Sănătate Publică mg/l faţă de limita admisă de 0,50 mg/l)fonduri POIM, studiu aflat în derulare, realizat 
pot fi vizulizate pe www.ecoaqua.ro. din fonduri europene şi cofinanţat de ADI  Forajul F4: depăşiri ale sulfurilor şi 

ECOAQUA . hidrogenului sulfurat (7,512 mg/l faţă de limita Momentan investiţia privind puţurile forate nu 
admisă de 0,1 mg/l)„La forajele executate pe raza Municipiului este preluată de la Compania Naţională de 

Călăraşi, conform rapoartelor tehnice de Investiţii şi se află la stadiul de probe, Primăria  Forajul F5: depăşiri ale amoniului (0,823 
expertiză, au fost identificate următoarele Municipiului Călăraşi realizând aducţiunea de mg/l faţă de limita admisă de 0,50 mg/l), 
deficienţe în ceea ce priveşte chimismul apei: la puţurile forate la staţia de tratare. După mangan (5,560 mg/l faţă de limita admisă de 

 Forajul F1: depăşiri ale amoniului preluarea puţurilor forate acestea vor fi folosite 0,50 mg/l), enterococi (6 nr/100 ml faţă de 
(0,819/0,586 mg/l faţă de limita admisă de ca sursă alternativă.limita admisă de 0 nr/100 ml) precum şi a 
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Primarul comunei Grădiştea, Constantin Corbu, a 
anunţat pe contul personal de facebook că s-a semnat 
contractul de finanţare al cărui obiect îl reprezintă 
acordarea finanţării nerambursabile de către Agenţia 
pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) pentru 
punerea în aplicare a Cererii de finanţare pentru 
proiectul “Modernizare Gospodărie de apă şi înfiinţare 
Staţie de tratare apă în satul Grădiştea şi înfiinţare 
Reţea de canalizare cu staţie de epurare în comuna 
Grădiştea”. 

“Astăzi (n.r. luni, 7 mai) am semnat contractul de 
finantare, în valoare de 1.410.234 euro, pentru 
investiţia integrată Potabilizare apă şi reţea de 
canalizare cu staţie de epurare în sat Grădiştea, 
comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi.” este mesajul 
postat de primarul Corbu.
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de maximum 
6.569.109,23 lei (1.410.134 euro), cu o intensitate a 
sprijinului de până la maximum 100%.
Durata de execuţie este de maximum 36 de luni pentru 
proiectele care prevăd investiţii cu lucrări de construcţii 
montaj. Durata de implementare a proiectului este de 
maximum 33 de luni de la semnarea contractului şi 
reprezintă termenul limită până la care beneficiarul 
poate depune ultima cerere de plată.

ECOAQUA SA-Sucursala Călăraşi 
informează clienţii beneficiari ai 
serviciului de alimentare cu apă 
potabilă şi de canalizare că, în 
perioada mai- iunie 2018, 
desfăşoară activitatea de notificare 
a tuturor datornicilor de la blocuri 
şi case în vederea recuperării 
sumelor restante, conform 
procedurilor existente la nivelul 
societăţii.
Prin prezenta, notificăm clienţii 
restanţieri cu privire la obligaţia 
achitării acestor servicii în 
termenul legal înscris pe factură.
Atenţionăm debitorii că în cazul 
neachitării imediate şi integrale a 
debitelor restante notificate, ori a 
neprezentării la sediul societăţii 
noastre pentru plata parţială şi/sau 
eşalonare, vom proceda la 
debranşarea de la reţeaua publică 
de distribuţie a apei şi canalizare 
conform art.32 din Legea 
nr.241/2006 şi vom recurge la 
recuperarea sumelor pe care ni le 
datoraţi pe calea executării silite.

ECOAQUA SA - Sucursala Călăraşi

Prin intermediul Programului 1, a continuat pe AFIR şi iată că încercăm implementa şi acest proiect de canalizare 
să-l finalizăm cu aceste noi resurse care ar contribui în mod decisiv la Naţional de Dezvoltare Locală 2017-
guivernamentale prin PNDL 2. Îmi doresc creşterea nivelului de trai. Comuna 2020 (PNDL 2), Primăria comunei 
enorm ca până la sfârşitul acestui Borcea are resurse să ducă la bun sfârşit Borcea va implementa proiectul 

o astfel de investiţie necesară pentru „Modernizare drumuri de interes 
creşterea confortului cetăţenilor. Desigur local”, în valoare de circa 5 milioane 
nu va fi uşor însă am dovedit în dese 

lei. rânduri că nu sunt un om care cedează. 
Dimpotrivă.” a continuat primarul Aniel Dacă în 2012, aproape nimeni nu-i dădea 
Nedelcu.nicio şansă în competiţia pentru Primăria 

comunei Borcea, 4 ani mai târziu, Aniel Tot pe agenda sa figurează şi o unitate de 
Nedelcu trecea primul linia de sosire, la învăţământ, mai exact este vorba de 
mare distanţă de „urmăritorii” săi. În 6 ani grădiniţă cu program prelungit, investiţie 
multe lucruri pozitive s-au întâmplat la ce va fi realizată de Compania Naţională 
Borcea iar primarul Aniel Nedelcu ne de Investiţii. Proiectul este estimat la circa 
anunţă că agenda sa conţine şi alte 30 de miliarde de lei vechi.
proiecte care vor contribui la creşterea 

Tot în acest an, primarul Aniel Nedelcu nivelului de trai al locuitorilor comunei.
intenţionează să construiască şi o piaţă La finele anului trecut, prin intermediul 
agroalimentară modernă, chiar în centrul Programului Naţional de Dezvoltare 

mandat, toate străzile din comuna comunei. Imobilul va fi construit de la Locală 2017 – 2020, cunoscut şi sub 
Borcea să fie asfaltate” este pariul pus cu „zero” şi va avea o „arhitectură” modernă. titulatura de PNDL 2, Primăria a accesat 
sine însuşi, mai degrabă, de primarul Investiţia va fi susţinută cu fonduri de la un proiect de modernizare a unor 
inimos, Aniel Nedelcu. bugetul local, susţine Aniel Nedelcu.durumuri de interes local, în valoare de 
Pentru acest an, un al obiectiv de interes 4.946.220 lei. „Prioritatea acestui mandat Iată aşadar, pe scurt, o parte din major pentru Executiv îl reprezintă şi este asfaltarea străzilor din comuna „preocupările” din acest an ale primarului proiectul de canalizare care va fui noastră. Prin intermediul acestui proiect Aniel Nedelcu. Lista, desigur, e mult mai implementat de data asta cu fonduri vor fi reabilitate şi modernizate nu mai lungă şi în mod cert toate aceste proiecte europene. Au fost iniţiate primele puţin de 47 de străzi. Acest obiectiv vor prinde nu doar contur ci vor fi şi demersuri iar veştile sunt destul de bune. major a demarat tot cu fonduri 

finalizate în acest mandat.„Depunem toate eforturile să putem guvernamentale prin intermediul PNDL 

Mîndria localnicilor este Comuna Borcea s-a 
Muzeul satului unde se înfrăţit cu satul Hogineşti 
regăsesc unelte de muncă, din raionul Călăraşi. 
haine şi obiecte de Evenimentul a avut loc 
meşteşugărit . luni fiind semnat de 
Sătenii şi-au eliberat podurile primarii celor două 
de lucruri vechi, pe care le-localităţi, Aniel Nedelcu, 
au donat muzeului din respectiv Constantin 
localitate. Mîndria muzeului 

Poştaru. sînt două ciocane şi un topor, 
găsite pe cîmpurile din „Sunt sigur că evenimentul 
localitate. Sătenii spun că au de astăzi a pus temelia unor 
donat lucruri care au proiecte comune cu impact 
aparţinut încă buneilor lor, pozitiv pentru ambele părţi comuna cu acelaşi nume. Se este una de autor, inspirată 
iar acum sunt mîndri că le care va contribui la află la distanţa de 36 km de din cultura care a existat pe 
văd expuse în muzeul satului. dezvoltarea ambelor oraşul Călăraşi şi la 75 km de teritoriul Moldovei cu 5 mii 
De-a lungul celor 12 ani de comunităţi. Pentru s. Chişinău. Localitatea este de ani în urmă.
existenţă, muzeul din Hoginesti este prima înfrăţire menţionată documentar în Anual la Hogineşti are loc 
Hogineşti a fost vizitat de şi mă bucur că este cu o anul 1607 cu denumirea Tîrgul olarilor care adună 
sute de persoane, de la comună din România din Vovineşti. sute de vizitatori. Ei sînt 
demnitari de stat, pînă la judeţul cu care este înfrăţit şi Satul Hogineşti este vestit impresionaţi de varietatea 
oaspeţi importanţi din afara raionul Călăraşi”, a declarat prin tradiţia ceramicii formelor, originalitatea 
ţării.preşedintele Consiliului populare care se păstrează în vaselor şi obiectelor expuse, 

Raional Călăraşi, Sergiu În muzeul din Hogineşti sînt localitate şi meşterii olari de măiestria meşterilor. 
Artene, citat de infoprut.ro expuse peste 3000 de care confecţionează vase Doritorii au posibilitatea să 
Hogineşti este unicul sat din exponate.inedite. Ceramica aceasta procure piesele expuse.

n Grădiştea

C. Corbu: Am semnat contractul 
de finanţare pentru investiţia 
integrată Potabilizare apă şi 

reţea de canalizare cu staţie de 
epurare în sat Grădiştea

Comuna Borcea s-a înfrăţit cu 
satul Hogineşti din Raionul Călăraşi

n Borcea

Asfaltarea străzilor, prioritate a 
primarului Aniel Nedelcu, în acest mandat

Ecoaqua SA a iniţiat 
activitatea de notificare a 

datornicilor în vederea 
recuperării sumelor restante

Organizarea licitaţiei publice cu strigare pentru Închirierea unui spaţiu aparţinând 
domeniului privat al municipiului Olteniţa, în suprafaţă utilă de 51,52 mp., situat în 
comuna Sohatu, sat Sohatu, str. Ghe. Duca, nr. 1 A, bl. I, sc. A, ap. 4, Parter, jud. 
Călăraşi, cu destinaţia spaţiu prestări servicii bancare, licitaţie publică organizată în 
conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 
licitaţiilor publice pentru concesionarea / închirierea / vânzarea bunurilor aparţinând 
domeniului privat / închirierea bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului 
Olteniţa, cu modificarile ulterioare, cât şi cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare. 

Data, ora şi locul de deschidere a ofertelor: 22.06.2018, ora 11:30, la sediul Primăriei 
municipiului Olteniţa, b-dul Republicii nr. 40.

Preţul minim de începere al licitaţiei este echivalentul în lei la data efectuării plăţii a 
2,49 euro/mp/luna (curs B.N.R.) cu salt de supralicitare de 10% inclus. Pasul de 
creştere al licitaţiei este de 10%.

Ofertanţii pot depune documentaţiile necesare participării la licitaţie până la data şi 
ora limită de: 21.06.2018, ora 11:00, la registratura Primăriei municipiului Olteniţa, 
într-un singur exemplar original. 

Documentele licitaţiei se vor pune la dispoziţie începând cu data de 11.05.2018 la 
sediul Primăriei municipiului Olteniţa, b-dul Republicii, nr. 40, etaj 2, camera 22. Preţul 
de achiziţie al caietului de sarcini este de 20 lei şi se va achita la casieria Primăriei 
municipiului Olteniţa.

Ofertanţii sunt obligaţi să depună până la termenul limită de primire a 
documentaţiilor necesare participării la licitaţie, dovada achitării garanţiei de 
participare, a contravalorii caietului de sarcini şi a taxei de participare la licitaţie.

Durata închirierii: 10 ani, cu posibilităţi de prelungire, conform caietului de sarcini.

Anunţul privind licitaţia publică cu strigare pentru închirierea spaţiului de mai sus, va 
fi afişat la panoul de afişaj al primăriei începând cu data de 11.05.2018. 

Solicitări de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire pot fi depuse la sediul 
Primăriei municipiului Olteniţa, Birou Registratură sau pot fi transmise prin fax la nr. 
0242/515087, e-mail achizitii.primariaoltenita@gmail.com  cu cel puţin 4 zile 
lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.          

Durata în care ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor lor: până la încheierea 
contractului. 

  PRIMAR,    Întocmit,

Ţone Petre Zavalaş Liviu

R O M Â N I A
J U D E Ț U L    C Ă L Ă R A Ș I

P R I M Ă R I A    M U N I C I P I U L U I    O L T E N I Ț A

B-dul. Republicii nr. 40,  Județul Călărași, tel.: 0242/515182; 515770; 515169,  fax: 0242/515087; 
E-mail : achizitii.primariaoltenita@gmail.com 

Organizarea licitaţiei publice cu strigare pentru închirierea unui spaţiu aparţinând 
domeniului privat al municipiului Olteniţa, în suprafaţă utilă de 63,19 mp., situat în 
comuna Sohatu, sat Sohatu, str. Ghe. Duca, nr. 1 A, bl. I, sc. A, ap. 2, Parter, jud. 
Călăraşi, cu destinaţia spaţiu prestări servicii activităţi poştale, licitaţie publică 
organizată în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi 
desfăşurarea licitaţiilor publice pentru concesionarea / închirierea / vânzarea 
bunurilor aparţinând domeniului privat / închirierea bunurilor aparţinând 
domeniului public al municipiului Olteniţa, cu modificările ulterioare, cât şi cu 
prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Data, ora şi locul de deschidere a ofertelor: 22.06.2018, ora 11:00, la sediul 
Primăriei municipiului Olteniţa, b-dul Republicii nr. 40.
Preţul minim de începere al licitaţiei este echivalentul în lei la data efectuării plăţii a 
2,49 euro/mp/luna (curs B.N.R.) cu salt de supralicitare de 10% inclus. Pasul de 
creştere al licitaţiei este de 10%.
Ofertantii pot depune documentatiile necesare participării la licitaţie până la data şi 
ora limită de: 21.06.2018, ora 11:00, la registratura Primăriei municipiului Olteniţa, 
într-un singur exemplar original. 
Documentele licitaţiei se vor pune la dispoziţie începând cu data de 11.05.2018 la 
sediul Primăriei municipiului Olteniţa, b-dul Republicii, nr. 40, etaj 2, camera 22. 
Preţul de achiziţie al caietului de sarcini este de 20 lei şi se va achita la casieria 
Primăriei municipiului Olteniţa.
Ofertanţii sunt obligaţi să depună până la termenul limită de primire a 
documentaţiilor necesare participării la licitaţie, dovada achitării garanţiei de 
participare, a contravalorii caietului de sarcini şi a taxei de participare la licitaţie.
Durata închirierii: 10 ani, cu posibilităţi de prelungire, conform caietului de sarcini.
Anunţul privind licitaţia publică cu strigare pentru închirierea spaţiului de mai sus, 
va fi afişat la panoul de afişaj al primăriei începând cu data de 11.05.2018. 
Solicitări de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire pot fi depuse la sediul 
Primăriei municipiului Olteniţa, Birou Registratură sau pot fi transmise prin fax la nr. 
0242/515087, e-mail achizitii.primariaoltenita@gmail.com  cu cel puţin 4 zile 
lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.          
Durata în care ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor lor: până la 
încheierea contractului. 

   PRIMAR,    Întocmit,
Ţone Petre Zavalaş Liviu

ANUNŢĂ

R O M Â N I A
J U D E Ț U L    C Ă L Ă R A Ș I

P R I M Ă R I A    M U N I C I P I U L U I    O L T E N I Ț A

B-dul. Republicii nr. 40,  Județul Călărași, tel.: 0242/515182; 515770; 515169,  fax: 0242/515087; 
E-mail : achizitii.primariaoltenita@gmail.com 

ANUNŢĂ

n AGROINFO

Noi prevederi pentru achiziţiile derulate 
de beneficiarii publici ai PNDR 2020

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA
Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călăraşi, jud Călăraşi, Cod Fiscal 15559885

Tel/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro

locurilor. Sâmbătă, 19 mai, între orele 19.00 şi 
Muzeul Municipal Călăraşi a beneficiat de 23.00, călărăşenii sunt invitaţi să 
bunăvoinţa locuitorilor care au oferit obiecte viziteze Muzeul Municipal Călăraşi în 
pentru constituirea colecţiilor. Printre bunurile 

cadrul evenimentului Noaptea oferite se află şi câteva mii de negative pe 
Muzeelor-2018. celuloid care au fost scanate şi inventariate. O 

parte din aceste colecţii vor fi prezentate în 
Anul acesta, Noaptea Muzeelor va fi marcată cadrul evenimentului, iar participanţii  sunt 
printr-o ”Călătorie prin memoria locurilor”, aşteptaţi, de la ora 20.00, la dezbateri despre 
care se doreşte a fi o invitaţie la amintiri ele, alături de prof. dr. Constantin Tudor.
prezentate de călărăşeni şi de istorici ai BIROUL DE PRESĂ

n Primăria Călăraşi

Noaptea muzeelor / Sâmbătă, 
19 mai, între orele 19.00 şi 23.00
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"Solicitările beneficiarilor PNDR reduce substanţial durata Agenţia pentru Finanţarea 
ne-au determinat să încercăm în întregului proces de achiziţie.Investiţiilor Rurale (AFIR) a 
colaborare cu preşedintele ANAP, O altă prevedere cu impact real în publicat pe 9 mai 2018, pe domnul Bogdan Puşcaş, să găsim derularea mai rapidă a pagina de internet soluţii pentru a accelera şi procedurilor de achiziţie o 

www.afir.info, o nouă simplifica procesul de achiziţii reprezintă posibilitatea 
publice. Am beneficiat inclusiv de versiune a Manualului de solicitanţilor notificaţi în urma 
sprijinul ministrului agriculturii, proceduri pentru atribuirea rapoartelor de selecţie de a opta 
domnul Petre Daea, şi al 

pentru demararea procedurilor de contractelor de achiziţie domnului secretar de stat 
achiziţii înaintea încheierii publică pentru proiectele Alexandru Potor, precum şi al 
contractului de finanţare cu AFIR. beneficiarilor nu sunt antagonice, pagina de internet a AFIR, finanţate prin PNDR. Guvernului României şi acum 
Acest lucru se va face sub rezerva ci dimpotrivă, convergente, Manualul de proceduri pentru suntem în măsură să propunem 
unei clauze suspensive care să Principalele modificări privesc pentru dezvoltarea satului atribuirea contractelor de aceste noi proceduri mai flexibile, 
condiţioneze încheierea şi posibilitatea beneficiarilor publici românesc", a declarat Adrian achiziţie publică este în mod pragmatice şi mai rapide. Voi 
executarea contractului de de a derula achiziţia într-o singură Chesnoiu, directorul general al oficial în vigoare şi poate fi utilizat continua să tratez cu maximă 
achiziţie publică de semnarea procedură a serviciilor de Agenţiei pentru Finanţarea de către beneficiari.importanţă orice sugestie şi 

întocmire a proiectului tehnic şi a contractului de finanţare cu Investiţiilor Rurale.propunere, pentru că sunt convins AFIR - Direcţia Relaţii Publice, 
execuţiei lucrărilor, ceea ce va Agenţia. că scopurile AFIR şi ale Începând cu data publicării pe Biroul de Presă

Având în vedere discuţia publică potrivit căreia 0,50 mg/l) şi a gradului de oxidabilitate (6,02 bacteriilor coliforme (22 nr/100 ml faţă de 
apa din puţurile forate din Călăraşi „este mgO2/l faţă de limita admisă de 0,50 mgO2/l) limita admisă de 0 nr/100 ml)".
potabilă" şi cu toate acestea este folosită apa 

 Forajul F2 bis: depăşiri ale sulfurilor şi Precizăm că actualul sistemul de captare (din captată din Dunăre, vă aducem la cunoştinţă 
hidrogenului sulfurat (7,512 mg/l faţă de limita Dunăre), pretratare şi tratare a apei a fost următoarele detalii provenite din Studiul de 
admisă de 0,1 mg/l) precum şi a amoniului modernizat în urma finanţărilor europene din fezabilitate parte a programului „Asistenţă 
(0,997 mg/l faţă de limita admisă de 0,50 mg/l) fondurile POS Mediu, apa din municipiul Tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de 

Călăraşi fiind potabilă. Buletinele de analiză a  Forajul F3: depăşiri ale amoniului (0,697 finanţare" aferent proiectului de dezvoltare din 
apei, verificate de Direcţia de Sănătate Publică mg/l faţă de limita admisă de 0,50 mg/l)fonduri POIM, studiu aflat în derulare, realizat 
pot fi vizulizate pe www.ecoaqua.ro. din fonduri europene şi cofinanţat de ADI  Forajul F4: depăşiri ale sulfurilor şi 

ECOAQUA . hidrogenului sulfurat (7,512 mg/l faţă de limita Momentan investiţia privind puţurile forate nu 
admisă de 0,1 mg/l)„La forajele executate pe raza Municipiului este preluată de la Compania Naţională de 

Călăraşi, conform rapoartelor tehnice de Investiţii şi se află la stadiul de probe, Primăria  Forajul F5: depăşiri ale amoniului (0,823 
expertiză, au fost identificate următoarele Municipiului Călăraşi realizând aducţiunea de mg/l faţă de limita admisă de 0,50 mg/l), 
deficienţe în ceea ce priveşte chimismul apei: la puţurile forate la staţia de tratare. După mangan (5,560 mg/l faţă de limita admisă de 

 Forajul F1: depăşiri ale amoniului preluarea puţurilor forate acestea vor fi folosite 0,50 mg/l), enterococi (6 nr/100 ml faţă de 
(0,819/0,586 mg/l faţă de limita admisă de ca sursă alternativă.limita admisă de 0 nr/100 ml) precum şi a 

l

l

l

l

l

Primarul comunei Grădiştea, Constantin Corbu, a 
anunţat pe contul personal de facebook că s-a semnat 
contractul de finanţare al cărui obiect îl reprezintă 
acordarea finanţării nerambursabile de către Agenţia 
pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) pentru 
punerea în aplicare a Cererii de finanţare pentru 
proiectul “Modernizare Gospodărie de apă şi înfiinţare 
Staţie de tratare apă în satul Grădiştea şi înfiinţare 
Reţea de canalizare cu staţie de epurare în comuna 
Grădiştea”. 

“Astăzi (n.r. luni, 7 mai) am semnat contractul de 
finantare, în valoare de 1.410.234 euro, pentru 
investiţia integrată Potabilizare apă şi reţea de 
canalizare cu staţie de epurare în sat Grădiştea, 
comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi.” este mesajul 
postat de primarul Corbu.
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de maximum 
6.569.109,23 lei (1.410.134 euro), cu o intensitate a 
sprijinului de până la maximum 100%.
Durata de execuţie este de maximum 36 de luni pentru 
proiectele care prevăd investiţii cu lucrări de construcţii 
montaj. Durata de implementare a proiectului este de 
maximum 33 de luni de la semnarea contractului şi 
reprezintă termenul limită până la care beneficiarul 
poate depune ultima cerere de plată.

ECOAQUA SA-Sucursala Călăraşi 
informează clienţii beneficiari ai 
serviciului de alimentare cu apă 
potabilă şi de canalizare că, în 
perioada mai- iunie 2018, 
desfăşoară activitatea de notificare 
a tuturor datornicilor de la blocuri 
şi case în vederea recuperării 
sumelor restante, conform 
procedurilor existente la nivelul 
societăţii.
Prin prezenta, notificăm clienţii 
restanţieri cu privire la obligaţia 
achitării acestor servicii în 
termenul legal înscris pe factură.
Atenţionăm debitorii că în cazul 
neachitării imediate şi integrale a 
debitelor restante notificate, ori a 
neprezentării la sediul societăţii 
noastre pentru plata parţială şi/sau 
eşalonare, vom proceda la 
debranşarea de la reţeaua publică 
de distribuţie a apei şi canalizare 
conform art.32 din Legea 
nr.241/2006 şi vom recurge la 
recuperarea sumelor pe care ni le 
datoraţi pe calea executării silite.

ECOAQUA SA - Sucursala Călăraşi

Prin intermediul Programului 1, a continuat pe AFIR şi iată că încercăm implementa şi acest proiect de canalizare 
să-l finalizăm cu aceste noi resurse care ar contribui în mod decisiv la Naţional de Dezvoltare Locală 2017-
guivernamentale prin PNDL 2. Îmi doresc creşterea nivelului de trai. Comuna 2020 (PNDL 2), Primăria comunei 
enorm ca până la sfârşitul acestui Borcea are resurse să ducă la bun sfârşit Borcea va implementa proiectul 

o astfel de investiţie necesară pentru „Modernizare drumuri de interes 
creşterea confortului cetăţenilor. Desigur local”, în valoare de circa 5 milioane 
nu va fi uşor însă am dovedit în dese 

lei. rânduri că nu sunt un om care cedează. 
Dimpotrivă.” a continuat primarul Aniel Dacă în 2012, aproape nimeni nu-i dădea 
Nedelcu.nicio şansă în competiţia pentru Primăria 

comunei Borcea, 4 ani mai târziu, Aniel Tot pe agenda sa figurează şi o unitate de 
Nedelcu trecea primul linia de sosire, la învăţământ, mai exact este vorba de 
mare distanţă de „urmăritorii” săi. În 6 ani grădiniţă cu program prelungit, investiţie 
multe lucruri pozitive s-au întâmplat la ce va fi realizată de Compania Naţională 
Borcea iar primarul Aniel Nedelcu ne de Investiţii. Proiectul este estimat la circa 
anunţă că agenda sa conţine şi alte 30 de miliarde de lei vechi.
proiecte care vor contribui la creşterea 

Tot în acest an, primarul Aniel Nedelcu nivelului de trai al locuitorilor comunei.
intenţionează să construiască şi o piaţă La finele anului trecut, prin intermediul 
agroalimentară modernă, chiar în centrul Programului Naţional de Dezvoltare 

mandat, toate străzile din comuna comunei. Imobilul va fi construit de la Locală 2017 – 2020, cunoscut şi sub 
Borcea să fie asfaltate” este pariul pus cu „zero” şi va avea o „arhitectură” modernă. titulatura de PNDL 2, Primăria a accesat 
sine însuşi, mai degrabă, de primarul Investiţia va fi susţinută cu fonduri de la un proiect de modernizare a unor 
inimos, Aniel Nedelcu. bugetul local, susţine Aniel Nedelcu.durumuri de interes local, în valoare de 
Pentru acest an, un al obiectiv de interes 4.946.220 lei. „Prioritatea acestui mandat Iată aşadar, pe scurt, o parte din major pentru Executiv îl reprezintă şi este asfaltarea străzilor din comuna „preocupările” din acest an ale primarului proiectul de canalizare care va fui noastră. Prin intermediul acestui proiect Aniel Nedelcu. Lista, desigur, e mult mai implementat de data asta cu fonduri vor fi reabilitate şi modernizate nu mai lungă şi în mod cert toate aceste proiecte europene. Au fost iniţiate primele puţin de 47 de străzi. Acest obiectiv vor prinde nu doar contur ci vor fi şi demersuri iar veştile sunt destul de bune. major a demarat tot cu fonduri 

finalizate în acest mandat.„Depunem toate eforturile să putem guvernamentale prin intermediul PNDL 

Mîndria localnicilor este Comuna Borcea s-a 
Muzeul satului unde se înfrăţit cu satul Hogineşti 
regăsesc unelte de muncă, din raionul Călăraşi. 
haine şi obiecte de Evenimentul a avut loc 
meşteşugărit . luni fiind semnat de 
Sătenii şi-au eliberat podurile primarii celor două 
de lucruri vechi, pe care le-localităţi, Aniel Nedelcu, 
au donat muzeului din respectiv Constantin 
localitate. Mîndria muzeului 

Poştaru. sînt două ciocane şi un topor, 
găsite pe cîmpurile din „Sunt sigur că evenimentul 
localitate. Sătenii spun că au de astăzi a pus temelia unor 
donat lucruri care au proiecte comune cu impact 
aparţinut încă buneilor lor, pozitiv pentru ambele părţi comuna cu acelaşi nume. Se este una de autor, inspirată 
iar acum sunt mîndri că le care va contribui la află la distanţa de 36 km de din cultura care a existat pe 
văd expuse în muzeul satului. dezvoltarea ambelor oraşul Călăraşi şi la 75 km de teritoriul Moldovei cu 5 mii 
De-a lungul celor 12 ani de comunităţi. Pentru s. Chişinău. Localitatea este de ani în urmă.
existenţă, muzeul din Hoginesti este prima înfrăţire menţionată documentar în Anual la Hogineşti are loc 
Hogineşti a fost vizitat de şi mă bucur că este cu o anul 1607 cu denumirea Tîrgul olarilor care adună 
sute de persoane, de la comună din România din Vovineşti. sute de vizitatori. Ei sînt 
demnitari de stat, pînă la judeţul cu care este înfrăţit şi Satul Hogineşti este vestit impresionaţi de varietatea 
oaspeţi importanţi din afara raionul Călăraşi”, a declarat prin tradiţia ceramicii formelor, originalitatea 
ţării.preşedintele Consiliului populare care se păstrează în vaselor şi obiectelor expuse, 

Raional Călăraşi, Sergiu În muzeul din Hogineşti sînt localitate şi meşterii olari de măiestria meşterilor. 
Artene, citat de infoprut.ro expuse peste 3000 de care confecţionează vase Doritorii au posibilitatea să 
Hogineşti este unicul sat din exponate.inedite. Ceramica aceasta procure piesele expuse.

n Grădiştea

C. Corbu: Am semnat contractul 
de finanţare pentru investiţia 
integrată Potabilizare apă şi 

reţea de canalizare cu staţie de 
epurare în sat Grădiştea

Comuna Borcea s-a înfrăţit cu 
satul Hogineşti din Raionul Călăraşi

n Borcea

Asfaltarea străzilor, prioritate a 
primarului Aniel Nedelcu, în acest mandat

Ecoaqua SA a iniţiat 
activitatea de notificare a 

datornicilor în vederea 
recuperării sumelor restante

Organizarea licitaţiei publice cu strigare pentru Închirierea unui spaţiu aparţinând 
domeniului privat al municipiului Olteniţa, în suprafaţă utilă de 51,52 mp., situat în 
comuna Sohatu, sat Sohatu, str. Ghe. Duca, nr. 1 A, bl. I, sc. A, ap. 4, Parter, jud. 
Călăraşi, cu destinaţia spaţiu prestări servicii bancare, licitaţie publică organizată în 
conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 
licitaţiilor publice pentru concesionarea / închirierea / vânzarea bunurilor aparţinând 
domeniului privat / închirierea bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului 
Olteniţa, cu modificarile ulterioare, cât şi cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare. 

Data, ora şi locul de deschidere a ofertelor: 22.06.2018, ora 11:30, la sediul Primăriei 
municipiului Olteniţa, b-dul Republicii nr. 40.

Preţul minim de începere al licitaţiei este echivalentul în lei la data efectuării plăţii a 
2,49 euro/mp/luna (curs B.N.R.) cu salt de supralicitare de 10% inclus. Pasul de 
creştere al licitaţiei este de 10%.

Ofertanţii pot depune documentaţiile necesare participării la licitaţie până la data şi 
ora limită de: 21.06.2018, ora 11:00, la registratura Primăriei municipiului Olteniţa, 
într-un singur exemplar original. 

Documentele licitaţiei se vor pune la dispoziţie începând cu data de 11.05.2018 la 
sediul Primăriei municipiului Olteniţa, b-dul Republicii, nr. 40, etaj 2, camera 22. Preţul 
de achiziţie al caietului de sarcini este de 20 lei şi se va achita la casieria Primăriei 
municipiului Olteniţa.

Ofertanţii sunt obligaţi să depună până la termenul limită de primire a 
documentaţiilor necesare participării la licitaţie, dovada achitării garanţiei de 
participare, a contravalorii caietului de sarcini şi a taxei de participare la licitaţie.

Durata închirierii: 10 ani, cu posibilităţi de prelungire, conform caietului de sarcini.

Anunţul privind licitaţia publică cu strigare pentru închirierea spaţiului de mai sus, va 
fi afişat la panoul de afişaj al primăriei începând cu data de 11.05.2018. 

Solicitări de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire pot fi depuse la sediul 
Primăriei municipiului Olteniţa, Birou Registratură sau pot fi transmise prin fax la nr. 
0242/515087, e-mail achizitii.primariaoltenita@gmail.com  cu cel puţin 4 zile 
lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.          

Durata în care ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor lor: până la încheierea 
contractului. 

  PRIMAR,    Întocmit,

Ţone Petre Zavalaş Liviu

R O M Â N I A
J U D E Ț U L    C Ă L Ă R A Ș I

P R I M Ă R I A    M U N I C I P I U L U I    O L T E N I Ț A

B-dul. Republicii nr. 40,  Județul Călărași, tel.: 0242/515182; 515770; 515169,  fax: 0242/515087; 
E-mail : achizitii.primariaoltenita@gmail.com 

Organizarea licitaţiei publice cu strigare pentru închirierea unui spaţiu aparţinând 
domeniului privat al municipiului Olteniţa, în suprafaţă utilă de 63,19 mp., situat în 
comuna Sohatu, sat Sohatu, str. Ghe. Duca, nr. 1 A, bl. I, sc. A, ap. 2, Parter, jud. 
Călăraşi, cu destinaţia spaţiu prestări servicii activităţi poştale, licitaţie publică 
organizată în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi 
desfăşurarea licitaţiilor publice pentru concesionarea / închirierea / vânzarea 
bunurilor aparţinând domeniului privat / închirierea bunurilor aparţinând 
domeniului public al municipiului Olteniţa, cu modificările ulterioare, cât şi cu 
prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Data, ora şi locul de deschidere a ofertelor: 22.06.2018, ora 11:00, la sediul 
Primăriei municipiului Olteniţa, b-dul Republicii nr. 40.
Preţul minim de începere al licitaţiei este echivalentul în lei la data efectuării plăţii a 
2,49 euro/mp/luna (curs B.N.R.) cu salt de supralicitare de 10% inclus. Pasul de 
creştere al licitaţiei este de 10%.
Ofertantii pot depune documentatiile necesare participării la licitaţie până la data şi 
ora limită de: 21.06.2018, ora 11:00, la registratura Primăriei municipiului Olteniţa, 
într-un singur exemplar original. 
Documentele licitaţiei se vor pune la dispoziţie începând cu data de 11.05.2018 la 
sediul Primăriei municipiului Olteniţa, b-dul Republicii, nr. 40, etaj 2, camera 22. 
Preţul de achiziţie al caietului de sarcini este de 20 lei şi se va achita la casieria 
Primăriei municipiului Olteniţa.
Ofertanţii sunt obligaţi să depună până la termenul limită de primire a 
documentaţiilor necesare participării la licitaţie, dovada achitării garanţiei de 
participare, a contravalorii caietului de sarcini şi a taxei de participare la licitaţie.
Durata închirierii: 10 ani, cu posibilităţi de prelungire, conform caietului de sarcini.
Anunţul privind licitaţia publică cu strigare pentru închirierea spaţiului de mai sus, 
va fi afişat la panoul de afişaj al primăriei începând cu data de 11.05.2018. 
Solicitări de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire pot fi depuse la sediul 
Primăriei municipiului Olteniţa, Birou Registratură sau pot fi transmise prin fax la nr. 
0242/515087, e-mail achizitii.primariaoltenita@gmail.com  cu cel puţin 4 zile 
lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.          
Durata în care ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor lor: până la 
încheierea contractului. 

   PRIMAR,    Întocmit,
Ţone Petre Zavalaş Liviu

ANUNŢĂ

R O M Â N I A
J U D E Ț U L    C Ă L Ă R A Ș I

P R I M Ă R I A    M U N I C I P I U L U I    O L T E N I Ț A

B-dul. Republicii nr. 40,  Județul Călărași, tel.: 0242/515182; 515770; 515169,  fax: 0242/515087; 
E-mail : achizitii.primariaoltenita@gmail.com 

ANUNŢĂ

n AGROINFO

Noi prevederi pentru achiziţiile derulate 
de beneficiarii publici ai PNDR 2020

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA
Str. Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călăraşi, jud Călăraşi, Cod Fiscal 15559885

Tel/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro

locurilor. Sâmbătă, 19 mai, între orele 19.00 şi 
Muzeul Municipal Călăraşi a beneficiat de 23.00, călărăşenii sunt invitaţi să 
bunăvoinţa locuitorilor care au oferit obiecte viziteze Muzeul Municipal Călăraşi în 
pentru constituirea colecţiilor. Printre bunurile 

cadrul evenimentului Noaptea oferite se află şi câteva mii de negative pe 
Muzeelor-2018. celuloid care au fost scanate şi inventariate. O 

parte din aceste colecţii vor fi prezentate în 
Anul acesta, Noaptea Muzeelor va fi marcată cadrul evenimentului, iar participanţii  sunt 
printr-o ”Călătorie prin memoria locurilor”, aşteptaţi, de la ora 20.00, la dezbateri despre 
care se doreşte a fi o invitaţie la amintiri ele, alături de prof. dr. Constantin Tudor.
prezentate de călărăşeni şi de istorici ai BIROUL DE PRESĂ

n Primăria Călăraşi

Noaptea muzeelor / Sâmbătă, 
19 mai, între orele 19.00 şi 23.00
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