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Primarul municipiului Călăraşi, Dan Drăgulin, începe cel mai probabil la începutul anului decembrie anul trecut.”
a trecut recent în revistă stadiul lucrărilor viitor. „Mulţi ne întreabă ce se întâmplă cu În ceea ce priveşte proiectele pe Axa 4, 
aflate în derulare, menţionând că valoarea strada Griviţa, B-dul Republicii, Strada Drăgulin a spus „Suntem într-un stadiu 
investiţiilor este de peste 14 milioane de lei. Bucureşti. După cum ştiţi pe B-dul Republicii avansat. Am fost informaţi că până la 

se vor efectua lucrări de către Ecoaqua în sfârşitul anului trebuie să depunem 
baza unui proiect cu finanţare externă. Vom proiectele. Poate chiar mai devreme pentru „Avem lucrări în derulare cu o valoare de 
lăsa această stradă la final. Pe strada Griviţa, că se lucrează într-un ritm alert”.14.118.000 lei, lucrări aflate în diferite stadii. 
lucrările vor începe în primăvara anului viitor. Lucrările care se află în procedura de achiziţie Şeful Executivului călărăşean a mai precizat că 
Eu sper ca până în toamnă să terminăm pe anul în curs, sunt estimate la 37.330.000 şi lucrările de modernizare a B-dului Nicolae 
licitaţia pentru că nu depinde numai de noi lei.” a spus Drăgulin care a mai precizat că Titulescu vor demara în perioada următoare, 
deşi am demarat procedurile din noiembrie – lucrările de reabilitare a Străzii Griviţa vor fiind „ridicate” pe SEAP.

Primăria Municipiului Călăraşi trotuare noi)
aduce la cunoştinţă faptul că joi, - înlocuirea bordurilor în 
24 mai 2018, a fost semnat totalitate, mai puţin pe 
contractul de lucrări pentru Muşeţelului şi Cuza Vodă zona de 
proiectul ”Reparaţii capitale trotuare noi
străzi în municipiul Călăraşi – - înfiinţarea de noi guri de 
LOT 1”, ce implică trei artere de scurgere a apelor pluviale
circulaţie: Bulevardul Cuza Vodă, 

- aducerea la cotă a tuturor strada Muşeţelului şi strada 
căminelor şi gurilor de scurgereŞtirbei Vodă.
- amenajarea zonelor verzi

- semnalizare rutierăContractul de lucrări a fost 
În cifre, se estimează semnat, în urma achiziţiei publice 
urmăoarele:desfăşurate, cu antreprenorul 

Telpron Comex SRL din comuna - suprafaţă asfaltată: 25.929 mp
Cuza Vodă şi are o valoare de - suprafaţă reparată trotuare: 
5.890.469,06 lei fără TVA. 6.384 mp
Străzile ce vor fi reparate capital - suprafaţă trotuare pavele: 2.250 
au o lungime totală de 2043,40 mp
m, fiecare având lungimea de: - borduri mari: 3.499 m
- Bd. Cuza Vodă - 597.80 m - borduri mici: 2.970 m
- Str. Muşeţelului - 778.30 m

- aducerea la cotă cămine: 204 
- Str. Ştirbei Vodă - 667.30 m buc
Principalele lucrări ce vor fi - aducerea la cotă guri de 
executate sunt următoarele: scurgere: 43 buc
- aşternerea unui material - guri de scurgere noi: 62 buc
geosintetic pe întreaga suprafaţă 

- marcaje longitudinale: 4,49 kma părţii carosabile şi aplicarea 
- indicatoare circulaţie: 93 bucunui covor asfaltic de 5cm
Perioada de execuţie a lucrărilor - amenajare trotuare, mai puţin 
este de 12 luni.pe Bd. Cuza Vodă partea dreaptă 
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sisteme de pensii La vârsta de pensionare, 
românii care contribuie la Pilonul 1 şi 2 vor 
avea o pensie de stat şi o pensie private 
suplimentară.

În ceea ce priveşte Pilonul 2, contribuţia 
folosiţi în alte direcţii având în vedere PNL a lansat recent o campanie de angajatului este de 3,75% din salariul brut. 
situaţia economică gravă în care ne Banii se află în conturi individuale informare cu privire la pilonul II de 
aflăm”. administrate de fonduri private care oferă pensii, intitulată “Opreşte furtul lor! 
Secretarul organizaţiei judeţene Valentin un randament obligatoriu care depăşeşte Sunt banii tăi de pensie”, pentru a-i Barbu a susţinut că actuala guvernare ar rata inflaţiei. Valoarea pensiei private este 

avertiza pe cetăţeni că guvernarea putea să mute banii de la Pilonul II de data de suma acumulată la finalul stagiului 
PSD-ALDE pregăteşte "jaful" acestor pensii la sistemul public de pensii prin de cotizare. Banii adunaţi la Pilonul 2 pot fi 

intermediul unei ordonanţe. retraşi într-o singură tranşă sau distribuiţi bani.
Liberalii au mai adăugat că această lunar.

Preşedintele PNL Călăraşi, Dan Drăgulin a campanie se va desfăşura la nivel national, 
În ceea ce priveşte Pilonul 1 de stat, declarat într-o conferinţă de presă că “Nu până la sfârşitul lunii iunie, cu precădere în 
contribuţia angajatului este de 21,25% din mi se pare corect iar PNL are un punct de zona urbană (municipii şi oraşe) şi va 
salariul brut. Banii sunt în contul statului vedere foarte clar. Sunt peste 9 miliarde consta în conferinţe de presă şi 
din care se plătesc pensile publice actuale.de euro care după părerea mea vor fi distribuirea a două milioane de pliante. 

realocaţi în alte scopuri. Cei care se 3.000 de voluntari vor discuta cu cetăţenii PNL anunţă ca va sesiza Avocatul 
ocupă de Pilonul II de pensii au un scop pentru a-i informa în legătură cu situaţia Poporului, va contesta legea la Curtea 
foarte clar de a dirija banii spre investiţii pilonului II de pensii. Constituţională luând în calcul şi variant 
care generează profit. Prin măsura pe depunerii unei moţiuni de cenzură După cum se ştie, angajaţii români cu 
care Guvernul vrea s-o ia, banii vor fi împotriva Guvernului.vârsta până în 45 de ani contribuie la două 

Premiul II - Cristina Simion - Eveniment de excepţie 
23 ani, Iaşiorganizat de Consiliul 
Premiul III - Claudia Dumitriu Judeţean Călăraşi, 
- 21 ani, BucureştiCentrul Judeţean de 
Premiul special DUMITRU Cultură şi Creaţie 
LUPU - Astrid Diana Petcu - 

Călăraşi şi TVR3, 22 ani, Bucureşti
Festivalul – Concurs 

Menţiune - Maria Antonela 
Naţional “Flori de Mai” Dima - 18 ani, Călăraşi
s-a desfăşurat la ******
Călăraşi în perioada   

Premiul I - Teodora Daniela 
25-27 mai. Bazac- 16 ani, Slobozia

Premiul II - Ioana Lucia 
Trofeul "Flori de Mai" – Ediţia Berechet - 16 ani, Constanţa
a 30-a - aniversară, prin 

Premiul III - Eleonora Filipoiu prestaţia artistei Ana-Maria 
- 15 ani, SloboziaRoşu, ajunge în judeţul 
Menţiune - Ana Stănciulescu Neamţ.
- 15 ani, Ilfov - MăgureleAu susţinut recitaluri pe 

Câştigătorii Festivalului – Trofeul „FLORI DE MAI” 2018 scena festivalului: Ileana Premiul special TINERE 
- Ana Maria Roşu - 22 ani, concurs de interpretare a Sipoteanu, Nico, Oana Radu, TALENTE oferit de Radio 
Roman, jud. Neamţmuzicii uşoare româneşti FreeStay, Luminiţa Anghel şi România Regional: Ioana 

Flori de Mai – Ediţia 30 – Premiul I - Minodora Cătălina Direcţia 5, orchestra "Viorel Roxana Cozma - 15 ani, Eforie 
Dumitrean - 21 ani, SibiuGavrilă Band". aniversară sunt: Nord - Constanţa

n Primăria Călăraşi

Vineri, 1 iunie, Ziua unei tombole pentru cei trei pui de 
tigru siberian care au venit pe lume, Internaţională a Copilului va fi 
la Grădina Zoologică din Călăraşi, în celebrată în centrul oraşului, 
urmă cu trei luni. Cu ajutorul între orele 09.30 şi 12.30!
acestei tombole, cei trei pui de tigru 
vor primi nume de botez. Toţi copiii, mai mici sau mai mari, 
Câştigătorul premiului, ce va fi sunt aşteptaţi să se distreze pe 
stabilit prin tragere la sorţi, va pleca platoul de la Kilometrul 0 din 
acasă cu un tigru de pluş de 1,8 municipiul Călăraşi.
metri. Organizatorii evenimentului sunt 

Primăria Municipiului Călăraşi, Mai trebuie spus faptul că 
Consiliul Judeţean Călăraşi şi organizatorii, Primăria Municipiului 
Centrul Judeţean de Cultură şi Călăraşi, Consiliul Judeţean Călăraşi 
Creaţie Călăraşi, care au pregătit şi Centrul Judeţean de Cultură şi 
momente diverse şi pe gustul Creaţie Călăraşi, au mai pregătit şi 
tuturor copiilor. 2.000 de îngheţate şi 1.500 de şepci 
Astfel, pe platou va fi amplasată o pentru copiii ce vor lua parte la 
scenă unde pe parcursul a 3 ore se evenimentul dedicat lor. 
vor derula momente artistice, fie Vor fi alături de noi, cu standuri 
ele de dans sau muzică. Tot pe reprezentative, partenerii 
platou, în altă zonă, un magician va tradiţionali Serviciul de Poliţie 

finalul evenimentului. Zeci de delecta publicul cu o oră de Rutieră, Serviciul pentru 
animatori vor fi prezenţi atât pe iluzionism. Vor mai fi prezente Gestionarea Câinilor fără Stăpân, 
scenă, cât şi printre copii, vor ateliere de: pictură pe faţă, pictură Inspectoratul Judeţean de 
modela baloane şi vor oferi pe apă, mâini de ceară, Viko, Jandarmi, Inspectoratul pentru 
bomboane.desene pe planşă, confecţionat Situaţii de Urgenţă şi Crucea Roşie – 

decoraţiuni din hârtie, dar şi două Alte activităţi inedite care vor avea filiala Călăraşi. Totodată, printr-un 
zone inedite, una destinată unui loc în acest an, cu ocazia Zilei parteneriat, elevi ai Colegiului 
concurs de ”cow milking” (copiii vor Internaţionale a Copilului, sunt Ştefan Bănulescu vor ajuta la 
primi şi o costumaţie de tip organizarea unui MiniExatlon pe organizarea tombolei şi a alergării 

şoseaua Sloboziei, acolo unde, la western), dar şi o cabină tip ”cash ”colorate” de la finalul 
finalul celor 3 ore, toţi cei prezenţi, box”  ( copiii vor încerca să strângă evenimentului.
mari şi mici, sunt invitaţi la o cât mai mulţi bani falşi). O cabină 

Vă aşteptăm, aşadar, vineri, 1 iunie, alergare ”COLORATĂ” (Holy foto la minut va fi şi ea prezentă, cât 
de la ora 9.30, în centrul oraşului, să powder), o surpriză a şi o maşină de făcut baloane de 
ne bucurăm de copilărie! organizatorilor.săpun, dar şi o plasă cu 1000 de 

O altă surpriză este şi organizarea BIROUL DE PRESĂbaloane care va fi desfăcută la 

Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului Judeţean, programată miercuri, 30 
mai, s-a aflat şi Hotărârea privind solicitarea 
de transmitere a unor imobile din domeniul 
public al statului şi administrarea Ministerului 
Tineretului şi Sportului în domeniul public al 
judeţului Călăraşi şi administrarea Consiliului 
Judeţean Călăraşi care a fost votată în plen de 
consilierii judeţeni.

„Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind 
bunurile proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare, trecerea unui bun din 
domeniul public al statului în domeniul public al 
unei unităţi administrativ-teritoriale, se face la 
cererea consiliului local/judeţean prin hotărâre a 
Guvernului.

Prin adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, nr. 44476/03.05.2018, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Călăraşi sub nr. 
8317/11.05.2018, ni se solicită disponibilitatea de a 
prelua un număr de 10 imobile înscrise în anexa la 
prezentul proiect de hotărâre, din domeniul public 
al statului şi administrarea Ministerului Tineretului 
şi Sportului în domeniul public al judeţului Călăraşi 
şi administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, ca 
urmare a implementării Strategiei generale pentru 
descentralizare, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 229/2017, şi desfiinţărea direcţiilor 
judeţene de sport şi tineret.

În acest sens, Consiliul Judeţean Călăraşi, prin 
adresa nr. 8317/16.05.2018, şi-a afirmat 
disponibilitatea de a prelua în domeniul public al 
judeţului Călăraşi, imobilele menţionate mai sus, şi 
iniţierea demersurilor necesare transmiterii 
imobilelor în proprietatea judeţului Călăraşi.

Preluarea bunurilor este posibilă potrivit 
prevederilor art. 9 din Legea nr. 213/1998, privind 
bunurile proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare: „Trecerea unui bun din 
domeniul public al statului în domeniul public al 
unei unităţi administrativ-teritoriale se face la 
cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului 
local, după caz, prin hotărâre a Guvernului, 
declarându-se din bun de interes public naţional în 
bun de interes public judeţean sau local”, se arată în 
Expunerea de Motive la PH mai sus – menţionat.

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 4-15 iunie 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.

04.06.2018 M4,M9, J6
05.06.2018 M16, N3, J3, J7(1A, 2A, B)
06.06.2018 M17, J7(C, D ,E, F)
07.06.2018 M1, M18
08.06.2018 M2(A, B, C), M10, J46, J49, J50, J54
11.06.2018 M2(D, E, F)
12.06.2018 J32
13.06.2018 M19(TR1, TR2, TR3), J4,J 27
14.06.2018 M20, N15, N17, N18, N34, N35, 
N36, N37, N38, J16, J40
15.06.2018 M14, N19, J30, J31, J33

04.06.2018 B3,B5,B6,B19,C21,C22,C23,C24,D1,D3,D7,E7(A,B,C,D,E),E25

05.06.2018 B21, C25, C26, C27, C28, D2, D4, E2, E3, E7(F), E8, E9

06.06.2018 B1,B4,B22, B23, B24, C29, C30, C31, D8, E4, E11, E12(D, E), E14

07.06.2018 B10, B11, B12, C1, C2, C3, C4, D9, E12(A, B, C, F), E24

08.06.2018 C5, C6, C7, C8, D22, E17, F1

11.06.2018 AGNZ, B2, B25, B27, C9, C10, C11, C13, D23(1, 2, 3), E5, E18, F5

12.06.2018 B26, B28, D23(4, 5, 6), D31, D32, E10, E21(A, B, C, D, E),E23, F6

13.06.2018 B30, B31, B32, D25(1, 2, 3), E6(A, B, C), E21(F),E22

14.06.2018 B33, D10, D25(4, 5, 6), E6(D, E, F)

15.06.2018 ANL 2, D6, D26, E1

04.06.2018 G1, G4, I4, I9, I11, I22
05.06.2018 G3, H23, I10
06.06.2018 G5, H13(A, B, C, D), H24*(A, B, C, D), K3, I37
07.06.2018 G2, G6, G7, H5, H13(E1, E2), H14, H24*(E, F, G), K4, I2, I3, 
I18
08.06.2018 H20, K5, K6(E), L33, L34, L44, I5, I19
11.06.2018 H19, H24, K6(A, B, C, D), L17, L18, I6, I7, I20, I36
12.06.2018 H7, H22, K2, K7(A, B, C, D), K16(A, B, C, D), L1,,L2,,L3, I1, I21
13.06.2018 H8, H9, H21, K7(E, F, G, H, I), K10, K16(E, F, G), L19
14.06.2018 H10, H11, H12, K18, L46, L47, L48
15.06.2018 ANL 1, H6, H16(B), K13, K19, L35, L39, L40, L41, L43, I15
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Imobile, aflate în 
administrarea MTS, vor trece 

în domeniul public al judeţului 
şi administrarea CJ Călăraşi

PNL a lansat campania „Opreşte 
furtul lor! Sunt banii tăi de pensie”

Ana Maria Roşu (Piatra Neamţ) 
a cucerit trofeul Flori de Mai 2018

S-a semnat contractul de lucrări 
pentru proiectul Reparaţii capitale 
străzi în municipiul Călăraşi - LOT 1

n CălăraşiZiua Internaţională a Copilului, la Călăraşi!

LUCRĂRI ÎN DERULARE LUCRĂRI PROPUSE

Drăgulin: Avem lucrări în derulare, estimate la peste 14 milioane lei
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Primarul municipiului Călăraşi, Dan Drăgulin, începe cel mai probabil la începutul anului decembrie anul trecut.”
a trecut recent în revistă stadiul lucrărilor viitor. „Mulţi ne întreabă ce se întâmplă cu În ceea ce priveşte proiectele pe Axa 4, 
aflate în derulare, menţionând că valoarea strada Griviţa, B-dul Republicii, Strada Drăgulin a spus „Suntem într-un stadiu 
investiţiilor este de peste 14 milioane de lei. Bucureşti. După cum ştiţi pe B-dul Republicii avansat. Am fost informaţi că până la 

se vor efectua lucrări de către Ecoaqua în sfârşitul anului trebuie să depunem 
baza unui proiect cu finanţare externă. Vom proiectele. Poate chiar mai devreme pentru „Avem lucrări în derulare cu o valoare de 
lăsa această stradă la final. Pe strada Griviţa, că se lucrează într-un ritm alert”.14.118.000 lei, lucrări aflate în diferite stadii. 
lucrările vor începe în primăvara anului viitor. Lucrările care se află în procedura de achiziţie Şeful Executivului călărăşean a mai precizat că 
Eu sper ca până în toamnă să terminăm pe anul în curs, sunt estimate la 37.330.000 şi lucrările de modernizare a B-dului Nicolae 
licitaţia pentru că nu depinde numai de noi lei.” a spus Drăgulin care a mai precizat că Titulescu vor demara în perioada următoare, 
deşi am demarat procedurile din noiembrie – lucrările de reabilitare a Străzii Griviţa vor fiind „ridicate” pe SEAP.

Primăria Municipiului Călăraşi trotuare noi)
aduce la cunoştinţă faptul că joi, - înlocuirea bordurilor în 
24 mai 2018, a fost semnat totalitate, mai puţin pe 
contractul de lucrări pentru Muşeţelului şi Cuza Vodă zona de 
proiectul ”Reparaţii capitale trotuare noi
străzi în municipiul Călăraşi – - înfiinţarea de noi guri de 
LOT 1”, ce implică trei artere de scurgere a apelor pluviale
circulaţie: Bulevardul Cuza Vodă, 

- aducerea la cotă a tuturor strada Muşeţelului şi strada 
căminelor şi gurilor de scurgereŞtirbei Vodă.
- amenajarea zonelor verzi

- semnalizare rutierăContractul de lucrări a fost 
În cifre, se estimează semnat, în urma achiziţiei publice 
urmăoarele:desfăşurate, cu antreprenorul 

Telpron Comex SRL din comuna - suprafaţă asfaltată: 25.929 mp
Cuza Vodă şi are o valoare de - suprafaţă reparată trotuare: 
5.890.469,06 lei fără TVA. 6.384 mp
Străzile ce vor fi reparate capital - suprafaţă trotuare pavele: 2.250 
au o lungime totală de 2043,40 mp
m, fiecare având lungimea de: - borduri mari: 3.499 m
- Bd. Cuza Vodă - 597.80 m - borduri mici: 2.970 m
- Str. Muşeţelului - 778.30 m

- aducerea la cotă cămine: 204 
- Str. Ştirbei Vodă - 667.30 m buc
Principalele lucrări ce vor fi - aducerea la cotă guri de 
executate sunt următoarele: scurgere: 43 buc
- aşternerea unui material - guri de scurgere noi: 62 buc
geosintetic pe întreaga suprafaţă 

- marcaje longitudinale: 4,49 kma părţii carosabile şi aplicarea 
- indicatoare circulaţie: 93 bucunui covor asfaltic de 5cm
Perioada de execuţie a lucrărilor - amenajare trotuare, mai puţin 
este de 12 luni.pe Bd. Cuza Vodă partea dreaptă 
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sisteme de pensii La vârsta de pensionare, 
românii care contribuie la Pilonul 1 şi 2 vor 
avea o pensie de stat şi o pensie private 
suplimentară.

În ceea ce priveşte Pilonul 2, contribuţia 
folosiţi în alte direcţii având în vedere PNL a lansat recent o campanie de angajatului este de 3,75% din salariul brut. 
situaţia economică gravă în care ne Banii se află în conturi individuale informare cu privire la pilonul II de 
aflăm”. administrate de fonduri private care oferă pensii, intitulată “Opreşte furtul lor! 
Secretarul organizaţiei judeţene Valentin un randament obligatoriu care depăşeşte Sunt banii tăi de pensie”, pentru a-i Barbu a susţinut că actuala guvernare ar rata inflaţiei. Valoarea pensiei private este 

avertiza pe cetăţeni că guvernarea putea să mute banii de la Pilonul II de data de suma acumulată la finalul stagiului 
PSD-ALDE pregăteşte "jaful" acestor pensii la sistemul public de pensii prin de cotizare. Banii adunaţi la Pilonul 2 pot fi 

intermediul unei ordonanţe. retraşi într-o singură tranşă sau distribuiţi bani.
Liberalii au mai adăugat că această lunar.

Preşedintele PNL Călăraşi, Dan Drăgulin a campanie se va desfăşura la nivel national, 
În ceea ce priveşte Pilonul 1 de stat, declarat într-o conferinţă de presă că “Nu până la sfârşitul lunii iunie, cu precădere în 
contribuţia angajatului este de 21,25% din mi se pare corect iar PNL are un punct de zona urbană (municipii şi oraşe) şi va 
salariul brut. Banii sunt în contul statului vedere foarte clar. Sunt peste 9 miliarde consta în conferinţe de presă şi 
din care se plătesc pensile publice actuale.de euro care după părerea mea vor fi distribuirea a două milioane de pliante. 

realocaţi în alte scopuri. Cei care se 3.000 de voluntari vor discuta cu cetăţenii PNL anunţă ca va sesiza Avocatul 
ocupă de Pilonul II de pensii au un scop pentru a-i informa în legătură cu situaţia Poporului, va contesta legea la Curtea 
foarte clar de a dirija banii spre investiţii pilonului II de pensii. Constituţională luând în calcul şi variant 
care generează profit. Prin măsura pe depunerii unei moţiuni de cenzură După cum se ştie, angajaţii români cu 
care Guvernul vrea s-o ia, banii vor fi împotriva Guvernului.vârsta până în 45 de ani contribuie la două 

Premiul II - Cristina Simion - Eveniment de excepţie 
23 ani, Iaşiorganizat de Consiliul 
Premiul III - Claudia Dumitriu Judeţean Călăraşi, 
- 21 ani, BucureştiCentrul Judeţean de 
Premiul special DUMITRU Cultură şi Creaţie 
LUPU - Astrid Diana Petcu - 

Călăraşi şi TVR3, 22 ani, Bucureşti
Festivalul – Concurs 

Menţiune - Maria Antonela 
Naţional “Flori de Mai” Dima - 18 ani, Călăraşi
s-a desfăşurat la ******
Călăraşi în perioada   

Premiul I - Teodora Daniela 
25-27 mai. Bazac- 16 ani, Slobozia

Premiul II - Ioana Lucia 
Trofeul "Flori de Mai" – Ediţia Berechet - 16 ani, Constanţa
a 30-a - aniversară, prin 

Premiul III - Eleonora Filipoiu prestaţia artistei Ana-Maria 
- 15 ani, SloboziaRoşu, ajunge în judeţul 
Menţiune - Ana Stănciulescu Neamţ.
- 15 ani, Ilfov - MăgureleAu susţinut recitaluri pe 

Câştigătorii Festivalului – Trofeul „FLORI DE MAI” 2018 scena festivalului: Ileana Premiul special TINERE 
- Ana Maria Roşu - 22 ani, concurs de interpretare a Sipoteanu, Nico, Oana Radu, TALENTE oferit de Radio 
Roman, jud. Neamţmuzicii uşoare româneşti FreeStay, Luminiţa Anghel şi România Regional: Ioana 

Flori de Mai – Ediţia 30 – Premiul I - Minodora Cătălina Direcţia 5, orchestra "Viorel Roxana Cozma - 15 ani, Eforie 
Dumitrean - 21 ani, SibiuGavrilă Band". aniversară sunt: Nord - Constanţa

n Primăria Călăraşi

Vineri, 1 iunie, Ziua unei tombole pentru cei trei pui de 
tigru siberian care au venit pe lume, Internaţională a Copilului va fi 
la Grădina Zoologică din Călăraşi, în celebrată în centrul oraşului, 
urmă cu trei luni. Cu ajutorul între orele 09.30 şi 12.30!
acestei tombole, cei trei pui de tigru 
vor primi nume de botez. Toţi copiii, mai mici sau mai mari, 
Câştigătorul premiului, ce va fi sunt aşteptaţi să se distreze pe 
stabilit prin tragere la sorţi, va pleca platoul de la Kilometrul 0 din 
acasă cu un tigru de pluş de 1,8 municipiul Călăraşi.
metri. Organizatorii evenimentului sunt 

Primăria Municipiului Călăraşi, Mai trebuie spus faptul că 
Consiliul Judeţean Călăraşi şi organizatorii, Primăria Municipiului 
Centrul Judeţean de Cultură şi Călăraşi, Consiliul Judeţean Călăraşi 
Creaţie Călăraşi, care au pregătit şi Centrul Judeţean de Cultură şi 
momente diverse şi pe gustul Creaţie Călăraşi, au mai pregătit şi 
tuturor copiilor. 2.000 de îngheţate şi 1.500 de şepci 
Astfel, pe platou va fi amplasată o pentru copiii ce vor lua parte la 
scenă unde pe parcursul a 3 ore se evenimentul dedicat lor. 
vor derula momente artistice, fie Vor fi alături de noi, cu standuri 
ele de dans sau muzică. Tot pe reprezentative, partenerii 
platou, în altă zonă, un magician va tradiţionali Serviciul de Poliţie 

finalul evenimentului. Zeci de delecta publicul cu o oră de Rutieră, Serviciul pentru 
animatori vor fi prezenţi atât pe iluzionism. Vor mai fi prezente Gestionarea Câinilor fără Stăpân, 
scenă, cât şi printre copii, vor ateliere de: pictură pe faţă, pictură Inspectoratul Judeţean de 
modela baloane şi vor oferi pe apă, mâini de ceară, Viko, Jandarmi, Inspectoratul pentru 
bomboane.desene pe planşă, confecţionat Situaţii de Urgenţă şi Crucea Roşie – 

decoraţiuni din hârtie, dar şi două Alte activităţi inedite care vor avea filiala Călăraşi. Totodată, printr-un 
zone inedite, una destinată unui loc în acest an, cu ocazia Zilei parteneriat, elevi ai Colegiului 
concurs de ”cow milking” (copiii vor Internaţionale a Copilului, sunt Ştefan Bănulescu vor ajuta la 
primi şi o costumaţie de tip organizarea unui MiniExatlon pe organizarea tombolei şi a alergării 

şoseaua Sloboziei, acolo unde, la western), dar şi o cabină tip ”cash ”colorate” de la finalul 
finalul celor 3 ore, toţi cei prezenţi, box”  ( copiii vor încerca să strângă evenimentului.
mari şi mici, sunt invitaţi la o cât mai mulţi bani falşi). O cabină 

Vă aşteptăm, aşadar, vineri, 1 iunie, alergare ”COLORATĂ” (Holy foto la minut va fi şi ea prezentă, cât 
de la ora 9.30, în centrul oraşului, să powder), o surpriză a şi o maşină de făcut baloane de 
ne bucurăm de copilărie! organizatorilor.săpun, dar şi o plasă cu 1000 de 

O altă surpriză este şi organizarea BIROUL DE PRESĂbaloane care va fi desfăcută la 

Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului Judeţean, programată miercuri, 30 
mai, s-a aflat şi Hotărârea privind solicitarea 
de transmitere a unor imobile din domeniul 
public al statului şi administrarea Ministerului 
Tineretului şi Sportului în domeniul public al 
judeţului Călăraşi şi administrarea Consiliului 
Judeţean Călăraşi care a fost votată în plen de 
consilierii judeţeni.

„Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind 
bunurile proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare, trecerea unui bun din 
domeniul public al statului în domeniul public al 
unei unităţi administrativ-teritoriale, se face la 
cererea consiliului local/judeţean prin hotărâre a 
Guvernului.

Prin adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, nr. 44476/03.05.2018, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Călăraşi sub nr. 
8317/11.05.2018, ni se solicită disponibilitatea de a 
prelua un număr de 10 imobile înscrise în anexa la 
prezentul proiect de hotărâre, din domeniul public 
al statului şi administrarea Ministerului Tineretului 
şi Sportului în domeniul public al judeţului Călăraşi 
şi administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, ca 
urmare a implementării Strategiei generale pentru 
descentralizare, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 229/2017, şi desfiinţărea direcţiilor 
judeţene de sport şi tineret.

În acest sens, Consiliul Judeţean Călăraşi, prin 
adresa nr. 8317/16.05.2018, şi-a afirmat 
disponibilitatea de a prelua în domeniul public al 
judeţului Călăraşi, imobilele menţionate mai sus, şi 
iniţierea demersurilor necesare transmiterii 
imobilelor în proprietatea judeţului Călăraşi.

Preluarea bunurilor este posibilă potrivit 
prevederilor art. 9 din Legea nr. 213/1998, privind 
bunurile proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare: „Trecerea unui bun din 
domeniul public al statului în domeniul public al 
unei unităţi administrativ-teritoriale se face la 
cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului 
local, după caz, prin hotărâre a Guvernului, 
declarându-se din bun de interes public naţional în 
bun de interes public judeţean sau local”, se arată în 
Expunerea de Motive la PH mai sus – menţionat.

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 4-15 iunie 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.

04.06.2018 M4,M9, J6
05.06.2018 M16, N3, J3, J7(1A, 2A, B)
06.06.2018 M17, J7(C, D ,E, F)
07.06.2018 M1, M18
08.06.2018 M2(A, B, C), M10, J46, J49, J50, J54
11.06.2018 M2(D, E, F)
12.06.2018 J32
13.06.2018 M19(TR1, TR2, TR3), J4,J 27
14.06.2018 M20, N15, N17, N18, N34, N35, 
N36, N37, N38, J16, J40
15.06.2018 M14, N19, J30, J31, J33

04.06.2018 B3,B5,B6,B19,C21,C22,C23,C24,D1,D3,D7,E7(A,B,C,D,E),E25

05.06.2018 B21, C25, C26, C27, C28, D2, D4, E2, E3, E7(F), E8, E9

06.06.2018 B1,B4,B22, B23, B24, C29, C30, C31, D8, E4, E11, E12(D, E), E14

07.06.2018 B10, B11, B12, C1, C2, C3, C4, D9, E12(A, B, C, F), E24

08.06.2018 C5, C6, C7, C8, D22, E17, F1

11.06.2018 AGNZ, B2, B25, B27, C9, C10, C11, C13, D23(1, 2, 3), E5, E18, F5

12.06.2018 B26, B28, D23(4, 5, 6), D31, D32, E10, E21(A, B, C, D, E),E23, F6

13.06.2018 B30, B31, B32, D25(1, 2, 3), E6(A, B, C), E21(F),E22

14.06.2018 B33, D10, D25(4, 5, 6), E6(D, E, F)

15.06.2018 ANL 2, D6, D26, E1

04.06.2018 G1, G4, I4, I9, I11, I22
05.06.2018 G3, H23, I10
06.06.2018 G5, H13(A, B, C, D), H24*(A, B, C, D), K3, I37
07.06.2018 G2, G6, G7, H5, H13(E1, E2), H14, H24*(E, F, G), K4, I2, I3, 
I18
08.06.2018 H20, K5, K6(E), L33, L34, L44, I5, I19
11.06.2018 H19, H24, K6(A, B, C, D), L17, L18, I6, I7, I20, I36
12.06.2018 H7, H22, K2, K7(A, B, C, D), K16(A, B, C, D), L1,,L2,,L3, I1, I21
13.06.2018 H8, H9, H21, K7(E, F, G, H, I), K10, K16(E, F, G), L19
14.06.2018 H10, H11, H12, K18, L46, L47, L48
15.06.2018 ANL 1, H6, H16(B), K13, K19, L35, L39, L40, L41, L43, I15

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: 4-15 iunie 2018

Imobile, aflate în 
administrarea MTS, vor trece 

în domeniul public al judeţului 
şi administrarea CJ Călăraşi

PNL a lansat campania „Opreşte 
furtul lor! Sunt banii tăi de pensie”

Ana Maria Roşu (Piatra Neamţ) 
a cucerit trofeul Flori de Mai 2018

S-a semnat contractul de lucrări 
pentru proiectul Reparaţii capitale 
străzi în municipiul Călăraşi - LOT 1

n CălăraşiZiua Internaţională a Copilului, la Călăraşi!

LUCRĂRI ÎN DERULARE LUCRĂRI PROPUSE

Drăgulin: Avem lucrări în derulare, estimate la peste 14 milioane lei
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