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b) Bugetul propriu al judeţului spre finanţare proiectul „Locuinţe de În sedința ordinară de plen a 
Călăraşi, valoare: 730.717, 56 lei, din serviciu şi reţele tehnico-edilitare Consiliului Judeţean, 
care C+M în valoare de 324.664,50 lei, (alimentare cu apă, canalizare, gaze desfăşurată joi au fost aprobați pentru „Reţele tehnico-edilitare naturale, electrice) şi circuite 

indicatorii tehnico-economici ai (alimentare cu apă, canalizare, gaze carosabile, pietonale, amenajare spaţii 
obiectivului de investiții naturale, electrice, telecomunicaţii, verzi B-dul Nicolae Titulescu nr. 1 bis, 

circuite carosabile, pietonale, „Locuinţe de serviciu şi reţele Municipiul Călăraşi – faza SF, inclusiv 
amenajare spaţii verzi, împrejmuire)” – taxe, avize”, cuprinzând Subsol tehnico-edilitare (alimentare cu 
Faza Studiu de fezabilitate. tehnic+P+4E. Aceasta investiţie este apă, canalizare, gaze naturale, 
Durata estimată a execuției: cuprinsă în lista de investiţii a acestei electrice) şi circuite carosabile, 
- 12 luni de la ordinul de începere instituţii, dar cu condiţia realizării de pietonale, amenajare spaţii pentru execuţie lucrări – blocul de către Consiliul Judeţean Călăraşi a 

verzi, B-dul Nicolae Titulescu locuinţe; Studiului de fezabilitate aferent acestei 
nr. 1 bis, Municipiul Călăraşi – - 12 luni de la ordinul de începere investiţii.

pentru execuţie lucrări – amenjări faza SF, inclusiv taxe, avize” În vederea realizării acestui obiectiv de 
exterioare şi reţele exterioare; investiţii, Consiliul Județean Călărași, 

Suprafaţa terenului pe care se va Consiliul Județean Călărași a prin Hotărârea nr. 58 din 29.03.2018 a 
construe imobilul este de 1522,67 m.p. achiziţionat de la Societatea Drumuri şi transmis imobilul, pe durata execuţiei 
(respectiv 1522,15 m.p., aşa cum Poduri S.A. Călăraşi, un teren cu nr. lucrărilor, în folosința gratuită a rezultă din măsurătorile cadastrale). Cadastral 2356, înscris în Cartea 

Agenției Naționale pentru Locuințe.Construcţia este un bloc prevăzut cu Funciară nr. 20426 a localității Călărași 
Imobilul va avea următoarea 30 de apartamente: Subsol situat în Municipiul Călăraşi, B-dul 
configuraţie spațială:Tehnic+P+4E, repartizate , câte 6/etaj, Nicolae Titulescu, nr. 1 bis, în 

astfel: 1 gasonieră; 1 apartament de 3 conformitate cu prevederile Hotărârii La parter imobilul va avea 7 
camere; 4 apartamente de 2 camere; Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 75 din apartamente, prevăzute cu baie, 

27.04.2017 privind trecerea în Valoarea totală a investiţiei, conform bucătărie, dormitor, hol şi living, 
domeniul public al judeţului Călăraşi a Devizului general, este 5.493.112,88 lei inclusiv spaţii comune casa scării, 
unor bunuri din patrimoniul acestei fără T.V.A., din care C+M 4.589.757,78 coridor şi tehnic.
societăţi.lei, fără T.V.A., conform standardelor La etajul curent imobilul va avea 6 

de cost, defalcată după cum urmează: Pe suprafaţa acestuia, de 1522,67 m.p. apartamente, prevăzute cu baie, 
(respectiv 1522,15 m.p., aşa cum a) Bugetul de stat – Ordonator bucătărie, dormitor, hol şi living, 
rezultă din măsurătorile cadastrale), se principal de credite: Ministerul inclusiv spaţii comune casa scării, 
află o fundație de bloc a cărui Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

coridor şi tehnic.construcție a început cu mai mulți ani Publice, prin Agenţia Naţională pentru 
Suprafaţa totală/apartament va fi de în urmă, dar care, din lipsa fondurilor Locuinţe, valoare:  4.762.395,32 lei, 
52,47 m², iar suprafaţa totală a etajului necesare continuării și finalizării, a fost din care C+M în valoare de 
curent va fi de 435,28 m².” se arată în amânată în mod repetat.4.265.093,28 lei, pentru construirea 
Expunerea de Motive la proiectul de unui bloc de locuinţe pentru Consiliul Judetean Călăraşi a depus la 
hotărâre.specialişti; Agenţia Naţională pentru Locuinţe, 

n PSD Călăraşi

Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani uzină cocsochimică este prevăzută ca şi sit luni de zile lucrez la această iniţiativă 
în zonele afectate de poluare remanentă contaminat la poziţia 74, într-un inventar al legislativă pe care am depus-o la Parlament. 
beneficiază de reducerea vârstei standard de sit-urilor contaminate la nivel naţional. Cu acest prilej vreau să mulţumesc doamnei 
pensionare cu doi ani fără penalizarea director Teodorescu de la DSP, doamnei 
stabilită pentru pensia anticipată parţială, Păun de la APM, domnului Dragu de la INS 
potrivit Legii 144 / 2017  pentru modificarea precum şi consilierilor mei care m-au ajutat 
alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 să documentez toată această iniţiativă 
privind sistemul unitar de pensii publice. legislativă. Pentru că este destul de greu să 

o treci prin Parlament, pentru Călăraşi fiind În categoria zonelor afectate de poluare 
decât doi parlamentari. Există o remanentă ar putea intra şi municipiul 
documentaţie solidă.Călăraşi şi comuna Modelu graţie unei 

iniţiative legislative depusă la Parlament de Vreau să vă spun că este o mândrie 
deputatul PSD Călăraşi, Sorin Vrăjitoru. „Am personală. Chiar dacă am ajuns mai târziu în 
ţinut să vă informez despre ultima iniţiativă Parlament, această iniţiativă legislativă este 
legislativă pe care am depus-o în această susţinută de 40 de parlamentari, colegi de-ai 
săptămână în Parlamentul României. Din mei. Este introdusă în procedură de urgenţă. 
punctul meu de vedere extrem de benefică Trebuie să meargă mai întâi la Senat, 
pentru toţi călărăşenii dar şi pentru Camera Deputaţilor este camera 
locuitorii comuniei Modelu. Dacă reuşim să decizională. Are de parcurs câţiva paşi 
o trecem prin Parlament, se va reduce vârsta procedurali. Eu sper că putem ieşi cu ea în 
de pensionare cu doi ani de zile a tuturor toamnă.” a conchis deputatul PSD, Sorin 
locuitorilor care au domiciliat 30 de ani în Vrăjitoru.
aceste două localităţi.
Iniţiativa legislativă are ca obiect de 
reglementare amendarea Art. 65 din Legea Acest fapt ne dă dreptul să mergem la acest 
263/2010, Legea pensiilor, prin care articol de lege şi să introducem pe listă şi 
municipiul Călăraşi va fi introdus în acest Călăraşiul pentru a beneficia de această 
text de lege pentru a beneficia locuitorii reducere a vârstei standard de pensionare. 
municipiului de această reducere a vârstei Pentru municipiul Călăraşi, din date oficiale 
standard de pesnionare, fără să le fie de la Casa de Pensii, 13.490 de persoane, 
afectate drepturile băneşti. În concluzie, să localitatea Modelu 1.309 persoane ar putea 
fiu mai puţin tehnic, până în 2030, toţi beneficia de prevederile acestei legi. 
călărăşenii vor putea să iasă la pensie mai Ultimele 3 oraşe care au fost introduse în 
devreme cu 2 ani de zile fără să le fie mai 2017, în acest text de lege au fost: 
afectate aceste drepturi băneşti.” a declarat Slatna, Turnu Măgurele şi Rm Vâlcea.” a 
joi în cadrul unei conferinţe de presă explicat Vrăjitoru.
parlamentarul social – democrat. Deputatul călărăşean a mai precizat că de 3 
Sorin Vrăjitoru a explicat şi motivele care au luni munceşte la această iniţiativă legislativă 
stat la baza acestui demers „În cazul şi care are susţinerea a 40 de parlamentari. 
Călăraşiului, am identificat sursa de poluare Potrivit procedurii, iniţiativa va fi mai întâi 
remanentă, aceasta fiind uzina cocsochimică discutată în Senat şi apoi în Camera 
din cadrul Combinatului Siderurgic. Această Deputaţilor care este for decizional. „De 3 

1. Informaţii generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail a persoanei de contact:

MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, cod fiscal 4445370, cu sediul în str. 
Bucuresti, nr. 140 A, Municipiul Călăraşi, Judeţ Călăraşi, 
telefon/fax  0242311031, e-mail 
ana.selaru@primariacalarasi.ro

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului/bunurilor  care urmează să 
fie concesionat/e:

Obiectul concesiunii este reprezentat  de un imobil teren 
aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, în 
suprafaţă de 572 mp, situat in Călărasi, str. General  Leonard 
Mociulschi nr. 1 având ca destinaţie edificare spaţiu pentru 
prestări servicii;

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1 Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire:  persoanele pot intra în posesia documentaţiei 
de atribuire înaintând o solicitare scrisă în acest sens.

3.2 Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului de la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire:  Serviciul Investiţii şi 
Infrastructura (etajul 2)din cadrul primăriei Municipiului 
Călăraşi

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG 54/2006: 
Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia solicitantului 
contra cost, la o valoare de 50 de lei, plătibili la casieria 
unităţii.

3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.07.2018, ora 
16:30

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 10.07.2018, ora 
16:30

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Municipiului Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 140 A, Compartimetul 
Investiţii şi Infrastructură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: fiecare participant poate depune doar o singură ofertă 
pe suprafaţă, într-un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura procedura de negociere 
directă: 11.07.2018, începând cu ora 12:00

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail a instantei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele  
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Călăraşi, str. Bucureşti 
nr. 106, 910068 – Călăraşi, jud. Călăraşi. Tel. 0242311947; 
0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 28.06.2018

PRIMAR

Drăgulin Daniel Ştefan

În 29 iunie, la Grădiştea se va serba Ziua Comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi a 
Internaţională a Dunării. Această zi marchează implementat proiectul „Piste pentru 
semnarea Convenţiei privind cooperarea ciclişti – cale de valorificare a tradiţiilor şi 
pentru protecţia şi utilizarea durabilă a potenţialului economico-social al 
fluviului Dunărea, eveniment care a avut loc comunei Grădiştea, judeţul Călăraşi” şi 
pe 29 iunie 1994, la Sofia (Bulgaria). 

„Conservarea specificului local prin Ansamblul Folcloric “Brâuleţul Dunării” va 
organizarea de târguri tradiţionale şi susţine un spectacol la Căminul Cultural, acolo 
evenimente culturale, utilizarea unde vor fi amplasate şi cele două casuţe de 
mijloacelor de prezentare on-line a lemn destinate valorificării produselor locale. 
patrimoniului natural şi cultural al Vor fi iniţiate concursuri pentru elevii şcolilor 

din localitate care vor avea ca tematică comunei Grădiştea”
Dunărea, modalităţi de conservare a Valoare totală a proiectului este de 665.906 
patrimoniului Dunărean. Vor fi organizate lei, din care valoarea eligibilă este de 516.603 
expoziţii având ca tematică fluviul.lei, valoare TVA de 127.260 lei, iar valoarea de 

cofinanţare de 22.043 lei. Perioada de Prin această investiţie se încearcă revitalizarea 
implementare  a proiectului este de 12 luni. spirituală şi culturală a comunei, dezvoltarea 

spiritului civic al locuitorilor, prin promovarea Pista pentru ciclişti se desfăşoară de-a lungul 
tradiţiilor culturale locale, cu ocazia fiecărei Drumului Naţional 31 Călăraşi- Olteniţa, pe 
manifestaţii cultural artistice.partea stângă , cu o lungime de 5641 m. 

Începe de la lacul Gălăţui din satul Rasa la km Pentru mai multe informaţii,
10 pe DN31, si se termină în satul Grădiştea în Oana-Denisa Glăvan
dreptul străzii Buzeşti. Pista are o lăţime de 1,0 

Primaria comunei Grădiştea, judet Călăraşim şi 29 platforme de încrucişare cu lungimea 
Tel: 0242/336.017 , E-mail: de 8 m şi lăţimea de 1,0 m, amplasate la cca. 
achizitiigradistea@yahoo.com200 m una de alta.

Organizarea licitaţiei publice cu strigare achiziţie al caietului de sarcini este de 20 lei 
pentru vânzarea unui teren aparţinând şi se va achita la casieria Primăriei 
domeniului privat al municipiului Olteniţa, în municipiului Olteniţa.
suprafaţă de 114 mp., situat în intravilanul Ofertanţii sunt obligaţi să depună până la 
municipiului Olteniţa, str. Barierei, nr. 1A, termenul limită de primire a documentaţiilor 
licitaţie publică organizată în conformitate cu necesare participării la licitaţie, dovada 
prevederile Regulamentului privind achitării garanţiei de participare, a 
organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice contravalorii caietului de sarcini şi a taxei de 
pentru concesionarea / închirierea / participare la licitaţie.
vânzarea bunurilor aparţinând domeniului Anunţul privind licitaţia publică cu strigare 
privat / închirierea bunurilor aparţinând pentru vânzarea spaţiului de mai sus, va fi 
domeniului public al municipiului Olteniţa, cu afişat la panoul de afişaj al primăriei 
modificările ulterioare, cât şi cu prevederile începând cu data de 27.06.2018. 
Legii nr. 215/2001 privind administraţia 

Solicitări de clarificări cu privire la publică locală, cu modificările şi completările 
documentaţia de atribuire pot fi depuse la ulterioare. 
sediul Primăriei municipiului Olteniţa, Birou 

Data, ora şi locul de deschidere a ofertelor: 
Registratură, sau pot fi transmise prin fax la 

03.08.2018, ora 11:00, la sediul Primăriei 
nr. 0242/515087, e-mail 

municipiului Olteniţa, b-dul Republicii nr. 40.
achizitii.primariaoltenita@gmail.com  cu cel 

Preţul minim de pornire al licitaţiei este puţin 4 zile lucrătoare înainte de data limită 
echivalentul în lei la data efectuării plăţii a pentru depunerea ofertelor.          
24,35 euro/mp (curs B.N.R.) cu salt de 

Durata în care ofertanţii rămân angajaţi prin supralicitare de 10% inclus. La preţul 
termenii ofertelor lor: până la încheierea adjudecat se va adăuga T.V.A.
contractului. 

Pasul minim de creştere al licitaţiei este de 
PRIMAR,    Întocmit,  10%.

              Ţone PetreOfertanţii pot depune documentaţiile 
necesare participării la licitaţie până la data NOTĂ: 
şi ora limită de: 01.08.2018, ora 11:00, la 

Primăria municipiului Olteniţa
registratura Primăriei municipiului Olteniţa, 

B-dul Republicii, nr.40 ; tel /fax: 0242/515087într-un singur exemplar original. 
Cod postal 915400, Judeţul Călăraşi  Documentele licitaţiei se vor pune la 
Cod fiscal: 4294103; Banca: Trezoreria dispoziţie începând cu data de 27.06.2018 la 
Olteniţasediul Primăriei municipiului Olteniţa, b-dul 
Cont IBAN: RO61TREZ24A510103200109XRepublicii, nr. 40, etaj 2, camera 22. Preţul de 

Zavalaş Liviu

GĂLBINAŞU C. MIRELA ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ, loc. Radovanu, jud. Călăraşi, 
telefon 0723181726, solicită autorizaţie de 

mediu pentru obiectivul FERMĂ - 
ÎNZESTRAREA FERMEI VEGETALE CU UTILAJE 

AGRICOLE, amplasat În loc Radovanu.

În temeiul Hotărârii teren, construcţii, precum şi logistic al mediului de 
Guvernului nr. 266/ amenajări, obiecte de afaceri; social – unităţi de 
24.04.2018, publicată în asistenţă medicală, sociale inventar, mijloace fixe ce fac 
Monitorul Oficial al şi zonă de spaţii locative, parte din starea de fixaţie a 
României, Partea I, nr. 381/ cultural; sportiv şi de imobilului.
03.05.2018, se transmite din agrement. Avem un termen Astfel, Consiliul Judeţean 

de 10 ani ca să respectăm domeniul public al statului şi Călăraşi a preluat o 
această destinaţie şi suntem din administrarea suprafaţă construită/ 
pregătiţi să începem Ministerului Apărării desfăşurată totală de 3.314 
procedurile pentru Naţionale în domeniul public mp şi suprafaţă de teren de 
demararea investiţiilor”,  al judeţului Călăraşi, imobil 7,9544 ha. 
declară Vasile Iliuţă, integral 1318 Călăraşi, situat „Potrivit protocolului pe 
preşedintele Consiliului în extravilanul municipiului utilizat în vederea creării de care l-am încheiat cu 
Judeţean Călăraşi. Călăraşi, judeţul Călăraşi, cu infrastructură în domeniile: Ministerul Apărării 
Biroul de presă al Consiliului economic – zonă de valoarea de inventar Naţionale, după preluarea 

Judeţean Călăraşiobiective pentru sprijinul 3.383.386,83 lei, prevăzut cu imobilului acesta va fi 

ECOAQUA SA Călăraşi anunţă finalizarea Studiului de 
Fezabilitate pentru dezvoltarea infrastructurii de apă 
potabilă şi apă uzata în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa

ECOAQUA SA Calarasi a 
aprobat faza SF a 
Proiectului regional de 
dezvoltare a  
infrastructurii de apa si 
apa uzata pentru aria de 
operare a operatorului  
regional in judetele 
Calarasi si Ialomita, în 
perioada  2014-2020  pe 
care l-a depus la 
Ministerul Fondurilor 
Europene, Directia 
Generală Programe 
Europene Infrastructură 
Mare, in vederea 
finantarii prin fondurile 
europene, program 
POIM  Axa 3.2 Creşterea 
nivelului de colectare şi 
epurare a apelor uzate 
urbane, precum şi a 
gradului de asigurare a 
alimentării cu apă 
potabilă a populaţiei.

Nivelul investitiilor 
prevazute prin acest 
proiect se ridica la 
valoarea de 320 
milioane de euro, in care 
sunt cuprinse 
dezvoltarea sistemelor 
de alimentare cu apa si 
de canalizare-epurare in 
33 de Unitati 
Administrativ Teritoriale 
(UAT), respectiv 92 de 
localitati.

Principalii indicatori 
tehnici ai proiectului 
sunt:

R O M Â N I A
J U D E Ţ U L    C Ă L Ă R A Ş 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 Ţ A

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

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIŢA ANUNŢĂ

Sorin Vrăjitoru, iniţiativă legislativă pentru reducerea 
vârstei standard de pensionare a călărăşenilor cu doi ani

La Parlament dacă vrei 
să nu munceşti, nu 
munceşti. Dacă te 
interesează ceva pentru 

oraşul tău, pentru cei care ţi-au 
acordat votul şi te-au trimis în 
Parlament, faci ceea ce este posibil 
să poţi să aduci acest oraş, acest 
judeţ în rândul celorlalţi.
Colegii ei cu care am vorbit au 
identificat şi ei la fel în oraşele lor 
aceleaşi probleme. Textul de lege 
este din 2010, nu este de acum, şi eu 
am venit cu completări.”

Sorin Vrăjitoru, 
deputat PSD Călăraşi

Ceea ce făcut prietenul meu, 
Sorin Vrăjitoru, este o 
iniţiativă lăudabilă 
deoarece din ceea ce a 

prezentat dumnealui impactul de ridică 
undeva la 15.000 de potenţiali 
beneficiari ai acestei prevederi 
legislative. E adevărat „Cu o floare nu se 
poate face primăvară!” dar demersul 
este lăudabil şi mă simt dator să fiu 
alături de domnul deputat Sorin Vrăjitoru 
referitor la această iniţiativă legislativă 
pentru că sunt ferm convins că a fost o 
muncă titanică să angreneze toate aceste 
date, să ceară toate informaţiile.”

Liviu Oltenacu, director Agenţia 
Judeţeană pentru Plăţi şi Prestaţii Sociale 

Călăraşi

Legea nr. 144/2017 pentru modificarea 
alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice. 

Text publicat în M.Of. al României. În 
vigoare de la 01 iulie 2017

Alineatul (5) al articolului 65 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 
decembrie 2010, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
" (5) Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în 
zonele afectate de poluarea remanentă din cauza 
extracţiei şi prelucrării minereurilor neferoase cu 
conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, 
mangan, fluor, clor, a pulberilor metalice şi/sau de 
cocs metalurgic, precum şi a emisiilor de amoniac şi 
derivate, respectiv Baia Mare, Copşa Mică, Zlatna, 
Târgu Mureş, Slatina, Turnu Măgurele şi Râmnicu 
Vâlcea pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, 
beneficiază de reducerea vârstei standard de 
pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. 
(4)."
Această lege a fost adoptată de Parlamentul 
României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale 
art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

Ciclism prin Grădiştea 
- tradiţii, cultură şi natură

ANUNŢ

Primăria Călăraşi

ANUNŢ DE NEGOCIERE DIRECTĂ
ANL şi Consiliul Judeţean vor construi locuinţe 

de serviciu pentru specialişti pe un teren 
situat pe B-dul Nicolae Titulescu din Călăraşi

Consiliul Judeţean a preluat de la MApN 
unitatea de radio locaţie şi fost poligon 
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b) Bugetul propriu al judeţului spre finanţare proiectul „Locuinţe de În sedința ordinară de plen a 
Călăraşi, valoare: 730.717, 56 lei, din serviciu şi reţele tehnico-edilitare Consiliului Judeţean, 
care C+M în valoare de 324.664,50 lei, (alimentare cu apă, canalizare, gaze desfăşurată joi au fost aprobați pentru „Reţele tehnico-edilitare naturale, electrice) şi circuite 

indicatorii tehnico-economici ai (alimentare cu apă, canalizare, gaze carosabile, pietonale, amenajare spaţii 
obiectivului de investiții naturale, electrice, telecomunicaţii, verzi B-dul Nicolae Titulescu nr. 1 bis, 

circuite carosabile, pietonale, „Locuinţe de serviciu şi reţele Municipiul Călăraşi – faza SF, inclusiv 
amenajare spaţii verzi, împrejmuire)” – taxe, avize”, cuprinzând Subsol tehnico-edilitare (alimentare cu 
Faza Studiu de fezabilitate. tehnic+P+4E. Aceasta investiţie este apă, canalizare, gaze naturale, 
Durata estimată a execuției: cuprinsă în lista de investiţii a acestei electrice) şi circuite carosabile, 
- 12 luni de la ordinul de începere instituţii, dar cu condiţia realizării de pietonale, amenajare spaţii pentru execuţie lucrări – blocul de către Consiliul Judeţean Călăraşi a 

verzi, B-dul Nicolae Titulescu locuinţe; Studiului de fezabilitate aferent acestei 
nr. 1 bis, Municipiul Călăraşi – - 12 luni de la ordinul de începere investiţii.

pentru execuţie lucrări – amenjări faza SF, inclusiv taxe, avize” În vederea realizării acestui obiectiv de 
exterioare şi reţele exterioare; investiţii, Consiliul Județean Călărași, 

Suprafaţa terenului pe care se va Consiliul Județean Călărași a prin Hotărârea nr. 58 din 29.03.2018 a 
construe imobilul este de 1522,67 m.p. achiziţionat de la Societatea Drumuri şi transmis imobilul, pe durata execuţiei 
(respectiv 1522,15 m.p., aşa cum Poduri S.A. Călăraşi, un teren cu nr. lucrărilor, în folosința gratuită a rezultă din măsurătorile cadastrale). Cadastral 2356, înscris în Cartea 

Agenției Naționale pentru Locuințe.Construcţia este un bloc prevăzut cu Funciară nr. 20426 a localității Călărași 
Imobilul va avea următoarea 30 de apartamente: Subsol situat în Municipiul Călăraşi, B-dul 
configuraţie spațială:Tehnic+P+4E, repartizate , câte 6/etaj, Nicolae Titulescu, nr. 1 bis, în 

astfel: 1 gasonieră; 1 apartament de 3 conformitate cu prevederile Hotărârii La parter imobilul va avea 7 
camere; 4 apartamente de 2 camere; Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 75 din apartamente, prevăzute cu baie, 

27.04.2017 privind trecerea în Valoarea totală a investiţiei, conform bucătărie, dormitor, hol şi living, 
domeniul public al judeţului Călăraşi a Devizului general, este 5.493.112,88 lei inclusiv spaţii comune casa scării, 
unor bunuri din patrimoniul acestei fără T.V.A., din care C+M 4.589.757,78 coridor şi tehnic.
societăţi.lei, fără T.V.A., conform standardelor La etajul curent imobilul va avea 6 

de cost, defalcată după cum urmează: Pe suprafaţa acestuia, de 1522,67 m.p. apartamente, prevăzute cu baie, 
(respectiv 1522,15 m.p., aşa cum a) Bugetul de stat – Ordonator bucătărie, dormitor, hol şi living, 
rezultă din măsurătorile cadastrale), se principal de credite: Ministerul inclusiv spaţii comune casa scării, 
află o fundație de bloc a cărui Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

coridor şi tehnic.construcție a început cu mai mulți ani Publice, prin Agenţia Naţională pentru 
Suprafaţa totală/apartament va fi de în urmă, dar care, din lipsa fondurilor Locuinţe, valoare:  4.762.395,32 lei, 
52,47 m², iar suprafaţa totală a etajului necesare continuării și finalizării, a fost din care C+M în valoare de 
curent va fi de 435,28 m².” se arată în amânată în mod repetat.4.265.093,28 lei, pentru construirea 
Expunerea de Motive la proiectul de unui bloc de locuinţe pentru Consiliul Judetean Călăraşi a depus la 
hotărâre.specialişti; Agenţia Naţională pentru Locuinţe, 

n PSD Călăraşi

Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani uzină cocsochimică este prevăzută ca şi sit luni de zile lucrez la această iniţiativă 
în zonele afectate de poluare remanentă contaminat la poziţia 74, într-un inventar al legislativă pe care am depus-o la Parlament. 
beneficiază de reducerea vârstei standard de sit-urilor contaminate la nivel naţional. Cu acest prilej vreau să mulţumesc doamnei 
pensionare cu doi ani fără penalizarea director Teodorescu de la DSP, doamnei 
stabilită pentru pensia anticipată parţială, Păun de la APM, domnului Dragu de la INS 
potrivit Legii 144 / 2017  pentru modificarea precum şi consilierilor mei care m-au ajutat 
alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 să documentez toată această iniţiativă 
privind sistemul unitar de pensii publice. legislativă. Pentru că este destul de greu să 

o treci prin Parlament, pentru Călăraşi fiind În categoria zonelor afectate de poluare 
decât doi parlamentari. Există o remanentă ar putea intra şi municipiul 
documentaţie solidă.Călăraşi şi comuna Modelu graţie unei 

iniţiative legislative depusă la Parlament de Vreau să vă spun că este o mândrie 
deputatul PSD Călăraşi, Sorin Vrăjitoru. „Am personală. Chiar dacă am ajuns mai târziu în 
ţinut să vă informez despre ultima iniţiativă Parlament, această iniţiativă legislativă este 
legislativă pe care am depus-o în această susţinută de 40 de parlamentari, colegi de-ai 
săptămână în Parlamentul României. Din mei. Este introdusă în procedură de urgenţă. 
punctul meu de vedere extrem de benefică Trebuie să meargă mai întâi la Senat, 
pentru toţi călărăşenii dar şi pentru Camera Deputaţilor este camera 
locuitorii comuniei Modelu. Dacă reuşim să decizională. Are de parcurs câţiva paşi 
o trecem prin Parlament, se va reduce vârsta procedurali. Eu sper că putem ieşi cu ea în 
de pensionare cu doi ani de zile a tuturor toamnă.” a conchis deputatul PSD, Sorin 
locuitorilor care au domiciliat 30 de ani în Vrăjitoru.
aceste două localităţi.
Iniţiativa legislativă are ca obiect de 
reglementare amendarea Art. 65 din Legea Acest fapt ne dă dreptul să mergem la acest 
263/2010, Legea pensiilor, prin care articol de lege şi să introducem pe listă şi 
municipiul Călăraşi va fi introdus în acest Călăraşiul pentru a beneficia de această 
text de lege pentru a beneficia locuitorii reducere a vârstei standard de pensionare. 
municipiului de această reducere a vârstei Pentru municipiul Călăraşi, din date oficiale 
standard de pesnionare, fără să le fie de la Casa de Pensii, 13.490 de persoane, 
afectate drepturile băneşti. În concluzie, să localitatea Modelu 1.309 persoane ar putea 
fiu mai puţin tehnic, până în 2030, toţi beneficia de prevederile acestei legi. 
călărăşenii vor putea să iasă la pensie mai Ultimele 3 oraşe care au fost introduse în 
devreme cu 2 ani de zile fără să le fie mai 2017, în acest text de lege au fost: 
afectate aceste drepturi băneşti.” a declarat Slatna, Turnu Măgurele şi Rm Vâlcea.” a 
joi în cadrul unei conferinţe de presă explicat Vrăjitoru.
parlamentarul social – democrat. Deputatul călărăşean a mai precizat că de 3 
Sorin Vrăjitoru a explicat şi motivele care au luni munceşte la această iniţiativă legislativă 
stat la baza acestui demers „În cazul şi care are susţinerea a 40 de parlamentari. 
Călăraşiului, am identificat sursa de poluare Potrivit procedurii, iniţiativa va fi mai întâi 
remanentă, aceasta fiind uzina cocsochimică discutată în Senat şi apoi în Camera 
din cadrul Combinatului Siderurgic. Această Deputaţilor care este for decizional. „De 3 

1. Informaţii generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail a persoanei de contact:

MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, cod fiscal 4445370, cu sediul în str. 
Bucuresti, nr. 140 A, Municipiul Călăraşi, Judeţ Călăraşi, 
telefon/fax  0242311031, e-mail 
ana.selaru@primariacalarasi.ro

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului/bunurilor  care urmează să 
fie concesionat/e:

Obiectul concesiunii este reprezentat  de un imobil teren 
aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, în 
suprafaţă de 572 mp, situat in Călărasi, str. General  Leonard 
Mociulschi nr. 1 având ca destinaţie edificare spaţiu pentru 
prestări servicii;

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1 Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire:  persoanele pot intra în posesia documentaţiei 
de atribuire înaintând o solicitare scrisă în acest sens.

3.2 Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului de la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire:  Serviciul Investiţii şi 
Infrastructura (etajul 2)din cadrul primăriei Municipiului 
Călăraşi

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG 54/2006: 
Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia solicitantului 
contra cost, la o valoare de 50 de lei, plătibili la casieria 
unităţii.

3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.07.2018, ora 
16:30

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 10.07.2018, ora 
16:30

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Municipiului Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 140 A, Compartimetul 
Investiţii şi Infrastructură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: fiecare participant poate depune doar o singură ofertă 
pe suprafaţă, într-un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura procedura de negociere 
directă: 11.07.2018, începând cu ora 12:00

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail a instantei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele  
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Călăraşi, str. Bucureşti 
nr. 106, 910068 – Călăraşi, jud. Călăraşi. Tel. 0242311947; 
0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 28.06.2018

PRIMAR

Drăgulin Daniel Ştefan

În 29 iunie, la Grădiştea se va serba Ziua Comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi a 
Internaţională a Dunării. Această zi marchează implementat proiectul „Piste pentru 
semnarea Convenţiei privind cooperarea ciclişti – cale de valorificare a tradiţiilor şi 
pentru protecţia şi utilizarea durabilă a potenţialului economico-social al 
fluviului Dunărea, eveniment care a avut loc comunei Grădiştea, judeţul Călăraşi” şi 
pe 29 iunie 1994, la Sofia (Bulgaria). 

„Conservarea specificului local prin Ansamblul Folcloric “Brâuleţul Dunării” va 
organizarea de târguri tradiţionale şi susţine un spectacol la Căminul Cultural, acolo 
evenimente culturale, utilizarea unde vor fi amplasate şi cele două casuţe de 
mijloacelor de prezentare on-line a lemn destinate valorificării produselor locale. 
patrimoniului natural şi cultural al Vor fi iniţiate concursuri pentru elevii şcolilor 

din localitate care vor avea ca tematică comunei Grădiştea”
Dunărea, modalităţi de conservare a Valoare totală a proiectului este de 665.906 
patrimoniului Dunărean. Vor fi organizate lei, din care valoarea eligibilă este de 516.603 
expoziţii având ca tematică fluviul.lei, valoare TVA de 127.260 lei, iar valoarea de 

cofinanţare de 22.043 lei. Perioada de Prin această investiţie se încearcă revitalizarea 
implementare  a proiectului este de 12 luni. spirituală şi culturală a comunei, dezvoltarea 

spiritului civic al locuitorilor, prin promovarea Pista pentru ciclişti se desfăşoară de-a lungul 
tradiţiilor culturale locale, cu ocazia fiecărei Drumului Naţional 31 Călăraşi- Olteniţa, pe 
manifestaţii cultural artistice.partea stângă , cu o lungime de 5641 m. 

Începe de la lacul Gălăţui din satul Rasa la km Pentru mai multe informaţii,
10 pe DN31, si se termină în satul Grădiştea în Oana-Denisa Glăvan
dreptul străzii Buzeşti. Pista are o lăţime de 1,0 

Primaria comunei Grădiştea, judet Călăraşim şi 29 platforme de încrucişare cu lungimea 
Tel: 0242/336.017 , E-mail: de 8 m şi lăţimea de 1,0 m, amplasate la cca. 
achizitiigradistea@yahoo.com200 m una de alta.

Organizarea licitaţiei publice cu strigare achiziţie al caietului de sarcini este de 20 lei 
pentru vânzarea unui teren aparţinând şi se va achita la casieria Primăriei 
domeniului privat al municipiului Olteniţa, în municipiului Olteniţa.
suprafaţă de 114 mp., situat în intravilanul Ofertanţii sunt obligaţi să depună până la 
municipiului Olteniţa, str. Barierei, nr. 1A, termenul limită de primire a documentaţiilor 
licitaţie publică organizată în conformitate cu necesare participării la licitaţie, dovada 
prevederile Regulamentului privind achitării garanţiei de participare, a 
organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice contravalorii caietului de sarcini şi a taxei de 
pentru concesionarea / închirierea / participare la licitaţie.
vânzarea bunurilor aparţinând domeniului Anunţul privind licitaţia publică cu strigare 
privat / închirierea bunurilor aparţinând pentru vânzarea spaţiului de mai sus, va fi 
domeniului public al municipiului Olteniţa, cu afişat la panoul de afişaj al primăriei 
modificările ulterioare, cât şi cu prevederile începând cu data de 27.06.2018. 
Legii nr. 215/2001 privind administraţia 

Solicitări de clarificări cu privire la publică locală, cu modificările şi completările 
documentaţia de atribuire pot fi depuse la ulterioare. 
sediul Primăriei municipiului Olteniţa, Birou 

Data, ora şi locul de deschidere a ofertelor: 
Registratură, sau pot fi transmise prin fax la 

03.08.2018, ora 11:00, la sediul Primăriei 
nr. 0242/515087, e-mail 

municipiului Olteniţa, b-dul Republicii nr. 40.
achizitii.primariaoltenita@gmail.com  cu cel 

Preţul minim de pornire al licitaţiei este puţin 4 zile lucrătoare înainte de data limită 
echivalentul în lei la data efectuării plăţii a pentru depunerea ofertelor.          
24,35 euro/mp (curs B.N.R.) cu salt de 

Durata în care ofertanţii rămân angajaţi prin supralicitare de 10% inclus. La preţul 
termenii ofertelor lor: până la încheierea adjudecat se va adăuga T.V.A.
contractului. 

Pasul minim de creştere al licitaţiei este de 
PRIMAR,    Întocmit,  10%.

              Ţone PetreOfertanţii pot depune documentaţiile 
necesare participării la licitaţie până la data NOTĂ: 
şi ora limită de: 01.08.2018, ora 11:00, la 

Primăria municipiului Olteniţa
registratura Primăriei municipiului Olteniţa, 

B-dul Republicii, nr.40 ; tel /fax: 0242/515087într-un singur exemplar original. 
Cod postal 915400, Judeţul Călăraşi  Documentele licitaţiei se vor pune la 
Cod fiscal: 4294103; Banca: Trezoreria dispoziţie începând cu data de 27.06.2018 la 
Olteniţasediul Primăriei municipiului Olteniţa, b-dul 
Cont IBAN: RO61TREZ24A510103200109XRepublicii, nr. 40, etaj 2, camera 22. Preţul de 

Zavalaş Liviu

GĂLBINAŞU C. MIRELA ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ, loc. Radovanu, jud. Călăraşi, 
telefon 0723181726, solicită autorizaţie de 

mediu pentru obiectivul FERMĂ - 
ÎNZESTRAREA FERMEI VEGETALE CU UTILAJE 

AGRICOLE, amplasat În loc Radovanu.

În temeiul Hotărârii teren, construcţii, precum şi logistic al mediului de 
Guvernului nr. 266/ amenajări, obiecte de afaceri; social – unităţi de 
24.04.2018, publicată în asistenţă medicală, sociale inventar, mijloace fixe ce fac 
Monitorul Oficial al şi zonă de spaţii locative, parte din starea de fixaţie a 
României, Partea I, nr. 381/ cultural; sportiv şi de imobilului.
03.05.2018, se transmite din agrement. Avem un termen Astfel, Consiliul Judeţean 

de 10 ani ca să respectăm domeniul public al statului şi Călăraşi a preluat o 
această destinaţie şi suntem din administrarea suprafaţă construită/ 
pregătiţi să începem Ministerului Apărării desfăşurată totală de 3.314 
procedurile pentru Naţionale în domeniul public mp şi suprafaţă de teren de 
demararea investiţiilor”,  al judeţului Călăraşi, imobil 7,9544 ha. 
declară Vasile Iliuţă, integral 1318 Călăraşi, situat „Potrivit protocolului pe 
preşedintele Consiliului în extravilanul municipiului utilizat în vederea creării de care l-am încheiat cu 
Judeţean Călăraşi. Călăraşi, judeţul Călăraşi, cu infrastructură în domeniile: Ministerul Apărării 
Biroul de presă al Consiliului economic – zonă de valoarea de inventar Naţionale, după preluarea 

Judeţean Călăraşiobiective pentru sprijinul 3.383.386,83 lei, prevăzut cu imobilului acesta va fi 

ECOAQUA SA Călăraşi anunţă finalizarea Studiului de 
Fezabilitate pentru dezvoltarea infrastructurii de apă 
potabilă şi apă uzata în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa

ECOAQUA SA Calarasi a 
aprobat faza SF a 
Proiectului regional de 
dezvoltare a  
infrastructurii de apa si 
apa uzata pentru aria de 
operare a operatorului  
regional in judetele 
Calarasi si Ialomita, în 
perioada  2014-2020  pe 
care l-a depus la 
Ministerul Fondurilor 
Europene, Directia 
Generală Programe 
Europene Infrastructură 
Mare, in vederea 
finantarii prin fondurile 
europene, program 
POIM  Axa 3.2 Creşterea 
nivelului de colectare şi 
epurare a apelor uzate 
urbane, precum şi a 
gradului de asigurare a 
alimentării cu apă 
potabilă a populaţiei.

Nivelul investitiilor 
prevazute prin acest 
proiect se ridica la 
valoarea de 320 
milioane de euro, in care 
sunt cuprinse 
dezvoltarea sistemelor 
de alimentare cu apa si 
de canalizare-epurare in 
33 de Unitati 
Administrativ Teritoriale 
(UAT), respectiv 92 de 
localitati.

Principalii indicatori 
tehnici ai proiectului 
sunt:

R O M Â N I A
J U D E Ţ U L    C Ă L Ă R A Ş 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 Ţ A

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

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIŢA ANUNŢĂ

Sorin Vrăjitoru, iniţiativă legislativă pentru reducerea 
vârstei standard de pensionare a călărăşenilor cu doi ani

La Parlament dacă vrei 
să nu munceşti, nu 
munceşti. Dacă te 
interesează ceva pentru 

oraşul tău, pentru cei care ţi-au 
acordat votul şi te-au trimis în 
Parlament, faci ceea ce este posibil 
să poţi să aduci acest oraş, acest 
judeţ în rândul celorlalţi.
Colegii ei cu care am vorbit au 
identificat şi ei la fel în oraşele lor 
aceleaşi probleme. Textul de lege 
este din 2010, nu este de acum, şi eu 
am venit cu completări.”

Sorin Vrăjitoru, 
deputat PSD Călăraşi

Ceea ce făcut prietenul meu, 
Sorin Vrăjitoru, este o 
iniţiativă lăudabilă 
deoarece din ceea ce a 

prezentat dumnealui impactul de ridică 
undeva la 15.000 de potenţiali 
beneficiari ai acestei prevederi 
legislative. E adevărat „Cu o floare nu se 
poate face primăvară!” dar demersul 
este lăudabil şi mă simt dator să fiu 
alături de domnul deputat Sorin Vrăjitoru 
referitor la această iniţiativă legislativă 
pentru că sunt ferm convins că a fost o 
muncă titanică să angreneze toate aceste 
date, să ceară toate informaţiile.”

Liviu Oltenacu, director Agenţia 
Judeţeană pentru Plăţi şi Prestaţii Sociale 

Călăraşi

Legea nr. 144/2017 pentru modificarea 
alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice. 

Text publicat în M.Of. al României. În 
vigoare de la 01 iulie 2017

Alineatul (5) al articolului 65 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 
decembrie 2010, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
" (5) Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în 
zonele afectate de poluarea remanentă din cauza 
extracţiei şi prelucrării minereurilor neferoase cu 
conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, 
mangan, fluor, clor, a pulberilor metalice şi/sau de 
cocs metalurgic, precum şi a emisiilor de amoniac şi 
derivate, respectiv Baia Mare, Copşa Mică, Zlatna, 
Târgu Mureş, Slatina, Turnu Măgurele şi Râmnicu 
Vâlcea pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, 
beneficiază de reducerea vârstei standard de 
pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. 
(4)."
Această lege a fost adoptată de Parlamentul 
României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale 
art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

Ciclism prin Grădiştea 
- tradiţii, cultură şi natură

ANUNŢ

Primăria Călăraşi

ANUNŢ DE NEGOCIERE DIRECTĂ
ANL şi Consiliul Judeţean vor construi locuinţe 

de serviciu pentru specialişti pe un teren 
situat pe B-dul Nicolae Titulescu din Călăraşi

Consiliul Judeţean a preluat de la MApN 
unitatea de radio locaţie şi fost poligon 
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