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Responsabilitatea individuală e singura 
care există şi pe care ne putem baza. Este 
şi o valoare liberală.
Când eu îmi asum responsabilitatea 
pentru felul în care mă simt, pentru câţi 
bani fac, pentru starea sănătaţii mele, 
pentru felul în care arăt, pentru cât de 
dezvoltat sunt în interior, atunci am şanse 
să fiu un om de calitate.
După ce mi-am asumat responsabilitatea 
pentru mine, pot face un pas înainte şi să 
îi ajut pe cei mai apropiaţi mie, prin 
puterea exemplului meu. Să îi inspir şi 
motivez şi să îi învăţ cum să fie şi ei 
responsabili pentru propria lor persoană.
Apoi, împreună, îi putem învăţa pe cei din 
jurul nostru să fie responsabili şi astfel 
creăm o comunitate în care să trăim şi să 
ne simţim  bine.
*Oraşul nu înseamnă doar clădiri, şosele, 
parcuri, garduri, colţuri abandonate, 
conducte de apă, reţele de cabluri, ci mai 
ales interacţiuni între cetăţeni, contacte, 
relaţii sociale, situaţii de comunicare, 
directe şi indirecte. Toate acestea 
alcătuiesc complexitatea vieţii sociale 
urbane şi dau viaţă oraşelor. 

mânuţele noastre, cu creieraşele noastre frumos şi prietenos petru cetăţeni... Toate 
Oraşul reprezintă un sistem complex de şi cu sufletele pline de curaj şi entuziasm, acestea le lansez ca provocări şi pentru 
organizare socială, care implică o serie de să începem să reclădim din cenuşă ceea comunitatea noastră.
instituţii sociale şi o configuraţie tipică a ce am moştenit de la cei de dinaintea Municipalitatea, oricâţi oameni relaţiilor sociale. Acest lucru face ca noastră. Şi concret despre disciplina competenţi ar avea, nu poate rezolva utilizatorii oraşului, relaţiile sociale pe socială şi voluntariat. E timpul să arătăm singură aceste probleme. De aceea mă care ei le dezvoltă în oraş, modurile în că suntem o comunitate! gândesc la o mai intensă dezbatere care trăiesc şi locuiesc, problemele cu 

Am descris mai înainte elementele unei publică, sinceră a acestor probleme, la care se confruntă, spaţiul urban în 
filosofii  bune pentru comunitatea noastră interesul şi consideraţia administraţiei general, să facă obiectul preocupării 
şi am iniţiat împreună cu municipalitatea, petru participarea cetăţenilor la deciziile zilnice a municipalităţii.
cu asociaţii si organizaţii publice şi ulterior la participarea şi „Inovaţia socială reprezintă ideile noi care neguvernamentale, mai multe acţiuni şi responsabilitatea pentru punerea în transformă politicile şi practicile programe de îmbunătăţire a calităţii aplicare.dezvoltării locale. Ele ar putea reprezenta serviciilor municipale şii implicit a calităţii 

noi răspunsuri la nevoi de produse şi Viorel Ivanciu, vieţii cetăţenilor: disciplina urbanistică şi a 
servicii nesatisfăcute, sau moduri mai spaţiilor urbane, o mai mare preocupare Viceprimar al  municipiului Călăraşi
bune de îndeplinire a nevoilor existente'' pentru spaţiile verzi, colectarea selectivă a Preşedintele organizaţiei municipale  Azi despre asta vreau să dicutăm despre gunoiului, îmbunătăţirea infrastructurii 
idei noi: Să începem să ne ajutăm noi cu a PNL Călăraşirutiere şi pietonale, o preocupare pentru 
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Miercuri a fost o zi importantă indivizi "bine intenţionati", cu 
pentru Dunărea Călăraşi, echipă toate că nu merită luaţi în 
promovată în premieră în elita seamă de oamenii implicaţi 
fotbalului românesc. O comisie direct în realizarea acestui 
a Ligii Profesioniste de Fotbal a obiectiv, suntem într-o etapă 
inspectat astăzi stadiul lucrărilor nouă cu obiective de dezvoltare 
de modernizare a arenei Ion ale judeţului iar societatea îi va 
Comşa în vederea omologării exclude într-un final pentru că 
acesteia. După ce a felicitat este saturată de "părerologi şi 
conducerea clubului şi neisprăviţi" care au mascat şi 
autorităţile locale pentru maschează incompetenţa prin 
investiţiile derulate la stadion aruncarea în spaţiul public a 
într-un timp foarte scurt, unor informaţii total 
reprezentantul comisiei a decis neadevărate.
să acorde un nou termen de Suntem o administraţie care îşi 
omologare, următoarea „vizită” doreşte realizări. Suportăm şi remediate toate deficienţele echipa CJ acordând un nou 
fiind stabilită pentru 19 iulie. critici constructive, însă nu vom identificate astfel încât Dunărea termen pentru a remedia mici 

fi de acord niciodată cu critica să debuteze pe teren propriu deficienţe. Ceea ce părea 
Eduard Grama, directorul de dragul de a critica. Dacă ne-chiar din etapa a 2-a când va imposibil în urma cu două luni 
Direcţiei Dezvoltare din cadrul am fi aflat în altă ţară, vă spun întâlni campioana CFR Cluj. este astăzi posibil. Meciul cu 
Consiliului Judeţean Călăraşi sincer că oamenii s-ar fi “Astăzi (n.r. miercuri, 11 iulie), CFR intră în linie dreaptă, 
(foto dreapta), unul dintre mobilizat ca lucrărilew de la după vizita reprezentanţilor LPF partida se va disputa pe Arena 
artizanii acestui „succes” a stadion să se termine la timp. În avem o prima concluzie... "Ion Comşa". a spus Grama care 
declarat că toate eforturile România, Călăraşiul anului eforturile noastre nu au fost în a avut şi o replică pentru toţi 
întreprinse până acum n-au fost 2018, "spiritul civic" este pe zadar. Am trecut de un  moment contestatarii, unii dintre ei destul 
în zadar, subliniind că în facebook.” a conchis Eduard important, iar întreaga comisie de vocali în spaţiul virtual. “La 
termenul acordat de LPF vor fi Grama.a apreciat munca depusă de final le pot răspunde şi celorlalţi 

În urma discuţiilor pe care conducerea Primăriei Municipiului 
Călăraşi le-a avut, în cursul zilei de marţi, 10 iulie 2018, cu cea a 
operatorului  de salubrizare REBU, dorim să vă informăm 
următoarele:
- de la 1 august 2018, fiecare gospodărie din zona de case va 
primi săptămânal, din partea REBU, câte un sac de 120 l pentru 
colectarea materialelor reciclabile (plastic, metal, hârtie, 
carton) mai puţin sticlă. 
- atât operatorul de salubrizare, cât şi fiecare cetăţean, au 
obligativitatea, prin contract, de colecta selectiv, respectiv de a 
recicla deşeurile. Astfel, rugăm călărăşenii să folosească în mod 
corespunzător pubelele destinate materialelor reciclabile 
pentru ca, ulterior, toată responsabilitatea colectării selective 
să rămână numai în sarcina operatorului. 
- deşeurile provenite din construcţii/demolări NU sunt ridicate 
de REBU, aşadar NU le mai lăsaţi lângă platformele de gunoi. 
Acestea trebuie ridicate de societatea de salubrizare autorizată 
pentru transportul de deşeuri rezultate din demolări (Iridex 
Group Salubrizare, pe care o puteţi regăsi la numărul de telefon 
0738763659)
- resturile vegetale trebuie depozitate în aşa fel încât Serviciul 
Public Pavaje Spaţii Verzi să le poată ridica în mod periodic
Nerespectarea celor menţionate mai sus va duce automat la 
aplicarea de penalizări din partea Comisiei Europene pe acest 
segment al gestionării deşeurilor, cu repercusiuni asupra 
tarifului practicat de operator. În concluzie, cu repercusiuni 
asupra călărăşenilor, prin mărirea substanţială a tarifului.
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Referitor la problemele generate de organizarea de nunţi a cetăţenilor de 
etnie romă pe domeniul public, Primăria Municipiului Călăraşi face 
următoarele precizări:

În luna mai a avut loc, la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi, o întâlnire la 
care au participat reprezentanţii municipalităţii, ai Inspectoratului Judeţean 
de Poliţie Călăraşi, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi şi ai Poliţiei 
Locale a municipiului Călăraşi, precum şi reprezentanţii cetăţenilor de etnie 
romă.

Potrivit discuţiilor purtate, cetăţenilor romi li s-a adus la cunoştinţă că 
organizarea acestor evenimente trebuie să se desfăşoare fără a fi blocate 
străzi, fără ocuparea domeniului public, iar volumul muzicii să fie la un nivel 
care să nu perturbe liniştea publică.

De asemenea, li s-a adus la cunoştinţa că nerespectarea prevederilor legale 
constituie contravenţie, iar cei ce nu vor respecta legile în vigoare vor primi 
amenzi şi li se vor întocmi dosare penale.

❗”Cetăţenii de etnie romă trebuie să înţeleagă că nu pot fi mai presus de 
lege. Primăria Călăraşi nu a emis şi nici nu va emite nici o autorizaţie pentru 
desfăşurarea unor astfel de evenimente pe domeniul public, iar eu nu voi 
tolera aşa ceva. Solicit Poliţiei Locale, Poliţiei Municipiului Călăraşi şi 
Jandarmeriei să îşi facă datoria. 

Nu este normal ca cineva să facă evenimente producătoare de zgomot. N-au 
decât să facă orice fel de evenimente doresc, de orice anvergură, nimeni nu 
îi intimidează, nu au decât să îşi manifeste tradiţiile, dar să le organizeze în 
linişte sau în afara oraşului. 

Cunosc şi faptul că amenzile pentru astfel de manifestari sunt chiar ridicole. 
Amenzile aplicate pentru astfel de acţiuni sunt de la 300 până la 6000 de lei. 

Sunt de părere că în toate cazurile, după ce Poliţia Locală aplică amenzile ce 
se impun, acelaşi lucru ar trebui să facă şi celelalte forţe de ordine abilitate, 
jandarmerie şi poliţie, şi să elibereze domeniul public, conform legii”, a 
precizat primarul municipiului, Daniel Ştefan Drăgulin.

Primăria Municipiului Călăraşi face precizarea că nu există vreo prevedere 
legală în conformitate cu care să se acorde autorizaţii care să permită 
desfăşurarea acestor evenimente şi că sesizările privind nerespectarea 
condiţiilor de desfăşurare ale acestor evenimente (blocarea străzilor, 
ocuparea domeniului public, gălăgie, muzică la un nivel sonor ridicat) se pot 
face la numărul de telefon 0242.313.525 – Poliţia Locală şi la numărul unic 
de urgenţă 112.
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n PNL Călăraşi

Conducerea Consiliului 
Judeţean Călăraşi a anunţat pe 
pagina oficială de facebook a 
instituţiei că au demarat 
lucrările de asfaltare a 
Drumurilor Judeţene 401C şi 
412 care deservesc şi 
traversează teritoriile 
administrative ale comunelor 
Plătăreşti, Sohatu şi Gălbinaşi. 
Proiectul are o valoare de 
peste 21 de milioane de lei. 
“Astăzi, 4 iulie, au demarat 
lucrările de asfaltare pe drumurile judeţene 401 C şi 412, drumuri 
care deservesc şi traversează teritoriile administrative ale comunelor 
Platăreşti, Sohatu şi Gălbinaşi. Preşedintele Consiliului Judeţean 
Călăraşi, Vasile Iliuţă, alături de echipa tehnică din cadrul instituţiei, 
a fost prezent la deschiderea şantierului de lucru. Proiectul are o 
valoare de 21.140.775, 85 lei cu TVA şi reprezintă reabilitarea şi 
modernizarea următoarelor tronsoane de drum: Cucuieţi – Progresul 
- Sohatu - intersecţia cu DJ 412 şi Sohatu - DJ 402 (km 61+780).” este 
mesajul postat pe pagina de facebook a Consiliului Judeţean Călăraşi.

O comisie de la Liga Profesionistă de Fotbal, s-a aflat 
miercuri, 11 iulie, la Călăraşi, pe arena "Ion Comşa" 
pentru omologarea stadionului din Călăraşi în vederea 
disputării meciurilor echipei de pe teren propriu în  
Liga 1.
Reprezentantul comisiei a felicitat conducerea clubului 
şi autorităţile locale pentru investiţiile derulate la 
stadion într-un timp foarte scurt.
"Eforturile tuturor au fost recunoscute astăzi de 
reprezentanţii LPF. Dacă vremea ne va fi partener 
bun, vom termina întreaga investiţie în scurt timp. 
Mulţumesc celor implicaţi în tot procesul de 
modernizare, iar suporterilor le transmit sprijin şi 
răbdare. Vom juca acasă în condiţii optime." a 
declarat preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, 
Vasile Iliuţă.

Sursa Facebook Consiliul Judeţean Călăraşi

Miercuri, 11 iulie, a fost semnat acordul infracţiunilor contra proprietăţii, bărci 
de parteneriat între Consiliul Judeţean echipate cu camere cu vizibilitate redusă 
Călăraşi şi Municipalitatea Pavlikeni, (camera infraroşu sau termică) pentru 
districtul Veliko Târnovo, Bulgaria. intervenţie şi pază în zonele inundate, 

asigurând astfel accesul din apă; staţie de Documentul are ca obiect un proiectul 
lucru cu hartă GPS şi aplicaţie pentru "Managementul eficient al situaţiilor de 
maparea zonelor de inundaţii sau de urgenţă în regiunea transfrontalieră 
incendiu, care vor servi şi pentru Călăraşi - Veliko Târnovo", partener lider 
monitorizarea zonelor de intervenţie în - Consiliul Judeţean Călăraşi, partener 2- 
timp real şi a intervenţiei personalului – Municipalitatea Pavlikeni, Regiunea 
pentru IJJ Călăraşi.Veliko-Tarnovo, Bulgaria, partener 3- 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean În cadrul proiectului vor fi organizate 
Călăraşi ”General de brigada Barbu exerciţii comune şi vor fi elaborate şi 
Pârăianu” semnate parteneriate comune de către euro, cu capacitate de rulare atât pe 

ambele regiuni. Rezultatele proiectului drumuri publice cât şi pe teren accidentat 
Proiectul cu o valoare totală de 949 vor contribui la o mai bună protecţie a (teren mlăştinos, canale de irigaţii, vaduri 
799.45 euro are următoarele activităţi: populaţiei, în situaţii de urgenţă, prin etc.) şi în situaţii meteo periculoase 
BG - consolidarea malurilor râurilor din acţiuni de prevenire şi intervenţie, iar (zăpezi abundente, viscol) - pentru ISU 
Pavlikeni: Lucrări de reparaţie şi numărul populaţiei care va beneficia va fi Călăraşi; un vehicul de teren echipat cu 
reabilitare pentru îmbunătăţirea de peste 300 000 de persoane.camere de vizibilitate redusă (infraroşu 
conductivităţii albiei râurilor MIhalska şi sau termic) - va fi utilizat pentru a Acordul de parteneriat a fost semnat de 
Lomya. interveni în situaţii de urgenţă atât pentru preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, 
RO - achiziţionarea de echipamente de salvarea oamenilor, cât şi pentru animale Vasile Iliuţă şi de către primarul 
intervenţie specializate: autovehicul pe şi poate fi folosit cu uşurinţă pentru municipalităţii Pavlikeni, Emanuil 
şenile cu remorcă, în valoare de 300000 observarea caselor, asigurarea şi limitarea Manolov.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, a 
prezentat, recent, bilanţul activităţii sale şi a Executivului 
pe care-l conduce din vara anului 2016. “În aceşti 2 ani, 
am muncit mult mai mult la Consiliu decât o făceam, în 
privat la firmele mele” a spus în cadrul unei conferinţe de 
presă Vasile Iliuţă care a mai adăugat că valoarea 
proiectelor depuse şi aflate în diferite stadia se ridică la 
suma de 172 de milioane de euro. “Din 2016 şi până 
acum am accesat proiecte în valoare de 172 de milioane 
de euro. Proiectele legate de infrastructură însumează 
95 de milioane de euro şi vizează reabilitarea şi 
modernizarea a 280 de km de drumuri judeţene.” a mai 
susţinut preşedintele CJ Călăraşi.
Potrivit datelor prezentate, valoarea proiectelor semnate 
în 2017 este de 31.868.353,63 euro. În acest an, 
proiectele semnate sunt estimate la 55.482.579,50 euro.

Preşedintele 
Consiliului 
Judeţean, Vasile 
Iliuţă, a anunţat 
astăzi pe pagina 
personală de 
facebook că omul 
de afaceri, Marian 
Petre Miluţ, 
finanţatorul fostei 
echipe de fotbal Prefab Modelu se va alătura susţinătorilor 
Dunării punând la dispoziţia „galben – albaştrilor” arena de 
la Modelu pe care o deţine în concesiune precum şi mini 
hotelul construit în imediata vecinătate a sediului SC Prefab. 
„Preşedintele Consiliului de Administraţie al SC PREFAB SA, 
domnul Marian Petre Miluţ, vine alături de echipa 
Consiliului Judeţean Călăraşi în proiectul susţinerii sportului 
la malul Borcei. Domnia sa pune la dispoziţia AFC 
DUNĂREA, dar şi a oaspeţilor care ne vor călca terenul de 
fotbal, arena de la Modelu şi mini hotelul construit de firma 
pe care o reprezintă. Un gest "de echipă" al unui om valoros 
care merită respectul nostru.” este mesajul transmis de 
şeful CJ Călăraşi.

Consilierii judeţeni au aprobat continuarea 
activităţii societăţii Iridex pentru o 

perioadă de 90 de zile
Pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean, 
desfăşurată luni, 2 iulie, s-a aflat şi Hotărârea privind aprobarea 
demersurilor necesare asigurării operării Centrului de Management 
Integrat al Deşeurilor Ciocăneşti.

În absenţa colegilor de la PSD şi ALDE, consilierii judeţeni au aprobat 
continuarea activităţii societăţii Iridex Group Import – Export SRL pentru 
o perioadă de 90 de zile conform dispoziţiilor art. 33 alin. (3) din Legii 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2016, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în condiţiile Contractului nr. 1094 
din 24.05.2016 pentru delegarea operării centrului pentru managementul 
integrat al deşeurilor de la Ciocăneşti şi a staţiilor de transfer de la Lehliu-
Gară, Olteniţa, Călăraşi, precum şi a transportului deşeurilor de la  staţiile 
de transfer către centrul de management integrat.

De asemenea consilierii prezenţi şi-au dat acordul în privinţa altor două 
solicitări formulate de ADI Ecomanagement Salubris şi anume: 
mandatarea preşedintelui ADI Ecomanagement Salubris, Marius Eugen 
Fulga, să voteze modificarea statutului Asociaţiei, în sensul ca, procedura 
de licitaţie si încheiere a contractului de delegare pentru operarea 
Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Ciocăneşti să fie de 
competenţa ADI Ecomanagement Salubris, respectiv demararea 
procedurii pentru constatarea stării de urgenţă în paralel cu începerea 
procedurii legale pentru o noua atribuire a Centrului de Management 
Integrat al Deşeurilor Ciocăneşti.

n Consiliul Judeţean Călăraşi

E. Grama: Ceea ce părea imposibil în urmă cu două luni este 
astăzi posibil. Meciul cu CFR se va disputa pe Arena Ion Comşa!

n CJ Călăraşi

Au demarat lucrările de asfaltare 
pe drumurile judeţene 401 C şi 412

Acord de parteneriat între CJ Călăraşi şi Municipalitatea Pavlikeni 
pentru implementarea proiectului „Managementul eficient al situaţiilor 

de urgenţă în regiunea transfrontalieră Călăraşi - Veliko Târnovo“

n Dunărea Călăraşi

19 iulie este noul 
termen pentru 

omologarea stadionului

V. Iliuţă: În primii 2 ani de 
mandat, am accesat 172 de 

milioane de euro

n CJ Călăraşi

V. Iliuţă, după întâlnirea cu Miluţ: 
Un gest "de echipă" al unui om 

valoros care merită respectul nostru

Primăria Municipiului Călăraşi anunţă faptul că proiectele 
declarate câştigătoare ale contractelor de finanţare 
nerambursabilă din fonduri publice, conform Legii 
350/2005, având ca obiect ”Activităţi nonprofit de interes 
local pe anul 2018 – Domeniul Activităţi sportive şi de 
tineret” sunt următoarele:   
1. ”Dezvoltarea Baseball-ului în municipiul Călăraşi la 
nivel de seniori”- Asociaţia CLUBUL SPORTIV LEADERS 
CĂLĂRAŞI - 17.089 lei
2. ”Handbalul feminin  la Călăraşi – Promovăm sănătatea 
prin mişcare”- Asociaţia CLUBUL SPORTIV DANUBIUS 
CĂLĂRAŞI  - 147.600 lei

Grupul de întocmire şi monitorizare a Calendarului activităţilor dedicate Centenarului Marii Uniri, constituit în 
mod voluntar la nivelul judeţului Călăraşi, aduce la cunoştinţa călărăşenilor activităţile care se desfăşoară sub 
egida Centenarului în luna iulie: 

1. Perioada 02-31 iulie – BIBLIOVACANŢA organizată de BJCL (SA-SL) pentru copii (3-12 ani) 

2. Perioada 09-21 iulie -JUNIOR IT organizată de BJCL (Secţia copii) pentru copii (7-12 ani) 

3. 14 iulie - Lansare de album - Nicu Zotta, organizată de Muzeul Municipal, având partener pe Art Music Concept

4. 20 iulie - Noaptea alba a muzicii folk, organizată de CJCC în Parcul Dumbrava

Din Grupul constituit la propunerea Primăriei Municipiului Călăraşi fac parte următoarele instituţii: Instituţia 
Prefectului Judeţului Călăraşi, Consiliul Judeţean Călăraşi, Direcţia Judeţene pentru Cultură, Inspectoratul Şcolar al 
Judeţului Călăraşi, Primăria Municipiului Olteniţa, Protoieria Călăraşi, Muzeul Dunării de Jos, Muzeul Civilizaţiei 
Gumelniţa din Olteniţa, Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi şi Biblioteca Judeţene Călăraşi, 
secretariatul fiind asigurat de Muzeul Municipal Călăraşi.
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Viorel Ivanciu: E timpul să arătăm 
că suntem o comunitate!

Primăria Călăraşi a anunţat 
proiectele declarate câştigătoare 

conform Legii 350 / 2005

n Primăria Călăraşi

Discuţii purtate cu REBU 
despre reciclarea deşeurilor 

în municipiul Călăraşi

n Călăraşi

Primăria nu a emis şi nu emite 
autorizaţii pentru nunţile 

desfăşurate pe domeniul public!
Comitetul interministerial pentru Centenar a aprobat, Al doilea proiect pentru care a fost obţinută finanţare, 
în şedinţa din 6 iulie 2018, două proiecte depuse spre ”Eroi călărăşeni la Centenar”, se referă la organizarea 
finanţare de către Primăria Municipiului Călăraşi. Este unei expoziţii de fotografie cu imagini ale 
vorba de proiectul cu titlul ”Municipiul Călăraşi monumentelor comemorative de război dedicate 
sărbătoreşte Centenarul Marii Uniri”, pentru care eroilor morţi în Primul Război Mondial, la realizarea 
suma solicitată a fost de 150.000 de lei, şi de proiectul unui album cu imagini ale monumentelor 
”Eroi călărăşeni la Centenar”, pentru care suma comemorative de război şi a unei plachete cu eroi 
solicitată a fost de 148.528 de lei. călărăşeni. În vederea realizării expoziţiei, vor fi 

inventariate monumentele eroilor din judeţul Călăraşi, 
vor fi fotografiate şi descrise. Activitatea va fi Primul proiect, ”Municipiul Călăraşi sărbătoreşte 
coordonată de Primăria Municipiului Călăraşi, prin Centenarul Marii Uniri”, îşi propune organizarea şi 
experţii Muzeului Municipal Călăraşi şi se va desfăşura desfăşurarea unei manifestări cultural-artistice de 
în parteneriat cu Consiliul Judeţean Călăraşi, prin anvergură în ziua de 1 Decembrie, cu ocazia sărbătoririi 
experţii Muzeului Dunării de Jos, şi Primăria Centenarului Marii Uniri. Manifestările vor fi structurate 
Municipiului Olteniţa, prin experţi ai Muzeului în două etape ale zilei de 1 Decembrie 2018. Etapa de 
Civilizaţiei Gumelniţa. Expoziţia fotografică va fi dimineaţă se va constitui în componenta oficială pentru 
deschisă în localităţi înfrăţite cu municipiul Călăraşi, şi programul solemn reprezentat de ceremonialul militar 
anume Silistra şi Razgrad din Bulgaria şi oraşul Călăraşi şi religios, dar şi de un program artistic de interpretări 
din Republica Moldova. de poezii şi cântece patriotice adecvate evenimentului 

ce va fi susţinut de elevi din municipiul Călăraşi. A doua Menţionăm faptul că pentru cele două proiecte 
etapă se va desfăşura în seara zilei de 1 Decembrie, cofinanţarea Primăriei Municipiului Călăraşi este de 
când călărăşenii vor putea participa la un eveniment 10%.
cultural artistic cu specific naţional. BIROUL DE PRESĂ

Comitetul interministerial a aprobat, spre 
finanţare, două proiecte ale Primăriei Călăraşi

n Călăraşi

Activităţile ce se vor desfăşura în luna iulie sub egida Centenarului
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Responsabilitatea individuală e singura 
care există şi pe care ne putem baza. Este 
şi o valoare liberală.
Când eu îmi asum responsabilitatea 
pentru felul în care mă simt, pentru câţi 
bani fac, pentru starea sănătaţii mele, 
pentru felul în care arăt, pentru cât de 
dezvoltat sunt în interior, atunci am şanse 
să fiu un om de calitate.
După ce mi-am asumat responsabilitatea 
pentru mine, pot face un pas înainte şi să 
îi ajut pe cei mai apropiaţi mie, prin 
puterea exemplului meu. Să îi inspir şi 
motivez şi să îi învăţ cum să fie şi ei 
responsabili pentru propria lor persoană.
Apoi, împreună, îi putem învăţa pe cei din 
jurul nostru să fie responsabili şi astfel 
creăm o comunitate în care să trăim şi să 
ne simţim  bine.
*Oraşul nu înseamnă doar clădiri, şosele, 
parcuri, garduri, colţuri abandonate, 
conducte de apă, reţele de cabluri, ci mai 
ales interacţiuni între cetăţeni, contacte, 
relaţii sociale, situaţii de comunicare, 
directe şi indirecte. Toate acestea 
alcătuiesc complexitatea vieţii sociale 
urbane şi dau viaţă oraşelor. 

mânuţele noastre, cu creieraşele noastre frumos şi prietenos petru cetăţeni... Toate 
Oraşul reprezintă un sistem complex de şi cu sufletele pline de curaj şi entuziasm, acestea le lansez ca provocări şi pentru 
organizare socială, care implică o serie de să începem să reclădim din cenuşă ceea comunitatea noastră.
instituţii sociale şi o configuraţie tipică a ce am moştenit de la cei de dinaintea Municipalitatea, oricâţi oameni relaţiilor sociale. Acest lucru face ca noastră. Şi concret despre disciplina competenţi ar avea, nu poate rezolva utilizatorii oraşului, relaţiile sociale pe socială şi voluntariat. E timpul să arătăm singură aceste probleme. De aceea mă care ei le dezvoltă în oraş, modurile în că suntem o comunitate! gândesc la o mai intensă dezbatere care trăiesc şi locuiesc, problemele cu 

Am descris mai înainte elementele unei publică, sinceră a acestor probleme, la care se confruntă, spaţiul urban în 
filosofii  bune pentru comunitatea noastră interesul şi consideraţia administraţiei general, să facă obiectul preocupării 
şi am iniţiat împreună cu municipalitatea, petru participarea cetăţenilor la deciziile zilnice a municipalităţii.
cu asociaţii si organizaţii publice şi ulterior la participarea şi „Inovaţia socială reprezintă ideile noi care neguvernamentale, mai multe acţiuni şi responsabilitatea pentru punerea în transformă politicile şi practicile programe de îmbunătăţire a calităţii aplicare.dezvoltării locale. Ele ar putea reprezenta serviciilor municipale şii implicit a calităţii 

noi răspunsuri la nevoi de produse şi Viorel Ivanciu, vieţii cetăţenilor: disciplina urbanistică şi a 
servicii nesatisfăcute, sau moduri mai spaţiilor urbane, o mai mare preocupare Viceprimar al  municipiului Călăraşi
bune de îndeplinire a nevoilor existente'' pentru spaţiile verzi, colectarea selectivă a Preşedintele organizaţiei municipale  Azi despre asta vreau să dicutăm despre gunoiului, îmbunătăţirea infrastructurii 
idei noi: Să începem să ne ajutăm noi cu a PNL Călăraşirutiere şi pietonale, o preocupare pentru 
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Miercuri a fost o zi importantă indivizi "bine intenţionati", cu 
pentru Dunărea Călăraşi, echipă toate că nu merită luaţi în 
promovată în premieră în elita seamă de oamenii implicaţi 
fotbalului românesc. O comisie direct în realizarea acestui 
a Ligii Profesioniste de Fotbal a obiectiv, suntem într-o etapă 
inspectat astăzi stadiul lucrărilor nouă cu obiective de dezvoltare 
de modernizare a arenei Ion ale judeţului iar societatea îi va 
Comşa în vederea omologării exclude într-un final pentru că 
acesteia. După ce a felicitat este saturată de "părerologi şi 
conducerea clubului şi neisprăviţi" care au mascat şi 
autorităţile locale pentru maschează incompetenţa prin 
investiţiile derulate la stadion aruncarea în spaţiul public a 
într-un timp foarte scurt, unor informaţii total 
reprezentantul comisiei a decis neadevărate.
să acorde un nou termen de Suntem o administraţie care îşi 
omologare, următoarea „vizită” doreşte realizări. Suportăm şi remediate toate deficienţele echipa CJ acordând un nou 
fiind stabilită pentru 19 iulie. critici constructive, însă nu vom identificate astfel încât Dunărea termen pentru a remedia mici 

fi de acord niciodată cu critica să debuteze pe teren propriu deficienţe. Ceea ce părea 
Eduard Grama, directorul de dragul de a critica. Dacă ne-chiar din etapa a 2-a când va imposibil în urma cu două luni 
Direcţiei Dezvoltare din cadrul am fi aflat în altă ţară, vă spun întâlni campioana CFR Cluj. este astăzi posibil. Meciul cu 
Consiliului Judeţean Călăraşi sincer că oamenii s-ar fi “Astăzi (n.r. miercuri, 11 iulie), CFR intră în linie dreaptă, 
(foto dreapta), unul dintre mobilizat ca lucrărilew de la după vizita reprezentanţilor LPF partida se va disputa pe Arena 
artizanii acestui „succes” a stadion să se termine la timp. În avem o prima concluzie... "Ion Comşa". a spus Grama care 
declarat că toate eforturile România, Călăraşiul anului eforturile noastre nu au fost în a avut şi o replică pentru toţi 
întreprinse până acum n-au fost 2018, "spiritul civic" este pe zadar. Am trecut de un  moment contestatarii, unii dintre ei destul 
în zadar, subliniind că în facebook.” a conchis Eduard important, iar întreaga comisie de vocali în spaţiul virtual. “La 
termenul acordat de LPF vor fi Grama.a apreciat munca depusă de final le pot răspunde şi celorlalţi 

În urma discuţiilor pe care conducerea Primăriei Municipiului 
Călăraşi le-a avut, în cursul zilei de marţi, 10 iulie 2018, cu cea a 
operatorului  de salubrizare REBU, dorim să vă informăm 
următoarele:
- de la 1 august 2018, fiecare gospodărie din zona de case va 
primi săptămânal, din partea REBU, câte un sac de 120 l pentru 
colectarea materialelor reciclabile (plastic, metal, hârtie, 
carton) mai puţin sticlă. 
- atât operatorul de salubrizare, cât şi fiecare cetăţean, au 
obligativitatea, prin contract, de colecta selectiv, respectiv de a 
recicla deşeurile. Astfel, rugăm călărăşenii să folosească în mod 
corespunzător pubelele destinate materialelor reciclabile 
pentru ca, ulterior, toată responsabilitatea colectării selective 
să rămână numai în sarcina operatorului. 
- deşeurile provenite din construcţii/demolări NU sunt ridicate 
de REBU, aşadar NU le mai lăsaţi lângă platformele de gunoi. 
Acestea trebuie ridicate de societatea de salubrizare autorizată 
pentru transportul de deşeuri rezultate din demolări (Iridex 
Group Salubrizare, pe care o puteţi regăsi la numărul de telefon 
0738763659)
- resturile vegetale trebuie depozitate în aşa fel încât Serviciul 
Public Pavaje Spaţii Verzi să le poată ridica în mod periodic
Nerespectarea celor menţionate mai sus va duce automat la 
aplicarea de penalizări din partea Comisiei Europene pe acest 
segment al gestionării deşeurilor, cu repercusiuni asupra 
tarifului practicat de operator. În concluzie, cu repercusiuni 
asupra călărăşenilor, prin mărirea substanţială a tarifului.

BIROUL DE PRESĂ

Referitor la problemele generate de organizarea de nunţi a cetăţenilor de 
etnie romă pe domeniul public, Primăria Municipiului Călăraşi face 
următoarele precizări:

În luna mai a avut loc, la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi, o întâlnire la 
care au participat reprezentanţii municipalităţii, ai Inspectoratului Judeţean 
de Poliţie Călăraşi, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi şi ai Poliţiei 
Locale a municipiului Călăraşi, precum şi reprezentanţii cetăţenilor de etnie 
romă.

Potrivit discuţiilor purtate, cetăţenilor romi li s-a adus la cunoştinţă că 
organizarea acestor evenimente trebuie să se desfăşoare fără a fi blocate 
străzi, fără ocuparea domeniului public, iar volumul muzicii să fie la un nivel 
care să nu perturbe liniştea publică.

De asemenea, li s-a adus la cunoştinţa că nerespectarea prevederilor legale 
constituie contravenţie, iar cei ce nu vor respecta legile în vigoare vor primi 
amenzi şi li se vor întocmi dosare penale.

❗”Cetăţenii de etnie romă trebuie să înţeleagă că nu pot fi mai presus de 
lege. Primăria Călăraşi nu a emis şi nici nu va emite nici o autorizaţie pentru 
desfăşurarea unor astfel de evenimente pe domeniul public, iar eu nu voi 
tolera aşa ceva. Solicit Poliţiei Locale, Poliţiei Municipiului Călăraşi şi 
Jandarmeriei să îşi facă datoria. 

Nu este normal ca cineva să facă evenimente producătoare de zgomot. N-au 
decât să facă orice fel de evenimente doresc, de orice anvergură, nimeni nu 
îi intimidează, nu au decât să îşi manifeste tradiţiile, dar să le organizeze în 
linişte sau în afara oraşului. 

Cunosc şi faptul că amenzile pentru astfel de manifestari sunt chiar ridicole. 
Amenzile aplicate pentru astfel de acţiuni sunt de la 300 până la 6000 de lei. 

Sunt de părere că în toate cazurile, după ce Poliţia Locală aplică amenzile ce 
se impun, acelaşi lucru ar trebui să facă şi celelalte forţe de ordine abilitate, 
jandarmerie şi poliţie, şi să elibereze domeniul public, conform legii”, a 
precizat primarul municipiului, Daniel Ştefan Drăgulin.

Primăria Municipiului Călăraşi face precizarea că nu există vreo prevedere 
legală în conformitate cu care să se acorde autorizaţii care să permită 
desfăşurarea acestor evenimente şi că sesizările privind nerespectarea 
condiţiilor de desfăşurare ale acestor evenimente (blocarea străzilor, 
ocuparea domeniului public, gălăgie, muzică la un nivel sonor ridicat) se pot 
face la numărul de telefon 0242.313.525 – Poliţia Locală şi la numărul unic 
de urgenţă 112.

BIROUL DE PRESĂ

n PNL Călăraşi

Conducerea Consiliului 
Judeţean Călăraşi a anunţat pe 
pagina oficială de facebook a 
instituţiei că au demarat 
lucrările de asfaltare a 
Drumurilor Judeţene 401C şi 
412 care deservesc şi 
traversează teritoriile 
administrative ale comunelor 
Plătăreşti, Sohatu şi Gălbinaşi. 
Proiectul are o valoare de 
peste 21 de milioane de lei. 
“Astăzi, 4 iulie, au demarat 
lucrările de asfaltare pe drumurile judeţene 401 C şi 412, drumuri 
care deservesc şi traversează teritoriile administrative ale comunelor 
Platăreşti, Sohatu şi Gălbinaşi. Preşedintele Consiliului Judeţean 
Călăraşi, Vasile Iliuţă, alături de echipa tehnică din cadrul instituţiei, 
a fost prezent la deschiderea şantierului de lucru. Proiectul are o 
valoare de 21.140.775, 85 lei cu TVA şi reprezintă reabilitarea şi 
modernizarea următoarelor tronsoane de drum: Cucuieţi – Progresul 
- Sohatu - intersecţia cu DJ 412 şi Sohatu - DJ 402 (km 61+780).” este 
mesajul postat pe pagina de facebook a Consiliului Judeţean Călăraşi.

O comisie de la Liga Profesionistă de Fotbal, s-a aflat 
miercuri, 11 iulie, la Călăraşi, pe arena "Ion Comşa" 
pentru omologarea stadionului din Călăraşi în vederea 
disputării meciurilor echipei de pe teren propriu în  
Liga 1.
Reprezentantul comisiei a felicitat conducerea clubului 
şi autorităţile locale pentru investiţiile derulate la 
stadion într-un timp foarte scurt.
"Eforturile tuturor au fost recunoscute astăzi de 
reprezentanţii LPF. Dacă vremea ne va fi partener 
bun, vom termina întreaga investiţie în scurt timp. 
Mulţumesc celor implicaţi în tot procesul de 
modernizare, iar suporterilor le transmit sprijin şi 
răbdare. Vom juca acasă în condiţii optime." a 
declarat preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, 
Vasile Iliuţă.

Sursa Facebook Consiliul Judeţean Călăraşi

Miercuri, 11 iulie, a fost semnat acordul infracţiunilor contra proprietăţii, bărci 
de parteneriat între Consiliul Judeţean echipate cu camere cu vizibilitate redusă 
Călăraşi şi Municipalitatea Pavlikeni, (camera infraroşu sau termică) pentru 
districtul Veliko Târnovo, Bulgaria. intervenţie şi pază în zonele inundate, 

asigurând astfel accesul din apă; staţie de Documentul are ca obiect un proiectul 
lucru cu hartă GPS şi aplicaţie pentru "Managementul eficient al situaţiilor de 
maparea zonelor de inundaţii sau de urgenţă în regiunea transfrontalieră 
incendiu, care vor servi şi pentru Călăraşi - Veliko Târnovo", partener lider 
monitorizarea zonelor de intervenţie în - Consiliul Judeţean Călăraşi, partener 2- 
timp real şi a intervenţiei personalului – Municipalitatea Pavlikeni, Regiunea 
pentru IJJ Călăraşi.Veliko-Tarnovo, Bulgaria, partener 3- 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean În cadrul proiectului vor fi organizate 
Călăraşi ”General de brigada Barbu exerciţii comune şi vor fi elaborate şi 
Pârăianu” semnate parteneriate comune de către euro, cu capacitate de rulare atât pe 

ambele regiuni. Rezultatele proiectului drumuri publice cât şi pe teren accidentat 
Proiectul cu o valoare totală de 949 vor contribui la o mai bună protecţie a (teren mlăştinos, canale de irigaţii, vaduri 
799.45 euro are următoarele activităţi: populaţiei, în situaţii de urgenţă, prin etc.) şi în situaţii meteo periculoase 
BG - consolidarea malurilor râurilor din acţiuni de prevenire şi intervenţie, iar (zăpezi abundente, viscol) - pentru ISU 
Pavlikeni: Lucrări de reparaţie şi numărul populaţiei care va beneficia va fi Călăraşi; un vehicul de teren echipat cu 
reabilitare pentru îmbunătăţirea de peste 300 000 de persoane.camere de vizibilitate redusă (infraroşu 
conductivităţii albiei râurilor MIhalska şi sau termic) - va fi utilizat pentru a Acordul de parteneriat a fost semnat de 
Lomya. interveni în situaţii de urgenţă atât pentru preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, 
RO - achiziţionarea de echipamente de salvarea oamenilor, cât şi pentru animale Vasile Iliuţă şi de către primarul 
intervenţie specializate: autovehicul pe şi poate fi folosit cu uşurinţă pentru municipalităţii Pavlikeni, Emanuil 
şenile cu remorcă, în valoare de 300000 observarea caselor, asigurarea şi limitarea Manolov.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, a 
prezentat, recent, bilanţul activităţii sale şi a Executivului 
pe care-l conduce din vara anului 2016. “În aceşti 2 ani, 
am muncit mult mai mult la Consiliu decât o făceam, în 
privat la firmele mele” a spus în cadrul unei conferinţe de 
presă Vasile Iliuţă care a mai adăugat că valoarea 
proiectelor depuse şi aflate în diferite stadia se ridică la 
suma de 172 de milioane de euro. “Din 2016 şi până 
acum am accesat proiecte în valoare de 172 de milioane 
de euro. Proiectele legate de infrastructură însumează 
95 de milioane de euro şi vizează reabilitarea şi 
modernizarea a 280 de km de drumuri judeţene.” a mai 
susţinut preşedintele CJ Călăraşi.
Potrivit datelor prezentate, valoarea proiectelor semnate 
în 2017 este de 31.868.353,63 euro. În acest an, 
proiectele semnate sunt estimate la 55.482.579,50 euro.

Preşedintele 
Consiliului 
Judeţean, Vasile 
Iliuţă, a anunţat 
astăzi pe pagina 
personală de 
facebook că omul 
de afaceri, Marian 
Petre Miluţ, 
finanţatorul fostei 
echipe de fotbal Prefab Modelu se va alătura susţinătorilor 
Dunării punând la dispoziţia „galben – albaştrilor” arena de 
la Modelu pe care o deţine în concesiune precum şi mini 
hotelul construit în imediata vecinătate a sediului SC Prefab. 
„Preşedintele Consiliului de Administraţie al SC PREFAB SA, 
domnul Marian Petre Miluţ, vine alături de echipa 
Consiliului Judeţean Călăraşi în proiectul susţinerii sportului 
la malul Borcei. Domnia sa pune la dispoziţia AFC 
DUNĂREA, dar şi a oaspeţilor care ne vor călca terenul de 
fotbal, arena de la Modelu şi mini hotelul construit de firma 
pe care o reprezintă. Un gest "de echipă" al unui om valoros 
care merită respectul nostru.” este mesajul transmis de 
şeful CJ Călăraşi.

Consilierii judeţeni au aprobat continuarea 
activităţii societăţii Iridex pentru o 

perioadă de 90 de zile
Pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean, 
desfăşurată luni, 2 iulie, s-a aflat şi Hotărârea privind aprobarea 
demersurilor necesare asigurării operării Centrului de Management 
Integrat al Deşeurilor Ciocăneşti.

În absenţa colegilor de la PSD şi ALDE, consilierii judeţeni au aprobat 
continuarea activităţii societăţii Iridex Group Import – Export SRL pentru 
o perioadă de 90 de zile conform dispoziţiilor art. 33 alin. (3) din Legii 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2016, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în condiţiile Contractului nr. 1094 
din 24.05.2016 pentru delegarea operării centrului pentru managementul 
integrat al deşeurilor de la Ciocăneşti şi a staţiilor de transfer de la Lehliu-
Gară, Olteniţa, Călăraşi, precum şi a transportului deşeurilor de la  staţiile 
de transfer către centrul de management integrat.

De asemenea consilierii prezenţi şi-au dat acordul în privinţa altor două 
solicitări formulate de ADI Ecomanagement Salubris şi anume: 
mandatarea preşedintelui ADI Ecomanagement Salubris, Marius Eugen 
Fulga, să voteze modificarea statutului Asociaţiei, în sensul ca, procedura 
de licitaţie si încheiere a contractului de delegare pentru operarea 
Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Ciocăneşti să fie de 
competenţa ADI Ecomanagement Salubris, respectiv demararea 
procedurii pentru constatarea stării de urgenţă în paralel cu începerea 
procedurii legale pentru o noua atribuire a Centrului de Management 
Integrat al Deşeurilor Ciocăneşti.

n Consiliul Judeţean Călăraşi

E. Grama: Ceea ce părea imposibil în urmă cu două luni este 
astăzi posibil. Meciul cu CFR se va disputa pe Arena Ion Comşa!

n CJ Călăraşi

Au demarat lucrările de asfaltare 
pe drumurile judeţene 401 C şi 412

Acord de parteneriat între CJ Călăraşi şi Municipalitatea Pavlikeni 
pentru implementarea proiectului „Managementul eficient al situaţiilor 

de urgenţă în regiunea transfrontalieră Călăraşi - Veliko Târnovo“

n Dunărea Călăraşi

19 iulie este noul 
termen pentru 

omologarea stadionului

V. Iliuţă: În primii 2 ani de 
mandat, am accesat 172 de 

milioane de euro

n CJ Călăraşi

V. Iliuţă, după întâlnirea cu Miluţ: 
Un gest "de echipă" al unui om 

valoros care merită respectul nostru

Primăria Municipiului Călăraşi anunţă faptul că proiectele 
declarate câştigătoare ale contractelor de finanţare 
nerambursabilă din fonduri publice, conform Legii 
350/2005, având ca obiect ”Activităţi nonprofit de interes 
local pe anul 2018 – Domeniul Activităţi sportive şi de 
tineret” sunt următoarele:   
1. ”Dezvoltarea Baseball-ului în municipiul Călăraşi la 
nivel de seniori”- Asociaţia CLUBUL SPORTIV LEADERS 
CĂLĂRAŞI - 17.089 lei
2. ”Handbalul feminin  la Călăraşi – Promovăm sănătatea 
prin mişcare”- Asociaţia CLUBUL SPORTIV DANUBIUS 
CĂLĂRAŞI  - 147.600 lei

Grupul de întocmire şi monitorizare a Calendarului activităţilor dedicate Centenarului Marii Uniri, constituit în 
mod voluntar la nivelul judeţului Călăraşi, aduce la cunoştinţa călărăşenilor activităţile care se desfăşoară sub 
egida Centenarului în luna iulie: 

1. Perioada 02-31 iulie – BIBLIOVACANŢA organizată de BJCL (SA-SL) pentru copii (3-12 ani) 

2. Perioada 09-21 iulie -JUNIOR IT organizată de BJCL (Secţia copii) pentru copii (7-12 ani) 

3. 14 iulie - Lansare de album - Nicu Zotta, organizată de Muzeul Municipal, având partener pe Art Music Concept

4. 20 iulie - Noaptea alba a muzicii folk, organizată de CJCC în Parcul Dumbrava

Din Grupul constituit la propunerea Primăriei Municipiului Călăraşi fac parte următoarele instituţii: Instituţia 
Prefectului Judeţului Călăraşi, Consiliul Judeţean Călăraşi, Direcţia Judeţene pentru Cultură, Inspectoratul Şcolar al 
Judeţului Călăraşi, Primăria Municipiului Olteniţa, Protoieria Călăraşi, Muzeul Dunării de Jos, Muzeul Civilizaţiei 
Gumelniţa din Olteniţa, Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi şi Biblioteca Judeţene Călăraşi, 
secretariatul fiind asigurat de Muzeul Municipal Călăraşi.

BIROUL DE PRESĂ

Viorel Ivanciu: E timpul să arătăm 
că suntem o comunitate!

Primăria Călăraşi a anunţat 
proiectele declarate câştigătoare 

conform Legii 350 / 2005

n Primăria Călăraşi

Discuţii purtate cu REBU 
despre reciclarea deşeurilor 

în municipiul Călăraşi

n Călăraşi

Primăria nu a emis şi nu emite 
autorizaţii pentru nunţile 

desfăşurate pe domeniul public!
Comitetul interministerial pentru Centenar a aprobat, Al doilea proiect pentru care a fost obţinută finanţare, 
în şedinţa din 6 iulie 2018, două proiecte depuse spre ”Eroi călărăşeni la Centenar”, se referă la organizarea 
finanţare de către Primăria Municipiului Călăraşi. Este unei expoziţii de fotografie cu imagini ale 
vorba de proiectul cu titlul ”Municipiul Călăraşi monumentelor comemorative de război dedicate 
sărbătoreşte Centenarul Marii Uniri”, pentru care eroilor morţi în Primul Război Mondial, la realizarea 
suma solicitată a fost de 150.000 de lei, şi de proiectul unui album cu imagini ale monumentelor 
”Eroi călărăşeni la Centenar”, pentru care suma comemorative de război şi a unei plachete cu eroi 
solicitată a fost de 148.528 de lei. călărăşeni. În vederea realizării expoziţiei, vor fi 

inventariate monumentele eroilor din judeţul Călăraşi, 
vor fi fotografiate şi descrise. Activitatea va fi Primul proiect, ”Municipiul Călăraşi sărbătoreşte 
coordonată de Primăria Municipiului Călăraşi, prin Centenarul Marii Uniri”, îşi propune organizarea şi 
experţii Muzeului Municipal Călăraşi şi se va desfăşura desfăşurarea unei manifestări cultural-artistice de 
în parteneriat cu Consiliul Judeţean Călăraşi, prin anvergură în ziua de 1 Decembrie, cu ocazia sărbătoririi 
experţii Muzeului Dunării de Jos, şi Primăria Centenarului Marii Uniri. Manifestările vor fi structurate 
Municipiului Olteniţa, prin experţi ai Muzeului în două etape ale zilei de 1 Decembrie 2018. Etapa de 
Civilizaţiei Gumelniţa. Expoziţia fotografică va fi dimineaţă se va constitui în componenta oficială pentru 
deschisă în localităţi înfrăţite cu municipiul Călăraşi, şi programul solemn reprezentat de ceremonialul militar 
anume Silistra şi Razgrad din Bulgaria şi oraşul Călăraşi şi religios, dar şi de un program artistic de interpretări 
din Republica Moldova. de poezii şi cântece patriotice adecvate evenimentului 

ce va fi susţinut de elevi din municipiul Călăraşi. A doua Menţionăm faptul că pentru cele două proiecte 
etapă se va desfăşura în seara zilei de 1 Decembrie, cofinanţarea Primăriei Municipiului Călăraşi este de 
când călărăşenii vor putea participa la un eveniment 10%.
cultural artistic cu specific naţional. BIROUL DE PRESĂ

Comitetul interministerial a aprobat, spre 
finanţare, două proiecte ale Primăriei Călăraşi

n Călăraşi

Activităţile ce se vor desfăşura în luna iulie sub egida Centenarului
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