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Consilierul judeţean PSD Călăraşi, George abonament pentru a fi alături de „galben – dintre colegii mei s-au uitat cam chiorâş pe 
Chiriţă s-a ţinut de cuvânt! După ce miercuri albaştri” în meciurile de acasă, din acest proiectul acesta.
în plenul unei şedinţe extraordinare a sezon al ligii I. Joi aţi venit la sediul clubului Am observat astăzi că aţi solicitat 
anunţat că renunţă la invitaţia oferită de şi aţi făcut achiziţia... achiziţionarea unui număr important de 
Executivul CJ de a urmări meciurile de acasă Aşa este. Însă mai mult decât atât sunt abonamente pentru colegii dumneavoastră 
ale Dunării, vineri dimineaţă Chiriţă s-a convins că nu doar colegii mei consilieri, ci mai în vârstă, din partid. Pensionarii vor să 
prezentat la sediul clubului achiziţionând nu oricine din acest municipiu şi judeţ ar trebui fie în tribune însă mulţi dintre ei nu-şi 
unul ci 18 abonamente, în valoare de circa să-şi cumpere un bilet sau abonament ca să permit având venituri modeste...
6000 de lei, pentru sine dar şi pentru câţiva sprijine această echipă, Dunărea Călăraşi, Sunt mulţi pensionari, într-adevăr, care şi-au 
colegi mai vârstnici ţi nu numai din partid. care, până acum, ne reprezintă onorabil şi exprimat dorinţa de a veni la stadion. Ei nu 
Dunărea Călăraşi are nevoie de susţinerea suntem mândri de efortul pe care au venituri aşa de mari încât să-şi permită 
suporterilor la fiecare „examen” susţinut pe dumnealor l-au făcut. achiziţionarea de abonamente sau de bilete 
teren propriu. Duminică, George Chiriţă va După ce am discutat ci colegii mei consilieri la fiecare meci. Noi venim în întâmpinarea 
fi în tribună strigând „Hai Dunărea!” în din PSD, am ajuns la concluzia că trebuie să lor cumpărând un număr mare de 
marele duel cu Universitatea Craiova, ne plătim abonamentul, chit că unii dintre abonamente pentru ei. Veţi vedea ce 
nimeni alta decât deţinătoarea trofeului noi nu sunt atât de apropiaţi de fotbal. atmosferă frumoasă vor crea aceştia 
Cupei României 2018. Consider că achiziţionând abonamente, împreună cu suporterii mai tineri!

susţinem această frumoasă echipă, Dunărea 
Următorul meci, acasă, al Dunării va fi cu U 

Domnule consilier Chiriţă, promisiune Călăraşi care joacă în liga I, obiectiv realizat 
Craiova. Veţi fi în tribună?

onorată! Miercuri, în finalul şedinţei care până mai ieri era doar un vis!
Sigur. Şi vom fi printre cei mai înfocaţi extraordinare de plen aţi intervenit Noi o să ne facem în continuare datoria, aşa 
suporteri!anunţând conducerea CJ că veţi renunţa la cum am promis şi cum de altfel am 

invitaţie achiziţionând, în schimb, un Mulţumesc.intervenit până acum în CJ, cu toate că unii 

mp;Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 
- lungimea totală de reţea cu scurgere de plen a Consiliului Local municipal 
gravitaţională este de 267,25 m;Călăraşi, desfăşurată, joi, 26 iulie, s-
- lungimea conductei pentru racordarea a aflat şi Proiectul de Hotărâre 
gurilor de scurgere este de 18,30 m;  

privind aprobarea contractării unei 
finanţări rambursabile interne în 

Se propun, astfel, a se efectua trageri din 
valoare de  41.572.000 lei în finanţarea rambursabilă, în următorii 3 ani, 
vederea finanţării a unor investiții în suma de 41.572 mii lei, pentru realizarea 

obiectivelor de investiţii. publice de interes local.
Din împrumutul în valoare de 25.000.000 lei 

A fost a doua încercare a primarului Dan contractat la BCR, valoarea utilizată din 
Drăgulin de a iniţia, prin intermediul unui finanţarea rambursabilă până la data 
astfel de împrumut, o serie de investiţii prezentei cereri: 6.111.024,76  lei din care: 
publice de interes local care vizează în 1.315.778,01 lei în anul 2016, 1.223.224,59 
primul rând modernizarea infrastructurii lei în anul 2017 şi 3.572.022,16 lei în anul 
stradale. În primă fază, proiectul, validat de 2018.
aleşii locali în urmă cu câteva luni, a fost 

Datoria publică angajată de Municipiul atacat la instanţa de contencios 
Călăraşi este cea menţionată mai sus, adică administrativ de prefectul George Iacob. 
suma de 6.111.024,76  lei, pentru care se Valoarea împrumutului solicitat atunci a fost 

Agricultori, str. Viilor, str. Păcii, str. D. -  Suprafaţa trotuare: 8.291 mp plăteşte lunar dobânda ROBOR 3M(2,83)+ de 42 de milioane de lei.
Bolintineanu, str. V. Conta, str. V. Ţepeş, marja fixă de 0,97%, la ora actuală dobânda -  Suprafaţa zone verzi: 5.635 mpPotrivit PH, contractarea finanţării Petroşani, Intr. Petroşani, str. Lupeni, str. pe lună fiind în sumă de 17,8 mii lei.

rambursabile interne în cuantum de Rândunelelor, str. D.Cantemir, str.Vasile În condiţiile tragerii întregii sume din 5. Reabilitare şi modernizare strada Griviţa 41.572.000 lei se va face pe o perioadă de Lupu, str.NR.1, str.NR. 3.     împrumutul actual de 25.000.000 lei, prima – HCL 107/28.06.201815 ani, din care 3 ani perioadă de tragere şi 
rată la rambursare va fi în iunie 2019, în 12 ani, perioadă de rambursare. Valoarea investiţiei este de 10.310.000 lei cu 

3. Modernizare străzi cartier Măgureni – sumă de 208,3 mii lei, iar dobânda (cea mai TVA.
HCL 6/20.01.2016 mare în grafic) în suma de de 78,5 mii lei, Strada Griviţa cu lungime de 2534 ml este Investiţiile publice de interes local propuse 

rezultând un serviciu al datoriei de 286,8 mii Valoarea investiţiei este de 6.680.000 lei cu situată pe teritoriul administrativ al la finanţare sunt următoarele:  
lei.TVA. Municipiului Călăraşi şi deserveşte 1. Modernizare străzi în cartierul Mircea 

Străzile ce fac obiectul prezenţei populaţiei din zonă şi în acelaşi timp face Presupunând că, din împrumutul în suma de Vodă, lot 2 – HCL 26/25.02.2016
documentații sunt în număr de 16, iar în legătura cu străzile laterale colectoare şi 41.572 mii lei, propus a fi contractat în Pentru investiţia ,,Modernizare străzi în 
urma măsurătorilor efectuate în teren drumurile naţionale care au acces în următorii trei ani, pentru obiectivele de cartierul Mircea Vodă, Municipiul Călăraşi – 
lungimea străzilor respective care se vor municipiu. investiţii propuse mai sus, ultima tragere s-lot 2”, valoarea estimată este de 11.405.000 
moderniza, este de 4305.30 m. Străzile care ar efectua în iunie 2022, prima rată la Pe parcursul traseului se intersectează cu un lei cu TVA. 
se vor moderniza sunt: Str. Păcii, Str. rambursare din acest credit (rata în suma de număr de 32 străzi principale sau colectoare.Străzile propuse pentru a fi reparate sunt: Petroșani, Str. Lupeni, Str. Dimitrie Cantemir, 288,2 mii lei), s-ar aduna cu cea de 208,3 mii Principalele lucrări de executat prin proiect Ciocârliei, Digului, Luceafărului, Pescăruş, Str. Rândunelelor, Str. Vasile Lupu, Într. Păcii, lei a creditului de 25.000 mii lei  şi dobânzile sunt:Aleea Canalului, G-ral Constantin Pantazi, Str. Mircea Vodă, Str. Vlad Țepeș, Str. Vasile celor două credite, rezultând un serviciu al -  Lungime strada- de modernizat: 534 ml;Macului, Muşeţelului, Panduri, Prelungirea Conta, Str. Dimitrie Bolintineanu, Str. datoriei în suma de 738,6  mii lei/lună, iar 

Luceafărului, Prelungirea Mihai Viteazu, -  Lăţime parte carosabilă: 6.00 – 9.00;Costache Negruzzi, Intr. Petroșani, Str. gradul de îndatorare în anul de vârf ar fi de 
Zăvoiului. -  Suprafaţa sistem rutier flexibil: 26.781 mp;Agricultori, Str. Viilor, Str. Prel. Vasile Conta. 10,85%.  
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. Dintre acestea, str. Păcii și str. Petroșani sunt Gradul de suportabilitate al acestor rate 174/28.11.2017 privind aprobarea 6. Reţea canalizare pluvială strada străzi de categoria III cu două benzi de lunare (credit+dobânda) este nesemnificativ indicatorilor tehnico-economici şi a Locomotivei- HCL 106/28.06.2018circulație, iar restul de 14 străzi sunt de în comparaţie cu realizarea marilor  investiţii cofinanţării pentru investiţia „Modernizare categoria IV cu o bandă de circulație. Valoarea investiţiei este de 1.962.000 lei cu publice de interes local propuse  în listă.străzi în cartierul Mircea Vodă, municipiul TVA.
Călăraşi” au fost aprobaţi indicatorii tehnico- Pe perioada derulării împrumutului bancar, 

Amplasarea staţiei de colectare-pompare 4. Amenajare peisagistică şi modernizare b-economici. Din această investiţia a fost obiectivele de investiţii finanţate din 
este propusă a se amplasa pe zona de dul N.Titulescu între str. Cornişei şi str. realizată strada Sulfinei şi sunt în curs de împrumutul bancar pot suporta modificări 
carosabil, la intersecţia străzilor Dacia cu Locomotivei – HCL 84/26.04.2018realizare următoarele străzi: Grădiştea, de sume sau chiar înlocuirea lor, în funcţie 
Locomotivei, unde se estimează o cotă a Năvodari, Crângului, Mihai Viteazul şi Valoarea investiţiei este de 7.130.000 lei cu de priorităţi, cu aprobarea autorităţilor 
terenului amenajat de 19,50.Dumbravei. TVA. deliberative şi, ulterior, a Comisiei de 
Tronsonul 1 cuprinde următoarele dateː Autorizare a Împrumuturilor din cadrul Traseul bulevardului Nicolae Titulescu 
- suprafaţă totală de colectare este de 13607 Ministerului  Finanţelor Publice.  cuprins intre străzile Cornişei şi Locomotivei 2. Reţea canalizare menajeră şi pluviala 
mp;ce urmează a se moderniza se desfăşoară în cartier Măgureni – HCL 105/28.06.2018 Necesitatea şi oportunitatea contractării 
- lungimea totală de reţea cu scurgere totalitate pe domeniul public aflat în Valoarea investiţiei este de 4.085.000 lei cu împrumutului bancar rezultă din asigurarea 
gravitaţională este de 971,60 m;administrarea Consiliului Local al TVA. continuităţii fluxului de plăţi aferente 

Municipiului Călăraşi. - lungimea conductei pentru racordarea realizării investiţiilor publice de interes local Cartierul Măgureni este format din 
gurilor de scurgere este de 53,65 m;Principalele cantităţi de lucrări rezultate în enumerate mai sus şi ale căror documentaţii următoarele străzi pe care sunt amplasate 
Tronsonul 2 cuprinde următoarele dateːurma executării proiectului sunt: tehnico-economice au fost aprobate prin un număr de 334 gospodarii cu o populaţie 
- suprafaţă totală de colectare este de 3808 Hotărâri ale Consiliului Local Călăraşi.de 981 cetăţeni, după cum urmează: Str. -  Suprafaţa asfaltată: 13.520 mp

Senatorul PSD, Roxana Paţurcă a subliniat pe 
contul personal de facebook că în urma 
rectificării bugetare pozitive, asumată de 
Cabinetul Dăncilă au fost demontate toate 
scenariile negative etalate de Opoziţie cu 
privire la dimensiunea deficitului bugetar. 
“Prin proiectul de rectificare bugetară 
prezentat ieri, s-au demontat toate 
scenariile negative prezentate de opoziţie cu 
privire la deficitul bugetar, Guvernul 
demonstrând încă o dată că Programul de 
Guvernare al Partidului Social Democrat este 
cel mai performant program din 1990 până 
în prezent.” A scris parlamentarul social – 
democrat care a detaliat şi principalele cifre 
ale proiectului de rectificare “-2.97% 
estimare deficit bugetar
+ 852.1 asigurarea drepturilor de pensii până 
la sfârşitul anului
+891.1 milioane lei - sănătate
+178.1 milioane lei - educaţie
+185 milioane lei - agricultură şi ANSVSA
+ 1.425,9 milioane lei - administraţii locale
+ 170.5 milioane lei - transporturi
+28 milioane lei - investiţii prin Parteneriat 
Public Privat
+ 366.3 milioane lei - Ministerul de Interne
+230 milioane lei - Programul Rabla şi 
înnoirea aparaturii electrocasnice
+250 milioane lei - scheme de ajutor de stat
+ 1800 milioane lei - credite de angajament
+278 milioane lei - investiţii şi achiziţii ANAF
Au fost tăiate fonduri de la instituţiile la care 
s-a constatat că exista un grad scăzut de 
utilizare a sumelor pe care le aveau la 
dispoziţie.”
Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, joi 
seară, că rectificarea bugetară este pozitivă, 
precizând că acest fapt indică "o evoluţie 
bună a economiei".
"Avem o rectificare pozitivă, ceea ce indică o 
evoluţie bună a economiei. După primele 
şapte luni, estimarea veniturilor la bugetul 
general consolidat pentru acest an a crescut 
cu aproape 6 miliarde de lei faţă de 
programarea iniţială. Dacă e să facem o 
comparaţie cu anul trecut, observăm că la 
prima rectificare bugetară în acest an avem 
o sumă mult mai consistentă, de peste cinci 
ori mai mare faţă de 2017. În ceea ce 
priveşte evoluţia Produsului Intern Brut, 
comparativ cu estimarea iniţială, după 
primele şapte luni din acest an, specialiştii 
apreciază că vom avea o creştere a 
Produsului Intern Brut în acest an, până la 
945 miliarde lei, mai mare cu peste 37 
miliarde lei faţă de cât estimam la început", 
a declarat Dăncilă, la Palatul Victoria.
Ea a precizat că Guvernul îşi menţine ţinta de 
2,97% din PIB în ceea ce priveşte deficitul 
bugetar.

Română” S.A, din mediul urban, iar 
în perioada 1 – 22 august 2018 din 
mediul rural. 
Elementul de noutate este 

Senatorul PSD Călăraşi Roxana NOI DE INVESTIŢII PENTRU Tezaur - ediţia CENTENAR, reprezentat de flexibilizarea 
Paţurcă, membru al Comisiei de CETĂŢENI”. destinată exclusiv populaţiei. Programului Tezaur, prin două 
Buget, finanţe a subliniat pe contul modificări importante ale cadrului Prima emisiune de titluri de stat Conform informaţiilor prezentate 
de personal de facebook că legislativ pentru a da posibilitatea pentru populaţie, lansată de pe site-ul Ministerului Finanţelor 
Ministerul Finanţelor Publice a transferului dreptului de Ministerului Finanţelor Publice din Publice, titlurile de stat pot fi 
lansat cea de-a doua emisiune din proprietate asupra titlurilor de stat cadrul Programului Tezaur - ediţia cumpărate:
cadrul Programului Tezaur - ediţia către un alt investitor persoana CENTENAR, s-a încheiat în data de 

- în perioada 1 – 24 august 2018 CENTENAR, destinată exclusiv fizică şi pentru a permite 06.07.2018 şi a avut un volum 
de la toate unităţile operative ale populaţiei, după ce prima misiune răscumpărarea acestora de către total de subscriere ce a depăşit 
Trezoreriei Statului, indiferent de a fost un succes, având un volum stat înainte de scadenţă. Mai 786 milioane de lei. În urma 
domiciliul fiscal; total de subscriere de peste 786 multe detalii pot fi găsite pe site-succesului înregistrat de această 

milioane lei. „În data de - în perioada 1 – 23 august 2018 ul: www.mfinante.ro” a scris iniţiativă, Ministerul Finanţelor 
27.06.2018 am susţinut declaraţia prin reţeaua de oficii poştale ale Roxana Paţurcă pe contul personal Publice a lansat cea de-a doua 
politică intitulată „MODALITĂŢI Companiei Naţionale ”Poşta de facebook.emisiune din cadrul Programului 

La un an de la preluarea mandatului de manager fie analizat după data de 19 august şi are şanse diabet zaharat tip 1, aceşti copii fiind nevoiţi să 
al Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi, foarte mari să fie aprobat. În decembrie 2017 s-a fie evaluaţi periodic în spitalele de specialitate 
Valentin Emanoil a trecut în revistă pentru finalizat amenajarea noului bloc operator cu 7 din Bucureşti. 
www.arenamedia.ro principalele provocări pe săli de operaţie, urmând ca până la sfărşitul Doamna senator a facilitat vizita doamnei 
care le-a traversat în această perioadă evidenţiind anului să obtinem finantare pentru dotarea ministru Sorina Pintea în spitalul nostru, care ne-
şi principalele obiective realizate. „Preluarea noului bloc operator cu echipamente şi a oferit soluţiile pentru modificările necesare de 
funcţiei de manager al SJU Călăraşi în urmă cu aparatură medicală.” structură organizatorică a spitalului, atât pentru 
un an a fost o provocare dificilă, atât prin prisma compartimentul de diabet cât şi pentru 
responsabilităţii pe care aceasta o implică, cât şi înfiinţarea compartimentului de nefrologie. În 
a aşteptărilor din partea comunităţii, a decursul acestei săptămâni vor fi funcţionale 
conducerii Consiliului Judeţean şi a personalului atât compartimentul de diabet cu noua 
angajat al spitalului. Spitalul judeţean este unul structură, cât şi compartimentul de nefrologie, 
dintre principalii angajatori ai judeţului, cu un prin care se va derula la nivelul spitalului 
număr de 737 de angajaţi din cele 970 de posturi Programul Naţional de Nefrologie. 
disponibile. În decursul acestor 12 luni am reuşit Analizând împreună cu doamna senator Roxana 
să cunosc în detaliu problemele din cadrul Paţurcă şi cu dr Enache Georgiana, medicul 
spitalului, fiind evidentă necesitatea demarării diabetolog al spitalului, funcţionarea 
unor activităţi concrete pentru creşterea calităţii programului naţional de diabet, i-am prezentat 
serviciilor medicale oferite şi a eficacităţii la doamnei senator necesitatea
nivelul tuturor sectoarelor de activitate din 
cadrul spitalului.” a spus Valentin Emanoil care a 
continuat “După cum ştiţi am reuşit să 
consolidăm echipa managerială, au fost ocupate 
prin concurs posturile de director medical, 

“O prezenţă constantă alături de financiar-contabil, sef serviciu achiziţii, precum 
şi postul de şef serviciu RUNOS, urmează să fie echipa noastră a fost doamna . Doamna senator i-a 
scos la concurs postul de director de îngrijri şi senator Roxana Paţurcă” prezentat doamnei ministru această propunere, 
apoi vom organiza concurs pentru ocuparea care a fost analizată în comisiile de specialitate Managerul SJUC, Valentin Emanoil, a susţinut de funcţiilor de şef de secţie şi asistent şef. Una din cadrul ministerului, şi se preconizează că asemnea, că un rol important în buna desfăşurare dintre cele mai imperioase probleme cu care se până la sfârşitul  acestui an senzorii de a activităţii curente a spitalului l-a avut senatorul confruntă spitalul este în continuare deficitul de monitorizare glicemică continuă vor fi decontati PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă. De altfel, medici, mai ales în următoarele specialităţi: de către stat prin programul naţional de diabet.” parlamentarul social – democrat a anunţat încă UPU, cardiologie, nefrologie, neurologie, a susţinut Valentin Emanoil care a conchis “ Sunt de la obţinerea mandatului de senator că urologie, ATI, pediatrie. Posturile vacante sunt onorat de această prezenţă constantă a doamnei sănătatea şi învăţământul vor fi cele două mari scoase periodic la concurs, în actuala sesiune s- senator în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă sectoare cărora le va acorda o importanţă aparte au înscris la concurs 2 medici oncologi, 1 medic Dr Pompei Samarian Călăraşi, instituţie extrem în actualul exerciţiu parlamentar. “O prezenţă nefrolog, 1 medic diabetolog, 1 medic geriatru, de importantă pentru comunitate, care se constantă alături de echipa noastră a fost şi s-a alăturat echipei noastre 1 medic specialist interesează în fiecare săptămână de situaţia doamna senator, Roxana Paţurcă, singurul medicină de laborator. spitalului, ne consultăm împreună, comunicăm parlamentar din judeţul Călăraşi care s-a 
Am beneficiat în tot acest timp de sprijinul de fiecare dată pentru fiecare problemă implicat în identificarea şi soluţionarea 
Consiliului Judeţean care participă la finanţarea complexă şi căutăm soluţii pentru rezolvarea problemelor curente ale spitalului. Unul dintre 
unor cheltuieli de administrare şi funcţionare, problemelor curente ale spitalului, în sprijinul proiectele de suflet ale doamnei senator este 
reparaţii, dotări cu echipamente şi aparatură pacienţilor şi al comunităţii călărăşene. Suntem legat de programul naţional de diabet. La nivelul 
medicală. preocupaţi continuu de creşterea calităţii spitalului nostru capacitatea compartimentului 

serviciilor medicale oferite de către spitalul Am depus împreună cu compartimentul de de diabet era insuficientă faţă de nevoile reale 
nostru, şi facem eforturi să oferim servicii dezvoltare din cadrul CJ un proiect prin fonduri ale populaţiei şi în plus structura organizatorică 
medicale care să corespundă cerinţelor şi europene care vizează anveloparea şi izolarea de la momentul la care am preluat conducerea 
nevoilor pacienţilor noştri.”corpurilor A, B, C şi D, proiect care urmează să spitalului nu permitea internarea copiilor cu 

 monitorizării 
tratamentului insulinic administrat prin pompă 
de insulina folosind sistemul de monitorizare 
glicemică continuă pentru copiii cu diabet 
zaharat tip 1. Utilizarea sistemelor de 
monitorizare continuă a glicemiei în cazul 
copiilor permite prevenirea episoadelor de 
hipoglicemie severă

George Chiriţă: Achiziţionând abonamente, susţinem 
această frumoasă echipă, Dunărea Călăraşi!

n PSD Călăraşi

R. Paţurcă, după rectificare 
bugetară pozitivă 

“Priorităţile sunt sănătatea 
şi învăţământul!”

Roxana Paţurcă: MFP a lansat cea de-a doua emisiune 
din cadrul Programului Tezaur - ediţia CENTENAR

Valentin Emanoil: Doamna senator Paţurcă este 
singurul parlamentar călărăşean care s-a implicat în 

soluţionarea problemelor curente ale spitalului

n Primăria Călăraşi 

Consiliul Local a aprobat contractarea de către 
Executiv a unui împrumut de 41.572.000 lei

Şi în acest an, Primăria Municipiului 
Călăraşi organizează o serie de 
evenimente prilejuite de sărbătorirea 
ZILEI MARINEI, ce se va desfăşura în 
data de 15 august.  

Una dintre activităţi va fi şi competiţia de 
minifotbal "CUPA MARINEI", organizată în 
perioada 8-15 august 2018 pe terenul de 
minifotbal HESTIA PARC din Parcul Dumbrava, 
competiţie aflată la cea de-a 11-a ediţie.
În acest an s-au înscris următoarele 12 echipe, 
reprezentate de instituţii publice, companii şi 
firme din municipiul nostru: Donalam, Saint-
Gobain Glass, Sofidel, Consiliul Judeţean, 
Primăria Municipiului Călăraşi, IPJ Călăraşi, ISU După meciurile din grupe, câştigătoarele vor 
Călăraşi, Ecoaqua, Martifer, GLS Călăraşi, juca semifinalele stabilite pentru 14 august, 
Jandarmeria Călăraşi. orele 20,00 (câştigătoarele grupelor A şi D) şi 

orele 21,00 (câştigătoarele grupelor B şi C), Premiile concursului de minifotbal vor consta 
finalele mici şi mari fiind stabilite pentru 15 în sume de bani, cupe, medalii, diplome şi 
august, orele 20,00 respectiv 21,00.mingi de fotbal, valoarea totală a acestora fiind 

  BIROUL DE PRESĂde 11 000 lei.

n Primăria Călăraşi

Cupa Marinei - Ediţia a 11-a / 8-15 august

Călăraşiului.Obiectivele proiectului includ: 
Proiectul va incepe în luna septembrie şi reactualizarea memoriei 
se va finaliza în decembrie, timp în care comunităţii privind evenimentele, 
autorităţi locale, personal didactic, personalităţile şi locurile Marii 
muzeografi, bibliotecari, elevi îşi vor da 

Uniri, revitalizarea sentimentului mâna pentru reuşita celor 10 pentru 
patriotic şi cultivarea valorilor CENTENAR.
naţionale. Valoarea proiectului este 67.000 de lei.

Parteneri: Inspectoratul Judeţean Şcolar ,,10 pentru Centenar" înseamnă 
Călăraşi, Direcţia Judeţeană pentru desfăşurarea a 10 activităţi - lecţii de 
Cultură, Palatul Copiilor Călăraşi , Centrul istorie în aer liber, parada Marii Uniri şi a 
Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, costumelor populare naţionale, lansare 
Muzeul "Dunării de Jos", Biblioteca de carte istorică, flash-mob, proiectii de 
Judeţeană "Alexandru Odobescu".filme istorice, dezvelirea unei plachete 

Sursa aniversare şi şedinţă solemnă de consiliu 
Facebook Consiliul Judeţean Călăraşijudeţean, acţiuni educative - Zestrea 

Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale a aprobat finanţarea 

proiectului Consiliului Judeţean Călăraşi 

„10 pentru CENTENAR“
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Consilierul judeţean PSD Călăraşi, George abonament pentru a fi alături de „galben – dintre colegii mei s-au uitat cam chiorâş pe 
Chiriţă s-a ţinut de cuvânt! După ce miercuri albaştri” în meciurile de acasă, din acest proiectul acesta.
în plenul unei şedinţe extraordinare a sezon al ligii I. Joi aţi venit la sediul clubului Am observat astăzi că aţi solicitat 
anunţat că renunţă la invitaţia oferită de şi aţi făcut achiziţia... achiziţionarea unui număr important de 
Executivul CJ de a urmări meciurile de acasă Aşa este. Însă mai mult decât atât sunt abonamente pentru colegii dumneavoastră 
ale Dunării, vineri dimineaţă Chiriţă s-a convins că nu doar colegii mei consilieri, ci mai în vârstă, din partid. Pensionarii vor să 
prezentat la sediul clubului achiziţionând nu oricine din acest municipiu şi judeţ ar trebui fie în tribune însă mulţi dintre ei nu-şi 
unul ci 18 abonamente, în valoare de circa să-şi cumpere un bilet sau abonament ca să permit având venituri modeste...
6000 de lei, pentru sine dar şi pentru câţiva sprijine această echipă, Dunărea Călăraşi, Sunt mulţi pensionari, într-adevăr, care şi-au 
colegi mai vârstnici ţi nu numai din partid. care, până acum, ne reprezintă onorabil şi exprimat dorinţa de a veni la stadion. Ei nu 
Dunărea Călăraşi are nevoie de susţinerea suntem mândri de efortul pe care au venituri aşa de mari încât să-şi permită 
suporterilor la fiecare „examen” susţinut pe dumnealor l-au făcut. achiziţionarea de abonamente sau de bilete 
teren propriu. Duminică, George Chiriţă va După ce am discutat ci colegii mei consilieri la fiecare meci. Noi venim în întâmpinarea 
fi în tribună strigând „Hai Dunărea!” în din PSD, am ajuns la concluzia că trebuie să lor cumpărând un număr mare de 
marele duel cu Universitatea Craiova, ne plătim abonamentul, chit că unii dintre abonamente pentru ei. Veţi vedea ce 
nimeni alta decât deţinătoarea trofeului noi nu sunt atât de apropiaţi de fotbal. atmosferă frumoasă vor crea aceştia 
Cupei României 2018. Consider că achiziţionând abonamente, împreună cu suporterii mai tineri!

susţinem această frumoasă echipă, Dunărea 
Următorul meci, acasă, al Dunării va fi cu U 

Domnule consilier Chiriţă, promisiune Călăraşi care joacă în liga I, obiectiv realizat 
Craiova. Veţi fi în tribună?

onorată! Miercuri, în finalul şedinţei care până mai ieri era doar un vis!
Sigur. Şi vom fi printre cei mai înfocaţi extraordinare de plen aţi intervenit Noi o să ne facem în continuare datoria, aşa 
suporteri!anunţând conducerea CJ că veţi renunţa la cum am promis şi cum de altfel am 

invitaţie achiziţionând, în schimb, un Mulţumesc.intervenit până acum în CJ, cu toate că unii 

mp;Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 
- lungimea totală de reţea cu scurgere de plen a Consiliului Local municipal 
gravitaţională este de 267,25 m;Călăraşi, desfăşurată, joi, 26 iulie, s-
- lungimea conductei pentru racordarea a aflat şi Proiectul de Hotărâre 
gurilor de scurgere este de 18,30 m;  

privind aprobarea contractării unei 
finanţări rambursabile interne în 

Se propun, astfel, a se efectua trageri din 
valoare de  41.572.000 lei în finanţarea rambursabilă, în următorii 3 ani, 
vederea finanţării a unor investiții în suma de 41.572 mii lei, pentru realizarea 

obiectivelor de investiţii. publice de interes local.
Din împrumutul în valoare de 25.000.000 lei 

A fost a doua încercare a primarului Dan contractat la BCR, valoarea utilizată din 
Drăgulin de a iniţia, prin intermediul unui finanţarea rambursabilă până la data 
astfel de împrumut, o serie de investiţii prezentei cereri: 6.111.024,76  lei din care: 
publice de interes local care vizează în 1.315.778,01 lei în anul 2016, 1.223.224,59 
primul rând modernizarea infrastructurii lei în anul 2017 şi 3.572.022,16 lei în anul 
stradale. În primă fază, proiectul, validat de 2018.
aleşii locali în urmă cu câteva luni, a fost 

Datoria publică angajată de Municipiul atacat la instanţa de contencios 
Călăraşi este cea menţionată mai sus, adică administrativ de prefectul George Iacob. 
suma de 6.111.024,76  lei, pentru care se Valoarea împrumutului solicitat atunci a fost 

Agricultori, str. Viilor, str. Păcii, str. D. -  Suprafaţa trotuare: 8.291 mp plăteşte lunar dobânda ROBOR 3M(2,83)+ de 42 de milioane de lei.
Bolintineanu, str. V. Conta, str. V. Ţepeş, marja fixă de 0,97%, la ora actuală dobânda -  Suprafaţa zone verzi: 5.635 mpPotrivit PH, contractarea finanţării Petroşani, Intr. Petroşani, str. Lupeni, str. pe lună fiind în sumă de 17,8 mii lei.

rambursabile interne în cuantum de Rândunelelor, str. D.Cantemir, str.Vasile În condiţiile tragerii întregii sume din 5. Reabilitare şi modernizare strada Griviţa 41.572.000 lei se va face pe o perioadă de Lupu, str.NR.1, str.NR. 3.     împrumutul actual de 25.000.000 lei, prima – HCL 107/28.06.201815 ani, din care 3 ani perioadă de tragere şi 
rată la rambursare va fi în iunie 2019, în 12 ani, perioadă de rambursare. Valoarea investiţiei este de 10.310.000 lei cu 

3. Modernizare străzi cartier Măgureni – sumă de 208,3 mii lei, iar dobânda (cea mai TVA.
HCL 6/20.01.2016 mare în grafic) în suma de de 78,5 mii lei, Strada Griviţa cu lungime de 2534 ml este Investiţiile publice de interes local propuse 

rezultând un serviciu al datoriei de 286,8 mii Valoarea investiţiei este de 6.680.000 lei cu situată pe teritoriul administrativ al la finanţare sunt următoarele:  
lei.TVA. Municipiului Călăraşi şi deserveşte 1. Modernizare străzi în cartierul Mircea 

Străzile ce fac obiectul prezenţei populaţiei din zonă şi în acelaşi timp face Presupunând că, din împrumutul în suma de Vodă, lot 2 – HCL 26/25.02.2016
documentații sunt în număr de 16, iar în legătura cu străzile laterale colectoare şi 41.572 mii lei, propus a fi contractat în Pentru investiţia ,,Modernizare străzi în 
urma măsurătorilor efectuate în teren drumurile naţionale care au acces în următorii trei ani, pentru obiectivele de cartierul Mircea Vodă, Municipiul Călăraşi – 
lungimea străzilor respective care se vor municipiu. investiţii propuse mai sus, ultima tragere s-lot 2”, valoarea estimată este de 11.405.000 
moderniza, este de 4305.30 m. Străzile care ar efectua în iunie 2022, prima rată la Pe parcursul traseului se intersectează cu un lei cu TVA. 
se vor moderniza sunt: Str. Păcii, Str. rambursare din acest credit (rata în suma de număr de 32 străzi principale sau colectoare.Străzile propuse pentru a fi reparate sunt: Petroșani, Str. Lupeni, Str. Dimitrie Cantemir, 288,2 mii lei), s-ar aduna cu cea de 208,3 mii Principalele lucrări de executat prin proiect Ciocârliei, Digului, Luceafărului, Pescăruş, Str. Rândunelelor, Str. Vasile Lupu, Într. Păcii, lei a creditului de 25.000 mii lei  şi dobânzile sunt:Aleea Canalului, G-ral Constantin Pantazi, Str. Mircea Vodă, Str. Vlad Țepeș, Str. Vasile celor două credite, rezultând un serviciu al -  Lungime strada- de modernizat: 534 ml;Macului, Muşeţelului, Panduri, Prelungirea Conta, Str. Dimitrie Bolintineanu, Str. datoriei în suma de 738,6  mii lei/lună, iar 

Luceafărului, Prelungirea Mihai Viteazu, -  Lăţime parte carosabilă: 6.00 – 9.00;Costache Negruzzi, Intr. Petroșani, Str. gradul de îndatorare în anul de vârf ar fi de 
Zăvoiului. -  Suprafaţa sistem rutier flexibil: 26.781 mp;Agricultori, Str. Viilor, Str. Prel. Vasile Conta. 10,85%.  
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. Dintre acestea, str. Păcii și str. Petroșani sunt Gradul de suportabilitate al acestor rate 174/28.11.2017 privind aprobarea 6. Reţea canalizare pluvială strada străzi de categoria III cu două benzi de lunare (credit+dobânda) este nesemnificativ indicatorilor tehnico-economici şi a Locomotivei- HCL 106/28.06.2018circulație, iar restul de 14 străzi sunt de în comparaţie cu realizarea marilor  investiţii cofinanţării pentru investiţia „Modernizare categoria IV cu o bandă de circulație. Valoarea investiţiei este de 1.962.000 lei cu publice de interes local propuse  în listă.străzi în cartierul Mircea Vodă, municipiul TVA.
Călăraşi” au fost aprobaţi indicatorii tehnico- Pe perioada derulării împrumutului bancar, 

Amplasarea staţiei de colectare-pompare 4. Amenajare peisagistică şi modernizare b-economici. Din această investiţia a fost obiectivele de investiţii finanţate din 
este propusă a se amplasa pe zona de dul N.Titulescu între str. Cornişei şi str. realizată strada Sulfinei şi sunt în curs de împrumutul bancar pot suporta modificări 
carosabil, la intersecţia străzilor Dacia cu Locomotivei – HCL 84/26.04.2018realizare următoarele străzi: Grădiştea, de sume sau chiar înlocuirea lor, în funcţie 
Locomotivei, unde se estimează o cotă a Năvodari, Crângului, Mihai Viteazul şi Valoarea investiţiei este de 7.130.000 lei cu de priorităţi, cu aprobarea autorităţilor 
terenului amenajat de 19,50.Dumbravei. TVA. deliberative şi, ulterior, a Comisiei de 
Tronsonul 1 cuprinde următoarele dateː Autorizare a Împrumuturilor din cadrul Traseul bulevardului Nicolae Titulescu 
- suprafaţă totală de colectare este de 13607 Ministerului  Finanţelor Publice.  cuprins intre străzile Cornişei şi Locomotivei 2. Reţea canalizare menajeră şi pluviala 
mp;ce urmează a se moderniza se desfăşoară în cartier Măgureni – HCL 105/28.06.2018 Necesitatea şi oportunitatea contractării 
- lungimea totală de reţea cu scurgere totalitate pe domeniul public aflat în Valoarea investiţiei este de 4.085.000 lei cu împrumutului bancar rezultă din asigurarea 
gravitaţională este de 971,60 m;administrarea Consiliului Local al TVA. continuităţii fluxului de plăţi aferente 

Municipiului Călăraşi. - lungimea conductei pentru racordarea realizării investiţiilor publice de interes local Cartierul Măgureni este format din 
gurilor de scurgere este de 53,65 m;Principalele cantităţi de lucrări rezultate în enumerate mai sus şi ale căror documentaţii următoarele străzi pe care sunt amplasate 
Tronsonul 2 cuprinde următoarele dateːurma executării proiectului sunt: tehnico-economice au fost aprobate prin un număr de 334 gospodarii cu o populaţie 
- suprafaţă totală de colectare este de 3808 Hotărâri ale Consiliului Local Călăraşi.de 981 cetăţeni, după cum urmează: Str. -  Suprafaţa asfaltată: 13.520 mp

Senatorul PSD, Roxana Paţurcă a subliniat pe 
contul personal de facebook că în urma 
rectificării bugetare pozitive, asumată de 
Cabinetul Dăncilă au fost demontate toate 
scenariile negative etalate de Opoziţie cu 
privire la dimensiunea deficitului bugetar. 
“Prin proiectul de rectificare bugetară 
prezentat ieri, s-au demontat toate 
scenariile negative prezentate de opoziţie cu 
privire la deficitul bugetar, Guvernul 
demonstrând încă o dată că Programul de 
Guvernare al Partidului Social Democrat este 
cel mai performant program din 1990 până 
în prezent.” A scris parlamentarul social – 
democrat care a detaliat şi principalele cifre 
ale proiectului de rectificare “-2.97% 
estimare deficit bugetar
+ 852.1 asigurarea drepturilor de pensii până 
la sfârşitul anului
+891.1 milioane lei - sănătate
+178.1 milioane lei - educaţie
+185 milioane lei - agricultură şi ANSVSA
+ 1.425,9 milioane lei - administraţii locale
+ 170.5 milioane lei - transporturi
+28 milioane lei - investiţii prin Parteneriat 
Public Privat
+ 366.3 milioane lei - Ministerul de Interne
+230 milioane lei - Programul Rabla şi 
înnoirea aparaturii electrocasnice
+250 milioane lei - scheme de ajutor de stat
+ 1800 milioane lei - credite de angajament
+278 milioane lei - investiţii şi achiziţii ANAF
Au fost tăiate fonduri de la instituţiile la care 
s-a constatat că exista un grad scăzut de 
utilizare a sumelor pe care le aveau la 
dispoziţie.”
Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, joi 
seară, că rectificarea bugetară este pozitivă, 
precizând că acest fapt indică "o evoluţie 
bună a economiei".
"Avem o rectificare pozitivă, ceea ce indică o 
evoluţie bună a economiei. După primele 
şapte luni, estimarea veniturilor la bugetul 
general consolidat pentru acest an a crescut 
cu aproape 6 miliarde de lei faţă de 
programarea iniţială. Dacă e să facem o 
comparaţie cu anul trecut, observăm că la 
prima rectificare bugetară în acest an avem 
o sumă mult mai consistentă, de peste cinci 
ori mai mare faţă de 2017. În ceea ce 
priveşte evoluţia Produsului Intern Brut, 
comparativ cu estimarea iniţială, după 
primele şapte luni din acest an, specialiştii 
apreciază că vom avea o creştere a 
Produsului Intern Brut în acest an, până la 
945 miliarde lei, mai mare cu peste 37 
miliarde lei faţă de cât estimam la început", 
a declarat Dăncilă, la Palatul Victoria.
Ea a precizat că Guvernul îşi menţine ţinta de 
2,97% din PIB în ceea ce priveşte deficitul 
bugetar.

Română” S.A, din mediul urban, iar 
în perioada 1 – 22 august 2018 din 
mediul rural. 
Elementul de noutate este 

Senatorul PSD Călăraşi Roxana NOI DE INVESTIŢII PENTRU Tezaur - ediţia CENTENAR, reprezentat de flexibilizarea 
Paţurcă, membru al Comisiei de CETĂŢENI”. destinată exclusiv populaţiei. Programului Tezaur, prin două 
Buget, finanţe a subliniat pe contul modificări importante ale cadrului Prima emisiune de titluri de stat Conform informaţiilor prezentate 
de personal de facebook că legislativ pentru a da posibilitatea pentru populaţie, lansată de pe site-ul Ministerului Finanţelor 
Ministerul Finanţelor Publice a transferului dreptului de Ministerului Finanţelor Publice din Publice, titlurile de stat pot fi 
lansat cea de-a doua emisiune din proprietate asupra titlurilor de stat cadrul Programului Tezaur - ediţia cumpărate:
cadrul Programului Tezaur - ediţia către un alt investitor persoana CENTENAR, s-a încheiat în data de 

- în perioada 1 – 24 august 2018 CENTENAR, destinată exclusiv fizică şi pentru a permite 06.07.2018 şi a avut un volum 
de la toate unităţile operative ale populaţiei, după ce prima misiune răscumpărarea acestora de către total de subscriere ce a depăşit 
Trezoreriei Statului, indiferent de a fost un succes, având un volum stat înainte de scadenţă. Mai 786 milioane de lei. În urma 
domiciliul fiscal; total de subscriere de peste 786 multe detalii pot fi găsite pe site-succesului înregistrat de această 

milioane lei. „În data de - în perioada 1 – 23 august 2018 ul: www.mfinante.ro” a scris iniţiativă, Ministerul Finanţelor 
27.06.2018 am susţinut declaraţia prin reţeaua de oficii poştale ale Roxana Paţurcă pe contul personal Publice a lansat cea de-a doua 
politică intitulată „MODALITĂŢI Companiei Naţionale ”Poşta de facebook.emisiune din cadrul Programului 

La un an de la preluarea mandatului de manager fie analizat după data de 19 august şi are şanse diabet zaharat tip 1, aceşti copii fiind nevoiţi să 
al Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi, foarte mari să fie aprobat. În decembrie 2017 s-a fie evaluaţi periodic în spitalele de specialitate 
Valentin Emanoil a trecut în revistă pentru finalizat amenajarea noului bloc operator cu 7 din Bucureşti. 
www.arenamedia.ro principalele provocări pe săli de operaţie, urmând ca până la sfărşitul Doamna senator a facilitat vizita doamnei 
care le-a traversat în această perioadă evidenţiind anului să obtinem finantare pentru dotarea ministru Sorina Pintea în spitalul nostru, care ne-
şi principalele obiective realizate. „Preluarea noului bloc operator cu echipamente şi a oferit soluţiile pentru modificările necesare de 
funcţiei de manager al SJU Călăraşi în urmă cu aparatură medicală.” structură organizatorică a spitalului, atât pentru 
un an a fost o provocare dificilă, atât prin prisma compartimentul de diabet cât şi pentru 
responsabilităţii pe care aceasta o implică, cât şi înfiinţarea compartimentului de nefrologie. În 
a aşteptărilor din partea comunităţii, a decursul acestei săptămâni vor fi funcţionale 
conducerii Consiliului Judeţean şi a personalului atât compartimentul de diabet cu noua 
angajat al spitalului. Spitalul judeţean este unul structură, cât şi compartimentul de nefrologie, 
dintre principalii angajatori ai judeţului, cu un prin care se va derula la nivelul spitalului 
număr de 737 de angajaţi din cele 970 de posturi Programul Naţional de Nefrologie. 
disponibile. În decursul acestor 12 luni am reuşit Analizând împreună cu doamna senator Roxana 
să cunosc în detaliu problemele din cadrul Paţurcă şi cu dr Enache Georgiana, medicul 
spitalului, fiind evidentă necesitatea demarării diabetolog al spitalului, funcţionarea 
unor activităţi concrete pentru creşterea calităţii programului naţional de diabet, i-am prezentat 
serviciilor medicale oferite şi a eficacităţii la doamnei senator necesitatea
nivelul tuturor sectoarelor de activitate din 
cadrul spitalului.” a spus Valentin Emanoil care a 
continuat “După cum ştiţi am reuşit să 
consolidăm echipa managerială, au fost ocupate 
prin concurs posturile de director medical, 

“O prezenţă constantă alături de financiar-contabil, sef serviciu achiziţii, precum 
şi postul de şef serviciu RUNOS, urmează să fie echipa noastră a fost doamna . Doamna senator i-a 
scos la concurs postul de director de îngrijri şi senator Roxana Paţurcă” prezentat doamnei ministru această propunere, 
apoi vom organiza concurs pentru ocuparea care a fost analizată în comisiile de specialitate Managerul SJUC, Valentin Emanoil, a susţinut de funcţiilor de şef de secţie şi asistent şef. Una din cadrul ministerului, şi se preconizează că asemnea, că un rol important în buna desfăşurare dintre cele mai imperioase probleme cu care se până la sfârşitul  acestui an senzorii de a activităţii curente a spitalului l-a avut senatorul confruntă spitalul este în continuare deficitul de monitorizare glicemică continuă vor fi decontati PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă. De altfel, medici, mai ales în următoarele specialităţi: de către stat prin programul naţional de diabet.” parlamentarul social – democrat a anunţat încă UPU, cardiologie, nefrologie, neurologie, a susţinut Valentin Emanoil care a conchis “ Sunt de la obţinerea mandatului de senator că urologie, ATI, pediatrie. Posturile vacante sunt onorat de această prezenţă constantă a doamnei sănătatea şi învăţământul vor fi cele două mari scoase periodic la concurs, în actuala sesiune s- senator în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă sectoare cărora le va acorda o importanţă aparte au înscris la concurs 2 medici oncologi, 1 medic Dr Pompei Samarian Călăraşi, instituţie extrem în actualul exerciţiu parlamentar. “O prezenţă nefrolog, 1 medic diabetolog, 1 medic geriatru, de importantă pentru comunitate, care se constantă alături de echipa noastră a fost şi s-a alăturat echipei noastre 1 medic specialist interesează în fiecare săptămână de situaţia doamna senator, Roxana Paţurcă, singurul medicină de laborator. spitalului, ne consultăm împreună, comunicăm parlamentar din judeţul Călăraşi care s-a 
Am beneficiat în tot acest timp de sprijinul de fiecare dată pentru fiecare problemă implicat în identificarea şi soluţionarea 
Consiliului Judeţean care participă la finanţarea complexă şi căutăm soluţii pentru rezolvarea problemelor curente ale spitalului. Unul dintre 
unor cheltuieli de administrare şi funcţionare, problemelor curente ale spitalului, în sprijinul proiectele de suflet ale doamnei senator este 
reparaţii, dotări cu echipamente şi aparatură pacienţilor şi al comunităţii călărăşene. Suntem legat de programul naţional de diabet. La nivelul 
medicală. preocupaţi continuu de creşterea calităţii spitalului nostru capacitatea compartimentului 

serviciilor medicale oferite de către spitalul Am depus împreună cu compartimentul de de diabet era insuficientă faţă de nevoile reale 
nostru, şi facem eforturi să oferim servicii dezvoltare din cadrul CJ un proiect prin fonduri ale populaţiei şi în plus structura organizatorică 
medicale care să corespundă cerinţelor şi europene care vizează anveloparea şi izolarea de la momentul la care am preluat conducerea 
nevoilor pacienţilor noştri.”corpurilor A, B, C şi D, proiect care urmează să spitalului nu permitea internarea copiilor cu 

 monitorizării 
tratamentului insulinic administrat prin pompă 
de insulina folosind sistemul de monitorizare 
glicemică continuă pentru copiii cu diabet 
zaharat tip 1. Utilizarea sistemelor de 
monitorizare continuă a glicemiei în cazul 
copiilor permite prevenirea episoadelor de 
hipoglicemie severă

George Chiriţă: Achiziţionând abonamente, susţinem 
această frumoasă echipă, Dunărea Călăraşi!

n PSD Călăraşi

R. Paţurcă, după rectificare 
bugetară pozitivă 

“Priorităţile sunt sănătatea 
şi învăţământul!”

Roxana Paţurcă: MFP a lansat cea de-a doua emisiune 
din cadrul Programului Tezaur - ediţia CENTENAR

Valentin Emanoil: Doamna senator Paţurcă este 
singurul parlamentar călărăşean care s-a implicat în 

soluţionarea problemelor curente ale spitalului

n Primăria Călăraşi 

Consiliul Local a aprobat contractarea de către 
Executiv a unui împrumut de 41.572.000 lei

Şi în acest an, Primăria Municipiului 
Călăraşi organizează o serie de 
evenimente prilejuite de sărbătorirea 
ZILEI MARINEI, ce se va desfăşura în 
data de 15 august.  

Una dintre activităţi va fi şi competiţia de 
minifotbal "CUPA MARINEI", organizată în 
perioada 8-15 august 2018 pe terenul de 
minifotbal HESTIA PARC din Parcul Dumbrava, 
competiţie aflată la cea de-a 11-a ediţie.
În acest an s-au înscris următoarele 12 echipe, 
reprezentate de instituţii publice, companii şi 
firme din municipiul nostru: Donalam, Saint-
Gobain Glass, Sofidel, Consiliul Judeţean, 
Primăria Municipiului Călăraşi, IPJ Călăraşi, ISU După meciurile din grupe, câştigătoarele vor 
Călăraşi, Ecoaqua, Martifer, GLS Călăraşi, juca semifinalele stabilite pentru 14 august, 
Jandarmeria Călăraşi. orele 20,00 (câştigătoarele grupelor A şi D) şi 

orele 21,00 (câştigătoarele grupelor B şi C), Premiile concursului de minifotbal vor consta 
finalele mici şi mari fiind stabilite pentru 15 în sume de bani, cupe, medalii, diplome şi 
august, orele 20,00 respectiv 21,00.mingi de fotbal, valoarea totală a acestora fiind 

  BIROUL DE PRESĂde 11 000 lei.

n Primăria Călăraşi

Cupa Marinei - Ediţia a 11-a / 8-15 august

Călăraşiului.Obiectivele proiectului includ: 
Proiectul va incepe în luna septembrie şi reactualizarea memoriei 
se va finaliza în decembrie, timp în care comunităţii privind evenimentele, 
autorităţi locale, personal didactic, personalităţile şi locurile Marii 
muzeografi, bibliotecari, elevi îşi vor da 

Uniri, revitalizarea sentimentului mâna pentru reuşita celor 10 pentru 
patriotic şi cultivarea valorilor CENTENAR.
naţionale. Valoarea proiectului este 67.000 de lei.

Parteneri: Inspectoratul Judeţean Şcolar ,,10 pentru Centenar" înseamnă 
Călăraşi, Direcţia Judeţeană pentru desfăşurarea a 10 activităţi - lecţii de 
Cultură, Palatul Copiilor Călăraşi , Centrul istorie în aer liber, parada Marii Uniri şi a 
Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, costumelor populare naţionale, lansare 
Muzeul "Dunării de Jos", Biblioteca de carte istorică, flash-mob, proiectii de 
Judeţeană "Alexandru Odobescu".filme istorice, dezvelirea unei plachete 

Sursa aniversare şi şedinţă solemnă de consiliu 
Facebook Consiliul Judeţean Călăraşijudeţean, acţiuni educative - Zestrea 

Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale a aprobat finanţarea 

proiectului Consiliului Judeţean Călăraşi 

„10 pentru CENTENAR“
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