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gunoiul de două ori pe săptămână şi ori prezenţi la această întâlnire, formarea Marţi, 21 august, primarul 
de câte ori este nevoie). unei comisii de control al platformelor municipiului, Daniel Ştefan 

de depozitare din zona blocurilor şi, pe În repetate rânduri, s-au preluat 
Drăgulin împreună cu cât posibil, depistarea societăţilor care sesizările cetăţenilor, nemulţumiţi de 

nu au contracte încheiate cu Rebu şi viceprimarul Viorel Ivanciu au faptul că pubelele de depozitare sunt 
depozitează ambalaje şi alte resturi pline, şi s-au redirecţionat către Rebu avut o întâlnire cu reprezentanţii 
necorespunzător. Din comisie vor face pentru rezolvare. firmei de salubritate Rebu, ai parte reprezentaţi ai Primăriei Călăraşi, De asemenea, societatea de salubrizarea 

Gărzii de Mediu şi ai Rebu, Garda de Mediu, Ecomanagement a fost informată şi asupra unui aspect 
Salubris şi Poliţia Locală, iar verificările Ecomanagement Salubris unde  important, cel legat de reciclare. În 
se vor efectua în zilele de luni şi joi.multe puncte de depozitare a gunoiului s-a discutat situaţia colectării 

menajer nu există containere pentru Nu în ultimul rând, menţionăm faptul gunoiului din oraş.
reciclarea plasticului, sticlelor, hârtiei, că funcţionari ai Primăriei Călăraşi 
metalului, cât şi a resturilor vegetale, iar S-a adus la cunoştinţă reprezentanţilor continuă să monitorizeze activitatea 
cetăţenii nu au unde depozita Rebu nemulţumirile Primăriei Călăraşi societăţii de salubrizare, iar cetăţenii 
reciclabilele şi vegetalele, chiar dacă legate de colectarea gunoiului din zona trebuie să ştie că orice sesizare legată 
populaţia a fost informată, în repetate blocurilor, lucru datorat utilajelor de colectarea gunoiului o pot face la 
rânduri despre importanţa reciclării, insuficiente şi situaţii în care nu se numerele de telefon 0242/313.117 
lucru ce influenţează major preţul respectă programului de colectare (8.00-16.00) şi 0741/098.200 (06.00-
colectării gunoiului.(conform contractului, firma de 22.00).

salubrizare este obligată să ridice S-a stabilit de comun acord cu toţi cei Biroul de presă
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că va trebui să facem 
parteneriate între Consiliul 

întrunească CSAT-ul pentru a fi Judeţean şi primăriile cu 
o rectificare bugetară. Lupta venituri mici ca să putem să le 
dintre palate e destul de susţinem cofinanţarea” a 
aprinsă. Nu ştiu ce se va afirmat preşedintele Vasile 
întâmpla dar pot să vă spun că Iliuţă.
la nivelul judeţului Călăraşi 
avem o problemă de Sume defalcate din TVA 
funcţionare la mai mult de 

pentru echilibrarea jumătate din UAT-uri. Avem 
bugetelor locale, cereri de funcţionare a 

diminuate cu ½ din Primăriilor în sumă de peste 
60 de miliarde de lei care excedentul la data de 
înseamnă funcţionarea până 31.12.2017, potrivit 
în luna octombrie, adică prevederilor art.6 alin (15), 
trimestrul 3. Dacă nu vor primi lit. B din Legea 2/2018
bani, să vedem ce putem face 

Consiliul Judeţean – 7.234.000 ca să asigurăm cofinanţarea rectificarea bugetară. Am în Pentru trimestrul 3 al lei; Municipiul Călăraşi – pentru aceste primării. faţă o formă de pe site-ul acestui an, suma totală 4.292.000 lei; Municipiul Funcţionarea înseamnă plata Ministerului Finanţelor solicitată de UAT-uri Olteniţa – 825.000 lei; Oraşul salariilor, a utilităţilor, a Publice pentru judeţul Călăraşi Fundulea – 449.000 lei; Oraşul pentru funcţionare este cheltuielilor pentru igienizarea căruia îi revine suma de Lehliu Gară – 255.000 lei; estimată la 60 de miliarde şcolilor.” a spus Iliuţă care a 19.680.000 lei. 30% din Căscioarele – 57.000 lei; Crivăţ de lei. mai precizat că „24 de UAT-uri localităţile judeţului vor primi – 30.000 lei; Cuza Vodă – au solicitat bani pentru sume de funcţionare, ceea ce Preşedintele Consiliului 1403.000 lei; Dichiseni – funcţionare iar dintre acestea înseamnă că nu sunt bani Judeţean Vasile Iliuţă a 55.000 lei; Dor Mărunt – doar 6 vor primi bani.”pentru cofinanţarea declarat miercuri în cadrul unei 1078.000 lei; Dragoş Vodă – 
proiectelor europene. Am conferinţe de presă că în urma Liderul CJ a mai arătat că dacă 507.000 lei; Frăsinet – 145.000 
văzut în lupa politică dintre rectificării bugetare iniţiate situaţia va persista, cel mai lei; Fundeni – 5000 lei; 
PSD şi preşedintele României, recent de Guver judeţului probabil începând de anul Gurbăneşti – 380.000 lei; 
Klaus Iohannis că nu s-a Călăraşi îi revine suma de viitor, instituţia pe care o Ileana – 496.000 lei; Luica – 
întrunit CSAT şi nu se poate conduce va încheia 19.680.000 de lei însă doar 30 16.000 lei; Mitreni – 1.000 lei; 
aproba rectificarea bugetară. parteneriate cu primăriile din Unităţile Teritorial Săruleşti – 698.000 lei; Sohatu 
Am văzut şi punctul de vedere „problemă” pentru asigurarea Administrative (UAT-uri) vor – 124.000 lei; Spanţov – 
al ministrului de finanţe, sumelor necesare cofinanţării primi sume de funcţionare. 197.000 lei; Ştefan cel Mare – 

proiectelor. „Vreau să vă spun domnul Teodorovici care „Un lucru pe care l-am 1433.000 lei.                         
că din luna septembrie 19 spune că nu e obligătoriu să se Total - 19.680.000 leiaşteptat cu mare interes a fost 

Comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi a implementat proiectul 
„Piste pentru ciclişti – cale de valorificare a tradiţiilor şi 
potenţialului economico-social al comunei Grădiştea, 
judeţul Călăraşi” şi „Conservarea specificului local prin 
organizarea de târguri tradiţionale şi evenimente 
culturale, utilizarea mijloacelor de prezentare on-line a 
patrimoniului natural şi cultural al comunei Grădiştea”.

În data de 01 septembrie 2018 va avea loc la Grădiştea 
”SĂRBĂTOAREA TOAMNEI”. Această sărbătoare va expune 
către toţi roadele muncii gospodăriilor din Gradiştea - 
oameni harnici  cu gospodării bogate. Vor avea loc 
spectacole de folclor, tombole organizate de sponsori cu 
premii în natură şi concursuri pentru elevi.

La târg se vor valorifica de către producătorii locali roadele 
grădinilor de legume, apicultorii vor veni cu produsele din 
acel an, strugurii culeşi vor fi oferiţi către populaţie. 

În acest fel zona va deveni cunoscută celor din imediata ei 
vecinătate ca un rezervor de produse agricole de calitate 
superioară cu preţuri accesibile de producător.

Deplasarea cu bicicleta prin comună se va face în condiţii 
de siguranţă pe pista pentru ciclişti construită în cadrul 
proiectului. Pista pentru ciclişti se desfăşoară de-a lungul 
Drumului Naţional 31 Călăraşi- Olteniţa, pe partea stângă , 
cu o lungime de 5641 m. Începe de la lacul Gălăţui din satul 
Rasa la km 10 pe DN31, şi se termină în satul Grădiştea în 
dreptul străzii Buzeşti. Pista are o lăţime de 1,0 m şi 29 
platforme de încrucişare cu lungimea de 8 m şi lăţimea de 
1,0 m, amplasate la cca. 200 m una de alta.

Activităţile propuse a fi realizate prin proiect vor conduce la 
dezvoltarea durabilă a comunei Grădiştea şi la ridicarea 
calităţii vieţii locuitorilor ei.

Pentru mai multe informaţii,

Oana-Denisa Glăvan

Primaria comunei Grădiştea, judet Călăraşi

Tel: 0242/336.017, E-mail: achizitiigradistea@yahoo.com 

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Luni, 13 august, Tribunalul Călăraşi s-a pronunţat în 
dosarul 776/116/2018 în care prefectul judeţului Călăraşi, 
George Iacob, a cerut anularea HCL 56/2018 privind 
contractarea împrumutului de 42 milioane de lei. 
Magistraţii călărăşeni au respins acţiunea formulată de 
prefectul judeţului.

Primarul municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan Drăgulin, în 
urma deciziei Tribunalului Călăraşi, a declarat 
următoarele:

”Încercarea unei instituţii apolitice de a stopa 
modernizarea unui municipiu reşedinţă de judeţ s-a 
dovedit a fi un eşec. Jocurile politice în care Instituţia 
prefectului a fost băgată trebuie să înceteze. 
Comunitatea călărăşeană trebuie să fie prioritatea 
tuturor, iar opoziţia trebuie să înţeleagă că proiectele 
noastre vor merge înainte indiferent de toate tertipurile 
acestea. Am dovedit, odată cu decizia magistraţilor 
călărăşeni, că avem dreptate şi de aceea, având în 
vedere că între timp Consiliul Local Călăraşi a hotărât 
contractarea unui alt împrumut, mă gândesc să propun 
revocarea hotărârii care face obiectul acestui proces.”

BIROUL DE PRESĂ

În urma analizelor de opţiuni privind eficienţa 2. Sistemul zonal de alimentare cu apă 
sistemelor de alimentare cu apă s-a constatat Olteniţa – pentru alimentarea cu apă a 
că varianta cea mai avantajoasă este aceea a localităţilor Olteniţa şi Chirnogi.
transportării apei produse din cât mai puţine 3. Sistemul zonal de alimentare cu apă 
staţii de tratare, pe zone cât mai întinse, în Frumuşani – pentru alimentarea cu apă a 
funcţie de specificul geografic şi apartenenţa localităţilor Budeşti, Crivăţ, Frumuşani, 
la A.D.I Ecoaqua. Vasilaţi, Şoldanu.
Astfel, în cadrul proiectului "ASISTENŢA 4. Sistemul zonal de alimentare cu apă 
TEHNICĂ PENTRU PREGATIREA APLICAŢIEI DE Fundulea – pentru alimentarea cu apă a 
FINANŢARE  ŞI A DOCUMENTAŢIILOR DE localităţilor Fundulea, Belciugatele, Tămădau 
ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE Mare, Ileana, Lehliu, Lehliu Gară, Dor Mărunt, 
DEZVOLTARE A  INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI Nicolae Bălcescu, Lupşanu, Dorobanţu, Ulmu. 
APĂ UZATĂ PENTRU ARIA DE OPERARE A 5. Sistemul zonal de alimentare cu apă 
OPERATORULUI REGIONAL  ÎN JUDEŢELE Belciugatele – pentru alimentarea cu apă a 
CĂLĂRAŞI ŞI IALOMIŢA, ÎN PERIOADA 2014- localităţilor Belciugatele, Condeşti, Cândeasa.
2020", este prevăzută crearea de 
infrastructură de apă şi apă uzată în judeţul Conductele de transport se vor întinde pe 
Călăraşi între localităţi, grupată pe mai multe lungime de 220 de km iar în cadrul acestor 
zone. Investiţiile realizate în acest scop vor sisteme  se vor executa 25 foraje noi, se vor 
deveni proprietatea Consiliului Judeţean realiza aducţiuni noi în lungime de 9.201, se 
Călăraşi, UAT care în premieră va avea în vor reabilita aducţiuni în lungime de 5.330 m, 
proprietate infrastructură tehnico-edilitară de se va extinde o staţie de tratare a apei, se va 
apă şi canalizare, valoarea estimată fiind de reabilita o staţie de tratare a apei, se vor 
circa 100 de milioane euro. construi 6 staţii de pompare noi etc.

În judeţul Ialomiţa, în ceea ce priveşte cele 8 
Soluţiile propuse pentru finanţare sunt localităţi membre ale A.D.I. Ecoaqua, se vor 
realizarea unor sisteme zonale de alimentare realiza două sisteme zonale, infrastructura 
cu apă, respectiv: între localităţi urmând să intre în proprietatea 
1. Sistemul zonal de alimentare cu apă municipiului Urziceni, având în vedere că 
Călăraşi – pentru alimentarea cu apă a Consiliul Judeţean Ialomiţa nu este mebru al 
localităţilor Călăraşi, Potcoava şi Vişini. ADI Ecoaqua.

Pierdut Certificat 
Constatator CFL 

359/2004 Nr. 1251 / 
30.01.2015. 
Îl declar nul.

domnul primar Aniel Nedelcu Sâmbătă, Executivul 
Paturcă pentru faptul că reuşeşte Consiliului Judeţean Călăraşi 
să ţină strânse relaţiile de 

a primit delegaţia localităţii prietenie dintre cele două 
Hogineşti din Republica entităţi", a precizat preşedintele 
Moldova, localitate înfrăţită Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile 

Iliuţă.cu comuna Borcea.

Din delegaţia Republicii Moldova "Am fost gazda fraţilor noştri de 
fac parte: Constantin Poştaru- peste Prut în prima jumătate a 
primar, Andrei Golban- secretar, zilei, timp în care au vizitat sala 
consilieri locali şi directori de şcoli.Centrului Judeţean de Cultură şi 

Creaţie Călăraşi şi Muzeul Dunării La întâlnirea din cadrul instituţiei 
de Jos. noastre a participat şi doamna 

senator Roxana Natalia Paţurcă.Le-am arătat o parte din istoria 
judeţului şi am împărtăşit situaţii Sursa Facebook Consiliul Judetean 
administrative similare. Îl felicit pe Calarasi

n Călăraşi

Situaţia colectării gunoiului din oraş, 
tema discuţiei dintre Executivul Primăriei 

şi reprezentanţii societăţii REBU

Victorie pentru Drăgulin! 
Instanţa a decis 

respingerea acţiunii 
formulate de prefect 

împotriva HCL 56 / 2018

SC Avicor SRL Grădiştea
J51/346/1996 / CUI RO8526575

Executivul CJ Călăraşi s-a întâlnit 
cu o delegaţie a localităţii 

Hogineşti din Republica Moldova

Anunţ public privind depunerea 
solicitării de emitere a acordului 

de mediu 
Comuna Grădiştea anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul ,,Modernizare străzi în comuna 
Grădiştea, judeţul Călăraşi – Strada Tudor 
Vladimirescu” propus a fi amplasat în satul Grădiştea. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Călăraşi, Şoseaua Chiciu, nr. 2, judeţ Călăraşi 
şi la sediul Primăriei comunei Grădiştea, Strada Calea 
Călăraşi, nr. 132, sat Grădiştea, comuna Grădiştea, judeţ 
Călăraşi în zilele de luni – vineri, între orele 8:00 – 16:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Călăraşi. 

V. Iliuţă: 24 de UAT-uri au solicitat 
bani pentru funcţionare

ANUNŢ ANUNŢ
00UATC Grădiştea, judeţul Călăraşi, cod fiscal 14 septembrie 2018, ora 13 , la sediul 

4602688 primăriei comunei Grădiştea, judeţul Călăraşi.
Concesionează prin licitaţie publică deschisă, Desemnarea ofertantului câştigător va fi făcută 

00în plic sigilat următorul imobil: până la data de 14 septembrie 2018, ora 15 .
Teren intravilan în suprafaţă de 1552 mp., Caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire 
situat în zona rurală a satului Grădiştea, în pot fi achiziţionate de la sediul primăriei 
vederea desfăşurării unor activităţi economice. comunei Grădiştea, strada Calea Călăraşi, nr. 

132, comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi.Documentaţia pentru înscrierea la licitaţie şi 
oferta vor fi depuse la sediul primăriei Relaţii suplimentare se pot obţine de la:
comunei Grădiştea, situat în localitatea - sediul primăriei Grădiştea, judeţul Călăraşi;
Grădiştea, strada Calea Călăraşi, nr. 132, 

- telefon fix: 0242336017comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi.
- fax: 0242336164Data limită pentru solicitarea de clarificări este 
- telefon mobil: 0756160831 (în intervalul orar 07 septembrie 2018. 

00 00 9 - 15 , zile lucrătoare);Depunerea ofertelor va fi făcută până la data 
00 - e-mail: achizitiigradistea@yahoo.com;de 13 septembrie 2018, ora 16 .

- persoană de contact: Glăvan Oana-DenisaDeschiderea ofertelor se va efectua în data de 

00UATC Grădiştea, judeţul Călăraşi, cod fiscal 14 septembrie 2018, ora 13 , la sediul 
4602688 primăriei comunei Grădiştea, judeţul Călăraşi.
Concesionează prin licitaţie publică deschisă, Desemnarea ofertantului câştigător va fi făcută 

00în plic sigilat următorul imobil: până la data de 14 septembrie 2018, ora 15 .
Teren intravilan în suprafaţă de 1440 mp., Caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire 
situat în zona rurală a satului Grădiştea, în pot fi achiziţionate de la sediul primăriei 
vederea desfăşurării unor activităţi economice. comunei Grădiştea, strada Calea Călăraşi, nr. 

132, comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi.Documentaţia pentru înscrierea la licitaţie, şi 
oferta vor fi depuse la sediul primăriei Relaţii suplimentare se pot obţine de la:
comunei Grădiştea, situat în localitatea - sediul primăriei Grădiştea, judeţul Călăraşi;
Grădiştea, strada Calea Călăraşi, nr. 132, 

- telefon fix: 0242336017comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi.
- fax: 0242336164Data limită pentru solicitarea de clarificări este 
- telefon mobil: 0756160831 (în intervalul orar 07 septembrie 2018.

00 00 
9 - 15 , zile lucrătoare);Depunerea ofertelor va fi făcută până la data 

00 - e-mail: achizitiigradistea@yahoo.com;de 13 septembrie 2018, ora 16 .
Deschiderea ofertelor se va efectua în data de - persoană de contact: Glăvan Oana-Denisa

Ciclism prin Grădiştea 
- Tradiţie, Cultură şi Natură

Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi este probleme tehnice. Trebuie să mutăm astăzi nu ne confirmă ca ne asigură 
o prioritate a actualului Executiv al aparatura sălilor de operat de la etajul 3, cateringul să spunem toate reţetele.” a 
Consiliului Judeţean care a finanţat o serie la etajul 4. Au fost nişte întârzieri pe care mai spus Iliuţă.
de lucrări de reabilitare şi modernizare. astăzi am constatat că până la final de Întrebat când va lua o decizie în acest 
Preşedintele Vasile Iliuţă a spus miercuri septembrie vor fi finalizate aceste sens, şeful CJ Călăraşi a spus “Când cei 
că pe lângă proiectele depuse deja pentru lucruri.” a declarat într-o conferinţă de 

care sunt astăzi la spital mă vor convinge 
obţinerea de finanţare pe SUERD vor fi presă preşedintele CJ Călăraşi care a mai 

de ceea ce este mai bine pentru spital 
finalizate în perioada imediat următoare şi adăugat că ia în calcul şi variant 

pentru reducerea cheltuielilor. Tot ceea cele demarate deja. „Am făcut o analiză a introducerii sistemului de catering pentru 
ce încasăm de la Casa de Asigurări de lucrărilor de la Spitalul Judeţean Călăraşi. o eficientizare a cheltuielilor cu hrana 
Sănătate, 45 de milioane pe lună aproape Pe lângă proiectele pe care le avem pacienţilor. “S-a analizat dacă pe viitor 
toţi banii se duc în cheltuielile cu salariile depuse pe SUERD ne dorim în continuare pentru reducerea cheltuielilor e mai 
pentru că s-au mărit şi la spital salariile şi să terminăm şi ce am găsit în cadrul rentabil să aducem sistemul de catering 
cu prestaţiile de servicii pe care spitalul le spitalului: finalizarea etajului 3, demisolul în spital pe tot ce înseamnă cantină sau 
are şi tot rămâne în deficit cu 3-4 sute de şi spaţiile comerciale de la parterul să ţinem în continuare cantina 
mii lei pe lună. Noi suntem astăzi într-un spitalului. Toate astea sunt astăzi modernizând-o cu nişte cheltuieli pe care 
deficit, au şi conturile blocate” a conchis contractate dar nu s-a predat le vor solicita de la Consiliul Judeţean. Nu 

amplasamentul pentru că sunt câteva am luat nici-o decizie, analiza făcută Vasile Iliuţă.

V. Iliuţă, despre lucrările demarate la SJUC: Au fost nişte 
întârzieri dar până la finalul lunii septembrie le vom finaliza
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gunoiul de două ori pe săptămână şi ori prezenţi la această întâlnire, formarea Marţi, 21 august, primarul 
de câte ori este nevoie). unei comisii de control al platformelor municipiului, Daniel Ştefan 

de depozitare din zona blocurilor şi, pe În repetate rânduri, s-au preluat 
Drăgulin împreună cu cât posibil, depistarea societăţilor care sesizările cetăţenilor, nemulţumiţi de 

nu au contracte încheiate cu Rebu şi viceprimarul Viorel Ivanciu au faptul că pubelele de depozitare sunt 
depozitează ambalaje şi alte resturi pline, şi s-au redirecţionat către Rebu avut o întâlnire cu reprezentanţii 
necorespunzător. Din comisie vor face pentru rezolvare. firmei de salubritate Rebu, ai parte reprezentaţi ai Primăriei Călăraşi, De asemenea, societatea de salubrizarea 

Gărzii de Mediu şi ai Rebu, Garda de Mediu, Ecomanagement a fost informată şi asupra unui aspect 
Salubris şi Poliţia Locală, iar verificările Ecomanagement Salubris unde  important, cel legat de reciclare. În 
se vor efectua în zilele de luni şi joi.multe puncte de depozitare a gunoiului s-a discutat situaţia colectării 

menajer nu există containere pentru Nu în ultimul rând, menţionăm faptul gunoiului din oraş.
reciclarea plasticului, sticlelor, hârtiei, că funcţionari ai Primăriei Călăraşi 
metalului, cât şi a resturilor vegetale, iar S-a adus la cunoştinţă reprezentanţilor continuă să monitorizeze activitatea 
cetăţenii nu au unde depozita Rebu nemulţumirile Primăriei Călăraşi societăţii de salubrizare, iar cetăţenii 
reciclabilele şi vegetalele, chiar dacă legate de colectarea gunoiului din zona trebuie să ştie că orice sesizare legată 
populaţia a fost informată, în repetate blocurilor, lucru datorat utilajelor de colectarea gunoiului o pot face la 
rânduri despre importanţa reciclării, insuficiente şi situaţii în care nu se numerele de telefon 0242/313.117 
lucru ce influenţează major preţul respectă programului de colectare (8.00-16.00) şi 0741/098.200 (06.00-
colectării gunoiului.(conform contractului, firma de 22.00).

salubrizare este obligată să ridice S-a stabilit de comun acord cu toţi cei Biroul de presă

Editat de Agenţia de Presã şi Publicitate: TOTAL MEDIA SRL

Telefon: 

0722.235.508; 

Director: Octavian CÂJU

Redactor: Liliana Ciolacu

Tehnoredactare: 

SC Look Design SRL (office@e-calarasi.eu)

Tiparul executat la 

Mediaprint Călăraşi

Preluarea integralã 
sau parţialã a 
materialelor 

cuprinse în ARENA, 
fãrã acordul scris al 
conducerii redacţiei 

se va pedepsi 
conform legii.

Conform art.206 CP, 
responsabilitatea pentru 

conţinutul articolelor 
aparţine autorului.
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parteneriate între Consiliul 

întrunească CSAT-ul pentru a fi Judeţean şi primăriile cu 
o rectificare bugetară. Lupta venituri mici ca să putem să le 
dintre palate e destul de susţinem cofinanţarea” a 
aprinsă. Nu ştiu ce se va afirmat preşedintele Vasile 
întâmpla dar pot să vă spun că Iliuţă.
la nivelul judeţului Călăraşi 
avem o problemă de Sume defalcate din TVA 
funcţionare la mai mult de 

pentru echilibrarea jumătate din UAT-uri. Avem 
bugetelor locale, cereri de funcţionare a 

diminuate cu ½ din Primăriilor în sumă de peste 
60 de miliarde de lei care excedentul la data de 
înseamnă funcţionarea până 31.12.2017, potrivit 
în luna octombrie, adică prevederilor art.6 alin (15), 
trimestrul 3. Dacă nu vor primi lit. B din Legea 2/2018
bani, să vedem ce putem face 

Consiliul Judeţean – 7.234.000 ca să asigurăm cofinanţarea rectificarea bugetară. Am în Pentru trimestrul 3 al lei; Municipiul Călăraşi – pentru aceste primării. faţă o formă de pe site-ul acestui an, suma totală 4.292.000 lei; Municipiul Funcţionarea înseamnă plata Ministerului Finanţelor solicitată de UAT-uri Olteniţa – 825.000 lei; Oraşul salariilor, a utilităţilor, a Publice pentru judeţul Călăraşi Fundulea – 449.000 lei; Oraşul pentru funcţionare este cheltuielilor pentru igienizarea căruia îi revine suma de Lehliu Gară – 255.000 lei; estimată la 60 de miliarde şcolilor.” a spus Iliuţă care a 19.680.000 lei. 30% din Căscioarele – 57.000 lei; Crivăţ de lei. mai precizat că „24 de UAT-uri localităţile judeţului vor primi – 30.000 lei; Cuza Vodă – au solicitat bani pentru sume de funcţionare, ceea ce Preşedintele Consiliului 1403.000 lei; Dichiseni – funcţionare iar dintre acestea înseamnă că nu sunt bani Judeţean Vasile Iliuţă a 55.000 lei; Dor Mărunt – doar 6 vor primi bani.”pentru cofinanţarea declarat miercuri în cadrul unei 1078.000 lei; Dragoş Vodă – 
proiectelor europene. Am conferinţe de presă că în urma Liderul CJ a mai arătat că dacă 507.000 lei; Frăsinet – 145.000 
văzut în lupa politică dintre rectificării bugetare iniţiate situaţia va persista, cel mai lei; Fundeni – 5000 lei; 
PSD şi preşedintele României, recent de Guver judeţului probabil începând de anul Gurbăneşti – 380.000 lei; 
Klaus Iohannis că nu s-a Călăraşi îi revine suma de viitor, instituţia pe care o Ileana – 496.000 lei; Luica – 
întrunit CSAT şi nu se poate conduce va încheia 19.680.000 de lei însă doar 30 16.000 lei; Mitreni – 1.000 lei; 
aproba rectificarea bugetară. parteneriate cu primăriile din Unităţile Teritorial Săruleşti – 698.000 lei; Sohatu 
Am văzut şi punctul de vedere „problemă” pentru asigurarea Administrative (UAT-uri) vor – 124.000 lei; Spanţov – 
al ministrului de finanţe, sumelor necesare cofinanţării primi sume de funcţionare. 197.000 lei; Ştefan cel Mare – 

proiectelor. „Vreau să vă spun domnul Teodorovici care „Un lucru pe care l-am 1433.000 lei.                         
că din luna septembrie 19 spune că nu e obligătoriu să se Total - 19.680.000 leiaşteptat cu mare interes a fost 

Comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi a implementat proiectul 
„Piste pentru ciclişti – cale de valorificare a tradiţiilor şi 
potenţialului economico-social al comunei Grădiştea, 
judeţul Călăraşi” şi „Conservarea specificului local prin 
organizarea de târguri tradiţionale şi evenimente 
culturale, utilizarea mijloacelor de prezentare on-line a 
patrimoniului natural şi cultural al comunei Grădiştea”.

În data de 01 septembrie 2018 va avea loc la Grădiştea 
”SĂRBĂTOAREA TOAMNEI”. Această sărbătoare va expune 
către toţi roadele muncii gospodăriilor din Gradiştea - 
oameni harnici  cu gospodării bogate. Vor avea loc 
spectacole de folclor, tombole organizate de sponsori cu 
premii în natură şi concursuri pentru elevi.

La târg se vor valorifica de către producătorii locali roadele 
grădinilor de legume, apicultorii vor veni cu produsele din 
acel an, strugurii culeşi vor fi oferiţi către populaţie. 

În acest fel zona va deveni cunoscută celor din imediata ei 
vecinătate ca un rezervor de produse agricole de calitate 
superioară cu preţuri accesibile de producător.

Deplasarea cu bicicleta prin comună se va face în condiţii 
de siguranţă pe pista pentru ciclişti construită în cadrul 
proiectului. Pista pentru ciclişti se desfăşoară de-a lungul 
Drumului Naţional 31 Călăraşi- Olteniţa, pe partea stângă , 
cu o lungime de 5641 m. Începe de la lacul Gălăţui din satul 
Rasa la km 10 pe DN31, şi se termină în satul Grădiştea în 
dreptul străzii Buzeşti. Pista are o lăţime de 1,0 m şi 29 
platforme de încrucişare cu lungimea de 8 m şi lăţimea de 
1,0 m, amplasate la cca. 200 m una de alta.

Activităţile propuse a fi realizate prin proiect vor conduce la 
dezvoltarea durabilă a comunei Grădiştea şi la ridicarea 
calităţii vieţii locuitorilor ei.

Pentru mai multe informaţii,

Oana-Denisa Glăvan

Primaria comunei Grădiştea, judet Călăraşi

Tel: 0242/336.017, E-mail: achizitiigradistea@yahoo.com 

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Luni, 13 august, Tribunalul Călăraşi s-a pronunţat în 
dosarul 776/116/2018 în care prefectul judeţului Călăraşi, 
George Iacob, a cerut anularea HCL 56/2018 privind 
contractarea împrumutului de 42 milioane de lei. 
Magistraţii călărăşeni au respins acţiunea formulată de 
prefectul judeţului.

Primarul municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan Drăgulin, în 
urma deciziei Tribunalului Călăraşi, a declarat 
următoarele:

”Încercarea unei instituţii apolitice de a stopa 
modernizarea unui municipiu reşedinţă de judeţ s-a 
dovedit a fi un eşec. Jocurile politice în care Instituţia 
prefectului a fost băgată trebuie să înceteze. 
Comunitatea călărăşeană trebuie să fie prioritatea 
tuturor, iar opoziţia trebuie să înţeleagă că proiectele 
noastre vor merge înainte indiferent de toate tertipurile 
acestea. Am dovedit, odată cu decizia magistraţilor 
călărăşeni, că avem dreptate şi de aceea, având în 
vedere că între timp Consiliul Local Călăraşi a hotărât 
contractarea unui alt împrumut, mă gândesc să propun 
revocarea hotărârii care face obiectul acestui proces.”

BIROUL DE PRESĂ

În urma analizelor de opţiuni privind eficienţa 2. Sistemul zonal de alimentare cu apă 
sistemelor de alimentare cu apă s-a constatat Olteniţa – pentru alimentarea cu apă a 
că varianta cea mai avantajoasă este aceea a localităţilor Olteniţa şi Chirnogi.
transportării apei produse din cât mai puţine 3. Sistemul zonal de alimentare cu apă 
staţii de tratare, pe zone cât mai întinse, în Frumuşani – pentru alimentarea cu apă a 
funcţie de specificul geografic şi apartenenţa localităţilor Budeşti, Crivăţ, Frumuşani, 
la A.D.I Ecoaqua. Vasilaţi, Şoldanu.
Astfel, în cadrul proiectului "ASISTENŢA 4. Sistemul zonal de alimentare cu apă 
TEHNICĂ PENTRU PREGATIREA APLICAŢIEI DE Fundulea – pentru alimentarea cu apă a 
FINANŢARE  ŞI A DOCUMENTAŢIILOR DE localităţilor Fundulea, Belciugatele, Tămădau 
ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE Mare, Ileana, Lehliu, Lehliu Gară, Dor Mărunt, 
DEZVOLTARE A  INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI Nicolae Bălcescu, Lupşanu, Dorobanţu, Ulmu. 
APĂ UZATĂ PENTRU ARIA DE OPERARE A 5. Sistemul zonal de alimentare cu apă 
OPERATORULUI REGIONAL  ÎN JUDEŢELE Belciugatele – pentru alimentarea cu apă a 
CĂLĂRAŞI ŞI IALOMIŢA, ÎN PERIOADA 2014- localităţilor Belciugatele, Condeşti, Cândeasa.
2020", este prevăzută crearea de 
infrastructură de apă şi apă uzată în judeţul Conductele de transport se vor întinde pe 
Călăraşi între localităţi, grupată pe mai multe lungime de 220 de km iar în cadrul acestor 
zone. Investiţiile realizate în acest scop vor sisteme  se vor executa 25 foraje noi, se vor 
deveni proprietatea Consiliului Judeţean realiza aducţiuni noi în lungime de 9.201, se 
Călăraşi, UAT care în premieră va avea în vor reabilita aducţiuni în lungime de 5.330 m, 
proprietate infrastructură tehnico-edilitară de se va extinde o staţie de tratare a apei, se va 
apă şi canalizare, valoarea estimată fiind de reabilita o staţie de tratare a apei, se vor 
circa 100 de milioane euro. construi 6 staţii de pompare noi etc.

În judeţul Ialomiţa, în ceea ce priveşte cele 8 
Soluţiile propuse pentru finanţare sunt localităţi membre ale A.D.I. Ecoaqua, se vor 
realizarea unor sisteme zonale de alimentare realiza două sisteme zonale, infrastructura 
cu apă, respectiv: între localităţi urmând să intre în proprietatea 
1. Sistemul zonal de alimentare cu apă municipiului Urziceni, având în vedere că 
Călăraşi – pentru alimentarea cu apă a Consiliul Judeţean Ialomiţa nu este mebru al 
localităţilor Călăraşi, Potcoava şi Vişini. ADI Ecoaqua.

Pierdut Certificat 
Constatator CFL 

359/2004 Nr. 1251 / 
30.01.2015. 
Îl declar nul.

domnul primar Aniel Nedelcu Sâmbătă, Executivul 
Paturcă pentru faptul că reuşeşte Consiliului Judeţean Călăraşi 
să ţină strânse relaţiile de 

a primit delegaţia localităţii prietenie dintre cele două 
Hogineşti din Republica entităţi", a precizat preşedintele 
Moldova, localitate înfrăţită Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile 

Iliuţă.cu comuna Borcea.

Din delegaţia Republicii Moldova "Am fost gazda fraţilor noştri de 
fac parte: Constantin Poştaru- peste Prut în prima jumătate a 
primar, Andrei Golban- secretar, zilei, timp în care au vizitat sala 
consilieri locali şi directori de şcoli.Centrului Judeţean de Cultură şi 

Creaţie Călăraşi şi Muzeul Dunării La întâlnirea din cadrul instituţiei 
de Jos. noastre a participat şi doamna 

senator Roxana Natalia Paţurcă.Le-am arătat o parte din istoria 
judeţului şi am împărtăşit situaţii Sursa Facebook Consiliul Judetean 
administrative similare. Îl felicit pe Calarasi

n Călăraşi

Situaţia colectării gunoiului din oraş, 
tema discuţiei dintre Executivul Primăriei 

şi reprezentanţii societăţii REBU

Victorie pentru Drăgulin! 
Instanţa a decis 

respingerea acţiunii 
formulate de prefect 

împotriva HCL 56 / 2018

SC Avicor SRL Grădiştea
J51/346/1996 / CUI RO8526575

Executivul CJ Călăraşi s-a întâlnit 
cu o delegaţie a localităţii 

Hogineşti din Republica Moldova

Anunţ public privind depunerea 
solicitării de emitere a acordului 

de mediu 
Comuna Grădiştea anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul ,,Modernizare străzi în comuna 
Grădiştea, judeţul Călăraşi – Strada Tudor 
Vladimirescu” propus a fi amplasat în satul Grădiştea. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Călăraşi, Şoseaua Chiciu, nr. 2, judeţ Călăraşi 
şi la sediul Primăriei comunei Grădiştea, Strada Calea 
Călăraşi, nr. 132, sat Grădiştea, comuna Grădiştea, judeţ 
Călăraşi în zilele de luni – vineri, între orele 8:00 – 16:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Călăraşi. 

V. Iliuţă: 24 de UAT-uri au solicitat 
bani pentru funcţionare

ANUNŢ ANUNŢ
00UATC Grădiştea, judeţul Călăraşi, cod fiscal 14 septembrie 2018, ora 13 , la sediul 

4602688 primăriei comunei Grădiştea, judeţul Călăraşi.
Concesionează prin licitaţie publică deschisă, Desemnarea ofertantului câştigător va fi făcută 

00în plic sigilat următorul imobil: până la data de 14 septembrie 2018, ora 15 .
Teren intravilan în suprafaţă de 1552 mp., Caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire 
situat în zona rurală a satului Grădiştea, în pot fi achiziţionate de la sediul primăriei 
vederea desfăşurării unor activităţi economice. comunei Grădiştea, strada Calea Călăraşi, nr. 

132, comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi.Documentaţia pentru înscrierea la licitaţie şi 
oferta vor fi depuse la sediul primăriei Relaţii suplimentare se pot obţine de la:
comunei Grădiştea, situat în localitatea - sediul primăriei Grădiştea, judeţul Călăraşi;
Grădiştea, strada Calea Călăraşi, nr. 132, 

- telefon fix: 0242336017comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi.
- fax: 0242336164Data limită pentru solicitarea de clarificări este 
- telefon mobil: 0756160831 (în intervalul orar 07 septembrie 2018. 

00 00 9 - 15 , zile lucrătoare);Depunerea ofertelor va fi făcută până la data 
00 - e-mail: achizitiigradistea@yahoo.com;de 13 septembrie 2018, ora 16 .

- persoană de contact: Glăvan Oana-DenisaDeschiderea ofertelor se va efectua în data de 

00UATC Grădiştea, judeţul Călăraşi, cod fiscal 14 septembrie 2018, ora 13 , la sediul 
4602688 primăriei comunei Grădiştea, judeţul Călăraşi.
Concesionează prin licitaţie publică deschisă, Desemnarea ofertantului câştigător va fi făcută 

00în plic sigilat următorul imobil: până la data de 14 septembrie 2018, ora 15 .
Teren intravilan în suprafaţă de 1440 mp., Caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire 
situat în zona rurală a satului Grădiştea, în pot fi achiziţionate de la sediul primăriei 
vederea desfăşurării unor activităţi economice. comunei Grădiştea, strada Calea Călăraşi, nr. 

132, comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi.Documentaţia pentru înscrierea la licitaţie, şi 
oferta vor fi depuse la sediul primăriei Relaţii suplimentare se pot obţine de la:
comunei Grădiştea, situat în localitatea - sediul primăriei Grădiştea, judeţul Călăraşi;
Grădiştea, strada Calea Călăraşi, nr. 132, 

- telefon fix: 0242336017comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi.
- fax: 0242336164Data limită pentru solicitarea de clarificări este 
- telefon mobil: 0756160831 (în intervalul orar 07 septembrie 2018.

00 00 
9 - 15 , zile lucrătoare);Depunerea ofertelor va fi făcută până la data 

00 - e-mail: achizitiigradistea@yahoo.com;de 13 septembrie 2018, ora 16 .
Deschiderea ofertelor se va efectua în data de - persoană de contact: Glăvan Oana-Denisa

Ciclism prin Grădiştea 
- Tradiţie, Cultură şi Natură

Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi este probleme tehnice. Trebuie să mutăm astăzi nu ne confirmă ca ne asigură 
o prioritate a actualului Executiv al aparatura sălilor de operat de la etajul 3, cateringul să spunem toate reţetele.” a 
Consiliului Judeţean care a finanţat o serie la etajul 4. Au fost nişte întârzieri pe care mai spus Iliuţă.
de lucrări de reabilitare şi modernizare. astăzi am constatat că până la final de Întrebat când va lua o decizie în acest 
Preşedintele Vasile Iliuţă a spus miercuri septembrie vor fi finalizate aceste sens, şeful CJ Călăraşi a spus “Când cei 
că pe lângă proiectele depuse deja pentru lucruri.” a declarat într-o conferinţă de 

care sunt astăzi la spital mă vor convinge 
obţinerea de finanţare pe SUERD vor fi presă preşedintele CJ Călăraşi care a mai 

de ceea ce este mai bine pentru spital 
finalizate în perioada imediat următoare şi adăugat că ia în calcul şi variant 

pentru reducerea cheltuielilor. Tot ceea cele demarate deja. „Am făcut o analiză a introducerii sistemului de catering pentru 
ce încasăm de la Casa de Asigurări de lucrărilor de la Spitalul Judeţean Călăraşi. o eficientizare a cheltuielilor cu hrana 
Sănătate, 45 de milioane pe lună aproape Pe lângă proiectele pe care le avem pacienţilor. “S-a analizat dacă pe viitor 
toţi banii se duc în cheltuielile cu salariile depuse pe SUERD ne dorim în continuare pentru reducerea cheltuielilor e mai 
pentru că s-au mărit şi la spital salariile şi să terminăm şi ce am găsit în cadrul rentabil să aducem sistemul de catering 
cu prestaţiile de servicii pe care spitalul le spitalului: finalizarea etajului 3, demisolul în spital pe tot ce înseamnă cantină sau 
are şi tot rămâne în deficit cu 3-4 sute de şi spaţiile comerciale de la parterul să ţinem în continuare cantina 
mii lei pe lună. Noi suntem astăzi într-un spitalului. Toate astea sunt astăzi modernizând-o cu nişte cheltuieli pe care 
deficit, au şi conturile blocate” a conchis contractate dar nu s-a predat le vor solicita de la Consiliul Judeţean. Nu 

amplasamentul pentru că sunt câteva am luat nici-o decizie, analiza făcută Vasile Iliuţă.

V. Iliuţă, despre lucrările demarate la SJUC: Au fost nişte 
întârzieri dar până la finalul lunii septembrie le vom finaliza
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