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Studiul de fezabilitate al viitoarei 
Pieţe Centrale a municipiului 
Călăraşi a fost finalizat! Acesta va 
intra în atenţia consilierilor 
locali, spre aprobare în proxima 
şedinţă ordinară. Între timp, a 
fost finalizată şi demolarea fostei 
clădiri a pieţei.

Se propune realizarea unei clădiri 
P+Ep, cu o suprafaţă construită 
desfăşurată de 1.122 mp, destinată 
comerţului, serviciilor şi alimentaţiei 
publice. În exterior, se vor amenaja o 
zonă pietonală, un spaţiu de joacă 
pentru copii, o fântână arteziană, o 
platformă subterană de colectare 
deşeuri, dar şi aproximativ 50 de 
locuri de parcare (care vor fi puse la 
dispoziţie contracost).
Proiectul amenajării Pieţei Centrale 
se completează cu cel al zonei 
centrale a municipiului Călăraşi, 
parte a unei aplicaţii depuse spre 
finanţare, de Primăria Municipiului 
Călăraşi, la începutul lunii octombrie, 
la ADR, pe Axa 4 a Regio 2014-2020. 
Proiectul, cu o valoare de circa 8 
milioane de euro, va schimba total 
zona pietonală a centrului vechi al 
municipiului Călăraşi.
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Pe teritoriul judeţului Călăraşi evoluează Pesta Porcină 
Africană în exploataţii nonprofesionale de suine: Borcea – 10 
focare; Perişoru – 29 focare; Călăraşi – 6 focare; Constantin 
Brâncoveanu – 1 focar; Călăraşii Vechi – 1 focar; Unirea – 1 
focar; Ştefan cel Mare – 8 focare; Gâldău – 1 focar; Jegălia – 1 
focar; Ciocăneşti – 11 focare; Dragalina – 1 focar, exploataţie 
comercială SC Nutricom SA; Roseţi – 1 focar; Grădiştea – 3 
focare şi 1 suspiciune, Rasa – 1 focar, Cuneşti – 4 focare
Pentru limitarea răspândirii virusului pestei porcine africane, 
tuturo cetăţenilor, în special crescătorilor de suine, le revin 
următoarele obligaţii: 
Să crească porci în spaţii împrejmuite, în adăposturi închise, 
cu respectarea condiţiilor de igienă, microclimat şi bunăstare.
Să elimine posibilitatea de a veni în contact cu porci străini de 
curtea acestora, cu porci mistreţi sau cu alţi proprietari de 
porci domestici.
Să nu intre în adăposturi unde sunt crescuţi porcii cu 
încălţămintea şi hainele purtate pe stradă, pe domeniul 
public. Este recomandată chiar dezinfecţia la intrarea în 
adăpost prin punerea unei tăviţe cu paie îmbibate în soluţii 
dezinfectante
Să nu cumpere purcei din locuri necunoscute, fără a fi 
identificaţi (cu crotalie) şi fără certificat sanitar veterinar de 
sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă practică 
împuternicit.
Să anunţe medicul veterinar de apariţia oricăror semne de 
boală sau mortalitate la animalele proprii.
Să nu hrănească animalele cu resturi alimentare provenite de 
la carnea de porc gătită în familie.
Dacă există vânători în familie care aduc carne de mistreţ sub 
nicio formă să nu dea porcilor apa provenită de la spălarea 
cărnii sau a resturilor de carne.
Să nu scoată scroafele sau vierii din exploataţie în scopul 
montei cu animale din altă exploataţie.
Să nu folosească în hrana animalelor iarba culeasă de pe 
câmp pentru că ea ar fi putut să vină în contact cu porcii 
mistreţi bolnavi.
Să respecte legislaţia privind ecrisarea teritoriului prin 
predarea cadavrelor de la porcine moarte la unitatea de 
neutralizare cu sprijinul autorităţilor locale.
Pentru orice suspiciune de boală trebuie anunţat imediat 
medicul veterinar de liberă practică concesionar sau DSVSA 
Călăraşi.

În municipiul Călăraşi, în vederea modernizării B-dului 
Nicolae Titulescu, se realizează în aceste zile o amplă 
lucrare de introducere, în subteran, a conductei de gaz, 
pe o lungime de 300 de metri. Investiţia, în valoare de 1,6 
miliarde lei vechi, este susţinută financiar de Distrigaz Sud 
Reţele, un rol important în realizarea acesteia avându-l 
viceprimarul, Viorel Ivanciu. „După cum bine ştiţi, B-dul 
Ncolae Titulescu va suferi un amplu proces de 
modernizare în perioada următoare. Din acest punct de 
vedere trebuie să realizăm o serie de lucrări de 
infrastructură. Cu ajutorul celor de la Distrigaz Sud 
Reţele, se va introduce în subteran conducta de gaz, 
valoarea investiţiei fiind de 1,6 miliarde lei vechi. Era 
imperios necesară o astfel de lucrare şi pentru acest 
lucru le mulţumesc celor de la Distrigaz.” a declarat 
pentru www.arenamedia.ro, viceprimarul Viorel Ivanciu.

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea  indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii - 
,,Amenajare peisagistică şi modernizare B-dul N.Titulescu 
între str.Cornişei şi str.Locomotivei” a fost validat de 
consilierii locali, la finele lunii aprilie.
Valoarea investiţiei este de 8.130.873,38 lei cu TVA din 
care C+M este de 7.129.631,42 lei cu TVA fiind cu 10% 
mai mică faţă de cea iniţială, estimată la 9.033.680 lei cu 
TVA din care C+M este de 7.937.534 lei cu TVA.
B-dul Nicolae Titulescu are o lungime de 826,50 m, 
realizată din aliniamente, 12 frânturi a căror unghiuri 
depăşesc valorile de 197 g şi o curbă arc de cerc de     
R=30 m.

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, 
Valentin Barbu şi managerul Spitalului judeţean 
Călăraşi, Valentin Emanoil, au vizitat marţi 
spitalul din Regiunea Silistra, Bulgaria.

În lumina responsabilităţilor de a administra problemele 
comunităţilor noastre, una dintre priorităţi este grija pentru 
asigurarea sănătăţii publice.
Având în vedere buna vecinătate şi colaborarea 
transfrontalieră dintre judeţul Călăraşi şi Regiunea Silistra, în 
multe domenii de activitate, a fost propusă realizarea 
acestei vizite pe tema colaborarii în plan medical.
Delegaţia călărăşeană a fost întâmpinată de guvernatorul 
Regiunii Silistra, Ivelin Statev şi de dr. Daniela Kinstandinova, 
managerul spitalului de pe celălalt mal al Dunării.

Luna viitoare colegii bulgari ne vor întoarce vizita la Spitalul S-au dezbătut proiectele fiecărei administraţii în ceea ce 
Judeţean Călăraşi.priveşte calitatea actului medical şi a serviciilor de cazare 

Biroul de presădin cele două spitale.

Directorul Direcţiei Dezvoltare 
Regională şi Relaţii Externe din 
cadrul Consiliului Judeţean 
Călăraşi, Eduard Grama a 
declarat într-o emisiune difuzată 
recent la Antena 1 Călăraşi că a 
auzit de zvonurile care-l dau 
candidat pentru Primăria 
municipiului Călăraşi la alegerile 
locale din 2020 susţinând că 
deşi se simte capabil să o 
conducă, rămâne consecvent 
deciziilor asumate de 
preşedintele CJ, Vasile Iliuţă. „Şi 
la mine au ajuns aceste zvonuri. 
Pot să vă spun doar atât: sunt 

echipa cu care am început iar capabil să conduc Primăria 
preşedintele Consiliului Călăraşi dar voi susţine echipa 
Judeţean va decide la preşedintelui Vasile Iliuţă. Cu 
momentul oportun care e dumnealui voi merge în 
situaţia” a precizat Grama.alegerile viitoare. Voi merge cu 

Direcţia Judeţeană de Administrare a Domeniului începând cu data de  23.10.2018, ora 9,00, până pe 
Public şi Privat al judeţului Călăraşi, cu sediul în data de 26.10.2018, ora 13,00, la preţul de 300 lei.
Călăraşi, Str. 1 decembrie 1918, nr.1 A, Bl. A24 Garanţia de participare la licitaţie este de 9.131 lei.
(Flora), tronson 3, judeţul Călăraşi, organizează Documentele de participare la licitaţie sunt cele 
licitaţie publică cu strigare, pentru vânzarea unui menţionate în Instrucţiunile constituite ca anexa la 
imobil, reprezentând fostul spital Dor Mărunt, aflat HCJ nr.187/20.09.2018 şi vor fi depuse în plicuri 
în proprietatea privată a judeţului Călăraşi, sigilate la sediul Direcţiei Judeţene de Administrare  
conform Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi a Domeniului Public şi Privat al judeţului Călăraşi, 
nr.187/20.09.2018, privind aprobarea vânzării, prin cu sediul în municipiul Călăraşi,  Str. 1 Decembrie 
licitaţie publică cu strigare, a unui imobil aflat în 1918, nr.1A, Bloc 24( Flora), tronson 3, judeţul 
domeniul privat al judeţului Călăraşi. Călăraşi, până pe data de 31.10.2018, ora 16,00.
Imobilul scos la vânzare prin licitaţie publică cu Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul Direcţiei 
strigare este compus  din 11 construcţii, cu Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi 
suprafaţa construită totală de 2.099 mp şi teren în Privat al judeţului Călăraşi în data de 01.11.2018, 
suprafaţă măsurată totală de 23.406 mp şi şi ora 13,00, în prezenţa tuturor ofertanţilor, urmând 
23.402 mp suprafaţa din acte şi reprezintă fostul ca afişarea listei cu ofertanţii calificaţi la licitaţia 
spital Dor Mărunt. publică cu strigare, să aibă loc pe data de 
Imobilul are numărul cadastral 22560 (nr.vechi 01.11.2018, ora 14,00, la sediul Direcţiei Judeţene 
810), înscris în Cartea Funciară nr.22560 (nr.vechi de Administrare a Domeniului Public şi Privat al 
547) a localităţii Dor  Mărunt. judeţului Călăraşi.

Preţul de pornire al licitaţiei publice cu strigare Licitaţia va avea loc în sala de şedinţe a Direcţiei 
este de 456.534 lei. Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi 

Privat al judeţului Călăraşi, pe data de 06.11.2018, Pasul de licitare este de 22.827 lei.
ora 14,00.Dosarul de licitaţie poate fi procurat zilnic de la 
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa dnei sediul Direcţiei Judeţene de Administrare a 
Enciu Dorina telefon 0342405912.Domeniului Public şi Privat al judeţului Călăraşi din 

municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1A, DIRECTOR,
Bloc A24 (Flora), tronson 3, judeţul Călăraşi, Ing. OLTEANU Dan

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE ADMINISTRARE 

A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI
Călăraşi, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 1A, Bl.A24 (Flora), tronson 3
Tel.: 0342405912, Fax: 0342405914, E-mail: djadpp@calarasi.ro

Deputatul PMP Călăraşi, Cristian Sefer  
i-a adresat o întrebare ministrului 
Energiei, Anton Anton şi preşedintelui 
Autorităţii Naţionale de Reglementare 
în domeniul Energiei, Dumitru Chiriţă 
solicitând lămuriri în legătură cu 
extinderea reţelei de distribuţie a 
energiei electrice în satul Călăreţi, 
comuna Tămădău Mare. Iată mai jos 
textul integral al acestei solicitări:

„Stimate domnule ministru, Stimate 
domnule preşedinte, 

La biroul nostru parlamentar a fost 
semnalată situaţia existentă în satul 
Călăreţi, comuna Tămadau Mare, din 
judeţul Călăraşi, cu privire la casele 
construite pe terenurile acordate de 

tensiune în zona indicată.către autoritatea locală tinerilor sub 35 
ani. Având în vedere faptul că proprietarii 

acestor case, tineri sub 35 de ani, care Astfel, aceste case nu beneficiază de 
au beneficiat de prevederile legii energie electrică, reţeaua de distribuţie 
privind acordarea în mod gratuit a nefiind extinsă pentru această zonă. 
terenurilor, au posibilităţi financiare Din aceste considerente, vă rog să îmi 
limitate, se impune o analiză prioritară comunicaţi dacă autoritatea locală a 
a extinderii reţelei de distribuţie a solicitat concesionarului operator al 
energiei electrice în această zonă.serviciului de distribuţie a energiei 
Vă asigur de toată consideraţia mea.electrice extinderea reţelei precum şi 

stadiul demersurilor făcute de operator Deputat 
pentru extinderea reţelei de joasă Cristian George Sefer”

1. Informaţii generale privind concedentul, în potrivit prevederilor OUG 54/2006: 
special denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de Documentatia de atribuire va fi pusă la 
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a dispoziţia solicitantului contra cost, la o 
persoanei de contact: MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, valoare de 50 de lei, plătibili la casieria 
cod fiscal 4445370, cu sediul în str. Bucureşti, unităţii.
nr. 140 A, Municipiul Călăraşi, Judeţ Călăraşi, d. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 
telefon/fax  0242311031, e-mail 07.11.2018, ora 16:30 
ana.selaru@primariacalarasi.ro 4. Informaţii privind ofertele: 
2. Informatii generale privind obiectul 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 
concesiunii, în special descrierea şi 13.11.2018, ora 16:30
identificarea bunului care urmează să fie 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: concesionat:
Primăria Municipiului Călăraşi, str. Bucureşti, 

Obiectul concesiunii este reprezentat de un nr. 140 A, Servicul investiţii şi infrastructurã.
imobil teren ce aparţine domeniului privat al 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie municipiului Călăraşi, în suprafaţă de 44.400 
depusă fiecare ofertă: fiecare participant mp, situat în tarlaua 99/1, parcela 2, în 
poate depune doar o singură ofertă pe extravilanul municipiului Călăraşi, cu 
suprafaţã, într-un exemplardestinaţia înfiinţare culturi furajere şi de 
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa cereale.
publică de deschidere a ofertelor: 14.11.20183. Informaţii privind documentaţia de 
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, atribuire:
telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei a. Modalitatea sau modalităţile prin care 
competente în solutionarea litigiilor apărute persoanele interesate pot intra în posesia 
şi termenele pentru sesizarea instanţei unui exemplar al documentaţiei de atribuire:  
competente în soluţionarea litigiilor apărute persoanele pot intra în posesia 
şi termenele  pentru sesizarea instanţei: documentaţiei de atribuire înaintând o 
Tribunalul Călăraşi, str. Bucureşti nr. 106, solicitare scrisă în acest sens.
910068 – Călăraşi, jud. Călăraşi. Tel. b. Denumirea şi adresa 
0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: serviciului/compartimentului din cadrul 
0242316157, trcl@just.ro.concedentului de la care se poate obţine un 
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie exemplar din documentaţia de atribuire:  
către instituţiile abilitate, în vederea Serviciul investiţii şi infrastructura, etajul 2, 
publicării: 22.10.2018din cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi

PRIMARc. Costul şi condiţiile de plată pentru 
DRĂGULIN DANIEL ŞTEFANobţinerea acestui exemplar, unde este cazul, 

exerciţiu care deţine şi funcţia de 4 şi chiar mai mulţi pe un loc.În ultima şedinţă a Biroul Politic 
preşedinte al organizaţiei judeţene. 

Altfel, 15 noiembrie va fi şi momentul Executiv al PNL, de la nivel 
Dan Drăgulin a susţinut în urmă cu 

adevărului pentru PNL Călăraşi, central, s-a decis ca până pe 15 vreo lună – două că şi alţi liberali de 
organizaţie în cadrul căreia liderii sunt 

top ar fi interesaţi de o astfel de noiembrie cei interesaţi îşi pot mai degrabă preocupaţi să se „sfâşie” 
candidatură, nominalizându-i pe cei 

între ei decât cu eternul inamic, PSD.depune candidatura pentru 
doi viceprimari, Viorel Ivanciu şi Dragoş 

funcţia de primar de municipiu Din vara anului 2016, Executivul Coman, precum şi pe preşedintele 
Primăriei Călăraşi este format exclusiv Consiliulu Judeţean, Vasile Iliuţă şi reşedinţă de judeţ. 
din membri PNL, deşi în cadrul vicepreşedintele aceleiaşi instituţii, 

La nivelul Călăraşiului, situaţia pare Valentin Barbu. Ar fi cam ca la Consiliului Local partidul „se laudă” cu 
puţin „complicată” pentru primarul în Medicină, pe vremuri, când „candidau” 10 consilieri dintr-un total de 21!

Anunţ vânzare imobil reprezentând fostul spital Dor Mărunt
Direcţia Judeţeană de Administrare a Domeniului 300 lei.
Public şi Privat al judeţului Călăraşi, cu sediul în Garanţia de participare la licitaţie este de  7.249 
Călăraşi, Str. 1 decembrie 1918, nr.1 A, Bl. A24 lei.
(Flora), tronson 3, judeţul Călăraşi, organizează Documentele de participare la licitaţie sunt cele 
licitaţie publică cu strigare, pentru vânzarea unui menţionate în Instrucţiunile constituite ca anexa 
imobil, reprezentând fostul spital Gurbăneşti, la HCJ nr.186/20.09.2018 şi vor fi depuse în 
aflat în proprietatea privată a judeţului Călăraşi, plicuri sigilate la sediul Direcţiei Judeţene de 
conform Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi Administrare  a Domeniului Public şi Privat al 
nr. 186/20.09.2018, privind aprobarea vânzării, judeţului Călăraşi, cu sediul în municipiul 
prin licitaţie publică cu strigare, a unui imobil Călăraşi,  Str. 1 Decembrie 1918, nr.1A, Bloc 24( 
aflat în domeniul privat al judeţului Călăraşi. Flora), tronson 3,  judeţul Călăraşi, până pe data 

de 31.10.2018 ora 16,00.Imobilul scos la vânzare prin licitaţie publică cu 
strigare este compus  din 12 construcţii, cu Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul 
suprafaţa construită totală de 1.608,105 mp şi Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului 
teren în suprafaţă măsurată totală de 23.380,61 Public şi Privat al judeţului Călăraşi în data de 
mp şi şi 23.352,11 mp suprafaţa din acte şi 01.11.2018, ora 11,00, în prezenţa tuturor 
reprezintă fostul spital Gurbăneşti. ofertanţilor, urmând ca afişarea listei cu 

ofertanţii calificaţi la licitaţia publică cu strigare, Imobilul are numărul cadastral 286, înscris în 
să aibă loc pe data de 01.11.2018, ora 13,00 la Cartea Funciară nr.20999 a localităţii Gurbăneşti.
sediul Direcţiei Judeţene de Administrare a Preţul de pornire al licitaţiei publice cu strigare 
Domeniului Public şi Privat al judeţului Călăraşi.este de 362.448 lei.
Licitaţia va avea loc în sala de şedinţe a Direcţiei Pasul de licitare este de  18.122 lei.
Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi 

Dosarul de licitaţie poate fi procurat zilnic de la Privat al judeţului Călăraşi , pe data de 
sediul Direcţiei Judeţene de Administrare a 06.11.2018, ora 11,00.
Domeniului Public şi Privat al judeţului Călăraşi 

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 
dnei/dlui Enciu Dorina, telefon 0342405912.1A, Bloc A24 (Flora), tronson 3, judeţul Călăraşi, 

DIRECTOR,începând cu data de 23.10.2018, ora 9,00 până 
Ing. OLTEANU Danpe data de 26.10.2018, ora 13,00,  la preţul de  

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE ADMINISTRARE 

A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI
Călăraşi, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 1A, Bl.A24 (Flora), tronson 3
Tel.: 0342405912, Fax: 0342405914, E-mail: djadpp@calarasi.ro

Anunţ vânzare imobil reprezentând fostul spital Gurbăneşti

Actualizarea situaţiei privind 
evoluţia Pestei Porcine 

Africane în judeţul Călăraşi la 
data de 23 octombrie

Colaborare medicală Călăraşi-Silistra

Serviciul Public de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân, 
din subordinea Primăriei Municipiului Călăraşi, cu 
sprijinul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi 
Călăraşi, a demarat, în unităţi şcolare, o campanie de 
informare privind obligaţiile deţinătorilor de canine 
precum şi beneficiile sterilizării acestora. 
Reprezentanţii celor două instituţii vorbesc elevilor şi 
despre responsabilităţile creşterii unui animal de 
companie.

Au fost vizitaţi elevii Şcolii Gimnaziale Mircea Vodă, 
dar urmează şi cei din Colegiul Naţional Barbu Ştirbei, 
Şcoala Gimnazială Tudor Vladimirescu, Şcoala 
Gimnazială Nicolae Titulescu, Şcoala Gimnazială 
Mihai Viteazul, Liceul Tehnologic Dan Mateescu. 
Şcoala Gimnazială Constantin Brâncoveanu, Şcoala 
Gimnazială Carol I şi Colegiul Agricol

Sursa Facebook Primăria municipiului Călăraşi

Eduard Grama: Sunt capabil 
să conduc Primăria Călăraşi!

n SPGCS Călăraşi

Campanie de informare 
privind obligaţiile 

deţinătorilor de canine

Primăria Municipiului Călăraşi
 ANUNŢ DE LICITAŢIE

n PMP Călăraşi
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Studiul de fezabilitate al viitoarei 
Pieţe Centrale a municipiului 
Călăraşi a fost finalizat! Acesta va 
intra în atenţia consilierilor 
locali, spre aprobare în proxima 
şedinţă ordinară. Între timp, a 
fost finalizată şi demolarea fostei 
clădiri a pieţei.

Se propune realizarea unei clădiri 
P+Ep, cu o suprafaţă construită 
desfăşurată de 1.122 mp, destinată 
comerţului, serviciilor şi alimentaţiei 
publice. În exterior, se vor amenaja o 
zonă pietonală, un spaţiu de joacă 
pentru copii, o fântână arteziană, o 
platformă subterană de colectare 
deşeuri, dar şi aproximativ 50 de 
locuri de parcare (care vor fi puse la 
dispoziţie contracost).
Proiectul amenajării Pieţei Centrale 
se completează cu cel al zonei 
centrale a municipiului Călăraşi, 
parte a unei aplicaţii depuse spre 
finanţare, de Primăria Municipiului 
Călăraşi, la începutul lunii octombrie, 
la ADR, pe Axa 4 a Regio 2014-2020. 
Proiectul, cu o valoare de circa 8 
milioane de euro, va schimba total 
zona pietonală a centrului vechi al 
municipiului Călăraşi.
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Pe teritoriul judeţului Călăraşi evoluează Pesta Porcină 
Africană în exploataţii nonprofesionale de suine: Borcea – 10 
focare; Perişoru – 29 focare; Călăraşi – 6 focare; Constantin 
Brâncoveanu – 1 focar; Călăraşii Vechi – 1 focar; Unirea – 1 
focar; Ştefan cel Mare – 8 focare; Gâldău – 1 focar; Jegălia – 1 
focar; Ciocăneşti – 11 focare; Dragalina – 1 focar, exploataţie 
comercială SC Nutricom SA; Roseţi – 1 focar; Grădiştea – 3 
focare şi 1 suspiciune, Rasa – 1 focar, Cuneşti – 4 focare
Pentru limitarea răspândirii virusului pestei porcine africane, 
tuturo cetăţenilor, în special crescătorilor de suine, le revin 
următoarele obligaţii: 
Să crească porci în spaţii împrejmuite, în adăposturi închise, 
cu respectarea condiţiilor de igienă, microclimat şi bunăstare.
Să elimine posibilitatea de a veni în contact cu porci străini de 
curtea acestora, cu porci mistreţi sau cu alţi proprietari de 
porci domestici.
Să nu intre în adăposturi unde sunt crescuţi porcii cu 
încălţămintea şi hainele purtate pe stradă, pe domeniul 
public. Este recomandată chiar dezinfecţia la intrarea în 
adăpost prin punerea unei tăviţe cu paie îmbibate în soluţii 
dezinfectante
Să nu cumpere purcei din locuri necunoscute, fără a fi 
identificaţi (cu crotalie) şi fără certificat sanitar veterinar de 
sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă practică 
împuternicit.
Să anunţe medicul veterinar de apariţia oricăror semne de 
boală sau mortalitate la animalele proprii.
Să nu hrănească animalele cu resturi alimentare provenite de 
la carnea de porc gătită în familie.
Dacă există vânători în familie care aduc carne de mistreţ sub 
nicio formă să nu dea porcilor apa provenită de la spălarea 
cărnii sau a resturilor de carne.
Să nu scoată scroafele sau vierii din exploataţie în scopul 
montei cu animale din altă exploataţie.
Să nu folosească în hrana animalelor iarba culeasă de pe 
câmp pentru că ea ar fi putut să vină în contact cu porcii 
mistreţi bolnavi.
Să respecte legislaţia privind ecrisarea teritoriului prin 
predarea cadavrelor de la porcine moarte la unitatea de 
neutralizare cu sprijinul autorităţilor locale.
Pentru orice suspiciune de boală trebuie anunţat imediat 
medicul veterinar de liberă practică concesionar sau DSVSA 
Călăraşi.

În municipiul Călăraşi, în vederea modernizării B-dului 
Nicolae Titulescu, se realizează în aceste zile o amplă 
lucrare de introducere, în subteran, a conductei de gaz, 
pe o lungime de 300 de metri. Investiţia, în valoare de 1,6 
miliarde lei vechi, este susţinută financiar de Distrigaz Sud 
Reţele, un rol important în realizarea acesteia avându-l 
viceprimarul, Viorel Ivanciu. „După cum bine ştiţi, B-dul 
Ncolae Titulescu va suferi un amplu proces de 
modernizare în perioada următoare. Din acest punct de 
vedere trebuie să realizăm o serie de lucrări de 
infrastructură. Cu ajutorul celor de la Distrigaz Sud 
Reţele, se va introduce în subteran conducta de gaz, 
valoarea investiţiei fiind de 1,6 miliarde lei vechi. Era 
imperios necesară o astfel de lucrare şi pentru acest 
lucru le mulţumesc celor de la Distrigaz.” a declarat 
pentru www.arenamedia.ro, viceprimarul Viorel Ivanciu.

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea  indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii - 
,,Amenajare peisagistică şi modernizare B-dul N.Titulescu 
între str.Cornişei şi str.Locomotivei” a fost validat de 
consilierii locali, la finele lunii aprilie.
Valoarea investiţiei este de 8.130.873,38 lei cu TVA din 
care C+M este de 7.129.631,42 lei cu TVA fiind cu 10% 
mai mică faţă de cea iniţială, estimată la 9.033.680 lei cu 
TVA din care C+M este de 7.937.534 lei cu TVA.
B-dul Nicolae Titulescu are o lungime de 826,50 m, 
realizată din aliniamente, 12 frânturi a căror unghiuri 
depăşesc valorile de 197 g şi o curbă arc de cerc de     
R=30 m.

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, 
Valentin Barbu şi managerul Spitalului judeţean 
Călăraşi, Valentin Emanoil, au vizitat marţi 
spitalul din Regiunea Silistra, Bulgaria.

În lumina responsabilităţilor de a administra problemele 
comunităţilor noastre, una dintre priorităţi este grija pentru 
asigurarea sănătăţii publice.
Având în vedere buna vecinătate şi colaborarea 
transfrontalieră dintre judeţul Călăraşi şi Regiunea Silistra, în 
multe domenii de activitate, a fost propusă realizarea 
acestei vizite pe tema colaborarii în plan medical.
Delegaţia călărăşeană a fost întâmpinată de guvernatorul 
Regiunii Silistra, Ivelin Statev şi de dr. Daniela Kinstandinova, 
managerul spitalului de pe celălalt mal al Dunării.

Luna viitoare colegii bulgari ne vor întoarce vizita la Spitalul S-au dezbătut proiectele fiecărei administraţii în ceea ce 
Judeţean Călăraşi.priveşte calitatea actului medical şi a serviciilor de cazare 

Biroul de presădin cele două spitale.

Directorul Direcţiei Dezvoltare 
Regională şi Relaţii Externe din 
cadrul Consiliului Judeţean 
Călăraşi, Eduard Grama a 
declarat într-o emisiune difuzată 
recent la Antena 1 Călăraşi că a 
auzit de zvonurile care-l dau 
candidat pentru Primăria 
municipiului Călăraşi la alegerile 
locale din 2020 susţinând că 
deşi se simte capabil să o 
conducă, rămâne consecvent 
deciziilor asumate de 
preşedintele CJ, Vasile Iliuţă. „Şi 
la mine au ajuns aceste zvonuri. 
Pot să vă spun doar atât: sunt 

echipa cu care am început iar capabil să conduc Primăria 
preşedintele Consiliului Călăraşi dar voi susţine echipa 
Judeţean va decide la preşedintelui Vasile Iliuţă. Cu 
momentul oportun care e dumnealui voi merge în 
situaţia” a precizat Grama.alegerile viitoare. Voi merge cu 

Direcţia Judeţeană de Administrare a Domeniului începând cu data de  23.10.2018, ora 9,00, până pe 
Public şi Privat al judeţului Călăraşi, cu sediul în data de 26.10.2018, ora 13,00, la preţul de 300 lei.
Călăraşi, Str. 1 decembrie 1918, nr.1 A, Bl. A24 Garanţia de participare la licitaţie este de 9.131 lei.
(Flora), tronson 3, judeţul Călăraşi, organizează Documentele de participare la licitaţie sunt cele 
licitaţie publică cu strigare, pentru vânzarea unui menţionate în Instrucţiunile constituite ca anexa la 
imobil, reprezentând fostul spital Dor Mărunt, aflat HCJ nr.187/20.09.2018 şi vor fi depuse în plicuri 
în proprietatea privată a judeţului Călăraşi, sigilate la sediul Direcţiei Judeţene de Administrare  
conform Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi a Domeniului Public şi Privat al judeţului Călăraşi, 
nr.187/20.09.2018, privind aprobarea vânzării, prin cu sediul în municipiul Călăraşi,  Str. 1 Decembrie 
licitaţie publică cu strigare, a unui imobil aflat în 1918, nr.1A, Bloc 24( Flora), tronson 3, judeţul 
domeniul privat al judeţului Călăraşi. Călăraşi, până pe data de 31.10.2018, ora 16,00.
Imobilul scos la vânzare prin licitaţie publică cu Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul Direcţiei 
strigare este compus  din 11 construcţii, cu Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi 
suprafaţa construită totală de 2.099 mp şi teren în Privat al judeţului Călăraşi în data de 01.11.2018, 
suprafaţă măsurată totală de 23.406 mp şi şi ora 13,00, în prezenţa tuturor ofertanţilor, urmând 
23.402 mp suprafaţa din acte şi reprezintă fostul ca afişarea listei cu ofertanţii calificaţi la licitaţia 
spital Dor Mărunt. publică cu strigare, să aibă loc pe data de 
Imobilul are numărul cadastral 22560 (nr.vechi 01.11.2018, ora 14,00, la sediul Direcţiei Judeţene 
810), înscris în Cartea Funciară nr.22560 (nr.vechi de Administrare a Domeniului Public şi Privat al 
547) a localităţii Dor  Mărunt. judeţului Călăraşi.

Preţul de pornire al licitaţiei publice cu strigare Licitaţia va avea loc în sala de şedinţe a Direcţiei 
este de 456.534 lei. Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi 

Privat al judeţului Călăraşi, pe data de 06.11.2018, Pasul de licitare este de 22.827 lei.
ora 14,00.Dosarul de licitaţie poate fi procurat zilnic de la 
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa dnei sediul Direcţiei Judeţene de Administrare a 
Enciu Dorina telefon 0342405912.Domeniului Public şi Privat al judeţului Călăraşi din 

municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1A, DIRECTOR,
Bloc A24 (Flora), tronson 3, judeţul Călăraşi, Ing. OLTEANU Dan

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE ADMINISTRARE 

A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI
Călăraşi, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 1A, Bl.A24 (Flora), tronson 3
Tel.: 0342405912, Fax: 0342405914, E-mail: djadpp@calarasi.ro

Deputatul PMP Călăraşi, Cristian Sefer  
i-a adresat o întrebare ministrului 
Energiei, Anton Anton şi preşedintelui 
Autorităţii Naţionale de Reglementare 
în domeniul Energiei, Dumitru Chiriţă 
solicitând lămuriri în legătură cu 
extinderea reţelei de distribuţie a 
energiei electrice în satul Călăreţi, 
comuna Tămădău Mare. Iată mai jos 
textul integral al acestei solicitări:

„Stimate domnule ministru, Stimate 
domnule preşedinte, 

La biroul nostru parlamentar a fost 
semnalată situaţia existentă în satul 
Călăreţi, comuna Tămadau Mare, din 
judeţul Călăraşi, cu privire la casele 
construite pe terenurile acordate de 

tensiune în zona indicată.către autoritatea locală tinerilor sub 35 
ani. Având în vedere faptul că proprietarii 

acestor case, tineri sub 35 de ani, care Astfel, aceste case nu beneficiază de 
au beneficiat de prevederile legii energie electrică, reţeaua de distribuţie 
privind acordarea în mod gratuit a nefiind extinsă pentru această zonă. 
terenurilor, au posibilităţi financiare Din aceste considerente, vă rog să îmi 
limitate, se impune o analiză prioritară comunicaţi dacă autoritatea locală a 
a extinderii reţelei de distribuţie a solicitat concesionarului operator al 
energiei electrice în această zonă.serviciului de distribuţie a energiei 
Vă asigur de toată consideraţia mea.electrice extinderea reţelei precum şi 

stadiul demersurilor făcute de operator Deputat 
pentru extinderea reţelei de joasă Cristian George Sefer”

1. Informaţii generale privind concedentul, în potrivit prevederilor OUG 54/2006: 
special denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de Documentatia de atribuire va fi pusă la 
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a dispoziţia solicitantului contra cost, la o 
persoanei de contact: MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, valoare de 50 de lei, plătibili la casieria 
cod fiscal 4445370, cu sediul în str. Bucureşti, unităţii.
nr. 140 A, Municipiul Călăraşi, Judeţ Călăraşi, d. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 
telefon/fax  0242311031, e-mail 07.11.2018, ora 16:30 
ana.selaru@primariacalarasi.ro 4. Informaţii privind ofertele: 
2. Informatii generale privind obiectul 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 
concesiunii, în special descrierea şi 13.11.2018, ora 16:30
identificarea bunului care urmează să fie 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: concesionat:
Primăria Municipiului Călăraşi, str. Bucureşti, 

Obiectul concesiunii este reprezentat de un nr. 140 A, Servicul investiţii şi infrastructurã.
imobil teren ce aparţine domeniului privat al 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie municipiului Călăraşi, în suprafaţă de 44.400 
depusă fiecare ofertă: fiecare participant mp, situat în tarlaua 99/1, parcela 2, în 
poate depune doar o singură ofertă pe extravilanul municipiului Călăraşi, cu 
suprafaţã, într-un exemplardestinaţia înfiinţare culturi furajere şi de 
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa cereale.
publică de deschidere a ofertelor: 14.11.20183. Informaţii privind documentaţia de 
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, atribuire:
telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei a. Modalitatea sau modalităţile prin care 
competente în solutionarea litigiilor apărute persoanele interesate pot intra în posesia 
şi termenele pentru sesizarea instanţei unui exemplar al documentaţiei de atribuire:  
competente în soluţionarea litigiilor apărute persoanele pot intra în posesia 
şi termenele  pentru sesizarea instanţei: documentaţiei de atribuire înaintând o 
Tribunalul Călăraşi, str. Bucureşti nr. 106, solicitare scrisă în acest sens.
910068 – Călăraşi, jud. Călăraşi. Tel. b. Denumirea şi adresa 
0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: serviciului/compartimentului din cadrul 
0242316157, trcl@just.ro.concedentului de la care se poate obţine un 
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie exemplar din documentaţia de atribuire:  
către instituţiile abilitate, în vederea Serviciul investiţii şi infrastructura, etajul 2, 
publicării: 22.10.2018din cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi

PRIMARc. Costul şi condiţiile de plată pentru 
DRĂGULIN DANIEL ŞTEFANobţinerea acestui exemplar, unde este cazul, 

exerciţiu care deţine şi funcţia de 4 şi chiar mai mulţi pe un loc.În ultima şedinţă a Biroul Politic 
preşedinte al organizaţiei judeţene. 

Altfel, 15 noiembrie va fi şi momentul Executiv al PNL, de la nivel 
Dan Drăgulin a susţinut în urmă cu 

adevărului pentru PNL Călăraşi, central, s-a decis ca până pe 15 vreo lună – două că şi alţi liberali de 
organizaţie în cadrul căreia liderii sunt 

top ar fi interesaţi de o astfel de noiembrie cei interesaţi îşi pot mai degrabă preocupaţi să se „sfâşie” 
candidatură, nominalizându-i pe cei 

între ei decât cu eternul inamic, PSD.depune candidatura pentru 
doi viceprimari, Viorel Ivanciu şi Dragoş 

funcţia de primar de municipiu Din vara anului 2016, Executivul Coman, precum şi pe preşedintele 
Primăriei Călăraşi este format exclusiv Consiliulu Judeţean, Vasile Iliuţă şi reşedinţă de judeţ. 
din membri PNL, deşi în cadrul vicepreşedintele aceleiaşi instituţii, 

La nivelul Călăraşiului, situaţia pare Valentin Barbu. Ar fi cam ca la Consiliului Local partidul „se laudă” cu 
puţin „complicată” pentru primarul în Medicină, pe vremuri, când „candidau” 10 consilieri dintr-un total de 21!

Anunţ vânzare imobil reprezentând fostul spital Dor Mărunt
Direcţia Judeţeană de Administrare a Domeniului 300 lei.
Public şi Privat al judeţului Călăraşi, cu sediul în Garanţia de participare la licitaţie este de  7.249 
Călăraşi, Str. 1 decembrie 1918, nr.1 A, Bl. A24 lei.
(Flora), tronson 3, judeţul Călăraşi, organizează Documentele de participare la licitaţie sunt cele 
licitaţie publică cu strigare, pentru vânzarea unui menţionate în Instrucţiunile constituite ca anexa 
imobil, reprezentând fostul spital Gurbăneşti, la HCJ nr.186/20.09.2018 şi vor fi depuse în 
aflat în proprietatea privată a judeţului Călăraşi, plicuri sigilate la sediul Direcţiei Judeţene de 
conform Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi Administrare  a Domeniului Public şi Privat al 
nr. 186/20.09.2018, privind aprobarea vânzării, judeţului Călăraşi, cu sediul în municipiul 
prin licitaţie publică cu strigare, a unui imobil Călăraşi,  Str. 1 Decembrie 1918, nr.1A, Bloc 24( 
aflat în domeniul privat al judeţului Călăraşi. Flora), tronson 3,  judeţul Călăraşi, până pe data 

de 31.10.2018 ora 16,00.Imobilul scos la vânzare prin licitaţie publică cu 
strigare este compus  din 12 construcţii, cu Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul 
suprafaţa construită totală de 1.608,105 mp şi Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului 
teren în suprafaţă măsurată totală de 23.380,61 Public şi Privat al judeţului Călăraşi în data de 
mp şi şi 23.352,11 mp suprafaţa din acte şi 01.11.2018, ora 11,00, în prezenţa tuturor 
reprezintă fostul spital Gurbăneşti. ofertanţilor, urmând ca afişarea listei cu 

ofertanţii calificaţi la licitaţia publică cu strigare, Imobilul are numărul cadastral 286, înscris în 
să aibă loc pe data de 01.11.2018, ora 13,00 la Cartea Funciară nr.20999 a localităţii Gurbăneşti.
sediul Direcţiei Judeţene de Administrare a Preţul de pornire al licitaţiei publice cu strigare 
Domeniului Public şi Privat al judeţului Călăraşi.este de 362.448 lei.
Licitaţia va avea loc în sala de şedinţe a Direcţiei Pasul de licitare este de  18.122 lei.
Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi 

Dosarul de licitaţie poate fi procurat zilnic de la Privat al judeţului Călăraşi , pe data de 
sediul Direcţiei Judeţene de Administrare a 06.11.2018, ora 11,00.
Domeniului Public şi Privat al judeţului Călăraşi 

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 
dnei/dlui Enciu Dorina, telefon 0342405912.1A, Bloc A24 (Flora), tronson 3, judeţul Călăraşi, 

DIRECTOR,începând cu data de 23.10.2018, ora 9,00 până 
Ing. OLTEANU Danpe data de 26.10.2018, ora 13,00,  la preţul de  

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE ADMINISTRARE 

A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI
Călăraşi, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 1A, Bl.A24 (Flora), tronson 3
Tel.: 0342405912, Fax: 0342405914, E-mail: djadpp@calarasi.ro

Anunţ vânzare imobil reprezentând fostul spital Gurbăneşti

Actualizarea situaţiei privind 
evoluţia Pestei Porcine 

Africane în judeţul Călăraşi la 
data de 23 octombrie

Colaborare medicală Călăraşi-Silistra

Serviciul Public de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân, 
din subordinea Primăriei Municipiului Călăraşi, cu 
sprijinul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi 
Călăraşi, a demarat, în unităţi şcolare, o campanie de 
informare privind obligaţiile deţinătorilor de canine 
precum şi beneficiile sterilizării acestora. 
Reprezentanţii celor două instituţii vorbesc elevilor şi 
despre responsabilităţile creşterii unui animal de 
companie.

Au fost vizitaţi elevii Şcolii Gimnaziale Mircea Vodă, 
dar urmează şi cei din Colegiul Naţional Barbu Ştirbei, 
Şcoala Gimnazială Tudor Vladimirescu, Şcoala 
Gimnazială Nicolae Titulescu, Şcoala Gimnazială 
Mihai Viteazul, Liceul Tehnologic Dan Mateescu. 
Şcoala Gimnazială Constantin Brâncoveanu, Şcoala 
Gimnazială Carol I şi Colegiul Agricol

Sursa Facebook Primăria municipiului Călăraşi

Eduard Grama: Sunt capabil 
să conduc Primăria Călăraşi!

n SPGCS Călăraşi

Campanie de informare 
privind obligaţiile 

deţinătorilor de canine

Primăria Municipiului Călăraşi
 ANUNŢ DE LICITAŢIE

n PMP Călăraşi

Deputatul Cristian Sefer, întrebare 
adresată ministrului Energiei

Viorel Ivanciu s-a implicat 
în derularea lucrărilor de 

modernizare a B-dului 
Nicolae Titulescu

n Primăria Călăraşi

SF-ul viitoarei Pieţe 
Centrale a fost finalizat!

n Călăraşi

Liberalii, „invitaţi” să-şi depună 
candidaturile până pe 15 noiembrie
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