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În ultima şedinţă de plen, consilierii judeţeni au 
aprobat indicatorii tehnico - economici ai 
obiectivului de investiţii Centru Socio - Cultural 
Călăraşi - fost Palat Administrativ.

Proiectul iniţiat de preşedintele CJ, Vasile Iliuţă vizează 
reabilitarea Palatului Administrativ al judeţului Călăraşi, 
imobil care „găzduieşte” în acest moment Instituţia 
Prefectului Judeţul Călăraşi.

„Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

Restaurarea şi refuncţionalizarea Corpului central, 
construit pe două nivele care va adăposti „Muzeul 
muzicii”, o idee inovativă care păstrează arhitectura 
specifică perioadei secolului al XIX-lea îmbinată cu 
tehnologia modernă a secolului XXI. Muzeul va găzdui o 
grupare de tehnologie instalată permanent, realizată cu 
scopul de a parcurge în timp real o incursiune în mai multe 
genuri muzicale, în timp ce vizitatorii „se joacă” cu ele. Va 
fi, în fapt, un centru artistic cu un concept inovativ de 
învăţare despre muzică într-un mod informal

Restaurarea şi refuncţionalizarea Corpului de est, astfel 
încât să poată satisface exigenţele unui Centru 
expoziţional permanent şi / sau itinerant.

Restaurarea tuturor faţadelor astfel încât să se redea 
monumentalitatea şi specificul arhitectural al construcţiei.

Prin urmare se doreşte depunerea acestui proiect la 
Compania Naţională de Investiţii, subprogramul 
Reabilitare, Modernizare şi Dotare Investiţie.” se arată în 
Expunerea de motive.

Valoarea investiţiei este cifrată la 30.706.959,51 lei (la care 
se adaugă TVA) din care C+M, în valoare de 19.334.030,78 
lei (la care se adaugă TVA).

Consilierii locali au aprobat miercuri, în cadrul 
unei şedinţe ordinare de plen, indicatorii 
tehnico – economici pentru amenajarea Pieţei 
Unirii (fosta Piaţă Centrală) din municipiul 
Călăraşi.
Valoarea investiţiei Lucrări de amenajare Piaţa Unirii 
(Piata Centrală) din Municipiul Călăraşi este de 
5.961.970,87 lei la care se adaugă TVA în sumă de 
1.132.774,46 lei din care C+M este de 4.552.794,71 lei la 
care se adaugă TVA în sumă de 865.030,99 lei.
Imobilul este situat în strada Dobrogei nr.6 şi este 
proprietatea publică a municipiului, conform HCL 
78/10.09.2001 şi HCL 44/28.03.2001.
Pe acest amplasament se propune realizarea unei 
construcţii cu destinaţie comercială şi funcţiuni 
complementare. 
Construcţia va îngloba trei corpuri legate printr-o zonă 
pietonală delimitată de coloane:
- corp central cu regim de înălţime parter + etaj cu 
dimensiunea în plan de 10.95x 31.95 m,
- două corpuri parter dispuse simetric lateral faţă de axul 
central-dreapta/stânga cu dimensiunile în plan de 
10.95x17.95 m/10.95x21.45 m.
Înălţimea liberă va fi de 3,85 m iar la etaj de 3,35 m.
Suprafaţa construită la sol = 773 mp
Suprafaţa construită etaj parţial = 349 mp
Suprafaţa construită desfăşurată=  1.122 mp
Volum construit = 5.395 mc 
Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea 
investiţiei publice sunt următoarele:
- realizarea unui obiectiv cu destinaţie comercială şi 
funcţiuni complementare-agrement, loisir, servicii, 
alimentaţie publică, va reprezenta un centru de interes al 
zonei şi se va adresa comunităţii prin activităţile prestate;
- dezvoltarea activităţilor comerciale şi economice în 
zonă;
- dezvoltarea şi revitalizarea urbană a zonei;
- oferirea de servicii de calitate şi desfăşurarea unor 
activităţi comerciale în condiţii optime;
- promovarea conceptului de dezvoltare durabilă în 
concordanţă cu spaţiul şi nevoile urbane;
În momentul de faţă, Piaţa Centrală este desfiinţată 
integral.   

Preşedintele Consiliului 
Judeţean, Vasile Iliuţă a iniţiat 
Hotărârea privind aprobarea 
documentaţiei şi indicatorilor 
tehnico-economici la obiectivul 
de investiţii „Instalaţie degivrare 
suprafaţă teren joc stadion Ion 
Comșa al municipiului Călărași”– 
faza Studiu de fezabilitate” care 
a fost supusă dezbaterii şi 
aprobării consilierilor judeţeni în 
şedinţa ordinară ce a avut loc 
miercuri, 31 octombrie.

“Prin acest proiect se are în vedere 
asigurarea pe timp de iarnă a unor 
condiţii optime pentru desfășurarea de 
activităţi sportive, posibilitatea 
organizării unor competiţii oficiale de 
fotbal organizate de Liga Profesionistă 
de Fotbal (LPF-Liga I) şi FRF, a pregătirii 
echipelor sportive de performantă, 
precum și a unor manifestări culturale. De asemenea, lipsa infrastructurii de de zile.

acest nivel împiedică, din motive Obiectivul general al investiţiei îl În iniţierea unui astfel de demers s-a 
logistice, participarea echipelor sportive constituie asigurarea pe timp de iarnă a ţinut cont de numărul spaţiilor special 
la competiţii organizate de Liga unor condiţii optime pentru amenajate, destinate practicării 
Profesionistă de Fotbal (LPF - Liga I) şi desfășurarea de activităţi sportive, sporturilor, care este insuficient în 
FRF întrucât acestea au nevoie, în posibilitatea organizării unor competiţii raport cu necesităţile reale ale societăţii, 
pregătire, de respectarea unor oficiale de fotbal organizate de Liga iar pe teritoriul României nu există 
standarde de calitate.” se arată în Profesionistă de Fotbal (LPF -Liga I) si suficiente complexe sportive care să 
cuprinsul Expunerii de Motive. FRF. a pregătirii echipelor sportive de corespundă pe timp de iarnă 

performantă, precum și a unor standardelor privind pregătirea Arena Ion Comşa, acolo unde-şi dispută 
manifestări culturale. sportivilor și organizarea de competiţii meciurile de acasă Dunărea Călăraşi, va 

organizate de Liga Profesionistă de avea instalaţie de degivrare pe suprafaţa Valoarea totală a obiectivului de 
Fotbal (LPF - Liga I) și FRF ceea ce îi de joc, necesară funcţionării conform investiţii este de 496.289,347 lei la care 
obligă pe sportivii români să evolueze în legislaţiei în vigoare. Terenul are se adaugă T.V.A., din care C + M în 

suprafata de 24.280 mp. Durata competiţiile oficiale la un nivel de valoare de 421.044,00 lei la care se 
estimată a execuţiei lucrărilor este de 45 competitivitate redus. adaugă T.V.A..

Dan Drăgulin  a devenit şi mai optimist în ceea ce priveşte până la finalizarea lor e cale lungă. Sursele de finanţare 
intenţia sa de a deveni şi în 2020 pentru a 3-a oară nu sunt clar precizate. Dacă Primăria nu va reuşi până la 
candidatul PNL pentru Primăria municipiului Călăraşi. urmă să convingă MF să-şi dea acordul ca să se împrumte 
După ce în urmă cu vreo 2 luni, prin septembrie dacă nu din nou de pe piaţa bancară, cu ce bani se vor face toate 
mă înşel, că viitorul candidat urma să fie stabilit în urma astea şi nu numai? E clar că în urma unui răspuns negativ, 
unui sondaj de opinie, Drăgulin a declarat recent într-o popularitatea primarului va avea de suferit. 
emisiune difuzată de Antena 1 Călăraşi că Biroul Executiv Având la dispoziţie un aparat stufos, cu mulţi funcţionari 
al PNL a decis ca primarii municipiilor reşedinţă de judeţ, leneşi, aduşi mai degrabă pe criterii politice şi nu 
în funcţie, să devină automat candidaţii partidului iar profesionale şi întreţinut pe bani grei, Drăgulin devine 
procedura de desemnare în urma unui sondaj de opinie, dependent de împrumuturile bancare. Dacă şi cel de-al 
să devină operaţională doar dacă aceştia nu mai doresc doilea credit va prinde contur, atunci Primăria va avea de 
să candideze. „Luni s-a luat o hotărâre în Biroul Politic 

plătit în următoarele 2 mandate în jur de 640 de miliarde 
Executiv în care s-a spus că (..) doar încazul în care 

de lei vechi plus dobânzile aferente. Fără aceşti bani, 
primarul în funcţie nu candidează, atunci se va face un 

investiţiile promise în oraş vor rămâne pe hărtie sau sub 
sondaj.” a spus Drăgulin care a mai făcut o precizare care 

formă de planşe şi machete. Şi atunci peste un an, de o să-i umple de bucurie pe fanii săi din partid. „Vreau să 
pildă, de ce să rişte Centrul cu un astfel de potenţial vă spun că stau bine în sondaje, destul de confortabil. 
candidat? Pe de altă parte Drăgulin nu-i doar primarul Nu-mi fac probleme la ora actuală şi dacă oamenii au 
municipiului reşedinţă de judeţ. Domnia sa ocupă şi încredere în mine, voi candida. Voi candida la Primărie, 
prima funcţie politică în partid, la nivel judeţean, care voi câştiga şi mai merg 4 ani”. Ce-şi pot oare dori mai 
implică multă responsabilitate, muncă şi energie în 2019 mult de atât să audă fanii şi fanele sale, aproape toţi 
şi 2020 când vor avea loc 4 rânduri de alegeri, fiecare cu angajaţi la stat că doar aşa ştiu liberalii să se descurce în 
specificităţile sale. Nu cred că Orban şi ceilalţi vor tolera viaţă!
preşedinţii de filiale judeţene cu rezultate slabe. În În urma unei astfel de decizii, luată de Orban, sătul de 
consecinţă, orice este posibil şi din această perspectivă!presiunile din teritoriu, se pare că Drăgulin a cam scăpat 
Altfel, e bine, chiar foarte bine că avem un primar liniştit, de contracandidaţii săi incomozi. Şi mă refer aici în primul 

rând la cei doi viceprimari, Dragoş Coman şi Viorel Ivanciu ba chiar optimist în ceea ce-l priveşte. După ce i-a pus cu 
dar şi la preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă. botu' pe labe pe adversarii săi din partid, beneficiind de 

această decizie care deocamdată îl face de neînlocuit Însă dincolo de “aparenţe” o astfel de decizie n-are cum 
(decât dacă vrea lucrul acesta!), Drăgulin va munci, de să fie bătută în cuie, de acum, cu aproape 1 an şi vreo 8 
acum, şi mai mult şi mai cu spor pentru acest oraş, pe luni înainte de data localelor din 2020. Din motive 
care-l conduce de 6 ani şi ceva, şi care se chinuie cam tot naturale dar şi politice. În acest moment, agenda 
de atunci „să inventeze”parcările atât cele publice cât şi primarului e plină de intenţii bune. Proiectele arată bine 

pe hârtie, unele au trecut şi de votul aleşilor locali (Piaţa cele de reşedinţă, cu plată. Adică cele generatoare de 
Centrală, Cinematograful Victoria, stada Griviţa, etc) dar bani şi de ordine! De exemplu!

finanţare, pentru ca fondurile să ajungă la noi în efectuat lucrări de lărgire a carosabilului de la 3, Miercuri, 7 noiembrie 2018, 
judeţ. la 6 metri, ceea ce permite acum circulaţia preşedintele Consiliului Judeţean 

maşinilor pe două benzi şi lucrări de acostament, Doar până în acest moment am reuşit să atragem 
Călăraşi, Vasile Iliuţă, având alături pe ambele părţi ale carosabilului.172 de milioane de euro, spre deosebire de 
echipa instituţiei pe care o conduce, a vechea administraţie, care a atras numai 30 de După consultări prealabile cu specialiştii, au fost 

milioane. construite podeţe şi şanţuri de pământ, astfel inaugurat noul drum reabilitat care 
încât evităm acumularea apei de la ploi şi topirea 

leagă localităţile Vâlcelele şi Vlad Ţepeş. zăpezilor şi, implicit, evităm inundarea drumului. 

După cum bine ştiţi, siguranţa şi viaţa oamenilor DJ 307 A înseamnă: 7, 4 kilometri şi o valoare a 
nu se negociază, astfel că pe acest segment de investiţiei de 4,674 milioane de lei. 
drum au fost montaţi şi parapeţi de protecţie; Lucrările efectuate pe sectorul de drum au fost 
am instalat, de asemenea, table indicatoare şi au cele pentru lărgirea carosabilului de la 3 la 6 m 
fost trasate marcaje rutiere, pe toată suprafaţa (cu două benzi de mers), acostamente (1 m), 
carosabilă. construire podeţe, şanţuri de pământ, 
Mai mult de jumătate dintre aceste lucrări, pe o amplasarea de marcaje pietonale, montare table 
distanţă de 4,7 kilometri, au fost efectuate în indicatoare şi parapeţi. 
2018, cu sprijinul Consiliului Judeţean Călăraşi „După cum prea bine ştiţi eu sunt mai mult un 

Fac din nou această comparaţie pentru a sublinia Tot cu sprijinul CJ, anul acesta, am reuşit să om al faptei şi mai puţin al vorbelor. De aceea, 
faptul că, în acest moment, avem o capacitate plombăm 193 de kilometri de drum judeţean şi am evitat să vorbesc prea mult despre ceea ce 
reală de absorbţie a fondurilor europene datorită să trasăm marcaje rutiere pe aproximativ 200 de urmează să facem în judeţul Călăraşi şi am lăsat 
profesioniştilor de la CJ. kilometri de drum. Am nivelat şi pietruit 78 de faptele să exprime cel mai bine munca mea.

kilometri de drum şi am reprofilat alţi 33 de Aceşti bani externi sunt esenţiali pentru a aduce Aveţi în faţă un bun exemplu: DJ 307 A – 
kilometri.” bunăstare în judeţul nostru, iar eu am o Vâlcelele - Vlad Ţepeş, o investiţie de 4,6 

responsabilitate faţă de călărăşeni, pentru că ei milioane de lei, finanţată de Consiliul Judeţean Potrivit SC Drumuri şi Poduri, în această 
sunt cei care ne-au votat şi în faţa lor trebuie să Călăraşi şi realizată de Societatea de Drumuri şi perioadă, se mai lucrează la modernizarea DJ 305 
răspundem”, a declarat la recepţia lucrărilor şeful Poduri. Valea Presnei – Gurbăneşti, DJ 305 – Fântâna 
CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă. Doamnei, DJ 310 – Mănăstirea Radu Negru. Mă bucur să vă spun că am reuşit să atragem 
Date tehnice despre lucrările efectuate pe Lucrările ar putea fi finalizate în aproximativ trei fonduri europene consistente şi mulţumesc 
drumul judeţean 307 A a oferit directorul general săptămâni, conform estimărilor societăţii.echipei mele de profesionişti de la CJ pentru 
al SC DRUMURI şi PODURI, Marius Militaru. “S-au temeinicia cu care întocmeşte dosarele de Biroul de presă al Consiliului Judeţean Călăraşi

Consilierii judeţeni au aprobat 
miercuri indicatorii tehnico – 
economici ai obiectivului de 
investiţii „Modernizare pod 
trecere râu Aregeş km 23+000, 
inclusiv taxe şi avize” – faza 
DALI, cu valoarea totală de 
6.337.845,80 lei, la care se 
adaugă TVA din care C+M în 
valoare de 5.407.738,32 lei la 
care se adaugă TVA. 

Obiectivul este amplasat în 
comuna Şoldanu având o 
lungime de 111 metri (6x18,50) 
şi o lăţime transversală totală 
de 9 metri (din care lăţime 
parte carosabilă: 7,50 metri şi 
lăţime trotuare: 2x0,75m). 

Potrivit iniţiatorului Hotărârii, 
preşedintele CJ, Vasile Iliu, 
durata estimată de realizare a 
investiţiei este de 8 luni.

n CJ Călăraşi

Au fost aprobaţi 
indicatorii tehnico - 
economici pentru 

reabilitarea Palatului 
Administrativ

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Arena Ion Comşa va fi dotată 
cu instalaţie de degivrare

Consiliul Judeţean 
intenţionează să 

modernizeze 
podul trecere 

peste râul Argeş 
de la Şoldanu

Consiliul Judeţean a finalizat reabilitarea DJ 307 A 
care leagă localităţile Vâlcelele şi Vlad Ţepeş

de organizare au existat şi există oameni A3, scanate la rezoluţia de 300 dpiMuzeul Municipal Călăraşi din 
care au făcut şi fac posibilă existenţa Lucrările vor fi trimise la adresa cadrul Primăriei Municipiului 
tuturor acestor comunităţi. centenarcalarasi@gmail.com şi vor fi Călăraşi, în parteneriat cu 

însoţite de fişa de înscriere scanată.Inspectoratul Şcolar Judeţean 
l Jurizare/EvaluareCălăraşi, organizează concursul 
Evaluarea va fi asigurată de organizatori. de creaţie "Bărăganul în 100 de 
Juriul va fi format din 3 membri după 

ani, 1918-2018" în cadrul cum urmează: 1 reprezentant al 
activităţilor dedicate Muzeului Municipal Călăraşi, 1 
Centenarului desfăşurate în reprezentant al Inspectoratului Şcolar şi 

un membru invitat. Se va avea în vedere Călăraşi.
evitarea conflictului de interese.

l PremiereIniţiatorii acestui concurs consideră că la 
Vor fi acordate premii astfel:moment aniversar, în acest caz 100 de Se face apel, aşadar, la cunoştinţele 

ani de la Marea Unire, principala 2 premii I (câte unul pentru fiecare dobândite la şcoală, la informaţiile 
îndatorire a românilor este cea de secţiune) - smartwatchprimite în familie, la inteligenţa şi la 
cinstire a înaintaşilor care au realizat spiritul de observaţie pentru a vă invita 2 premii II (câte unul pentru fiecare 
unul dintre visurile poporului nostru. Cei să participaţi la acest concurs de creaţie. secţiune)- boxă portabilă
100 de ani care au trecut au fost marcaţi Concursul se adresează tuturor elevilor 2 premii III (câte unul pentru fiecare şi de întâmplări bune şi de întâmplări din clasele V-XII, indiferent de profilul secţiune) - căşti mai puţin bune, dar din toate acestea şcolii/liceului.
am avut şi avem ceva de învăţat. Toţi participanţii vor primi Diplome de 

Modurile de exprimare care sunt 
participare.Prin intermediul acestui proiect se aşteptate de la participanţi se vor regăsi 

doreşte inventarierea din punct de l Calendarîn următoarele secţiuni:
vedere vizual a lucrurilor bune, dar şi 15 Octombrie - 15 Noiembrie - w Fotografiecele mai puţin bune, care s-au întâmplat transmiterea lucrărilor;w Desen, pictură (acuarela, ulei acrilice în comunităţile din Bărăgan în această 

16 - 26 Noiembrie 2018: evaluarea etc), colajsută de ani. Graniţele judeţului Călăraşi 
lucrărilor şi anunţarea câştigătorilor;Lucrările vor avea următoarele cuprind aşezări umane care în urmă cu o 

caracteristici: 14 Decembrie, ora 10.00: Atribuirea sută de ani făceau parte din alte 
premiilor şi deschiderea expoziţiei la delimitări administrative şi multe dintre Fotografia - format JPG latura mică 
Muzeul Municipal Călăraşi.ele aveau altă formă de organizare, dar minimum 1600 pixeli

indiferent de aceste delimitări şi forme Desenul, Pictura, colajul - format A4 sau BIROUL DE PRESĂ

Întruniţi miercuri în şedinţă ordinară de plen, consilierii 
locali au validat,  printre altele şi Proiectul de hotărâre 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitii “Reabilitare cladire publica-Victoriaˮ 
din Municipiul Călăraşi»

Valoarea investiţiei ce urmează a se realiza este de 3.257.076,09 
lei la care se adaugă TVA în sumă de 618.844,45 lei din care C+M 
este de 2.449.752,12 lei  la care se adaugă TVA în sumă de 
465.452,90 lei.

“Clădirea aparţine domeniului public al Municipiului Călăraşi în 
administrarea Consiliului Local al Muncipiului Călăraşi conform 
încheierii nr.54936/2015, având cartea funciară nr.25024-C1.

Clădirea a fost construită în perioada 1903-1905 şi reabilitată dupa 
cutremurul din 1940, schimbându-i-se forma din punct de vedere 
arhitectural, în sensul desfiinţării turnuleţelor.

Suprafaţa construită a clădirii este de 472.00 mp, iar suprafaţa 
desfăşurată a clădirii este de 763.00 mp.

Construcţia prezintă următoarele degradări vizibile:

- stratul de tencuială prezintă crăpături, fisuri, desprinderi şi 
dislocuri. 

- degradarea mortarului si a cărămizilor prin fisurarea din tasări în 
dreptul parapeţilor ferestrelor, dezintegrare ca efect a acţiunii 
îngheţului şi dezgheţului.

- umezeala din pereţi şi din plăcile din beton trebuie scoasă 
integral înainte de a se trece la execuţia lucrărilor de consolidare.

- fisuri / crăpături înclinate şi verticale care se închid deasupra 
fundaţiilor,

- fisuri / crăpături verticale, pe toată înălţimea clădirii care 
continuă şi la nivelul fundaţiilor.

Prin realizarea investiţiei se urmăreşte crearea condiţiilor optime 
de desfăşurare a activităţilor socio-culturale şi un plus de siguranţă 
al utilizatorilor. De asemenea se doreşte sporirea atractivităţii 
cultural-turistice a Municipiului Călăraşi prin crearea unei structuri 
culturale şi de agrement.” se arată în Expunerea de Motive.

A fost semnat contractul de proiectare şi execuţie al lucrărilor Prod SRL şi Aqua SRL, iar durata lucrărilor este de 3 luni.
de canalizare pluvială pe strada Năvodari, tronson cuprins Valoarea totală a contractului este de 446.538,97 lei plus TVA 
între Prelungirea Luceafărului şi Strada Victoriei. (proiectare 20.915 lei + TVA, execuţie 425.623,97+TVA). 

Garanţia lucrărilor este de 3 ani.Lucrările se vor executa pe o lungime de 1125 m, iar de-a 
După finalizarea acestor lucrări, se va moderniza strada lungul reţelei de canalizare pluvială se vor executa 21 de 
Năvodari, prinsă în lotul de lucrări al străzilor Grădiştei, cămine de vizitare din beton, în care vor fi racordate 45 guri 
Dumbravei, Crângului, Mihai Viteazul.de scurgere. Serviciile de proiectare şi lucrările de execuţie vor 

fi făcute de firmele asociate câştigătoare ale licitaţiei, Phoenix Sursa Facebook Primăria Municipiului Călăraşi

n Călăraşi

Consilierii locali au 
aprobat amenajarea 

Pieţei Centrale

n Călăraşi

Primăria anunţă semnarea contractului de proiectare şi 
execuţie al lucrărilor de canalizare pluvială pe strada Năvodari

Concursul de creaţie „Bărăganul 
în 100 de ani, 1918-2018“

Reabilitarea fostului 
cinematograf  Victoria, estimată 

la peste 3 milioane de lei

n PNL Călăraşi

Drăgulin, şi mai optimist: Voi candida la 
Primărie, voi câştiga şi mai merg 4 ani!



3ACTUALITATE2 ACTUALITATE

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.

În ultima şedinţă de plen, consilierii judeţeni au 
aprobat indicatorii tehnico - economici ai 
obiectivului de investiţii Centru Socio - Cultural 
Călăraşi - fost Palat Administrativ.

Proiectul iniţiat de preşedintele CJ, Vasile Iliuţă vizează 
reabilitarea Palatului Administrativ al judeţului Călăraşi, 
imobil care „găzduieşte” în acest moment Instituţia 
Prefectului Judeţul Călăraşi.

„Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

Restaurarea şi refuncţionalizarea Corpului central, 
construit pe două nivele care va adăposti „Muzeul 
muzicii”, o idee inovativă care păstrează arhitectura 
specifică perioadei secolului al XIX-lea îmbinată cu 
tehnologia modernă a secolului XXI. Muzeul va găzdui o 
grupare de tehnologie instalată permanent, realizată cu 
scopul de a parcurge în timp real o incursiune în mai multe 
genuri muzicale, în timp ce vizitatorii „se joacă” cu ele. Va 
fi, în fapt, un centru artistic cu un concept inovativ de 
învăţare despre muzică într-un mod informal

Restaurarea şi refuncţionalizarea Corpului de est, astfel 
încât să poată satisface exigenţele unui Centru 
expoziţional permanent şi / sau itinerant.

Restaurarea tuturor faţadelor astfel încât să se redea 
monumentalitatea şi specificul arhitectural al construcţiei.

Prin urmare se doreşte depunerea acestui proiect la 
Compania Naţională de Investiţii, subprogramul 
Reabilitare, Modernizare şi Dotare Investiţie.” se arată în 
Expunerea de motive.

Valoarea investiţiei este cifrată la 30.706.959,51 lei (la care 
se adaugă TVA) din care C+M, în valoare de 19.334.030,78 
lei (la care se adaugă TVA).

Consilierii locali au aprobat miercuri, în cadrul 
unei şedinţe ordinare de plen, indicatorii 
tehnico – economici pentru amenajarea Pieţei 
Unirii (fosta Piaţă Centrală) din municipiul 
Călăraşi.
Valoarea investiţiei Lucrări de amenajare Piaţa Unirii 
(Piata Centrală) din Municipiul Călăraşi este de 
5.961.970,87 lei la care se adaugă TVA în sumă de 
1.132.774,46 lei din care C+M este de 4.552.794,71 lei la 
care se adaugă TVA în sumă de 865.030,99 lei.
Imobilul este situat în strada Dobrogei nr.6 şi este 
proprietatea publică a municipiului, conform HCL 
78/10.09.2001 şi HCL 44/28.03.2001.
Pe acest amplasament se propune realizarea unei 
construcţii cu destinaţie comercială şi funcţiuni 
complementare. 
Construcţia va îngloba trei corpuri legate printr-o zonă 
pietonală delimitată de coloane:
- corp central cu regim de înălţime parter + etaj cu 
dimensiunea în plan de 10.95x 31.95 m,
- două corpuri parter dispuse simetric lateral faţă de axul 
central-dreapta/stânga cu dimensiunile în plan de 
10.95x17.95 m/10.95x21.45 m.
Înălţimea liberă va fi de 3,85 m iar la etaj de 3,35 m.
Suprafaţa construită la sol = 773 mp
Suprafaţa construită etaj parţial = 349 mp
Suprafaţa construită desfăşurată=  1.122 mp
Volum construit = 5.395 mc 
Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea 
investiţiei publice sunt următoarele:
- realizarea unui obiectiv cu destinaţie comercială şi 
funcţiuni complementare-agrement, loisir, servicii, 
alimentaţie publică, va reprezenta un centru de interes al 
zonei şi se va adresa comunităţii prin activităţile prestate;
- dezvoltarea activităţilor comerciale şi economice în 
zonă;
- dezvoltarea şi revitalizarea urbană a zonei;
- oferirea de servicii de calitate şi desfăşurarea unor 
activităţi comerciale în condiţii optime;
- promovarea conceptului de dezvoltare durabilă în 
concordanţă cu spaţiul şi nevoile urbane;
În momentul de faţă, Piaţa Centrală este desfiinţată 
integral.   

Preşedintele Consiliului 
Judeţean, Vasile Iliuţă a iniţiat 
Hotărârea privind aprobarea 
documentaţiei şi indicatorilor 
tehnico-economici la obiectivul 
de investiţii „Instalaţie degivrare 
suprafaţă teren joc stadion Ion 
Comșa al municipiului Călărași”– 
faza Studiu de fezabilitate” care 
a fost supusă dezbaterii şi 
aprobării consilierilor judeţeni în 
şedinţa ordinară ce a avut loc 
miercuri, 31 octombrie.

“Prin acest proiect se are în vedere 
asigurarea pe timp de iarnă a unor 
condiţii optime pentru desfășurarea de 
activităţi sportive, posibilitatea 
organizării unor competiţii oficiale de 
fotbal organizate de Liga Profesionistă 
de Fotbal (LPF-Liga I) şi FRF, a pregătirii 
echipelor sportive de performantă, 
precum și a unor manifestări culturale. De asemenea, lipsa infrastructurii de de zile.

acest nivel împiedică, din motive Obiectivul general al investiţiei îl În iniţierea unui astfel de demers s-a 
logistice, participarea echipelor sportive constituie asigurarea pe timp de iarnă a ţinut cont de numărul spaţiilor special 
la competiţii organizate de Liga unor condiţii optime pentru amenajate, destinate practicării 
Profesionistă de Fotbal (LPF - Liga I) şi desfășurarea de activităţi sportive, sporturilor, care este insuficient în 
FRF întrucât acestea au nevoie, în posibilitatea organizării unor competiţii raport cu necesităţile reale ale societăţii, 
pregătire, de respectarea unor oficiale de fotbal organizate de Liga iar pe teritoriul României nu există 
standarde de calitate.” se arată în Profesionistă de Fotbal (LPF -Liga I) si suficiente complexe sportive care să 
cuprinsul Expunerii de Motive. FRF. a pregătirii echipelor sportive de corespundă pe timp de iarnă 

performantă, precum și a unor standardelor privind pregătirea Arena Ion Comşa, acolo unde-şi dispută 
manifestări culturale. sportivilor și organizarea de competiţii meciurile de acasă Dunărea Călăraşi, va 

organizate de Liga Profesionistă de avea instalaţie de degivrare pe suprafaţa Valoarea totală a obiectivului de 
Fotbal (LPF - Liga I) și FRF ceea ce îi de joc, necesară funcţionării conform investiţii este de 496.289,347 lei la care 
obligă pe sportivii români să evolueze în legislaţiei în vigoare. Terenul are se adaugă T.V.A., din care C + M în 

suprafata de 24.280 mp. Durata competiţiile oficiale la un nivel de valoare de 421.044,00 lei la care se 
estimată a execuţiei lucrărilor este de 45 competitivitate redus. adaugă T.V.A..

Dan Drăgulin  a devenit şi mai optimist în ceea ce priveşte până la finalizarea lor e cale lungă. Sursele de finanţare 
intenţia sa de a deveni şi în 2020 pentru a 3-a oară nu sunt clar precizate. Dacă Primăria nu va reuşi până la 
candidatul PNL pentru Primăria municipiului Călăraşi. urmă să convingă MF să-şi dea acordul ca să se împrumte 
După ce în urmă cu vreo 2 luni, prin septembrie dacă nu din nou de pe piaţa bancară, cu ce bani se vor face toate 
mă înşel, că viitorul candidat urma să fie stabilit în urma astea şi nu numai? E clar că în urma unui răspuns negativ, 
unui sondaj de opinie, Drăgulin a declarat recent într-o popularitatea primarului va avea de suferit. 
emisiune difuzată de Antena 1 Călăraşi că Biroul Executiv Având la dispoziţie un aparat stufos, cu mulţi funcţionari 
al PNL a decis ca primarii municipiilor reşedinţă de judeţ, leneşi, aduşi mai degrabă pe criterii politice şi nu 
în funcţie, să devină automat candidaţii partidului iar profesionale şi întreţinut pe bani grei, Drăgulin devine 
procedura de desemnare în urma unui sondaj de opinie, dependent de împrumuturile bancare. Dacă şi cel de-al 
să devină operaţională doar dacă aceştia nu mai doresc doilea credit va prinde contur, atunci Primăria va avea de 
să candideze. „Luni s-a luat o hotărâre în Biroul Politic 

plătit în următoarele 2 mandate în jur de 640 de miliarde 
Executiv în care s-a spus că (..) doar încazul în care 

de lei vechi plus dobânzile aferente. Fără aceşti bani, 
primarul în funcţie nu candidează, atunci se va face un 

investiţiile promise în oraş vor rămâne pe hărtie sau sub 
sondaj.” a spus Drăgulin care a mai făcut o precizare care 

formă de planşe şi machete. Şi atunci peste un an, de o să-i umple de bucurie pe fanii săi din partid. „Vreau să 
pildă, de ce să rişte Centrul cu un astfel de potenţial vă spun că stau bine în sondaje, destul de confortabil. 
candidat? Pe de altă parte Drăgulin nu-i doar primarul Nu-mi fac probleme la ora actuală şi dacă oamenii au 
municipiului reşedinţă de judeţ. Domnia sa ocupă şi încredere în mine, voi candida. Voi candida la Primărie, 
prima funcţie politică în partid, la nivel judeţean, care voi câştiga şi mai merg 4 ani”. Ce-şi pot oare dori mai 
implică multă responsabilitate, muncă şi energie în 2019 mult de atât să audă fanii şi fanele sale, aproape toţi 
şi 2020 când vor avea loc 4 rânduri de alegeri, fiecare cu angajaţi la stat că doar aşa ştiu liberalii să se descurce în 
specificităţile sale. Nu cred că Orban şi ceilalţi vor tolera viaţă!
preşedinţii de filiale judeţene cu rezultate slabe. În În urma unei astfel de decizii, luată de Orban, sătul de 
consecinţă, orice este posibil şi din această perspectivă!presiunile din teritoriu, se pare că Drăgulin a cam scăpat 
Altfel, e bine, chiar foarte bine că avem un primar liniştit, de contracandidaţii săi incomozi. Şi mă refer aici în primul 

rând la cei doi viceprimari, Dragoş Coman şi Viorel Ivanciu ba chiar optimist în ceea ce-l priveşte. După ce i-a pus cu 
dar şi la preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă. botu' pe labe pe adversarii săi din partid, beneficiind de 

această decizie care deocamdată îl face de neînlocuit Însă dincolo de “aparenţe” o astfel de decizie n-are cum 
(decât dacă vrea lucrul acesta!), Drăgulin va munci, de să fie bătută în cuie, de acum, cu aproape 1 an şi vreo 8 
acum, şi mai mult şi mai cu spor pentru acest oraş, pe luni înainte de data localelor din 2020. Din motive 
care-l conduce de 6 ani şi ceva, şi care se chinuie cam tot naturale dar şi politice. În acest moment, agenda 
de atunci „să inventeze”parcările atât cele publice cât şi primarului e plină de intenţii bune. Proiectele arată bine 

pe hârtie, unele au trecut şi de votul aleşilor locali (Piaţa cele de reşedinţă, cu plată. Adică cele generatoare de 
Centrală, Cinematograful Victoria, stada Griviţa, etc) dar bani şi de ordine! De exemplu!

finanţare, pentru ca fondurile să ajungă la noi în efectuat lucrări de lărgire a carosabilului de la 3, Miercuri, 7 noiembrie 2018, 
judeţ. la 6 metri, ceea ce permite acum circulaţia preşedintele Consiliului Judeţean 

maşinilor pe două benzi şi lucrări de acostament, Doar până în acest moment am reuşit să atragem 
Călăraşi, Vasile Iliuţă, având alături pe ambele părţi ale carosabilului.172 de milioane de euro, spre deosebire de 
echipa instituţiei pe care o conduce, a vechea administraţie, care a atras numai 30 de După consultări prealabile cu specialiştii, au fost 

milioane. construite podeţe şi şanţuri de pământ, astfel inaugurat noul drum reabilitat care 
încât evităm acumularea apei de la ploi şi topirea 

leagă localităţile Vâlcelele şi Vlad Ţepeş. zăpezilor şi, implicit, evităm inundarea drumului. 

După cum bine ştiţi, siguranţa şi viaţa oamenilor DJ 307 A înseamnă: 7, 4 kilometri şi o valoare a 
nu se negociază, astfel că pe acest segment de investiţiei de 4,674 milioane de lei. 
drum au fost montaţi şi parapeţi de protecţie; Lucrările efectuate pe sectorul de drum au fost 
am instalat, de asemenea, table indicatoare şi au cele pentru lărgirea carosabilului de la 3 la 6 m 
fost trasate marcaje rutiere, pe toată suprafaţa (cu două benzi de mers), acostamente (1 m), 
carosabilă. construire podeţe, şanţuri de pământ, 
Mai mult de jumătate dintre aceste lucrări, pe o amplasarea de marcaje pietonale, montare table 
distanţă de 4,7 kilometri, au fost efectuate în indicatoare şi parapeţi. 
2018, cu sprijinul Consiliului Judeţean Călăraşi „După cum prea bine ştiţi eu sunt mai mult un 

Fac din nou această comparaţie pentru a sublinia Tot cu sprijinul CJ, anul acesta, am reuşit să om al faptei şi mai puţin al vorbelor. De aceea, 
faptul că, în acest moment, avem o capacitate plombăm 193 de kilometri de drum judeţean şi am evitat să vorbesc prea mult despre ceea ce 
reală de absorbţie a fondurilor europene datorită să trasăm marcaje rutiere pe aproximativ 200 de urmează să facem în judeţul Călăraşi şi am lăsat 
profesioniştilor de la CJ. kilometri de drum. Am nivelat şi pietruit 78 de faptele să exprime cel mai bine munca mea.

kilometri de drum şi am reprofilat alţi 33 de Aceşti bani externi sunt esenţiali pentru a aduce Aveţi în faţă un bun exemplu: DJ 307 A – 
kilometri.” bunăstare în judeţul nostru, iar eu am o Vâlcelele - Vlad Ţepeş, o investiţie de 4,6 

responsabilitate faţă de călărăşeni, pentru că ei milioane de lei, finanţată de Consiliul Judeţean Potrivit SC Drumuri şi Poduri, în această 
sunt cei care ne-au votat şi în faţa lor trebuie să Călăraşi şi realizată de Societatea de Drumuri şi perioadă, se mai lucrează la modernizarea DJ 305 
răspundem”, a declarat la recepţia lucrărilor şeful Poduri. Valea Presnei – Gurbăneşti, DJ 305 – Fântâna 
CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă. Doamnei, DJ 310 – Mănăstirea Radu Negru. Mă bucur să vă spun că am reuşit să atragem 
Date tehnice despre lucrările efectuate pe Lucrările ar putea fi finalizate în aproximativ trei fonduri europene consistente şi mulţumesc 
drumul judeţean 307 A a oferit directorul general săptămâni, conform estimărilor societăţii.echipei mele de profesionişti de la CJ pentru 
al SC DRUMURI şi PODURI, Marius Militaru. “S-au temeinicia cu care întocmeşte dosarele de Biroul de presă al Consiliului Judeţean Călăraşi

Consilierii judeţeni au aprobat 
miercuri indicatorii tehnico – 
economici ai obiectivului de 
investiţii „Modernizare pod 
trecere râu Aregeş km 23+000, 
inclusiv taxe şi avize” – faza 
DALI, cu valoarea totală de 
6.337.845,80 lei, la care se 
adaugă TVA din care C+M în 
valoare de 5.407.738,32 lei la 
care se adaugă TVA. 

Obiectivul este amplasat în 
comuna Şoldanu având o 
lungime de 111 metri (6x18,50) 
şi o lăţime transversală totală 
de 9 metri (din care lăţime 
parte carosabilă: 7,50 metri şi 
lăţime trotuare: 2x0,75m). 

Potrivit iniţiatorului Hotărârii, 
preşedintele CJ, Vasile Iliu, 
durata estimată de realizare a 
investiţiei este de 8 luni.

n CJ Călăraşi

Au fost aprobaţi 
indicatorii tehnico - 
economici pentru 

reabilitarea Palatului 
Administrativ

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Arena Ion Comşa va fi dotată 
cu instalaţie de degivrare

Consiliul Judeţean 
intenţionează să 

modernizeze 
podul trecere 

peste râul Argeş 
de la Şoldanu

Consiliul Judeţean a finalizat reabilitarea DJ 307 A 
care leagă localităţile Vâlcelele şi Vlad Ţepeş

de organizare au existat şi există oameni A3, scanate la rezoluţia de 300 dpiMuzeul Municipal Călăraşi din 
care au făcut şi fac posibilă existenţa Lucrările vor fi trimise la adresa cadrul Primăriei Municipiului 
tuturor acestor comunităţi. centenarcalarasi@gmail.com şi vor fi Călăraşi, în parteneriat cu 

însoţite de fişa de înscriere scanată.Inspectoratul Şcolar Judeţean 
l Jurizare/EvaluareCălăraşi, organizează concursul 
Evaluarea va fi asigurată de organizatori. de creaţie "Bărăganul în 100 de 
Juriul va fi format din 3 membri după 

ani, 1918-2018" în cadrul cum urmează: 1 reprezentant al 
activităţilor dedicate Muzeului Municipal Călăraşi, 1 
Centenarului desfăşurate în reprezentant al Inspectoratului Şcolar şi 

un membru invitat. Se va avea în vedere Călăraşi.
evitarea conflictului de interese.

l PremiereIniţiatorii acestui concurs consideră că la 
Vor fi acordate premii astfel:moment aniversar, în acest caz 100 de Se face apel, aşadar, la cunoştinţele 

ani de la Marea Unire, principala 2 premii I (câte unul pentru fiecare dobândite la şcoală, la informaţiile 
îndatorire a românilor este cea de secţiune) - smartwatchprimite în familie, la inteligenţa şi la 
cinstire a înaintaşilor care au realizat spiritul de observaţie pentru a vă invita 2 premii II (câte unul pentru fiecare 
unul dintre visurile poporului nostru. Cei să participaţi la acest concurs de creaţie. secţiune)- boxă portabilă
100 de ani care au trecut au fost marcaţi Concursul se adresează tuturor elevilor 2 premii III (câte unul pentru fiecare şi de întâmplări bune şi de întâmplări din clasele V-XII, indiferent de profilul secţiune) - căşti mai puţin bune, dar din toate acestea şcolii/liceului.
am avut şi avem ceva de învăţat. Toţi participanţii vor primi Diplome de 

Modurile de exprimare care sunt 
participare.Prin intermediul acestui proiect se aşteptate de la participanţi se vor regăsi 

doreşte inventarierea din punct de l Calendarîn următoarele secţiuni:
vedere vizual a lucrurilor bune, dar şi 15 Octombrie - 15 Noiembrie - w Fotografiecele mai puţin bune, care s-au întâmplat transmiterea lucrărilor;w Desen, pictură (acuarela, ulei acrilice în comunităţile din Bărăgan în această 

16 - 26 Noiembrie 2018: evaluarea etc), colajsută de ani. Graniţele judeţului Călăraşi 
lucrărilor şi anunţarea câştigătorilor;Lucrările vor avea următoarele cuprind aşezări umane care în urmă cu o 

caracteristici: 14 Decembrie, ora 10.00: Atribuirea sută de ani făceau parte din alte 
premiilor şi deschiderea expoziţiei la delimitări administrative şi multe dintre Fotografia - format JPG latura mică 
Muzeul Municipal Călăraşi.ele aveau altă formă de organizare, dar minimum 1600 pixeli

indiferent de aceste delimitări şi forme Desenul, Pictura, colajul - format A4 sau BIROUL DE PRESĂ

Întruniţi miercuri în şedinţă ordinară de plen, consilierii 
locali au validat,  printre altele şi Proiectul de hotărâre 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitii “Reabilitare cladire publica-Victoriaˮ 
din Municipiul Călăraşi»

Valoarea investiţiei ce urmează a se realiza este de 3.257.076,09 
lei la care se adaugă TVA în sumă de 618.844,45 lei din care C+M 
este de 2.449.752,12 lei  la care se adaugă TVA în sumă de 
465.452,90 lei.

“Clădirea aparţine domeniului public al Municipiului Călăraşi în 
administrarea Consiliului Local al Muncipiului Călăraşi conform 
încheierii nr.54936/2015, având cartea funciară nr.25024-C1.

Clădirea a fost construită în perioada 1903-1905 şi reabilitată dupa 
cutremurul din 1940, schimbându-i-se forma din punct de vedere 
arhitectural, în sensul desfiinţării turnuleţelor.

Suprafaţa construită a clădirii este de 472.00 mp, iar suprafaţa 
desfăşurată a clădirii este de 763.00 mp.

Construcţia prezintă următoarele degradări vizibile:

- stratul de tencuială prezintă crăpături, fisuri, desprinderi şi 
dislocuri. 

- degradarea mortarului si a cărămizilor prin fisurarea din tasări în 
dreptul parapeţilor ferestrelor, dezintegrare ca efect a acţiunii 
îngheţului şi dezgheţului.

- umezeala din pereţi şi din plăcile din beton trebuie scoasă 
integral înainte de a se trece la execuţia lucrărilor de consolidare.

- fisuri / crăpături înclinate şi verticale care se închid deasupra 
fundaţiilor,

- fisuri / crăpături verticale, pe toată înălţimea clădirii care 
continuă şi la nivelul fundaţiilor.

Prin realizarea investiţiei se urmăreşte crearea condiţiilor optime 
de desfăşurare a activităţilor socio-culturale şi un plus de siguranţă 
al utilizatorilor. De asemenea se doreşte sporirea atractivităţii 
cultural-turistice a Municipiului Călăraşi prin crearea unei structuri 
culturale şi de agrement.” se arată în Expunerea de Motive.

A fost semnat contractul de proiectare şi execuţie al lucrărilor Prod SRL şi Aqua SRL, iar durata lucrărilor este de 3 luni.
de canalizare pluvială pe strada Năvodari, tronson cuprins Valoarea totală a contractului este de 446.538,97 lei plus TVA 
între Prelungirea Luceafărului şi Strada Victoriei. (proiectare 20.915 lei + TVA, execuţie 425.623,97+TVA). 

Garanţia lucrărilor este de 3 ani.Lucrările se vor executa pe o lungime de 1125 m, iar de-a 
După finalizarea acestor lucrări, se va moderniza strada lungul reţelei de canalizare pluvială se vor executa 21 de 
Năvodari, prinsă în lotul de lucrări al străzilor Grădiştei, cămine de vizitare din beton, în care vor fi racordate 45 guri 
Dumbravei, Crângului, Mihai Viteazul.de scurgere. Serviciile de proiectare şi lucrările de execuţie vor 

fi făcute de firmele asociate câştigătoare ale licitaţiei, Phoenix Sursa Facebook Primăria Municipiului Călăraşi

n Călăraşi

Consilierii locali au 
aprobat amenajarea 

Pieţei Centrale

n Călăraşi

Primăria anunţă semnarea contractului de proiectare şi 
execuţie al lucrărilor de canalizare pluvială pe strada Năvodari

Concursul de creaţie „Bărăganul 
în 100 de ani, 1918-2018“

Reabilitarea fostului 
cinematograf  Victoria, estimată 

la peste 3 milioane de lei

n PNL Călăraşi

Drăgulin, şi mai optimist: Voi candida la 
Primărie, voi câştiga şi mai merg 4 ani!
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