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27% mai multe decât aceeaşi 
perioadă din 2017.” a 
declarat senatoarea PSD 
Călăraşi, Roxana Paţurcă, 
membră a Comisiei de buget, 
finanţe care a mai adăugat 
“Sunt  performanţe 
remarcabile determinate de 
politicile consecvente şi 
deciziile guvernării PSD-ALDE 
– de la acordarea în avans a 
tuturor subvenţiilor până la 
programele de refacerea şi 
modernizare a infrastructurii 
agricole– sisteme de irigaţii, 
de combatere a grindinei – 
până la cele de sprijin a 
legumicultorilor sau 
crescătorilor de animale.”

În clasamentul realizat la nivel 
national pe baza cifrelor de 
afaceri rezultate din 
agricultura românescă, 
judeţul Călăraşi se află pe 
locul 2 (2,54 miliarde lei) după 2018 este cel mai bun agricol Conform datelor Ministerului recolta Franţa. “Producţia de 
Timiş (2,85 miliarde lei) dar din istoria ţării în condiţiile în Agriculturii, producţia de grâu grâu a depăşit în premieră 10 
înaintea judeţelor Constanţa care producţiile record de din acest an este mai mare cu milioane de tone. De 
(1,93 miliarde de lei), Buzău şi grâu şi porumb au crescut 200.000 de tone faţă de anul asemenea, au crescut 
Satu Mare cu afaceri de câte până aproape de 8 miliarde trecut, depăşind 10 milioane investiţiile agricole. În acest 
1,6 miliarde de lei fiecare. de euro cifra de afaceri din de tone, iar cea de porumb ar domeniu îşi desfăşoară 
Topul cultivatorilor este agricultura ţării. România a urma să se situeze între 14,5 activitatea în domeniu peste 
condus de Agro-Chirnogi SA, detronat Franţa de pe locul 1 şi 15 milioane tone, 12700 de firme. În primele 7 
cu afaceri de 880,6 milioane la producţia europeană de comparativ cu doar 11,8 luni din 2018 s-au înfiinţat 

1450 de companii noi , cu de lei în 2017. porumb. milioane de tone cât va 

Senatoarea PSD Călăraşi, Roxana Paţturcă, membră a 
Comisiei de buget, finanţe s-a referit pe pagina 
personală de facebook la execuţia bugetară pe primele 9 
şuni ale anului susţinând că datele înregistrate relevă un 
echilibru macroeconomic

“Noile date ale execuţiei bugetare atestă echilibrul 
macroeconomic şi reconfirmă performanţele financiar-
bugetare ale guvernării PSD-ALDE. În primele nouă luni, 
veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 
13,6% în termini nominali faţă de aceeaşi perioadă a 
anului anterior şi cu 8,5% în termeni reali. De asemenea, 
în primele nouă luni ale anului 2018, veniturile bugetare 
totale au crescut cu 24,5 miliarde lei faţă de aceeaşi 
perioadă din 2017.

Cifrele de mai jos, demonstrează atenţia acordată 
investiţiilor, absorbţiei fondurilor europene şi îndeplinirii 
angajamentelor de a creşte veniturile populaţiei:

l Investiţiile au fost cu 25,7% mai mari, pe primele 9 
luni ale anului faţă de anul trecut; au ajuns la 15,2 
miliarde lei!

l În economia ţării au intrat cu 20% mai multe fonduri 
europene decât anul trecut - 9,4 miliarde lei, în contul 
plăţilor efectuate.

l Creşterile consistente de salarii din educaţie şi 
sănătate acordate începând cu 1 martie, dar şi 
majorările succesive ale punctului de pensie -1000 de 
lei, de la 1 iulie 2017, respectiv la 1100 lei, de la 1 iulie 
2018, ori a indemnizaţiei sociale 520 lei la 640 lei au, în 
mod firesc, o influenţă importantă în cheltuielile 
bugetare.

l Veniturile bugetare pentru ianuarie-septembrie, de 
205 miliarde lei, sunt cu 13,6% mai mari decât anul 
trecut.

l Sunt creşteri la încasările din contribuţiile de 
asigurări (+37,3%) şi din veniturile nefiscale (+19,4%).

l TVA se colectează mai bine (+9%) şi au ajuns la 42,4 
miliarde lei pe primele nouă luni ale anului în curs.

l Au crescut şi veniturile din accize cu 7,9%.

l Cheltuielile bugetului general consolidat au ajuns la 
221,7 miliarde lei, cu 18,4% mai mari, determinate 
preponderent de majorările salariale.

l Cheltuielile pentru investiţii – 15,2 miliarde de lei - au 
fost mai mari cu 25,7% decât anul trecut, fapt care 
atestă traspunerea în realitate a acestei priorităţi 
asumate explicit.” a scris Paţurcă pe Facebook.

Rata şomajului în luna septembrie 2018 salariilor.” susţine senatoarea PSD muncă în zonele mai dezvoltate 
a scăzut cu 0,2 puncte procentuale faţă Călăraşi, Roxana Paţurcă. (Decontarea chiriei şi trasportului 
de cea înregistrată în luna precedentă pentru cei care lucrează în altă În opinia sa “pentru prima dată în 
(4,3%), potrivit Institutului Naţional de localitate, telemunca etc.)”ultimii ani, nu mai este vorba despre 
Statistică. Rata şomajului la bărbaţi a migraţia forţei de muncă, ci despre o 

Numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 fost cu 1,5 puncte procentuale mai mare ofertă atractivă şi variată de noi locuri 
ani) estimat pentru luna septembrie a decât la femei. de muncă, determinată de creşterea 
anului 2018 a fost de 370 mii persoane, “Scăderea accentuată a şomajului economică şi de salariile atractive. De 
în scădere faţă de luna precedentă (386 demonstrează eficienţa măsurilor de asemenea, au fost oferite facilităţi 
mii persoane), dar şi faţă de aceeaşi lună guvernare care au dus la crearea de noi pentru ca cetăţenii din zonele mai 
a anului anterior (440 mii persoane).locuri de muncă şi la majorarea defavorizate să poată obţine locuri de 

Roxana Paţurcă: România înregistrează 
un record istoric la producţia agricolă

Roxana Paţurcă: Şomajul a atins cote minime! 

R. Paţurcă, despre executia 
bugetară la nouă luni ale 

anului 2018: Atestă 
echilibrul macroeconomic

Direcţia Judeţeană de Administrare a de  06.11.2018, ora 9,00, până pe data de 
Domeniului Public şi Privat al judeţului 09.11.2018, ora 13,00, la preţul de 300 lei.
Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, Str. 1 decembrie Garanţia de participare la licitaţie este de 
1918, nr.1 A, Bl. A24 (Flora), tronson 3, judeţul 9.131 lei.
Călăraşi, organizează licitaţie publică cu Documentele de participare la licitaţie sunt 
strigare, pentru vânzarea unui imobil, cele menţionate în Instrucţiunile constituite 
reprezentând fostul spital Dor Mărunt, aflat în ca anexa la HCJ nr.187/20.09.2018 şi vor fi 
proprietatea privată a judeţului Călăraşi, depuse în plicuri sigilate la sediul Direcţiei 
conform Hotărârii Consiliului Judeţean Judeţene de Administrare  a Domeniului 
Călăraşi nr.187/20.09.2018, privind aprobarea Public şi Privat al judeţului Călăraşi, cu sediul 
vânzării, prin licitaţie publică cu strigare, a în municipiul Călăraşi,  Str. 1 Decembrie 1918, 
unui imobil aflat în domeniul privat al nr.1A, Bloc 24 (Flora), tronson 3, judeţul 
judeţului Călăraşi. Călăraşi, până pe data de 16.11.2018, ora 
Imobilul scos la vânzare prin licitaţie publică 13,00.
cu strigare este compus  din 11 construcţii, cu Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul 
suprafaţa construită totală de 2.099 mp şi Direcţiei Judeţene de Administrare a 
teren în suprafaţă măsurată totală de 23.406 Domeniului Public şi Privat al judeţului 
mp şi şi 23.402 mp suprafaţa din acte şi Călăraşi în data de 20.11.2018, ora 13,00, în 
reprezintă fostul spital Dor Mărunt. prezenţa tuturor ofertanţilor, urmând ca 
Imobilul are numărul cadastral 22560 afişarea listei cu ofertanţii calificaţi la licitaţia 
(nr.vechi 810), înscris în Cartea Funciară publică cu strigare, să aibă loc pe data de 
nr.22560 (nr.vechi 547) a localităţii Dor  20.11.2018, ora 14,00, la sediul Direcţiei 
Mărunt. Judeţene de Administrare a Domeniului Public 
Preţul de pornire al licitaţiei publice cu şi Privat al judeţului Călăraşi.
strigare este de 456.534 lei. Licitaţia va avea loc în sala de şedinţe a 
Pasul de licitare este de 22.827 lei. Direcţiei Judeţene de Administrare a 

Domeniului Public şi Privat al judeţului Dosarul de licitaţie poate fi procurat zilnic de 
Călăraşi, pe data de 26.11.2018, ora 14,00.la sediul Direcţiei Judeţene de Administrare a 

Domeniului Public şi Privat al judeţului Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa 
Călăraşi din municipiul Călăraşi, str. 1 dnei Enciu Dorina telefon 0342405912.
Decembrie 1918, nr. 1A, Bloc A24 (Flora), DIRECTOR,
tronson 3, judeţul Călăraşi, începând cu data Ing. OLTEANU  Dan

nivelul ligii a 3-a.

În centrul comunei, lucrările de 
construire a unei pieţe 
agroalimentare au atins deja 
procentul de 60%.

Un alt obiectiv “de suflet” al 
primarului Aniel Nedelcu Paţurcă 
este şi introducerea reţelei de gaz la 85% procentul de drumuri comună va avea străzi asfaltate” a de-al doilea mandat.” a mai spus Aniel Nedelcu Paţurcă este 
care va contribui decisiv la asfaltate. “Când am devenit pentru declarat pentru primarul comunei Borcea.unul dintre cei mai dinamici creşterea nivelului de trai. prima oară primar, în 2012, www.arenamedia.ro, primarul Pe lista de priorităţi a primarului primari din judeţ. Aflat la al situaţia drumurilor asfaltate în Aniel Nedelcu Paţurcă. mai figurează şi alte proiecte care “Voi face tot ce îmi stă în putinţă 

doilea mandat pe care l-a comună era una dramatică. Doar Toate aceste lucrări de vor prinde contur în perioada să finalizez aceste proiecte, toate 
obţinut în iunie 2016, cu un 15% dintre acestea erau asfaltate. infrastructură care includ şi un imediat următoare. E vorba de la fel de importante. Obiectivul 

La finele primului mandat, acest drum de centură, în lungime de 13 introducerea iluminatului stradal cu scor “ameţitor”, Aniel major este să transform comuna 
procent a ajuns la 50%. Ei bine, km, destinat atelajelor şi LED-uri, ceea ce va genera şi costuri Borcea într-un orăşel, cu o Nedelcu Paţurcă este pe cale 
după 2 ani de la obţinerea celui bicicliştilor, au fost finanţate din mai mici pentru plata energiei infrastructură bine pusă la punct, să finalizeze un obiectiv de de-al doilea mandat, procentul a bani europeni dar şi electrice. Baza sportivă va cu reţea de gaze, o bază sportivă 

anvergură, absolut necesar crescut la 85%. Doar în acest an, guvernamentali. “A fost o muncă “suporta” un amplu process de modernă care să devină atractivă 
pentru ridicarea nivelului de am finalizat lucrările de titanică pe care am dus-o alături de modernizare. Vor fi construite atât pentru copii cât şi pentru 

modernizare pe 47 de străzi. Au colegii mei din Primărie. Ne-am tribune noi, stadionul va fi dotat cu trai al locuitorilor din microbişti. Toate acestea le-am 
mai rămas 20 de străzi în lucru, izbit de multe neajunsuri dar nu am o tabelă electronică de marcaj, o gândit în beneficiul cetăţeanului comună. 
adică în jur de 13 km, şi foarte cedat. Am găsit diverse surse de parcare asfaltată, precum şi gard care va avea astfel motive 

Anul acesta, după o muncă probabil vom finaliza aceste lucrări finanţare, fie pe AFIR, fie pe PNDL şi împrejmuitor. Agricola, emblema suficiente să fie mândru de locurile 
susţinută, au fost modernizate nu anul viitor. Ar putea părea iată că vom duce la bun sfârşit ceea fotbalului din Borcea, va beneficia sale natale” a conchis primarul 
mai puţin de 47 de străzi, ridicând neverosimil, dar în 2019, întreaga ce mi-am propus la preluarea celui de condiţii optime de joc, peste Aniel Nedelcu Paţurcă.

Direcţia Judeţeană de Administrare a 09.11.2018, ora 13,00,  la preţul de  300 lei.
Domeniului Public şi Privat al judeţului Garanţia de participare la licitaţie este de  
Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, Str. 1 decembrie 7.249 lei.
1918, nr.1 A, Bl. A24 (Flora), tronson 3, judeţul Documentele de participare la licitaţie sunt 
Călăraşi, organizează licitaţie publică cu cele menţionate în Instrucţiunile constituite ca 
strigare, pentru vânzarea unui imobil, anexa la HCJ nr.186/20.09.2018 şi vor fi 
reprezentând fostul spital Gurbăneşti, aflat în depuse în plicuri sigilate la sediul Direcţiei 
proprietatea privată a judeţului Călăraşi, Judeţene de Administrare  a Domeniului 
conform Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi Public şi Privat al judeţului Călăraşi, cu sediul 
nr. 186/20.09.2018, privind aprobarea în municipiul Călăraşi,  Str. 1 Decembrie 1918, 
vânzării, prin licitaţie publică cu strigare, a nr.1A, Bloc 24( Flora), tronson 3,  judeţul 
unui imobil aflat în domeniul privat al Călăraşi, până pe data de 16.11.2018 ora 
judeţului Călăraşi. 13,00.
Imobilul scos la vânzare prin licitaţie publică cu 

Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul strigare este compus  din 12 construcţii, cu 
Direcţiei Judeţene de Administrare a suprafaţa construită totală de 1.608,105 mp şi 
Domeniului Public şi Privat al judeţului teren în suprafaţă măsurată totală de 
Călăraşi în data de 20.11.2018, ora 11,00, în 23.380,61 mp şi şi 23.352,11 mp suprafaţa din 
prezenţa tuturor ofertanţilor, urmând ca acte şi reprezintă fostul spital Gurbăneşti.
afişarea listei cu ofertanţii calificaţi la licitaţia 

Imobilul are numărul cadastral 286, înscris în publică cu strigare, să aibă loc pe data de 
Cartea Funciară nr.20999 a localităţii 20.11.2018, ora 13,00 la sediul Direcţiei 
Gurbăneşti. Judeţene de Administrare a Domeniului Public 
Preţul de pornire al licitaţiei publice cu strigare şi Privat al judeţului Călăraşi.
este de 362.448 lei.

Licitaţia va avea loc în sala de şedinţe a 
Pasul de licitare este de  18.122 lei. Direcţiei Judeţene de Administrare a 
Dosarul de licitaţie poate fi procurat zilnic de Domeniului Public şi Privat al judeţului 
la sediul Direcţiei Judeţene de Administrare a Călăraşi , pe data de 26.11.2018, ora 11,00.
Domeniului Public şi Privat al judeţului 

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa Călăraşi din municipiul Călăraşi, str. 1 
dnei/dlui Enciu Dorina, telefon 0342405912.Decembrie 1918, nr. 1A, Bloc A24 (Flora), 

DIRECTOR,tronson 3, judeţul Călăraşi, începând cu data 
de 06.11.2018, ora 9,00 până pe data de Ing. OLTEANU Dan

Călăraşi la număr telefon: 0242 / 313676;Pe teritoriul judetului Călăraşi a fost 
confirmat în data de 25.10.2018 încă Toate cazurile în care cadavrele de porcine 

sunt descoperite în locuri publice, se anunţă, un focar de Pestă Porcină Africană 
fără întârziere, medicului veterinar de liberă 

într-o exploataţie nonprofesională practică împuternicit;
de suine din localitatea Mitreni, 

Nici un animal domestic din alte specii nu 
comuna Mitreni. DSVSA Călăraşi a poate intra sau ieşi dintr-o exploataţie 

nonprofesională si/sau comercială în cursul acţionat în regim de urgenţă.
primelor şapte zile, fără autorizarea DSVSA 

CLCB Judeţean Călăraşi s-a intrunit în şedinţă Călăraşi.
extraordinară pe 26.10.2018 în vederea 

Nu folosiţi în hrana animalelor iarbă culeasă 
analizei şi aprobării planului de măsuri de 

de pe câmp, pentru că ea ar fi putut să vină 
combatere a pestei porcine africane

în contact cu porci mistreţi bolnavi şi /sau 
cadavre de porci domestici şi/sau resturi În exploataţia de suine au fost aplicate 
provenite de la aceştia;măsuri de evaluare a suinelor, uciderea 

acestora şi ecarisarea cadavrelor sub Aplicarea măsurilor în zona de protecţie şi de 
supraveghere sanitară veterinară oficială. supraveghere se menţin până când s-au 

finalizat operaţiunile de curăţenie, Faţă de localizarea focarului sunt dispuse 
dezinfecţie, dezinsecţie din exploatatţile măsuri de restricţii în exploataţii 
infectate şi porcii prezenţi în toate nonprofesionale şi exploataţii comerciale de 
exploataţiile din localităţile supuse animale din:
restricţiilor au fost supuşi unor examene 

- zonele de protecţie definite în raport cu clinice şi de laborator după 45 de zile de la 
focarul la nivelul întregii localităţi, Mitreni, finalizarea acestor operaţiuni şi porcii nu 
Valea Roşie și Clătești; prezintă semne de boală.

a restricţiilor şi derogărilor în anumite zone Toate porcinele se vor ţine închise în curte, cu - zonele de supraveghere definite în raport cu Pentru limitarea răspândirii virusului pestei 
din S.M şi planul de măsuri de combatere limitarea circulaţiei persoanelor, mijloacelor focarul la nivelul întregii localităţi: Curcani,  porcine africane, pentru toţi cetăţenii, în 
aprobat de CLCB judeţean Călăraşi în data de de transport auto şi/sau hipo, asigurarea de Radovanu, Valea Popii, Chirnogi, Olteniţa, special crescătorilor de suine, le revine 

dezinfectoare pietonale cu soluţie de sodă 26.10.2018, cu interdicţia intrării şi ieşirii de Ulmeni, Luica, Valea Stânii, Şoldanu obligaţia de a respecta condiţii minime de 
causticăsuine până la stingerea focarului, iar mişcarea biosecuritate în exploataţii şi a anunţa din 

În zonele de protecţie şi în zonele de altor specii de animale numai cu avizul scris timp orice caz de îmbolnăvire şi / sau 
Toate cazurile de îmbolnăvire sau moarte la supraveghere vor fi respectate strict al DVSA Călăraşi mortalitate la suinele deţinute.
porcinele din curtea proprie, vor fi anunţate, prevederile Directivei 2002/60 CE art 10 si art 

DIRECTOR EXECUTIV ,fără întârziere, medicului veterinar de liberă 11 şi prevederile Deciziei 709/2014 CE, DSVSA Călăraşi face următoarele 
 Dr. Viorel BUCURrecomandări către deţinătorii de porcine: practică împuternicit sau către DSVSA consolidată, măsuri de combatere şi stabilire 

n DSVSA Călăraşi

Focar de Pestă Porcină Africană, confirmat la Mitreni
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

Licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea 
imobilului reprezentând fostul spital Dor Mărunt

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

Licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea 
imobilului reprezentând fostul spital Gurbăneşti

n Borcea

Anul acesta, în comuna Borcea, au fost 
modernizate nu mai puţin de 47 de străzi!

Borcea - ieri

Borcea - azi

Borcea - ieri Borcea - ieri Borcea - ieri

Borcea - azi Borcea - azi Borcea - azi
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27% mai multe decât aceeaşi 
perioadă din 2017.” a 
declarat senatoarea PSD 
Călăraşi, Roxana Paţurcă, 
membră a Comisiei de buget, 
finanţe care a mai adăugat 
“Sunt  performanţe 
remarcabile determinate de 
politicile consecvente şi 
deciziile guvernării PSD-ALDE 
– de la acordarea în avans a 
tuturor subvenţiilor până la 
programele de refacerea şi 
modernizare a infrastructurii 
agricole– sisteme de irigaţii, 
de combatere a grindinei – 
până la cele de sprijin a 
legumicultorilor sau 
crescătorilor de animale.”

În clasamentul realizat la nivel 
national pe baza cifrelor de 
afaceri rezultate din 
agricultura românescă, 
judeţul Călăraşi se află pe 
locul 2 (2,54 miliarde lei) după 2018 este cel mai bun agricol Conform datelor Ministerului recolta Franţa. “Producţia de 
Timiş (2,85 miliarde lei) dar din istoria ţării în condiţiile în Agriculturii, producţia de grâu grâu a depăşit în premieră 10 
înaintea judeţelor Constanţa care producţiile record de din acest an este mai mare cu milioane de tone. De 
(1,93 miliarde de lei), Buzău şi grâu şi porumb au crescut 200.000 de tone faţă de anul asemenea, au crescut 
Satu Mare cu afaceri de câte până aproape de 8 miliarde trecut, depăşind 10 milioane investiţiile agricole. În acest 
1,6 miliarde de lei fiecare. de euro cifra de afaceri din de tone, iar cea de porumb ar domeniu îşi desfăşoară 
Topul cultivatorilor este agricultura ţării. România a urma să se situeze între 14,5 activitatea în domeniu peste 
condus de Agro-Chirnogi SA, detronat Franţa de pe locul 1 şi 15 milioane tone, 12700 de firme. În primele 7 
cu afaceri de 880,6 milioane la producţia europeană de comparativ cu doar 11,8 luni din 2018 s-au înfiinţat 

1450 de companii noi , cu de lei în 2017. porumb. milioane de tone cât va 

Senatoarea PSD Călăraşi, Roxana Paţturcă, membră a 
Comisiei de buget, finanţe s-a referit pe pagina 
personală de facebook la execuţia bugetară pe primele 9 
şuni ale anului susţinând că datele înregistrate relevă un 
echilibru macroeconomic

“Noile date ale execuţiei bugetare atestă echilibrul 
macroeconomic şi reconfirmă performanţele financiar-
bugetare ale guvernării PSD-ALDE. În primele nouă luni, 
veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 
13,6% în termini nominali faţă de aceeaşi perioadă a 
anului anterior şi cu 8,5% în termeni reali. De asemenea, 
în primele nouă luni ale anului 2018, veniturile bugetare 
totale au crescut cu 24,5 miliarde lei faţă de aceeaşi 
perioadă din 2017.

Cifrele de mai jos, demonstrează atenţia acordată 
investiţiilor, absorbţiei fondurilor europene şi îndeplinirii 
angajamentelor de a creşte veniturile populaţiei:

l Investiţiile au fost cu 25,7% mai mari, pe primele 9 
luni ale anului faţă de anul trecut; au ajuns la 15,2 
miliarde lei!

l În economia ţării au intrat cu 20% mai multe fonduri 
europene decât anul trecut - 9,4 miliarde lei, în contul 
plăţilor efectuate.

l Creşterile consistente de salarii din educaţie şi 
sănătate acordate începând cu 1 martie, dar şi 
majorările succesive ale punctului de pensie -1000 de 
lei, de la 1 iulie 2017, respectiv la 1100 lei, de la 1 iulie 
2018, ori a indemnizaţiei sociale 520 lei la 640 lei au, în 
mod firesc, o influenţă importantă în cheltuielile 
bugetare.

l Veniturile bugetare pentru ianuarie-septembrie, de 
205 miliarde lei, sunt cu 13,6% mai mari decât anul 
trecut.

l Sunt creşteri la încasările din contribuţiile de 
asigurări (+37,3%) şi din veniturile nefiscale (+19,4%).

l TVA se colectează mai bine (+9%) şi au ajuns la 42,4 
miliarde lei pe primele nouă luni ale anului în curs.

l Au crescut şi veniturile din accize cu 7,9%.

l Cheltuielile bugetului general consolidat au ajuns la 
221,7 miliarde lei, cu 18,4% mai mari, determinate 
preponderent de majorările salariale.

l Cheltuielile pentru investiţii – 15,2 miliarde de lei - au 
fost mai mari cu 25,7% decât anul trecut, fapt care 
atestă traspunerea în realitate a acestei priorităţi 
asumate explicit.” a scris Paţurcă pe Facebook.

Rata şomajului în luna septembrie 2018 salariilor.” susţine senatoarea PSD muncă în zonele mai dezvoltate 
a scăzut cu 0,2 puncte procentuale faţă Călăraşi, Roxana Paţurcă. (Decontarea chiriei şi trasportului 
de cea înregistrată în luna precedentă pentru cei care lucrează în altă În opinia sa “pentru prima dată în 
(4,3%), potrivit Institutului Naţional de localitate, telemunca etc.)”ultimii ani, nu mai este vorba despre 
Statistică. Rata şomajului la bărbaţi a migraţia forţei de muncă, ci despre o 

Numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 fost cu 1,5 puncte procentuale mai mare ofertă atractivă şi variată de noi locuri 
ani) estimat pentru luna septembrie a decât la femei. de muncă, determinată de creşterea 
anului 2018 a fost de 370 mii persoane, “Scăderea accentuată a şomajului economică şi de salariile atractive. De 
în scădere faţă de luna precedentă (386 demonstrează eficienţa măsurilor de asemenea, au fost oferite facilităţi 
mii persoane), dar şi faţă de aceeaşi lună guvernare care au dus la crearea de noi pentru ca cetăţenii din zonele mai 
a anului anterior (440 mii persoane).locuri de muncă şi la majorarea defavorizate să poată obţine locuri de 

Roxana Paţurcă: România înregistrează 
un record istoric la producţia agricolă

Roxana Paţurcă: Şomajul a atins cote minime! 

R. Paţurcă, despre executia 
bugetară la nouă luni ale 

anului 2018: Atestă 
echilibrul macroeconomic

Direcţia Judeţeană de Administrare a de  06.11.2018, ora 9,00, până pe data de 
Domeniului Public şi Privat al judeţului 09.11.2018, ora 13,00, la preţul de 300 lei.
Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, Str. 1 decembrie Garanţia de participare la licitaţie este de 
1918, nr.1 A, Bl. A24 (Flora), tronson 3, judeţul 9.131 lei.
Călăraşi, organizează licitaţie publică cu Documentele de participare la licitaţie sunt 
strigare, pentru vânzarea unui imobil, cele menţionate în Instrucţiunile constituite 
reprezentând fostul spital Dor Mărunt, aflat în ca anexa la HCJ nr.187/20.09.2018 şi vor fi 
proprietatea privată a judeţului Călăraşi, depuse în plicuri sigilate la sediul Direcţiei 
conform Hotărârii Consiliului Judeţean Judeţene de Administrare  a Domeniului 
Călăraşi nr.187/20.09.2018, privind aprobarea Public şi Privat al judeţului Călăraşi, cu sediul 
vânzării, prin licitaţie publică cu strigare, a în municipiul Călăraşi,  Str. 1 Decembrie 1918, 
unui imobil aflat în domeniul privat al nr.1A, Bloc 24 (Flora), tronson 3, judeţul 
judeţului Călăraşi. Călăraşi, până pe data de 16.11.2018, ora 
Imobilul scos la vânzare prin licitaţie publică 13,00.
cu strigare este compus  din 11 construcţii, cu Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul 
suprafaţa construită totală de 2.099 mp şi Direcţiei Judeţene de Administrare a 
teren în suprafaţă măsurată totală de 23.406 Domeniului Public şi Privat al judeţului 
mp şi şi 23.402 mp suprafaţa din acte şi Călăraşi în data de 20.11.2018, ora 13,00, în 
reprezintă fostul spital Dor Mărunt. prezenţa tuturor ofertanţilor, urmând ca 
Imobilul are numărul cadastral 22560 afişarea listei cu ofertanţii calificaţi la licitaţia 
(nr.vechi 810), înscris în Cartea Funciară publică cu strigare, să aibă loc pe data de 
nr.22560 (nr.vechi 547) a localităţii Dor  20.11.2018, ora 14,00, la sediul Direcţiei 
Mărunt. Judeţene de Administrare a Domeniului Public 
Preţul de pornire al licitaţiei publice cu şi Privat al judeţului Călăraşi.
strigare este de 456.534 lei. Licitaţia va avea loc în sala de şedinţe a 
Pasul de licitare este de 22.827 lei. Direcţiei Judeţene de Administrare a 

Domeniului Public şi Privat al judeţului Dosarul de licitaţie poate fi procurat zilnic de 
Călăraşi, pe data de 26.11.2018, ora 14,00.la sediul Direcţiei Judeţene de Administrare a 

Domeniului Public şi Privat al judeţului Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa 
Călăraşi din municipiul Călăraşi, str. 1 dnei Enciu Dorina telefon 0342405912.
Decembrie 1918, nr. 1A, Bloc A24 (Flora), DIRECTOR,
tronson 3, judeţul Călăraşi, începând cu data Ing. OLTEANU  Dan

nivelul ligii a 3-a.

În centrul comunei, lucrările de 
construire a unei pieţe 
agroalimentare au atins deja 
procentul de 60%.

Un alt obiectiv “de suflet” al 
primarului Aniel Nedelcu Paţurcă 
este şi introducerea reţelei de gaz la 85% procentul de drumuri comună va avea străzi asfaltate” a de-al doilea mandat.” a mai spus Aniel Nedelcu Paţurcă este 
care va contribui decisiv la asfaltate. “Când am devenit pentru declarat pentru primarul comunei Borcea.unul dintre cei mai dinamici creşterea nivelului de trai. prima oară primar, în 2012, www.arenamedia.ro, primarul Pe lista de priorităţi a primarului primari din judeţ. Aflat la al situaţia drumurilor asfaltate în Aniel Nedelcu Paţurcă. mai figurează şi alte proiecte care “Voi face tot ce îmi stă în putinţă 

doilea mandat pe care l-a comună era una dramatică. Doar Toate aceste lucrări de vor prinde contur în perioada să finalizez aceste proiecte, toate 
obţinut în iunie 2016, cu un 15% dintre acestea erau asfaltate. infrastructură care includ şi un imediat următoare. E vorba de la fel de importante. Obiectivul 

La finele primului mandat, acest drum de centură, în lungime de 13 introducerea iluminatului stradal cu scor “ameţitor”, Aniel major este să transform comuna 
procent a ajuns la 50%. Ei bine, km, destinat atelajelor şi LED-uri, ceea ce va genera şi costuri Borcea într-un orăşel, cu o Nedelcu Paţurcă este pe cale 
după 2 ani de la obţinerea celui bicicliştilor, au fost finanţate din mai mici pentru plata energiei infrastructură bine pusă la punct, să finalizeze un obiectiv de de-al doilea mandat, procentul a bani europeni dar şi electrice. Baza sportivă va cu reţea de gaze, o bază sportivă 

anvergură, absolut necesar crescut la 85%. Doar în acest an, guvernamentali. “A fost o muncă “suporta” un amplu process de modernă care să devină atractivă 
pentru ridicarea nivelului de am finalizat lucrările de titanică pe care am dus-o alături de modernizare. Vor fi construite atât pentru copii cât şi pentru 

modernizare pe 47 de străzi. Au colegii mei din Primărie. Ne-am tribune noi, stadionul va fi dotat cu trai al locuitorilor din microbişti. Toate acestea le-am 
mai rămas 20 de străzi în lucru, izbit de multe neajunsuri dar nu am o tabelă electronică de marcaj, o gândit în beneficiul cetăţeanului comună. 
adică în jur de 13 km, şi foarte cedat. Am găsit diverse surse de parcare asfaltată, precum şi gard care va avea astfel motive 

Anul acesta, după o muncă probabil vom finaliza aceste lucrări finanţare, fie pe AFIR, fie pe PNDL şi împrejmuitor. Agricola, emblema suficiente să fie mândru de locurile 
susţinută, au fost modernizate nu anul viitor. Ar putea părea iată că vom duce la bun sfârşit ceea fotbalului din Borcea, va beneficia sale natale” a conchis primarul 
mai puţin de 47 de străzi, ridicând neverosimil, dar în 2019, întreaga ce mi-am propus la preluarea celui de condiţii optime de joc, peste Aniel Nedelcu Paţurcă.

Direcţia Judeţeană de Administrare a 09.11.2018, ora 13,00,  la preţul de  300 lei.
Domeniului Public şi Privat al judeţului Garanţia de participare la licitaţie este de  
Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, Str. 1 decembrie 7.249 lei.
1918, nr.1 A, Bl. A24 (Flora), tronson 3, judeţul Documentele de participare la licitaţie sunt 
Călăraşi, organizează licitaţie publică cu cele menţionate în Instrucţiunile constituite ca 
strigare, pentru vânzarea unui imobil, anexa la HCJ nr.186/20.09.2018 şi vor fi 
reprezentând fostul spital Gurbăneşti, aflat în depuse în plicuri sigilate la sediul Direcţiei 
proprietatea privată a judeţului Călăraşi, Judeţene de Administrare  a Domeniului 
conform Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi Public şi Privat al judeţului Călăraşi, cu sediul 
nr. 186/20.09.2018, privind aprobarea în municipiul Călăraşi,  Str. 1 Decembrie 1918, 
vânzării, prin licitaţie publică cu strigare, a nr.1A, Bloc 24( Flora), tronson 3,  judeţul 
unui imobil aflat în domeniul privat al Călăraşi, până pe data de 16.11.2018 ora 
judeţului Călăraşi. 13,00.
Imobilul scos la vânzare prin licitaţie publică cu 

Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul strigare este compus  din 12 construcţii, cu 
Direcţiei Judeţene de Administrare a suprafaţa construită totală de 1.608,105 mp şi 
Domeniului Public şi Privat al judeţului teren în suprafaţă măsurată totală de 
Călăraşi în data de 20.11.2018, ora 11,00, în 23.380,61 mp şi şi 23.352,11 mp suprafaţa din 
prezenţa tuturor ofertanţilor, urmând ca acte şi reprezintă fostul spital Gurbăneşti.
afişarea listei cu ofertanţii calificaţi la licitaţia 

Imobilul are numărul cadastral 286, înscris în publică cu strigare, să aibă loc pe data de 
Cartea Funciară nr.20999 a localităţii 20.11.2018, ora 13,00 la sediul Direcţiei 
Gurbăneşti. Judeţene de Administrare a Domeniului Public 
Preţul de pornire al licitaţiei publice cu strigare şi Privat al judeţului Călăraşi.
este de 362.448 lei.

Licitaţia va avea loc în sala de şedinţe a 
Pasul de licitare este de  18.122 lei. Direcţiei Judeţene de Administrare a 
Dosarul de licitaţie poate fi procurat zilnic de Domeniului Public şi Privat al judeţului 
la sediul Direcţiei Judeţene de Administrare a Călăraşi , pe data de 26.11.2018, ora 11,00.
Domeniului Public şi Privat al judeţului 

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa Călăraşi din municipiul Călăraşi, str. 1 
dnei/dlui Enciu Dorina, telefon 0342405912.Decembrie 1918, nr. 1A, Bloc A24 (Flora), 

DIRECTOR,tronson 3, judeţul Călăraşi, începând cu data 
de 06.11.2018, ora 9,00 până pe data de Ing. OLTEANU Dan

Călăraşi la număr telefon: 0242 / 313676;Pe teritoriul judetului Călăraşi a fost 
confirmat în data de 25.10.2018 încă Toate cazurile în care cadavrele de porcine 

sunt descoperite în locuri publice, se anunţă, un focar de Pestă Porcină Africană 
fără întârziere, medicului veterinar de liberă 

într-o exploataţie nonprofesională practică împuternicit;
de suine din localitatea Mitreni, 

Nici un animal domestic din alte specii nu 
comuna Mitreni. DSVSA Călăraşi a poate intra sau ieşi dintr-o exploataţie 

nonprofesională si/sau comercială în cursul acţionat în regim de urgenţă.
primelor şapte zile, fără autorizarea DSVSA 

CLCB Judeţean Călăraşi s-a intrunit în şedinţă Călăraşi.
extraordinară pe 26.10.2018 în vederea 

Nu folosiţi în hrana animalelor iarbă culeasă 
analizei şi aprobării planului de măsuri de 

de pe câmp, pentru că ea ar fi putut să vină 
combatere a pestei porcine africane

în contact cu porci mistreţi bolnavi şi /sau 
cadavre de porci domestici şi/sau resturi În exploataţia de suine au fost aplicate 
provenite de la aceştia;măsuri de evaluare a suinelor, uciderea 

acestora şi ecarisarea cadavrelor sub Aplicarea măsurilor în zona de protecţie şi de 
supraveghere sanitară veterinară oficială. supraveghere se menţin până când s-au 

finalizat operaţiunile de curăţenie, Faţă de localizarea focarului sunt dispuse 
dezinfecţie, dezinsecţie din exploatatţile măsuri de restricţii în exploataţii 
infectate şi porcii prezenţi în toate nonprofesionale şi exploataţii comerciale de 
exploataţiile din localităţile supuse animale din:
restricţiilor au fost supuşi unor examene 

- zonele de protecţie definite în raport cu clinice şi de laborator după 45 de zile de la 
focarul la nivelul întregii localităţi, Mitreni, finalizarea acestor operaţiuni şi porcii nu 
Valea Roşie și Clătești; prezintă semne de boală.

a restricţiilor şi derogărilor în anumite zone Toate porcinele se vor ţine închise în curte, cu - zonele de supraveghere definite în raport cu Pentru limitarea răspândirii virusului pestei 
din S.M şi planul de măsuri de combatere limitarea circulaţiei persoanelor, mijloacelor focarul la nivelul întregii localităţi: Curcani,  porcine africane, pentru toţi cetăţenii, în 
aprobat de CLCB judeţean Călăraşi în data de de transport auto şi/sau hipo, asigurarea de Radovanu, Valea Popii, Chirnogi, Olteniţa, special crescătorilor de suine, le revine 

dezinfectoare pietonale cu soluţie de sodă 26.10.2018, cu interdicţia intrării şi ieşirii de Ulmeni, Luica, Valea Stânii, Şoldanu obligaţia de a respecta condiţii minime de 
causticăsuine până la stingerea focarului, iar mişcarea biosecuritate în exploataţii şi a anunţa din 

În zonele de protecţie şi în zonele de altor specii de animale numai cu avizul scris timp orice caz de îmbolnăvire şi / sau 
Toate cazurile de îmbolnăvire sau moarte la supraveghere vor fi respectate strict al DVSA Călăraşi mortalitate la suinele deţinute.
porcinele din curtea proprie, vor fi anunţate, prevederile Directivei 2002/60 CE art 10 si art 

DIRECTOR EXECUTIV ,fără întârziere, medicului veterinar de liberă 11 şi prevederile Deciziei 709/2014 CE, DSVSA Călăraşi face următoarele 
 Dr. Viorel BUCURrecomandări către deţinătorii de porcine: practică împuternicit sau către DSVSA consolidată, măsuri de combatere şi stabilire 

n DSVSA Călăraşi

Focar de Pestă Porcină Africană, confirmat la Mitreni
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n Borcea

Anul acesta, în comuna Borcea, au fost 
modernizate nu mai puţin de 47 de străzi!
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Borcea - azi

Borcea - ieri Borcea - ieri Borcea - ieri

Borcea - azi Borcea - azi Borcea - azi
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