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Site-ul www.ecoaqua.ro este un proiect al A.D.I. Ecoaqua, prin care 
se urmăreşte o comunicare cât mai eficientă între populaţia ce 
beneficiază de serviciul de alimentare cu apă şi canalizare şi 
operatorul ECOAQUA SA.
CONTUL MEU ECOAQUA este o aplicaţie găzduită pe website-ul 
www.ecoaqua.ro prin care clientul serviciilor de apă canalizare 
oferite de ECOAQUA SĂ Călăraşi, are acces la date actualizate la zi 
din sistemul intern al operatorului privind punctul de consum 
contractat.
Folosind Contul meu ECOAQUA utilizatorii au acces facil la toate 
informaţiile de care au nevoie în calitatea lor de client.
Serviciul asigură în permanenţă:
- evidenţa facturilor
- evidenţa plăţilor
- fişele indexelor de facturare a contorilor
- trimiterea de sesizări operatorului
- primirea de mesaje informative de către clienţi de la operator- 
- soldul de plata la zi pentru serviciile prestate
Cum se crează un cont ECOAQUA
Pentru a vă crea un cont în aplicaţia online de pe portalul 
www.ecoaqua.ro trebuie să fiţi un client valid al companiei (ceea ce 
înseamnă să aveţi un contract de furnizare apă încheiat şi să primiţi 
facturi pentru acest serviciu) şi să deţineţi un cont valid de e-mail.
Informaţiile care vi se vor solicită la crearea contului sunt 
următoarele:
- Cod client: codul de client (de pe factură în dreapta sus sub datele 
de identificare a clientului) prin care un utilizator este verificat dacă 
este client al companiei
- Nume, Prenume
- Localitate, Adresa (stradă, nr, bloc, scară, apt - le regăsiţi de 
asemenea în factură)
- Email: o adresă de email validă, pentru autentificare şi pentru a 
putea primi informaţiile legate de portal, din partea companiei
PASUL 1. Introduceţi toate aceste date solicitate, urmate de 
introducerea codului captcha, generat automat din stânga, 
finalizând prin tastarea butonului Înregistrare cont
PASUL 2. După verificare şi validare de administratorul portalului 
veţi primi un mesaj pe adresa de email introdusă de dumneavoastră 
specificându-se:
Nume utilizator: E-mailul introdus la pasul 1
Parolă: Un cod din 8 caractere generat automat
PASUL 3. Autentifică-te din pagină dreapta a paginii 
www.ecoaqua.ro, folosind elementele primite la pasul anterior.
Dacă vrei să fii informat, dacă vrei să comunici la un nivel superior 
cu furnizorul tău de servicii apă şi canalizare, crează-ţi “Contul meu 
ECOAQUA”.

Vineri, 14 decembrie, la ora 11.00, a avut loc festivitatea 
de premiere a câştigătorilor Concursului de creaţie 
,,Bărăganul în 100 de ani, 1918 - 2018”. Concursul a fost 
organizat de Muzeul Municipal din cadrul Primăriei 
Municipiului Călăraşi în parteneriat cu Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Călăraşi. La cele două secţiuni A - 
Fotografie şi B - Desen, Pictură, Colaj au fost înscrise în 
concurs 46 de lucrări realizate de elevi din 12 instituţii de 
învăţământ din judeţul Călăraşi.

A. Secţiunea Fotografie
Premiul I - Smartwatch Samsung Gear S3 frontier - Olaru 
Violeta Elena de la Liceul Tehnologic Ion Ghica/XA, 
Olteniţa, cu lucrarea Câmp de maci în Bărăgan, profesor 
coordonator Niculiţă Paul Robert
Premiul II - Boxă portabila JBL FLIP 4 - Berbec Mihaela 
Livia de la  Liceul Tehnologic Ion Ghica/XIIB, Olteniţa, cu 
lucrarea Bărăganul între vară şi toamnă, profesor 
coordonator Niculiţă Paul Robert
Premiul III - Căşti JVC marshmallow - bluetooth - Dumitru 
Narcisa Cristina de la  Liceul Tehnologic Ion Ghica/XA, 
Olteniţa, cu lucrarea Turmele Bărăganului, profesor 
coordonator Niculiţă Paul Robert

B. Secţiunea desen, pictură, colaj
Premiul I - Smartwatch Samsung Gear S3 frontier - 
Cristea Ionuţ de la Colegiul Ştefan Bănulescu/XIID, 
Călăraşi, cu lucrările Regele Ferdinand I şi C.I. Brătianu, 
profesori coordonatori Şerban Laura şi Puran Vasilica
Premiul II - Boxă portabila JBL FLIP 4 -Dumitru Simona-
Iuliana de la Şcoala Gimnazială Tudor 
Vladimirescu/VIII,Călăraşi, cu lucrarea Palatul Prefecturii, 
profesor coordonator Dincă Daniel
Premiul III - Căşti JVC marshmallow - bluetooth - Cuza 
Maria de la Şcoala Gimnazială Carol I/V, Călăraşi, cu 
lucrările Bărăganul văzut de Maria I şi II, profesor 
coordonator Bogatu Bogdan
Premiile au fost oferite de sponsori care au dorit 
păstrarea anonimatului.
Cu această ocazie a fost lansat şi volumul Eroi Călărăşeni 
la Centenar realizat în cadrul proiectului cu acelaşi nume 
câştigat de Primăria Municipiului Călăraşi şi finanţat de 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

BIROUL DE PRESĂ

La acest moment, Primăria Municipiului Semnarea contractului de finanţare – 29 
Călăraşi implementează trei proiecte cu august 2018
finanţare europeană, pe trei Programe, Prin proiect se urmăreşte sprijinirea 
după cum urmează: dezvoltării şi implementării de 

mecanisme care să faciliteze punerea în l Programul Operaţional Regional 
aplicare a cadrului legal în domeniul 2014-2020 - Dezvoltarea patrimoniului 
eticii şi integrităţii (ghiduri, proceduri cultural prin restaurarea monumentului 
operaţionale, instruirea personalului istoric Poşta Veche din municipiul 
prin participare la cursuri tematice), Călăraşi
măsuri de sprijin pentru implementarea Valoare totală a proiectului: 2,52 
măsurilor anticorupţie reglementate de milioane inclusiv TVA 
legislaţia naţională şi monitorizate de 

Semnarea contractului de finanţare: 29 către SNA
iunie 2017

Estimarea finalizării lucrărilor din partea 
l Programul INTERREG V - A România- Proiectul, implementat în parteneriat cu antreprenorului: noiembrie 2019
Bulgaria - Managementul comun al Municipalitatea Belene din Bulgaria 
riscului pentru reacţii eficiente ale vizează achiziţionarea de echipamente 

l Programul Operaţional Capacitate autorităţilor locale în situaţii de pentru situaţii de urgenţă: 1 nacelă, 1 
Administrativă 2014-2020 - Integritate urgenţă volă, 3 bobcat, 1 vidanjă, 2 echipamente 
prin proceduri, instruire şi prevenire Valoare totală: 530.000 de euro pentru deszăpezire
(IPIP) Semnarea contractului de finanţare: 14 Sursa Facebook Primăria Municipiului 
Valoare totală: 65.000 de euro septembrie 2018 Călăraşi

Sâmbătă după-amiază s-a 
desfăşurat la Olteniţa o 
şedinţă de lucru a 
Delegaţiei Permanente a 
organizaţiei judeţene ALDE 
Călăraşi, prezidată de 
preşedintele interimar, 
Laurenţiu State şi 
coordonată de Ionel Petre, 
secretar regional. Pe 
ordinea de zi s-a aflat şi 
situaţia lui Jenel Şerban, 
consilier judeţean, propus 
de conducerea filialei spre 
excludere. N-a mai fost 
însă nevoie de votul celor 
34 de membri prezenţi 
întrucât fostul prefect al mai sus – amintită, din care s-a 
judeţului Călăraşi din perioada 2005- suspendat timp de un an de zile, 
2008 a demisionat, pierzându-şi atât începând cu 22 ianuarie 2019 însă 
calitatea de membru cât şi pe cea de potrivit protocolului PSD – ALDE, ea va 
consilier judeţean, începând cu data de revine social – democraţilor. În acest 
3 ianuarie 2019. moment, director al OJFIR Călăraşi este 

George Chiriţă, intrat în dizgraţiile noii Fost membru PUR, PC, PNL şi ALDE, 
conduceri interimare a PSD Călăraşi şi în Jenel Şerban şi-ar putea pierde şi funcţia 
consecinţă acestuia i s-ar putea retrage de director al Oficiului Judeţean pentru 
sprijinul politic pentru ocuparea unei Finanţarea Investiţiilor Rurale (OJFIR) 
astfel de „demnităţi”.Călăraşi. El va reveni totuşi în „poziţia” 

dar lăsate în paragină, Prefectura - o 
bijuterie arhitecturală pe care cu greu 
am luat-o în administraţie şi la care încă 
se lucrează, spitalul - anveloparea 
clădirii, extinderea corpului B, blocul 
operator nou, iarăşi o mare provocare 
pentru noi. Ştim cu toţii cum a arătat 
Spitalul Judeţean. Saloane pline de 
gândaci, toalete insalubre, secţii 
nemodernizate. Acum spitalul a 
evoluat. Am dotat secţiile cu aparatură 
medicală, sala de operaţii este dotată 
cu echipamente de ultima generatie. 

Lucrul cel mai important este că 
avem medici..

Avem, domnule Câju. Am făcut tot ce 
mi-a stat în putinţă ca medicii să 
rămână. Îmi păstrez un obicei în a mă 
întâlni cu dumnealor pentru a le afla 
problemele. Numai aşa cunoşti 
îndeaproape ce înseamnă un sistem 
sanitar. Eu vreau ca fiecare pacient să 
fie tratat corespunzător, cu atenţia 
cuvenită şi pot spune că actualul corp 
medical face acest lucru.

Preşedintele Consiliului Judeţean proprietate, contestaţii care întârzie Pe plan politic, sunt mişcări de 
Călăraşi, Vasile Iliuţă, a vorbit în demararea unui lucru bun. Nu ne trupe. Se schimbă preşedinţi. Ca om 
interviul de mai jos de principale dărâmă întreaga procedură. Din contră, politic care ati văzut multe, cum le-aţi 
provocări avute în anul care tocmai se avem o echipă experimentată care ştie comenta? 
încheie dar şi despre obiectivele de pe ce are de făcut şi am convingerea că 

Indiferent ce mutare ar face PSD-ul, agenda publică a anului 2019 şi nu în după tot acest zbucium ne putem 
PNL ul rămâne câştigător la Călăraşi în ultimul rând despre “mutaţiile” bucură de toate proiectele aflate pe 
alegerile locale. În tabăra adversă a fost realizate în cadrul PSD Călăraşi, agenda mea. 
schimbat liderul, poate vine cu un suflu principalul adversar politic al PNL, 

Ştim că este o muncă susţinută... nou în organizaţie. Eu îl astept pe Iulian partid pe care-l reprezintă liderul CJ 
Iacomi la o masă a rezolvării Călăraşi. Da, asa este. Se lucrează susţinut 
problemelor comunităţii care nu sunt pentru că îmi doresc ca la finalul 
deloc puţine în judeţul nostru. mandatului să las “moştenire” o Domnule preşedinte, cum a fost 

comunitate mai dezvoltată din toate Aşteptaţi o atitudine anume din anul 2018 pentru administraţia 
punctele de vedere. partea noului lider?judeţeană? 

Vă implicaţi în toate sferele. Care Aştept o opoziţie constructivă pentru A fost unul al încercărilor de tot felul. Al 
este proiectul dumneavoastră de cetăţeni şi dezbaterea proiectelor pe căutărilor continue a surselor de 
suflet? care le avem la nivel de Consiliu finanţare pentru ceea ce am promis 

Judeţean cu responsabilitatea şi călărăşenilor. Să ştiţi ca nu e uşor. N-aş putea pune pe un piedestal unul 
respectul pe care le datorăm celor ce Oamenii aşteaptă fapte, dar nu ştiu că singur. Toate sunt importante pentru 
ne-au votat.în spatele unui proiect stau călărăşeni. Portul şi promenade - locuri 

documentaţii, licitaţii, acte de Mulţumesc.frumoase, mirifice pentru zona noastră, 

î 

î 

î 

î 
î 

î 
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Imediat după şedinta Comitetului Executiv, 
premierul şi presedintele PSD au anunţat că în 
următoarea sedinţă de guvern va fi înfiinţat un 
fond de investiţii de 10 miliarde de euro!
Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunţat la finalul 
şedinţei Comitetului Executiv că Fondul de 
investiţii pentru administraţiile locale va fi 
înfiinţat printr-o Ordonanţă care va fi adoptată în 
următoarea şedinţă de Guvern.
“Suntem cu această discuţie în faza incipientă. 
Încă nu avem cunoştinţă faţă de modul în care 
va arăta această propunere de înfiinţare a 
fondului. Aşteptăm să vedem care va fi forma 

acelor localităţi care nu au posibilitatea de a se ordonanţei de urgenţă pe care Guvernul o va 
autofinanţa să aibă acces la o finanţare. Sigur, propune pentru înfiinţarea fondului de 
această finanţare poate să fie gândită investiţii.” a declarat pentru www.arenamedia.ro 
complementar, pe lângă fondurile europene să liderul interimar al ALDE Călăraşi, consilierul 
existe şi o finanţare din partea bugetului, din judeţean, Laurenţiu State care a continuat “La 
partea bugetului consolidat în aşa fel încât să-şi ora actuală, România are nevoie de proiecte şi 
poată atinge obiectivele de dezvoltare şi de fonduri pentru a se dezvolta. În acest sens, 
proiectele pe care doresc să le realizeze.”tot ceea ce poate contribui la apariţia de 

proiecte de dezvoltare trebuie să fie încurajat. Preşedintele PSD, Liviu Dragnea a mai menţionat 
Constatăm că sunt foarte multe unităţi că este vorba despre 10 miliarde de euro care 
administrativ-teritoriale care dispun de foarte vor veni "din România". El a spus ca proiectul va 
mulţi bani, dar întotdeauna vor să primească fi "finalizat azi-mâine", iar în prima şedinţă de 
bani şi de la buget. Există în acelaşi timp Guvern va fi adoptată o Ordonanţă privind 
localităţi care nu au aceleaşi posibilităţi de a-şi înfiinţarea acestui fond de investiţii. Dragnea nu 
asigura veniturile necesare în vederea a vrut să dea detalii despre acest fond de 
dezvoltării lor, cu toate că nevoile, evident, investiţii, spunând că după adoptarea OUG 
există şi atunci vrem să dăm posibilitatea şi Ministerul Finanţelor va explica acest proiect.

este un proiect nou şi din nefericire, 
foarte greu de implementat în care o 
altă echipă din cadrul Primăriei este 
implicată. Ne-am oprit la momentul 
acesta cu trasarea marcajelor din cauza 
vremii însă vom continua imediat după 
ce timpul ne va permite şi sper ca până 
la finalul mandatului să realizez 
împreună cu colegii mei din Primărie şi 
desigur, din cadrul Executivului, cât mai 
multe locuri de parcare. Vom face 
repede o evaluare faţă de ceea ce ne 
propunem pentru anul viitor şi sper ca 
într-o viitoare discuţie, să vă pot spune 
şi ce zone vizăm pentru amenajarea 
acestor parcări de reşedinţă. Toate 
aceste lucruri depimd de oameni dar şi 
de bani” a declarat pentru 
www.arenamedia.ro viceprimarul Viorel 
Ivanciu care a continuat „Acum în 
decembrie au loc şi primele licitaţii 

În acest an, Executivul Primăriei Călăraşi a fost deocamdată sistată, însă va pentru concesionarea unui loc de 
a demarat proiectul de amenajare a continua anul viitor imediat după ce parcare pentru zona Flacăra – 
parcărilor de reşedinţă fiind trasate vremea va deveni favorabilă. În această Progresul, de unde au dispăturt şi 
marcajele pentru primele locuri de lună se derulează şi primele licitaţii garajele, aflate în mod ilegal pe 

domeniul public. Taxa este de 120 de parcare, cu precădere în zona Flacăra – pentru concesionarea unui loc în cadrul 
lei aşa cum a fost stabilită printr-o Progresul - Cornişei. Viceprimarul Viorel acestor parcări de reşedinţă. 
Hotărâre de Consiliul Local.”Ivanciu a declarat că această operaţiune „Amenajarea parcărilor de reşedinţă 

De ce este important să ai 
un cont de utilizator Ecoaqua

Vasile Iliuţă: Oamenii aşteaptă fapte!

n ALDE Călăraşi

Membru marcant 
a demisionat din partid!

n ALDE Călăraşi

L. State, despre fondul de investiții locale: 
Suntem cu această discuţie în faza incipientă

V. Ivanciu: Trasarea marcajelor pentru 
locurile de parcare va continua anul viitor, 

imediat după ce vremea ne va permite

Câştigătorii concursului de 
creaţie ,Bărăganul în 100 de 

ani, 1918 - 2018”

Proiecte cu finanţare europeană cu o valoare de 3,11 
milioane de euro aflate în implementare! 

Cofinanţarea Primăriei - 2% din sumele eligibile

Executivul Primăriei municipiului Călăraşi a 
anunţat pe pagina oficială de facebook că 
vineri, 14 decembrie, în prezenţa primarului 
Dan Drăgulin şi a celor doi viceprimari, 
Viorel Ivanciu şi Dragoş Coman, s-a efectuat 
receţia blocului de locuinţe, construit de 
ANL, pe strada Muşeţelului, imobilul 
dispunând de 30 de unităţi locative. 

“Astăzi s-a efectuat recepţia blocului de 
locuinţe în regim de închiriere pentru tineri, 
construit de către Agenţia Naţională de 
Locuinţe pe strada Muşeţelului, nr.23. Noul 
bloc P+3 dispune de 30 de unităţi locative, 
pe două tronsoane. Urmează în curând 
predarea către Primăria Municipiului 
Călăraşi, prin protocol, de la ANL, a acestui 
bloc şi repartizarea unităţilor locative, prin 
Hotărâre a Consiliului Local Călăraşi, celor 
aflaţi pe lista de prioritate. La recepţia de 
astăzi au participat primarul Daniel Ştefan 
Drăgulin, viceprimarii Viorel Ivanciu şi 
Dragoş Coman, dar şi directorul Serviciului 
Public Centrale Termice şi Administrare 
Fond Locativ, Gheorghe Ciocârlan.” se arată 
în mesajul postat pe Facebook.

n Călăraşi

S-a efectuat recepţia blocului de locuinţe în 
regim de închiriere pentru tineri, construit de ANL

Conducerea Consiliului Judeţean Călăraşi a anunţat miercuri 
pe pagina oficială de facebook a instituţiei că a recepţionat 
tronsonul Cucuieţi – Progresul – Sohatu, parte componentă 
a Drumului Judeţean 401C, valoarea investiţiei realizate în 6 
luni fiind de circa 6 milioane de lei. 
“Astăzi a avut loc recepţia la terminarea lucrărilor pentru 
tronsonul Cucuieţi - Progresul - Sohatu, parte componentă 
a drumului judeţean 401 C. Segmentul de drum cu o 
lungime de 4, 876 km (7 podeţe şi 31 de indicatoare 
rutiere) a fost finalizat în 6 luni de zile, durata totală a 
derulării investiţiei fiind de 36 de luni. Valoarea totală a 
obiectivului recepţionat este de 5.979.139 lei.” este 
mesajul postat pe pagina de facebook a Consiliului 
Judeţean.

n Consiliul Judeţean Călăraşi

O nouă investiţie finalizată!
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Site-ul www.ecoaqua.ro este un proiect al A.D.I. Ecoaqua, prin care 
se urmăreşte o comunicare cât mai eficientă între populaţia ce 
beneficiază de serviciul de alimentare cu apă şi canalizare şi 
operatorul ECOAQUA SA.
CONTUL MEU ECOAQUA este o aplicaţie găzduită pe website-ul 
www.ecoaqua.ro prin care clientul serviciilor de apă canalizare 
oferite de ECOAQUA SĂ Călăraşi, are acces la date actualizate la zi 
din sistemul intern al operatorului privind punctul de consum 
contractat.
Folosind Contul meu ECOAQUA utilizatorii au acces facil la toate 
informaţiile de care au nevoie în calitatea lor de client.
Serviciul asigură în permanenţă:
- evidenţa facturilor
- evidenţa plăţilor
- fişele indexelor de facturare a contorilor
- trimiterea de sesizări operatorului
- primirea de mesaje informative de către clienţi de la operator- 
- soldul de plata la zi pentru serviciile prestate
Cum se crează un cont ECOAQUA
Pentru a vă crea un cont în aplicaţia online de pe portalul 
www.ecoaqua.ro trebuie să fiţi un client valid al companiei (ceea ce 
înseamnă să aveţi un contract de furnizare apă încheiat şi să primiţi 
facturi pentru acest serviciu) şi să deţineţi un cont valid de e-mail.
Informaţiile care vi se vor solicită la crearea contului sunt 
următoarele:
- Cod client: codul de client (de pe factură în dreapta sus sub datele 
de identificare a clientului) prin care un utilizator este verificat dacă 
este client al companiei
- Nume, Prenume
- Localitate, Adresa (stradă, nr, bloc, scară, apt - le regăsiţi de 
asemenea în factură)
- Email: o adresă de email validă, pentru autentificare şi pentru a 
putea primi informaţiile legate de portal, din partea companiei
PASUL 1. Introduceţi toate aceste date solicitate, urmate de 
introducerea codului captcha, generat automat din stânga, 
finalizând prin tastarea butonului Înregistrare cont
PASUL 2. După verificare şi validare de administratorul portalului 
veţi primi un mesaj pe adresa de email introdusă de dumneavoastră 
specificându-se:
Nume utilizator: E-mailul introdus la pasul 1
Parolă: Un cod din 8 caractere generat automat
PASUL 3. Autentifică-te din pagină dreapta a paginii 
www.ecoaqua.ro, folosind elementele primite la pasul anterior.
Dacă vrei să fii informat, dacă vrei să comunici la un nivel superior 
cu furnizorul tău de servicii apă şi canalizare, crează-ţi “Contul meu 
ECOAQUA”.

Vineri, 14 decembrie, la ora 11.00, a avut loc festivitatea 
de premiere a câştigătorilor Concursului de creaţie 
,,Bărăganul în 100 de ani, 1918 - 2018”. Concursul a fost 
organizat de Muzeul Municipal din cadrul Primăriei 
Municipiului Călăraşi în parteneriat cu Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Călăraşi. La cele două secţiuni A - 
Fotografie şi B - Desen, Pictură, Colaj au fost înscrise în 
concurs 46 de lucrări realizate de elevi din 12 instituţii de 
învăţământ din judeţul Călăraşi.

A. Secţiunea Fotografie
Premiul I - Smartwatch Samsung Gear S3 frontier - Olaru 
Violeta Elena de la Liceul Tehnologic Ion Ghica/XA, 
Olteniţa, cu lucrarea Câmp de maci în Bărăgan, profesor 
coordonator Niculiţă Paul Robert
Premiul II - Boxă portabila JBL FLIP 4 - Berbec Mihaela 
Livia de la  Liceul Tehnologic Ion Ghica/XIIB, Olteniţa, cu 
lucrarea Bărăganul între vară şi toamnă, profesor 
coordonator Niculiţă Paul Robert
Premiul III - Căşti JVC marshmallow - bluetooth - Dumitru 
Narcisa Cristina de la  Liceul Tehnologic Ion Ghica/XA, 
Olteniţa, cu lucrarea Turmele Bărăganului, profesor 
coordonator Niculiţă Paul Robert

B. Secţiunea desen, pictură, colaj
Premiul I - Smartwatch Samsung Gear S3 frontier - 
Cristea Ionuţ de la Colegiul Ştefan Bănulescu/XIID, 
Călăraşi, cu lucrările Regele Ferdinand I şi C.I. Brătianu, 
profesori coordonatori Şerban Laura şi Puran Vasilica
Premiul II - Boxă portabila JBL FLIP 4 -Dumitru Simona-
Iuliana de la Şcoala Gimnazială Tudor 
Vladimirescu/VIII,Călăraşi, cu lucrarea Palatul Prefecturii, 
profesor coordonator Dincă Daniel
Premiul III - Căşti JVC marshmallow - bluetooth - Cuza 
Maria de la Şcoala Gimnazială Carol I/V, Călăraşi, cu 
lucrările Bărăganul văzut de Maria I şi II, profesor 
coordonator Bogatu Bogdan
Premiile au fost oferite de sponsori care au dorit 
păstrarea anonimatului.
Cu această ocazie a fost lansat şi volumul Eroi Călărăşeni 
la Centenar realizat în cadrul proiectului cu acelaşi nume 
câştigat de Primăria Municipiului Călăraşi şi finanţat de 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

BIROUL DE PRESĂ

La acest moment, Primăria Municipiului Semnarea contractului de finanţare – 29 
Călăraşi implementează trei proiecte cu august 2018
finanţare europeană, pe trei Programe, Prin proiect se urmăreşte sprijinirea 
după cum urmează: dezvoltării şi implementării de 

mecanisme care să faciliteze punerea în l Programul Operaţional Regional 
aplicare a cadrului legal în domeniul 2014-2020 - Dezvoltarea patrimoniului 
eticii şi integrităţii (ghiduri, proceduri cultural prin restaurarea monumentului 
operaţionale, instruirea personalului istoric Poşta Veche din municipiul 
prin participare la cursuri tematice), Călăraşi
măsuri de sprijin pentru implementarea Valoare totală a proiectului: 2,52 
măsurilor anticorupţie reglementate de milioane inclusiv TVA 
legislaţia naţională şi monitorizate de 

Semnarea contractului de finanţare: 29 către SNA
iunie 2017

Estimarea finalizării lucrărilor din partea 
l Programul INTERREG V - A România- Proiectul, implementat în parteneriat cu antreprenorului: noiembrie 2019
Bulgaria - Managementul comun al Municipalitatea Belene din Bulgaria 
riscului pentru reacţii eficiente ale vizează achiziţionarea de echipamente 

l Programul Operaţional Capacitate autorităţilor locale în situaţii de pentru situaţii de urgenţă: 1 nacelă, 1 
Administrativă 2014-2020 - Integritate urgenţă volă, 3 bobcat, 1 vidanjă, 2 echipamente 
prin proceduri, instruire şi prevenire Valoare totală: 530.000 de euro pentru deszăpezire
(IPIP) Semnarea contractului de finanţare: 14 Sursa Facebook Primăria Municipiului 
Valoare totală: 65.000 de euro septembrie 2018 Călăraşi

Sâmbătă după-amiază s-a 
desfăşurat la Olteniţa o 
şedinţă de lucru a 
Delegaţiei Permanente a 
organizaţiei judeţene ALDE 
Călăraşi, prezidată de 
preşedintele interimar, 
Laurenţiu State şi 
coordonată de Ionel Petre, 
secretar regional. Pe 
ordinea de zi s-a aflat şi 
situaţia lui Jenel Şerban, 
consilier judeţean, propus 
de conducerea filialei spre 
excludere. N-a mai fost 
însă nevoie de votul celor 
34 de membri prezenţi 
întrucât fostul prefect al mai sus – amintită, din care s-a 
judeţului Călăraşi din perioada 2005- suspendat timp de un an de zile, 
2008 a demisionat, pierzându-şi atât începând cu 22 ianuarie 2019 însă 
calitatea de membru cât şi pe cea de potrivit protocolului PSD – ALDE, ea va 
consilier judeţean, începând cu data de revine social – democraţilor. În acest 
3 ianuarie 2019. moment, director al OJFIR Călăraşi este 

George Chiriţă, intrat în dizgraţiile noii Fost membru PUR, PC, PNL şi ALDE, 
conduceri interimare a PSD Călăraşi şi în Jenel Şerban şi-ar putea pierde şi funcţia 
consecinţă acestuia i s-ar putea retrage de director al Oficiului Judeţean pentru 
sprijinul politic pentru ocuparea unei Finanţarea Investiţiilor Rurale (OJFIR) 
astfel de „demnităţi”.Călăraşi. El va reveni totuşi în „poziţia” 

dar lăsate în paragină, Prefectura - o 
bijuterie arhitecturală pe care cu greu 
am luat-o în administraţie şi la care încă 
se lucrează, spitalul - anveloparea 
clădirii, extinderea corpului B, blocul 
operator nou, iarăşi o mare provocare 
pentru noi. Ştim cu toţii cum a arătat 
Spitalul Judeţean. Saloane pline de 
gândaci, toalete insalubre, secţii 
nemodernizate. Acum spitalul a 
evoluat. Am dotat secţiile cu aparatură 
medicală, sala de operaţii este dotată 
cu echipamente de ultima generatie. 

Lucrul cel mai important este că 
avem medici..

Avem, domnule Câju. Am făcut tot ce 
mi-a stat în putinţă ca medicii să 
rămână. Îmi păstrez un obicei în a mă 
întâlni cu dumnealor pentru a le afla 
problemele. Numai aşa cunoşti 
îndeaproape ce înseamnă un sistem 
sanitar. Eu vreau ca fiecare pacient să 
fie tratat corespunzător, cu atenţia 
cuvenită şi pot spune că actualul corp 
medical face acest lucru.

Preşedintele Consiliului Judeţean proprietate, contestaţii care întârzie Pe plan politic, sunt mişcări de 
Călăraşi, Vasile Iliuţă, a vorbit în demararea unui lucru bun. Nu ne trupe. Se schimbă preşedinţi. Ca om 
interviul de mai jos de principale dărâmă întreaga procedură. Din contră, politic care ati văzut multe, cum le-aţi 
provocări avute în anul care tocmai se avem o echipă experimentată care ştie comenta? 
încheie dar şi despre obiectivele de pe ce are de făcut şi am convingerea că 

Indiferent ce mutare ar face PSD-ul, agenda publică a anului 2019 şi nu în după tot acest zbucium ne putem 
PNL ul rămâne câştigător la Călăraşi în ultimul rând despre “mutaţiile” bucură de toate proiectele aflate pe 
alegerile locale. În tabăra adversă a fost realizate în cadrul PSD Călăraşi, agenda mea. 
schimbat liderul, poate vine cu un suflu principalul adversar politic al PNL, 

Ştim că este o muncă susţinută... nou în organizaţie. Eu îl astept pe Iulian partid pe care-l reprezintă liderul CJ 
Iacomi la o masă a rezolvării Călăraşi. Da, asa este. Se lucrează susţinut 
problemelor comunităţii care nu sunt pentru că îmi doresc ca la finalul 
deloc puţine în judeţul nostru. mandatului să las “moştenire” o Domnule preşedinte, cum a fost 

comunitate mai dezvoltată din toate Aşteptaţi o atitudine anume din anul 2018 pentru administraţia 
punctele de vedere. partea noului lider?judeţeană? 

Vă implicaţi în toate sferele. Care Aştept o opoziţie constructivă pentru A fost unul al încercărilor de tot felul. Al 
este proiectul dumneavoastră de cetăţeni şi dezbaterea proiectelor pe căutărilor continue a surselor de 
suflet? care le avem la nivel de Consiliu finanţare pentru ceea ce am promis 

Judeţean cu responsabilitatea şi călărăşenilor. Să ştiţi ca nu e uşor. N-aş putea pune pe un piedestal unul 
respectul pe care le datorăm celor ce Oamenii aşteaptă fapte, dar nu ştiu că singur. Toate sunt importante pentru 
ne-au votat.în spatele unui proiect stau călărăşeni. Portul şi promenade - locuri 

documentaţii, licitaţii, acte de Mulţumesc.frumoase, mirifice pentru zona noastră, 

î 

î 

î 

î 
î 

î 

î 

Imediat după şedinta Comitetului Executiv, 
premierul şi presedintele PSD au anunţat că în 
următoarea sedinţă de guvern va fi înfiinţat un 
fond de investiţii de 10 miliarde de euro!
Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunţat la finalul 
şedinţei Comitetului Executiv că Fondul de 
investiţii pentru administraţiile locale va fi 
înfiinţat printr-o Ordonanţă care va fi adoptată în 
următoarea şedinţă de Guvern.
“Suntem cu această discuţie în faza incipientă. 
Încă nu avem cunoştinţă faţă de modul în care 
va arăta această propunere de înfiinţare a 
fondului. Aşteptăm să vedem care va fi forma 

acelor localităţi care nu au posibilitatea de a se ordonanţei de urgenţă pe care Guvernul o va 
autofinanţa să aibă acces la o finanţare. Sigur, propune pentru înfiinţarea fondului de 
această finanţare poate să fie gândită investiţii.” a declarat pentru www.arenamedia.ro 
complementar, pe lângă fondurile europene să liderul interimar al ALDE Călăraşi, consilierul 
existe şi o finanţare din partea bugetului, din judeţean, Laurenţiu State care a continuat “La 
partea bugetului consolidat în aşa fel încât să-şi ora actuală, România are nevoie de proiecte şi 
poată atinge obiectivele de dezvoltare şi de fonduri pentru a se dezvolta. În acest sens, 
proiectele pe care doresc să le realizeze.”tot ceea ce poate contribui la apariţia de 

proiecte de dezvoltare trebuie să fie încurajat. Preşedintele PSD, Liviu Dragnea a mai menţionat 
Constatăm că sunt foarte multe unităţi că este vorba despre 10 miliarde de euro care 
administrativ-teritoriale care dispun de foarte vor veni "din România". El a spus ca proiectul va 
mulţi bani, dar întotdeauna vor să primească fi "finalizat azi-mâine", iar în prima şedinţă de 
bani şi de la buget. Există în acelaşi timp Guvern va fi adoptată o Ordonanţă privind 
localităţi care nu au aceleaşi posibilităţi de a-şi înfiinţarea acestui fond de investiţii. Dragnea nu 
asigura veniturile necesare în vederea a vrut să dea detalii despre acest fond de 
dezvoltării lor, cu toate că nevoile, evident, investiţii, spunând că după adoptarea OUG 
există şi atunci vrem să dăm posibilitatea şi Ministerul Finanţelor va explica acest proiect.

este un proiect nou şi din nefericire, 
foarte greu de implementat în care o 
altă echipă din cadrul Primăriei este 
implicată. Ne-am oprit la momentul 
acesta cu trasarea marcajelor din cauza 
vremii însă vom continua imediat după 
ce timpul ne va permite şi sper ca până 
la finalul mandatului să realizez 
împreună cu colegii mei din Primărie şi 
desigur, din cadrul Executivului, cât mai 
multe locuri de parcare. Vom face 
repede o evaluare faţă de ceea ce ne 
propunem pentru anul viitor şi sper ca 
într-o viitoare discuţie, să vă pot spune 
şi ce zone vizăm pentru amenajarea 
acestor parcări de reşedinţă. Toate 
aceste lucruri depimd de oameni dar şi 
de bani” a declarat pentru 
www.arenamedia.ro viceprimarul Viorel 
Ivanciu care a continuat „Acum în 
decembrie au loc şi primele licitaţii 

În acest an, Executivul Primăriei Călăraşi a fost deocamdată sistată, însă va pentru concesionarea unui loc de 
a demarat proiectul de amenajare a continua anul viitor imediat după ce parcare pentru zona Flacăra – 
parcărilor de reşedinţă fiind trasate vremea va deveni favorabilă. În această Progresul, de unde au dispăturt şi 
marcajele pentru primele locuri de lună se derulează şi primele licitaţii garajele, aflate în mod ilegal pe 

domeniul public. Taxa este de 120 de parcare, cu precădere în zona Flacăra – pentru concesionarea unui loc în cadrul 
lei aşa cum a fost stabilită printr-o Progresul - Cornişei. Viceprimarul Viorel acestor parcări de reşedinţă. 
Hotărâre de Consiliul Local.”Ivanciu a declarat că această operaţiune „Amenajarea parcărilor de reşedinţă 

De ce este important să ai 
un cont de utilizator Ecoaqua

Vasile Iliuţă: Oamenii aşteaptă fapte!

n ALDE Călăraşi

Membru marcant 
a demisionat din partid!

n ALDE Călăraşi

L. State, despre fondul de investiții locale: 
Suntem cu această discuţie în faza incipientă

V. Ivanciu: Trasarea marcajelor pentru 
locurile de parcare va continua anul viitor, 

imediat după ce vremea ne va permite

Câştigătorii concursului de 
creaţie ,Bărăganul în 100 de 

ani, 1918 - 2018”

Proiecte cu finanţare europeană cu o valoare de 3,11 
milioane de euro aflate în implementare! 

Cofinanţarea Primăriei - 2% din sumele eligibile

Executivul Primăriei municipiului Călăraşi a 
anunţat pe pagina oficială de facebook că 
vineri, 14 decembrie, în prezenţa primarului 
Dan Drăgulin şi a celor doi viceprimari, 
Viorel Ivanciu şi Dragoş Coman, s-a efectuat 
receţia blocului de locuinţe, construit de 
ANL, pe strada Muşeţelului, imobilul 
dispunând de 30 de unităţi locative. 

“Astăzi s-a efectuat recepţia blocului de 
locuinţe în regim de închiriere pentru tineri, 
construit de către Agenţia Naţională de 
Locuinţe pe strada Muşeţelului, nr.23. Noul 
bloc P+3 dispune de 30 de unităţi locative, 
pe două tronsoane. Urmează în curând 
predarea către Primăria Municipiului 
Călăraşi, prin protocol, de la ANL, a acestui 
bloc şi repartizarea unităţilor locative, prin 
Hotărâre a Consiliului Local Călăraşi, celor 
aflaţi pe lista de prioritate. La recepţia de 
astăzi au participat primarul Daniel Ştefan 
Drăgulin, viceprimarii Viorel Ivanciu şi 
Dragoş Coman, dar şi directorul Serviciului 
Public Centrale Termice şi Administrare 
Fond Locativ, Gheorghe Ciocârlan.” se arată 
în mesajul postat pe Facebook.

n Călăraşi

S-a efectuat recepţia blocului de locuinţe în 
regim de închiriere pentru tineri, construit de ANL

Conducerea Consiliului Judeţean Călăraşi a anunţat miercuri 
pe pagina oficială de facebook a instituţiei că a recepţionat 
tronsonul Cucuieţi – Progresul – Sohatu, parte componentă 
a Drumului Judeţean 401C, valoarea investiţiei realizate în 6 
luni fiind de circa 6 milioane de lei. 
“Astăzi a avut loc recepţia la terminarea lucrărilor pentru 
tronsonul Cucuieţi - Progresul - Sohatu, parte componentă 
a drumului judeţean 401 C. Segmentul de drum cu o 
lungime de 4, 876 km (7 podeţe şi 31 de indicatoare 
rutiere) a fost finalizat în 6 luni de zile, durata totală a 
derulării investiţiei fiind de 36 de luni. Valoarea totală a 
obiectivului recepţionat este de 5.979.139 lei.” este 
mesajul postat pe pagina de facebook a Consiliului 
Judeţean.

n Consiliul Judeţean Călăraşi

O nouă investiţie finalizată!
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