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Primarul Dan Drăgulin a declarat, spre finalul anului 
trecut, că în urma discuţiilor purtate cu directorii şi şefii 
din Primăriei s-a decis ca, în 2019, să nu se recurgă la 
diminuarea salariilor angajaţilor, concomitent cu 
micşorarea cheltuielilor şi identificarea altor venituri, prin 
vânzarea unor imobile aflate în domeniul privat al 
municipiului. 

„Am avut o şedinţă de lucru cu toţi directorii şi 
responsabilii din cadrul Primăriei şi subordonatelor, s-a 
hotărât să nu se diminueze salariile, urmând ca pentru 
bugetul anului 2019 să luăm măsuri de micşorare a 
cheltuielilor şi realizarea unor venituri suplimentare 
după o inventariere corespunzătoare a patromoniului 
Primăriei” a spus Drăgulin care s-a arătat optimist în 
privinţa accesării celui de-al doilea împrumut în valoare 
de 420 de miliarde de lei vechi, aprobat de aleşii locali 
pentru finanţarea unor investiţii cu precădere în 
infrastructura stradală. „Vom încerca să mergem pe 
împrumutul acela pe care consilierii PSD, respectiv 
Prefectura mi l-a atacat şi totuşi am, să zic aşa, garanţii 
că dacă-l depun în prima perioadă a anului 2019, voi 
putea accesa bani pentru împrumut pentru că şi în anul 
în curs deşi s-a depus, să zicem, o sumă destul de mare, 
nici la jumătatea valorii nu s-a realizat tragerile din 
partea unitărţilor administrativ teritoriale. Şi aşa că şi de 
acolo s-a spus că avem şanse mari să luăm bani pe 
împrumut” a mai susţinut primarul liberal.

Primul împrumut, în valoare de 25 de milioane de lei (250 
de miliarde de lei vechi) a fost accesat în 2015.

bine. Cu fonduri locale intenţionăm să 
demarăm lucrări complementare 
acestor proiecte europene. Dacă, de 
exemplu, vom lucra pe acest proiect 
european vizând strada Bucureşti de la 
Siderca până la Modelu, înseamnă ca 
de o parte şi de alta a acestei artere să 
rezolvăm noi străzile adiacente, 
parcările, amenajările peisagistice şi 
amenajările dintre blocuri. În 
concluzie, încercăm să venim în 
completarea proiectelor europene cu 
proiecte pe care să le facem în aşa fel 
încât ele să aibă o continutate.”

Viorel Ivanciu a mai adăugat că în urma 
unor discuţii purtate în cadrul 
Executivului cu primarul Drăgulin s-a 
luat decizia ca fiecare structură internă 
să elaboreze câte un proiect care să 
vizeze dezvoltarea municipiului în 
perioada următoare. „Am convenit cu 
domnul primar dar şi cu colegii mei din 
primărie dar şi din servicii ca fiecare să 
prezinte câte un proiect pentru fiecare 
direcţie, serviciu pe care îl conduc. Cu 
ceea ce cred ei că au făcut bine, că au 
făcut rău şi care să mai cuprindă şi 
propuneri de îmbunătăţire a activităţii 
pentru anii 2019 şi 2020. Am luat 
marja asta de timp pentru a vedea o 

Viceprimarul municipiului Călăraşi, au fost necesare tot felul de avize, de proiecţie şi o gândire a fiecărei 
Viorel Ivanciu susţine că în acest an, documentaţii. Au intrat în linie conduceri din cadrul direcţiilor şi 
începând cu al doilea semestru, dreaptă. Lucrurile merg destul de greu serviciilor primăriei.
călărăşenii vor avea posibilitatea să din cauza faptului că aceste proiecte 

Sperăm ca prin această acţiune să „cuantifice” obiectivele ce vor fi europene necesită foarte multă 
angrenăm cât mai multă lume, cât mai realizate atât cu finanţare europeană muncă, foarte multă atenţie, foarte 
multe idei şi bineînţeles vom colecta cât şi locală. În opinia sa, toate acestea multe condiţii de îndeplinit. Sper ca în 
astfel de propuneri şi de la cetăţeni în sunt rodul muncii depuse de o echipă partea de a doua a anului, sfârşitul de 
aşa fel încât să avem o imagine mult de profesionişti, constituită la nivelul an, începutul anului 2020, călărăşenii 
mai clară asupra nevoilor acestui Primăriei de câţiva ani. „Cred că 2019 să înceapă să vadă rodul acestei munci 
municipiu reşedinţă de judeţ. Altă idee va fi un an important de care depinde din Primărie” a declarat pentru 
pe care aş desprinde-o la început de evoluţia comunităţii noastre. Asta www.arenamedia.ro, Ivanciu care a 
an este că trebuie ridicată ştacheta în datorită faptului că de câţiva ani există continuat „În altă ordine de idei, având 
Primărie, trebuie ridicat nivelul tuturor un colectiv aici, în Primărie, care în vedere experienţa, realizările, dar şi 
acţiunilor pe care le vom întreprinde lucrează la elaborarea unor proiecte cu nerealizările din ultimii ani, încercăm, 
atât în cadrul Primăriei cât şi în cadrul finanţare europeană. Ele se apropie de la nivelul bugetului, să corectăm 
serviciilor primăriei.” a conchis Ivanciu.faza de început, să zic aşa. Până acum anumite lucruri pe care nu le-am făcut 

Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi, cea mai mare subordonată a Consiliului 
Judeţean Călăraşi, are un nou director executiv.
Gheorghe Drăgănică (54 de ani) ocupă temporar 
această funcţie, până la organizarea concursului.

"Îmi încep activitatea cu optimism, cu voinţa de a 
construi o echipă puternică şi cu multe proiecte 
care să vină în sprijinul copiilor instituţionalizaţi", a 
spus noul director la întâlnirea de astăzi cu 
preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile 
Iliuţă.

Sursa 
Facebook Consiliul Judeţean Călăraşi

Începând de miercuri, 23 
ianuarie, Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Călăraşi are un nou Bloc 
Operator. Investiţia, 
reprezentând modernizarea şi 
reabilitarea etajului, Bloc 
Operator Corp A din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Călăraşi, este estimată la circa 4 
milioane de lei, suma fiind 
suportată din bugetul Consiliul 
Judeţean Călăraşi.

În cadrul Blocului Operator se regăsesc 
următoarele spaţii: săli de operaţii (6 la 
număr), filtru aseptic (3), sală de 
operaţii tampon, filtru aseptic tampon, 
salon pregătire preoperatorie, salon 
trezire postoperatorie, protocol 
operator, sală de gipsare, centru 
transfuzii, cameră medici anestezişti, spitalicesc şi reprezintă încăperi în care în aşa fel încât introducerea, generarea 
cameră de odihnă medici, cameră concentraţia de particule din aer este şi reţinerea de particule să fie minimă, 
decontaminare materiale de curăţenie, controlată şi menţinută în nişte limite iar parametrii relevanţi (temperatura, 
vestiar cadre medicale. prestabilite conform încadrărilor din umiditate, presiune, viteza) sunt de 
Cele 7 săli de operaţii sunt încadrate ca punct de vedere al  purităţii aerului. asemenea controlaţi conform 
fiind “Camere curate” în domeniul Aceste incinte sunt construite şi utilizate standardelor naţionale si internaţionale.

Sălile de operaţii sunt prevăzute cu 
instalaţii speciale de ventilare-
climatizare care să asigure nivelul de 
asepţie cerut, controlul parametrilor 
interiori pentru temperatura, umiditate, 
presiune şi viteza de circulaţie ale 
aerului interior pe toată durata anului 
(iarnă-vară).

Noua investitie a fost dotată cu paturi 
metalice de spital, scaune , dulapuri de 
depozitare, noptiere.

Lucrările de modernizare a Blocuui 
Operator din cadrul spitalului au 
demarat în luna martie 2016 şi s-au 
finalizat pe 27.07.2017, dată la care s-a 
efectuat recepţia la terminarea 
lucrărilor la acest proiect.

Valoarea totală a lucrărilor realizate este 
de 3.927.958,36 lei cu T.V.A .inclus.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 1 / 14.01.2019 s-au stabilit Pentru o oaie / capră: 2,90 lei / lună
următoarele taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii Pentru o vacă: 26,90 lei / lună
publice la nivelul comunei Grădiştea: Pentru un cal: 31,30 lei / lună
Taxă salubrizare: 0,39 lei / kg pentru colectarea gunoiului Pentru un porc: 6,00 lei / lună
menajer (rezidual şi reciclabil) de la fiecare gospodărie. Pentru o pasăre: 0,04 lei / lună
O echipă din cadrul Primăriei Grădiştea se va deplasa înaintea Taxa se calculează în baza unei declaraţii de impunere semnată 
maşinii de gunoi pentru a cântări fiecare tomberon  ce urmează a în mod obligatoriu de fiecare crescător de animale, declarând 
fi ridicat. Cântarul va elibera un bon cu cantitatea colectată astfel numărul de animale deţinut, pentru fiecare specie în parte.
pentru fiecare gospodărie iar după aplicarea taxei va rezulta Aveţi la dispoziţie 30 de zile pentru depunerea declaraţiei de 
suma de plată care va fi înregistrată în debit împreună cu impunere începând cu 14 ianuarie 2019. Modelul îl găsiţi pe site-
celelalte impozite şi taxe locale. ul instituţiei, anexă la HCL 1 / 14.01.2019
Taxa de salubrizare se va plăti până în ziua de 15 a lunii Dacă nu se respectă această obligaţie, organul competent din 
următoare. cadrul primăriei va proceda la calculul din oficiu a taxei pe baza 
Cine nu achită la termen nu va mai beneficia de  serviciul de datelor înscrise în Registrul Agricol cu privire la efectivul de 
salubrizare în următoarea lună. animale.

Suma calculată ca urmare a aplicării taxelor menţionate mai sus Nu se percep penalizări de întârziere. Taxa se aplică persoanelor 
la nr. de animale pe specii, se ia în debit împreună cu celelalte fizice, fără încheierea unui contract. Persoanele juriidice sunt 
tipuri de impozite locale.obligate, conform legislaţiei în vigoare, să încheie contract direct 

cu operatorul Se poate achita trimestrial sau anual. Nu se percep penalităţi de 
întârziere.Taxă depozitare, administrare şi valorificare gunoi biogradabil – 
Pentru mai multe informaţii vă stăm la dispoziţie la telef: se datorează de toţi crescătorii de animale pentru depozitarea, 
0242/336017. Puteţi descărca HCL 1 / 14.01.2019 care are administrarea şi valorificarea gunoiului animalier, biodegradabil 
ataşate Regulamentele de implementare a celor două taxe la platformele de gunoi comunale şi se calculează în funcţie de 
împreună cu Modelul Declaraţiei fiscale.efectivul de animale astfel:

Din 9 ianuarie a.c., oraşul Fundulea a rămas fără edil. 
Prefectul judeţului, George Iacob a emis Ordinul de încetare 
a mandatului de primar al lui Dorel Dorobanţu (foto centru) 
după ce acesta a pierdut procesul cu Agenţia Naţională de 
Integritate care a constatat încă din ianuarie 2016 că s-a 
aflat în stare de incompatibilitate în perioada 26 septembrie 
2012 – 29 octombrie 2013, întrucât a deţinut şi funcţia de 
membru în cadrul Consiliului de Administraţie al Liceului 
Tehnologic Fundulea. “La data de 9 ianuarie 2019, a fost 
emis Ordinul prin care se constată încetarea de drept 
înainte de expirarea duratei normale a mandatului de 
primar al oraşului Fundulea a domnului Dorobanţu Dorel 
urmare a faptului că Raportul de Evaluare din 2016 al 
Agenţiei Naţionale de Integritate prin care s-a constatat 
încălcarea dispoziţiilor privind regimul juridic al 
incompatibilităţilor a rămas definitiv” a declarat pentru 
www.arenamedia.ro prefectul George Iacob care a mai 
adăugat că prerogativele de primar vor fi preluate de 
viceprimarul, Ligia Bivol (foto dreapta). “Ca atare, urmare a 
vacantării funcţiei de primar al oraşului Fundulea, judeţul 
Călăraşi, atribuţiile ce îi sunt conferite de lege vor fi 
exercitate de drept de către viceprimarul oraşului 
Fundulea, Ligia Bivol” a mai precizat prefectul judeţului.

Probleme cu Agenţia Naţională de Integritate are şi 
viceprimarul, Ligia Bivol. În aprilie 2016, inspectorii ANI au 
constatat starea de incompatibilitate şi în cazul lui Bivol 
întrucât s-a aflat tot în stare de incompatibilitate, în aceeaşi 
perioada 26 septembrie 2012-29 octombrie 2013, când a 
deţinut simultan funcţiile de viceprimar şi de membru al 
Consiliului de Administraţie al Liceului Tehnologic Nr. 1 
Fundulea, încălcând astfel dispoziţiile art. 87 alin (1), lit. d) 
din Legea 161 / 2003.

Convocaţi miercuri, 9 ianuarie, într-o şedinţă 
extraordinară de îndată consilierii judeţeni au validat 
Hotărârea privind acoperirea definitivă, din excedentul 
bugetului propriu al Judeţului Călăraşi, a deficitului 
secţiunii de dezvoltare înregistrat la 31 decembrie 2018 
în valoare de 8.187.504,24 lei.

„În baza prevederilor PMFP nr. 3809 / 18.12.2018 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 
exerciţiului bugetar al anului 2018, consiliile locale au 
obligaţia de a aproba prin hotărâre acoperirea definitivă 
a deficitului secţiunii de funcţionare / dezvoltare.

La 31 decembrie 2018, bugetul propriu al Judeţului 
Călăraşi prezenta la secţiunea de funcţionare un 
excedent de 8.653.943 lei iar la secţiunea de dezvoltare 
un deficit în valoare de 8.187.504,24 lei. Acest deficit 
este rezultatul utilizării în cursul anului 2018 a 
excedentului bugetar rezultat la finele anului 2017 în 
valoare de 17.695.389,22 lei. La finele anului trecut, 
după acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare, 
bugetul propriu prezintă un excedent în valoare de 
18.161.827,98 lei” se arată în Expunerea de Motive la 
respectivul proiect de hotărâre.

Primăria Municipiului Călăraşi vă prezintă · Extindere reţea canalizare strada Prunului n Parcuri
principalele investiţii finalizate sau demarate · Racorduri canalizare Cuza Vodă şi · Lucrări de amenajare Parc Speranţei
pe parcursul anului 2018, pe categorii de adiacente (străzile Micşunelelor şi Grădinari) · Lucrări de amenajare Parc Năvodari
lucrări, realizate din fonduri ale bugetului · Canalizare strada Turturelelor · Lucrări de amenajare Parc Cărămidarilocal sau atrase în cadrul PNDL.

· Canalizare Fundătura Cazărmii I
· Canalizare Fundătura Cazărmii IV

n Trotuaren Străzi
· Înfiinţare canalizare Strada Cuza Vodă şi 

· Reparaţii capitale/modernizare străzi în · Întreţinere trotuare-lucrări complementare adiacente
municipiul Călăraşi – LOT 1 (Muşeţelului, Bd. pe străzile Panduri şi Macului (aflate în 

· Execuţie canalizare pluvială str. Năvodari Cuza-Vodă, Ştirbei Vodă) – lucrări aflate în desfăşurare)
(tronson Prel. Luceafărului-str. Victoriei)-derulare, lungimea totală a străzilor 2,059 
contract de execuţie lucrări semnat de km, valoare totală-7.746.331 lei

Pe lângă lucrările finalizate şi demarate în curând, urmează demararea lucrărilor
· Modernizare străzi în cartierul Mircea cursul anului 2018, Direcţia Tehnică din 
Vodă-LOT 1 (Grădiştei, Năvodari, Crângului, cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi are, în n ApăMihai Viteazul, Dumbravei)-lucrări aflate în diferite stadii, următoarele proceduri de 

· Întreţinere reţea apă str. Ştirbei Vodă derulare, lungimea totală a străzilor 4,634 achiziţie publică pentru lucrări importante, 
(tronson Lalelelor-Dunării)km, valoarea totală-7.745.093 lei după cum urmează:

· Întreţinere strada Fundătura Cazărmii I · Întreţinere reţea apă str. Crângului-Prel. · Reabilitare şi modernizare strada Griviţa
Bucureşti-Zefirului· Modernizare strada Liliacului

· Canalizare menajeră şi pluvială cartier 
· Întreţinere reţea apă str. Dumbravei (Mihai · Întreţinere cu tratament bituminos Măgureni
Viteazul-Crângului)realizată de Serviciul Public Pavaje Spaţii 

· Canalizare pluvială strada LocomotiveiVerzi pe străzile: Silozului, Teilor, N. Iorga, M. · Extindere reţea apă str. Fără Nume 
· Proiectare şi execuţie Piaţa MareSadoveanu, Doina, Muncel, Cireşoaia, Păcii, · Extindere reţea apă şos. Sloboziei Km. 4

Cireşilor, George Coşbuc, Unirii, Sulfinei, · Construire Grădiniţă cu 8 grupe· Reabilitare reţea apă str. Năvodari, tronson 
Muşeţelului (cartier M. Vodă) · Înfiinţare creşă în municipiul Călăraşi Digului-Prel. Luceafărului
· Amenajare peisagistică bd. Nicolae (contract de proiectare semnat, urmează 
Titulescu, valoare totală 7.413.852,55 lei- achiziţia execuţiei)n Parcăricontract de lucrări semnat, urmează · Modernizare Bazar Big· Întreţinere parcare blocuri F7-F8demararea lucrărilor ce vizează partea 

· Execuţie Hală de Legume-fructe BIG· Întreţinere parcare bloc B32carosabilă, parcări, trotuare, spaţii verzi, 
· Proiectare şi execuţie reţea apă şi relocarea instalaţiei de electricitate, · Întreţinere parcare bloc B33
canalizare pluvială strada Pescăruşi (tronson mobilier stradal · Reparaţie parcare bd. Republicii-Stadion
Panduri-Gral Ctin Pantazi)

· Execuţie parcare Sala Polivalentă
· Delegarea Serviciului de Transport public n Canalizare · Întreţinere parcări de către SPPSV-bloc 
local de călători în municipiul Călăraşi· Reparaţii racorduri canalizare bloc N30 N24, strada Progresul-Blocuri B25-B26, 

BIROUL DE PRESĂ· Reparaţii canalizare strada Liliacului Blocuri B19-B20

n Fundulea

Prefectul a semnat Ordinul 
de încetare a mandatului de 

primar al lui Dorel Dorobanţu

Comuna Grădiştea
917115 – sat Grădiştea, str. Calea Călăraşi, nr. 132, comuna Grădiştea, jud. Călăraşi; Telefon: 0242 / 336.017; 

Fax: 0242 / 336.164, www.primariagradistea.ro; ; e-mail: primariagradistea@yahoo.ro.

ANUNŢ

Consilierii judeţeni au aprobat 
acoperirea deficitului secţiunii 
de dezvoltare din excedentul 
bugetului propriu al Judeţului

V. Ivanciu: Sper ca începând cu a doua 
parte a anului, călărăşenii să vadă rodul 

acestei munci din Primărie

Drăgulin spune că nu 
se vor diminua, anul 

acesta, salariile 
angajaţilor Primăriei

DGASPC Călăraşi 
are un nou director 

interimar

n Primăria Călăraşi

Obiective de investiţii finalizate sau demarate în 2018

A fost inaugurat Blocul Operator al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi
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Primarul Dan Drăgulin a declarat, spre finalul anului 
trecut, că în urma discuţiilor purtate cu directorii şi şefii 
din Primăriei s-a decis ca, în 2019, să nu se recurgă la 
diminuarea salariilor angajaţilor, concomitent cu 
micşorarea cheltuielilor şi identificarea altor venituri, prin 
vânzarea unor imobile aflate în domeniul privat al 
municipiului. 

„Am avut o şedinţă de lucru cu toţi directorii şi 
responsabilii din cadrul Primăriei şi subordonatelor, s-a 
hotărât să nu se diminueze salariile, urmând ca pentru 
bugetul anului 2019 să luăm măsuri de micşorare a 
cheltuielilor şi realizarea unor venituri suplimentare 
după o inventariere corespunzătoare a patromoniului 
Primăriei” a spus Drăgulin care s-a arătat optimist în 
privinţa accesării celui de-al doilea împrumut în valoare 
de 420 de miliarde de lei vechi, aprobat de aleşii locali 
pentru finanţarea unor investiţii cu precădere în 
infrastructura stradală. „Vom încerca să mergem pe 
împrumutul acela pe care consilierii PSD, respectiv 
Prefectura mi l-a atacat şi totuşi am, să zic aşa, garanţii 
că dacă-l depun în prima perioadă a anului 2019, voi 
putea accesa bani pentru împrumut pentru că şi în anul 
în curs deşi s-a depus, să zicem, o sumă destul de mare, 
nici la jumătatea valorii nu s-a realizat tragerile din 
partea unitărţilor administrativ teritoriale. Şi aşa că şi de 
acolo s-a spus că avem şanse mari să luăm bani pe 
împrumut” a mai susţinut primarul liberal.

Primul împrumut, în valoare de 25 de milioane de lei (250 
de miliarde de lei vechi) a fost accesat în 2015.

bine. Cu fonduri locale intenţionăm să 
demarăm lucrări complementare 
acestor proiecte europene. Dacă, de 
exemplu, vom lucra pe acest proiect 
european vizând strada Bucureşti de la 
Siderca până la Modelu, înseamnă ca 
de o parte şi de alta a acestei artere să 
rezolvăm noi străzile adiacente, 
parcările, amenajările peisagistice şi 
amenajările dintre blocuri. În 
concluzie, încercăm să venim în 
completarea proiectelor europene cu 
proiecte pe care să le facem în aşa fel 
încât ele să aibă o continutate.”

Viorel Ivanciu a mai adăugat că în urma 
unor discuţii purtate în cadrul 
Executivului cu primarul Drăgulin s-a 
luat decizia ca fiecare structură internă 
să elaboreze câte un proiect care să 
vizeze dezvoltarea municipiului în 
perioada următoare. „Am convenit cu 
domnul primar dar şi cu colegii mei din 
primărie dar şi din servicii ca fiecare să 
prezinte câte un proiect pentru fiecare 
direcţie, serviciu pe care îl conduc. Cu 
ceea ce cred ei că au făcut bine, că au 
făcut rău şi care să mai cuprindă şi 
propuneri de îmbunătăţire a activităţii 
pentru anii 2019 şi 2020. Am luat 
marja asta de timp pentru a vedea o 

Viceprimarul municipiului Călăraşi, au fost necesare tot felul de avize, de proiecţie şi o gândire a fiecărei 
Viorel Ivanciu susţine că în acest an, documentaţii. Au intrat în linie conduceri din cadrul direcţiilor şi 
începând cu al doilea semestru, dreaptă. Lucrurile merg destul de greu serviciilor primăriei.
călărăşenii vor avea posibilitatea să din cauza faptului că aceste proiecte 

Sperăm ca prin această acţiune să „cuantifice” obiectivele ce vor fi europene necesită foarte multă 
angrenăm cât mai multă lume, cât mai realizate atât cu finanţare europeană muncă, foarte multă atenţie, foarte 
multe idei şi bineînţeles vom colecta cât şi locală. În opinia sa, toate acestea multe condiţii de îndeplinit. Sper ca în 
astfel de propuneri şi de la cetăţeni în sunt rodul muncii depuse de o echipă partea de a doua a anului, sfârşitul de 
aşa fel încât să avem o imagine mult de profesionişti, constituită la nivelul an, începutul anului 2020, călărăşenii 
mai clară asupra nevoilor acestui Primăriei de câţiva ani. „Cred că 2019 să înceapă să vadă rodul acestei munci 
municipiu reşedinţă de judeţ. Altă idee va fi un an important de care depinde din Primărie” a declarat pentru 
pe care aş desprinde-o la început de evoluţia comunităţii noastre. Asta www.arenamedia.ro, Ivanciu care a 
an este că trebuie ridicată ştacheta în datorită faptului că de câţiva ani există continuat „În altă ordine de idei, având 
Primărie, trebuie ridicat nivelul tuturor un colectiv aici, în Primărie, care în vedere experienţa, realizările, dar şi 
acţiunilor pe care le vom întreprinde lucrează la elaborarea unor proiecte cu nerealizările din ultimii ani, încercăm, 
atât în cadrul Primăriei cât şi în cadrul finanţare europeană. Ele se apropie de la nivelul bugetului, să corectăm 
serviciilor primăriei.” a conchis Ivanciu.faza de început, să zic aşa. Până acum anumite lucruri pe care nu le-am făcut 

Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi, cea mai mare subordonată a Consiliului 
Judeţean Călăraşi, are un nou director executiv.
Gheorghe Drăgănică (54 de ani) ocupă temporar 
această funcţie, până la organizarea concursului.

"Îmi încep activitatea cu optimism, cu voinţa de a 
construi o echipă puternică şi cu multe proiecte 
care să vină în sprijinul copiilor instituţionalizaţi", a 
spus noul director la întâlnirea de astăzi cu 
preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile 
Iliuţă.

Sursa 
Facebook Consiliul Judeţean Călăraşi

Începând de miercuri, 23 
ianuarie, Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Călăraşi are un nou Bloc 
Operator. Investiţia, 
reprezentând modernizarea şi 
reabilitarea etajului, Bloc 
Operator Corp A din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Călăraşi, este estimată la circa 4 
milioane de lei, suma fiind 
suportată din bugetul Consiliul 
Judeţean Călăraşi.

În cadrul Blocului Operator se regăsesc 
următoarele spaţii: săli de operaţii (6 la 
număr), filtru aseptic (3), sală de 
operaţii tampon, filtru aseptic tampon, 
salon pregătire preoperatorie, salon 
trezire postoperatorie, protocol 
operator, sală de gipsare, centru 
transfuzii, cameră medici anestezişti, spitalicesc şi reprezintă încăperi în care în aşa fel încât introducerea, generarea 
cameră de odihnă medici, cameră concentraţia de particule din aer este şi reţinerea de particule să fie minimă, 
decontaminare materiale de curăţenie, controlată şi menţinută în nişte limite iar parametrii relevanţi (temperatura, 
vestiar cadre medicale. prestabilite conform încadrărilor din umiditate, presiune, viteza) sunt de 
Cele 7 săli de operaţii sunt încadrate ca punct de vedere al  purităţii aerului. asemenea controlaţi conform 
fiind “Camere curate” în domeniul Aceste incinte sunt construite şi utilizate standardelor naţionale si internaţionale.

Sălile de operaţii sunt prevăzute cu 
instalaţii speciale de ventilare-
climatizare care să asigure nivelul de 
asepţie cerut, controlul parametrilor 
interiori pentru temperatura, umiditate, 
presiune şi viteza de circulaţie ale 
aerului interior pe toată durata anului 
(iarnă-vară).

Noua investitie a fost dotată cu paturi 
metalice de spital, scaune , dulapuri de 
depozitare, noptiere.

Lucrările de modernizare a Blocuui 
Operator din cadrul spitalului au 
demarat în luna martie 2016 şi s-au 
finalizat pe 27.07.2017, dată la care s-a 
efectuat recepţia la terminarea 
lucrărilor la acest proiect.

Valoarea totală a lucrărilor realizate este 
de 3.927.958,36 lei cu T.V.A .inclus.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 1 / 14.01.2019 s-au stabilit Pentru o oaie / capră: 2,90 lei / lună
următoarele taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii Pentru o vacă: 26,90 lei / lună
publice la nivelul comunei Grădiştea: Pentru un cal: 31,30 lei / lună
Taxă salubrizare: 0,39 lei / kg pentru colectarea gunoiului Pentru un porc: 6,00 lei / lună
menajer (rezidual şi reciclabil) de la fiecare gospodărie. Pentru o pasăre: 0,04 lei / lună
O echipă din cadrul Primăriei Grădiştea se va deplasa înaintea Taxa se calculează în baza unei declaraţii de impunere semnată 
maşinii de gunoi pentru a cântări fiecare tomberon  ce urmează a în mod obligatoriu de fiecare crescător de animale, declarând 
fi ridicat. Cântarul va elibera un bon cu cantitatea colectată astfel numărul de animale deţinut, pentru fiecare specie în parte.
pentru fiecare gospodărie iar după aplicarea taxei va rezulta Aveţi la dispoziţie 30 de zile pentru depunerea declaraţiei de 
suma de plată care va fi înregistrată în debit împreună cu impunere începând cu 14 ianuarie 2019. Modelul îl găsiţi pe site-
celelalte impozite şi taxe locale. ul instituţiei, anexă la HCL 1 / 14.01.2019
Taxa de salubrizare se va plăti până în ziua de 15 a lunii Dacă nu se respectă această obligaţie, organul competent din 
următoare. cadrul primăriei va proceda la calculul din oficiu a taxei pe baza 
Cine nu achită la termen nu va mai beneficia de  serviciul de datelor înscrise în Registrul Agricol cu privire la efectivul de 
salubrizare în următoarea lună. animale.

Suma calculată ca urmare a aplicării taxelor menţionate mai sus Nu se percep penalizări de întârziere. Taxa se aplică persoanelor 
la nr. de animale pe specii, se ia în debit împreună cu celelalte fizice, fără încheierea unui contract. Persoanele juriidice sunt 
tipuri de impozite locale.obligate, conform legislaţiei în vigoare, să încheie contract direct 

cu operatorul Se poate achita trimestrial sau anual. Nu se percep penalităţi de 
întârziere.Taxă depozitare, administrare şi valorificare gunoi biogradabil – 
Pentru mai multe informaţii vă stăm la dispoziţie la telef: se datorează de toţi crescătorii de animale pentru depozitarea, 
0242/336017. Puteţi descărca HCL 1 / 14.01.2019 care are administrarea şi valorificarea gunoiului animalier, biodegradabil 
ataşate Regulamentele de implementare a celor două taxe la platformele de gunoi comunale şi se calculează în funcţie de 
împreună cu Modelul Declaraţiei fiscale.efectivul de animale astfel:

Din 9 ianuarie a.c., oraşul Fundulea a rămas fără edil. 
Prefectul judeţului, George Iacob a emis Ordinul de încetare 
a mandatului de primar al lui Dorel Dorobanţu (foto centru) 
după ce acesta a pierdut procesul cu Agenţia Naţională de 
Integritate care a constatat încă din ianuarie 2016 că s-a 
aflat în stare de incompatibilitate în perioada 26 septembrie 
2012 – 29 octombrie 2013, întrucât a deţinut şi funcţia de 
membru în cadrul Consiliului de Administraţie al Liceului 
Tehnologic Fundulea. “La data de 9 ianuarie 2019, a fost 
emis Ordinul prin care se constată încetarea de drept 
înainte de expirarea duratei normale a mandatului de 
primar al oraşului Fundulea a domnului Dorobanţu Dorel 
urmare a faptului că Raportul de Evaluare din 2016 al 
Agenţiei Naţionale de Integritate prin care s-a constatat 
încălcarea dispoziţiilor privind regimul juridic al 
incompatibilităţilor a rămas definitiv” a declarat pentru 
www.arenamedia.ro prefectul George Iacob care a mai 
adăugat că prerogativele de primar vor fi preluate de 
viceprimarul, Ligia Bivol (foto dreapta). “Ca atare, urmare a 
vacantării funcţiei de primar al oraşului Fundulea, judeţul 
Călăraşi, atribuţiile ce îi sunt conferite de lege vor fi 
exercitate de drept de către viceprimarul oraşului 
Fundulea, Ligia Bivol” a mai precizat prefectul judeţului.

Probleme cu Agenţia Naţională de Integritate are şi 
viceprimarul, Ligia Bivol. În aprilie 2016, inspectorii ANI au 
constatat starea de incompatibilitate şi în cazul lui Bivol 
întrucât s-a aflat tot în stare de incompatibilitate, în aceeaşi 
perioada 26 septembrie 2012-29 octombrie 2013, când a 
deţinut simultan funcţiile de viceprimar şi de membru al 
Consiliului de Administraţie al Liceului Tehnologic Nr. 1 
Fundulea, încălcând astfel dispoziţiile art. 87 alin (1), lit. d) 
din Legea 161 / 2003.

Convocaţi miercuri, 9 ianuarie, într-o şedinţă 
extraordinară de îndată consilierii judeţeni au validat 
Hotărârea privind acoperirea definitivă, din excedentul 
bugetului propriu al Judeţului Călăraşi, a deficitului 
secţiunii de dezvoltare înregistrat la 31 decembrie 2018 
în valoare de 8.187.504,24 lei.

„În baza prevederilor PMFP nr. 3809 / 18.12.2018 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 
exerciţiului bugetar al anului 2018, consiliile locale au 
obligaţia de a aproba prin hotărâre acoperirea definitivă 
a deficitului secţiunii de funcţionare / dezvoltare.

La 31 decembrie 2018, bugetul propriu al Judeţului 
Călăraşi prezenta la secţiunea de funcţionare un 
excedent de 8.653.943 lei iar la secţiunea de dezvoltare 
un deficit în valoare de 8.187.504,24 lei. Acest deficit 
este rezultatul utilizării în cursul anului 2018 a 
excedentului bugetar rezultat la finele anului 2017 în 
valoare de 17.695.389,22 lei. La finele anului trecut, 
după acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare, 
bugetul propriu prezintă un excedent în valoare de 
18.161.827,98 lei” se arată în Expunerea de Motive la 
respectivul proiect de hotărâre.

Primăria Municipiului Călăraşi vă prezintă · Extindere reţea canalizare strada Prunului n Parcuri
principalele investiţii finalizate sau demarate · Racorduri canalizare Cuza Vodă şi · Lucrări de amenajare Parc Speranţei
pe parcursul anului 2018, pe categorii de adiacente (străzile Micşunelelor şi Grădinari) · Lucrări de amenajare Parc Năvodari
lucrări, realizate din fonduri ale bugetului · Canalizare strada Turturelelor · Lucrări de amenajare Parc Cărămidarilocal sau atrase în cadrul PNDL.

· Canalizare Fundătura Cazărmii I
· Canalizare Fundătura Cazărmii IV

n Trotuaren Străzi
· Înfiinţare canalizare Strada Cuza Vodă şi 

· Reparaţii capitale/modernizare străzi în · Întreţinere trotuare-lucrări complementare adiacente
municipiul Călăraşi – LOT 1 (Muşeţelului, Bd. pe străzile Panduri şi Macului (aflate în 

· Execuţie canalizare pluvială str. Năvodari Cuza-Vodă, Ştirbei Vodă) – lucrări aflate în desfăşurare)
(tronson Prel. Luceafărului-str. Victoriei)-derulare, lungimea totală a străzilor 2,059 
contract de execuţie lucrări semnat de km, valoare totală-7.746.331 lei

Pe lângă lucrările finalizate şi demarate în curând, urmează demararea lucrărilor
· Modernizare străzi în cartierul Mircea cursul anului 2018, Direcţia Tehnică din 
Vodă-LOT 1 (Grădiştei, Năvodari, Crângului, cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi are, în n ApăMihai Viteazul, Dumbravei)-lucrări aflate în diferite stadii, următoarele proceduri de 

· Întreţinere reţea apă str. Ştirbei Vodă derulare, lungimea totală a străzilor 4,634 achiziţie publică pentru lucrări importante, 
(tronson Lalelelor-Dunării)km, valoarea totală-7.745.093 lei după cum urmează:

· Întreţinere strada Fundătura Cazărmii I · Întreţinere reţea apă str. Crângului-Prel. · Reabilitare şi modernizare strada Griviţa
Bucureşti-Zefirului· Modernizare strada Liliacului

· Canalizare menajeră şi pluvială cartier 
· Întreţinere reţea apă str. Dumbravei (Mihai · Întreţinere cu tratament bituminos Măgureni
Viteazul-Crângului)realizată de Serviciul Public Pavaje Spaţii 

· Canalizare pluvială strada LocomotiveiVerzi pe străzile: Silozului, Teilor, N. Iorga, M. · Extindere reţea apă str. Fără Nume 
· Proiectare şi execuţie Piaţa MareSadoveanu, Doina, Muncel, Cireşoaia, Păcii, · Extindere reţea apă şos. Sloboziei Km. 4

Cireşilor, George Coşbuc, Unirii, Sulfinei, · Construire Grădiniţă cu 8 grupe· Reabilitare reţea apă str. Năvodari, tronson 
Muşeţelului (cartier M. Vodă) · Înfiinţare creşă în municipiul Călăraşi Digului-Prel. Luceafărului
· Amenajare peisagistică bd. Nicolae (contract de proiectare semnat, urmează 
Titulescu, valoare totală 7.413.852,55 lei- achiziţia execuţiei)n Parcăricontract de lucrări semnat, urmează · Modernizare Bazar Big· Întreţinere parcare blocuri F7-F8demararea lucrărilor ce vizează partea 

· Execuţie Hală de Legume-fructe BIG· Întreţinere parcare bloc B32carosabilă, parcări, trotuare, spaţii verzi, 
· Proiectare şi execuţie reţea apă şi relocarea instalaţiei de electricitate, · Întreţinere parcare bloc B33
canalizare pluvială strada Pescăruşi (tronson mobilier stradal · Reparaţie parcare bd. Republicii-Stadion
Panduri-Gral Ctin Pantazi)

· Execuţie parcare Sala Polivalentă
· Delegarea Serviciului de Transport public n Canalizare · Întreţinere parcări de către SPPSV-bloc 
local de călători în municipiul Călăraşi· Reparaţii racorduri canalizare bloc N30 N24, strada Progresul-Blocuri B25-B26, 

BIROUL DE PRESĂ· Reparaţii canalizare strada Liliacului Blocuri B19-B20

n Fundulea

Prefectul a semnat Ordinul 
de încetare a mandatului de 

primar al lui Dorel Dorobanţu

Comuna Grădiştea
917115 – sat Grădiştea, str. Calea Călăraşi, nr. 132, comuna Grădiştea, jud. Călăraşi; Telefon: 0242 / 336.017; 

Fax: 0242 / 336.164, www.primariagradistea.ro; ; e-mail: primariagradistea@yahoo.ro.

ANUNŢ

Consilierii judeţeni au aprobat 
acoperirea deficitului secţiunii 
de dezvoltare din excedentul 
bugetului propriu al Judeţului

V. Ivanciu: Sper ca începând cu a doua 
parte a anului, călărăşenii să vadă rodul 

acestei munci din Primărie

Drăgulin spune că nu 
se vor diminua, anul 

acesta, salariile 
angajaţilor Primăriei

DGASPC Călăraşi 
are un nou director 

interimar

n Primăria Călăraşi

Obiective de investiţii finalizate sau demarate în 2018

A fost inaugurat Blocul Operator al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi
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