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Primăria Municipiului Călăraşi anunţă semnarea contractului 
de lucrări de execuţie pentru obiectivul de investiţie 
”Construire Grădiniţă cu 8 grupe – rest de executat 
(arhitectură, rezistenţă, amenajări exterioare)”.
Clădirea care va avea destinaţia unei grădiniţe cu 8 grupe de 
preşcolari este amplasată pe strada Macului, în curtea Şcolii 
Gimnaziale Tudor Vladimirescu.
La momentul actual, infrastructura, suprastructura formată din 
structura de rezistenţă, închiderile, compartimentările şi parţial 
finisajele interioare (10% din acestea) sunt executate.  Restul de 
lucrări rămase de executat se referă la finisajele interioare şi 
exterioare aferente grădiniţei, amenajări exterioare şi mărirea 
lăţimii rampei pentru persoane cu handicap de la 80 cm la 120 
cm.
Regimul de înălţime al clădirii este P+1, suprafaţa construită 
desfăşurată este de 1724,12 mp, suprafaţa utilă fiind de 1247,57 
mp.
Valoarea contractului este de 996.158,48 lei fără TVA, 
executantul lucrării fiind SC RCH CON INSTAL SRL. Termenul de 
execuţie este de 6 luni de la emiterea ordinului de începere a 
lucrărilor.

BIROUL DE PRESĂ

Primăria Municipiului Călăraşi 
anunţă faptul că a fost semnat 
contractul de proiectare şi 
execuţie de lucrări pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
străzii Griviţa, arteră de circulaţie 
în lungime totală de 2.534 metri.

Lucrările privind realizarea obiectivului 
de  investiţie prevăd: 

- lucrări privind execuţia părţii 
carosabile, execuţia de parcări pe partea 
stângă, în lungul străzii 

- amenajare trotuare 

- amenajare zone verzi, inclusiv 
însămânţare gazon şi plantare copaci În urma implementării investiţiei, se vor carosabilă va fi compusă din trei benzi 
- lucrări privind relocarea instalaţiei de moderniza 2.534 ml de stradă, adică o de circulaţie a 3,00 m lăţime fiecare.
electricitate, poziţionarea de noi stâlpi suprafaţă a părţii carosabile de 26.781 Pentru a spori siguranţa circulaţiei, in 
pentru eficientizarea iluminatului mp, urmând a se monta sau executa intersecţia cu str. Eroilor, s-au prevăzut 
stradal, pozarea în subteran a reţelei de următoarele: indicatoare de circulaţie: semafoare.
cabluri şi corelarea cu sistemul de 201 buc; 5,74 km marcaje; 13.255 mp de Trotuarele vor fi înlocuite în întregime cu 
iluminat public al municipiului Călăraşi trotuare; 774 mp spaţii verzi; 489 următorul sistem rutier: Strat de uzură: 

cămine aduse la cotă; 65 guri de - lucrări pentru semnalizare rutieră şi pavele din beton de ciment – 6 cm 
scurgere; 21 guri de scurgere noi; 203 instalarea unor corpuri semaforizante grosime; Strat de nisip – 5 cm grosime; 
GN; praguri şi benzi rezonatoare la 16 Strat de fundaţie superior: balast - lucrări de înfiinţare a instalaţiei de fibră 
treceri de pietoni. stabilizat cu ciment cu Rc < 3N/mm2 – optică, pozarea în subteran a reţelei de 

12 cm grosime; Strat de fundaţie cabluri şi corelarea cu sistemul de fibră 
Sistemul rutier ales este următorul: Strat inferior: balast – 10 cm grosime.optică al municipiului Călăraşi 
de uzură: SMA 16 rul 50/70 – 4cm Executantul lucrării este BERTONI - aducerea la cotă cămine şi guri de 
grosime (calitate superioară faţă de CONSTRUCT SA (lider), în asociere cu scurgere cu înlocuirea capacelor, 
betonul asfaltic normal BA16); Strat de KOMORA SRL şi FLASH LIGHTING ramelor şi plăcilor suport 
legatură : EB 20 leg 50/70 – 6cm SERVICES SA.- montarea de guri de scurgere noi 
grosime; Strat de fundaţie superior: Valoarea contractului: 8.900.881,65 lei Activităţile care fac obiectul Piatră spartă – 20cm grosime; Strat de fără TVA, din care:contractului de achiziţie publică: fundaţie inferior: Balast – 15cm grosime; - Serviciile de proiectare si asistenţă 

- servicii de proiectare: lucrări de Strat de formă: Material pietros tehnică 297.652,11 lei fără TVA : 
drumuri, lucrări înfiinţare reţea fibră recuperat – 15cm grosime.

- Lucrările de execuţie 8.603.229,54 lei optică, lucrări de înfiinţare reţea de Partea carosabilă va fi compusă, pe fără TVA iluminat public, lucrări de instalare zonele unde distanţa dintre limitele de 
Durata pentru proiectare şi execuţie sistem de semaforizare proprietate permite, din două benzi de 
lucrări este de 17 luni de la data - lucrări de execuţie: lucrări de drumuri, circulaţie a 3,00 m lăţime şi o parcare în 
transmiterii ordinului de începere (o lucrări înfiinţare reţea fibră optică, lungul străzii de 2,50 m, creându-se 
lună pentru proiectare şi 16 luni pentru lucrări de înfiinţare reţea de iluminat astfel un numar de 205 locuri de 
execuţie lucrări).public, lucrări de instalare sistem de parcare. Pe tronsonul cuprins între str. 

BIROUL DE PRESĂsemaforizare Dorobanţi şi B-dul Cuza Vodă, partea 

Prin intermediul unui comunicat de 
presă transmis în această după-amiază, 
senatorul PNL, Răducu Filipescu, a 
punctat  amendamentele iniţiate la 
bugetul de stat pe 2019 despre care 
crede că este „dezastruos, pur politic, al 
subdezvoltării, mincinos, catastrofal şi 
chiar cel mai prost pe care l-a avut 
vreodată România”. Deh, părere avizată 
de fost şef de Consiliu Judeţean dar şi de 
senator de opoziţie!

Pe scurt, 'mnealui, aşa cum spuneam om 
cu multă experienţă dobândită în planul 
administraţiei publice locale, solicită 
peste 220 de milioane de lei pentru 
investiţii aflate pe lista Consiliului 
Judeţean (3 la număr în sumă de 196,46 
milioane lei), respectiv a Primăriei 
municipiului Călăraşi (2 la număr în 
cuantum de 25,77 milioane lei). O 
grămadă de bani aşadar pentru 5 
proiecte! Şocante n-ar fi nici suma şi nici 
numărul proiectelor ci faptul că printre 
ele se află cel puţin două iniţiate de 
Direcţia de Dezvoltare din cadrul CJ 
Călăraşi, chiar în mandatul preşedintelui 
Vasile Iliuţă. O recunoaşte şi directorul 
acestei Direcţii, Eduard Grama care a 
declarat pentru www.arenamedia.ro că 
este impresionat, până la lacrimi chiar, 
de bunele intenţii ale senatorului RGF, 
un veşnic adversar al succesorului său la 
CJ, Vasile Iliuţă. „Am citit cu mare 
atenţie şi profund interes, din presă, 
comunicatul domnului senator Filipescu mulţi ani petrecuţi în funcţia de aplaudaci din jurul domnului senator. 
cu privire la amendamentele pe care le- preşedinte al CJ în care n-a promovat şi Chiar dacă în urmă cu 2 ani, dumnealor 
a depus la bugetul pe 2019. Îi n-a susţinut nicio temă de interes îşi doreau cu ardoare să eşuăm, acum 
mulţumesc că printre proiectele care pentru Călăraşi, acum, brusc, a îşi fac simţită prezenţa cu declaraţii pe 
necesită sprijin guvernamental se identificat nu una, nu două ci cinci care nici ei nu le înţeleg.” este de părere 
numără şi cele pe care Direcţia de priorităţi. Tot ce pot să spun e că în Directorul Direcţiei de Dezvoltare, 
Dezvoltare le-a promovat încă din urmă aceşti 2 ani, ne-am luptat cu minţi Eduard Grama.
cu 2 ani, proiecte care, culmea!, poartă sceptice, cu multe ironii, cu oameni care 

Şi pentru că nici unul din cele 5 proiecte girul domnului preşedinte Vasile Iliuţă. nu-şi doreau ca obiectivele noastre să 
nu va fi luat în calcul de Guverrnul PSD – Şi mă refer aici, cu precădere la devină realitate. Călărăşenii trebuie să 
ALDE, pariez că domnul senator nu va construcţia unui nou corp la Spitalul ştie că tot ce se va construi este meritul 
vota bugetul! Aşa cum a procedat şi în Judeţean de Urgenţă şi reabilitarea total al actualei conduceri a Consiliului 

Palatului Prefecturii. Mă bucur că după Judeţean, hulită pe nedrept de corul de anii anteriori.

Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare de plen a 
Consiliului Judeţean, din luna ianuarie, a figurat, 
printre altele, şi Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea contractării unei finanţări rambursabile 
interne în valoare de 12.790.117,60 lei pentru 
refinanţarea împrumutului contractat la CEC BANK 
Bucureşti – Sucursala Călăraşi.

„Contractul de împrumut existent  a fost încheiat în 
următoarele condiţii de costuri financiare aferente 
valorii de 17.000.000 lei: dobânda ROBOR la 3 luni plus 
marja de dobândă de 4,5%; comision de gestiune: 0,8%.

Datoria publică angajată de Consiliului Judeţean Călăraşi 
până la 31 decembrie 2018, dată la care s-a încheiat 
perioada de tragere din creditul de 17.000.000 lei este în 
valoare de  12.790.117,6 lei. La această dată dobânzile 
practicate de băncile comerciale la creditele pentru 
finanţarea investiţiilor, sunt mai mici decât dobânda 
contractată, fapt pentru care se impune refinanţarea 
sumei consumate din contractul de credit încheiat cu 
CEC BANK. Împrumutul bancar ce urmează a fi 
contractat în vederea refinanţării datoriei publice la CEC 
BANK, pe o perioadă de 16 ani, va fi achiziţionat în 
condiţiile legii, în funcţie de costurile imprumutului.” se 
arată în Expunerea de Motive a proiectului mai sus-
menţionat, votat de aleşii judeţeni.

Comuna Ştefan cel Mare, judeţul Călăraşi, cu sediul în strada Şcolii, nr. 25, 
00

organizează în data de 4 martie 2019, ora 10 , licitaţie publică deschisă pentru 
închirierea unui spaţiu,  situat în clădirea dispensarului uman,  cu destinaţia 
farmacie umană, în suprafaţă de 55 m.p., pe o perioadă de 10 ani,  spaţiul 
aparţinând domeniului public al comunei Ştefan cel Mare, judeţul Călăraşi.
- Preţul de pornire al licitaţiei este de 300 lei/lună;
- Garanţia de participare - 100 lei;
- Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul comunei Ştefan cel Mare, 
judeţul Călăraşi achitând o taxă de 10 lei;

00- Data limită de depunere a ofertelor : 4 martie, ora 9 ;
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul comunei/telefon 0242530077.

PRIMAR, 
Nicolae PANDEA  

Joia trecută, preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, 
Vasile Iliuţă, alături de primarul municipiului Călăraşi, 
Daniel Drăgulin, vicepreşedintele CJ, Marian Dinulescu şi 
directorul EcoAqua, Cezar Neagu, a purtat discuţii cu 
reprezentanţii Ministerului Fondurilor Europene, Bogdan 
Ştefan Chiţescu şi Cristian Mărişteanu.
Tema întrevederii a fost legată de clarificările privind 
problemele generate de implementarea proiectului 
POIM.
Proiectul constă în investiţii pentru tratarea şi distribuţia 
apei, colectarea şi epurarea apelor uzate care se vor 
implementa pentru judeţele Călăraşi şi Ialomiţa

Sursa Facebook Consiliul Judeţean Călăraşi

regenerării fizice, economice şi sociale a Descrierea investiţiei: ocuparea forţei de muncă şi locuire conform Primăria Municipiului Călăraşi 
comunităţilor marginalizate din municipiile – Chestionarului de identificare a zonei urbane - construirea unei clădiri destinate utilizării continuă depunerea, în vederea 

marginalizate din cadrul Atlasului zonelor reşedinţă de judeţ din România, astfel: publice pentru activităţi educative, culturale finanţării în cadrul Regio 2014-2020, urbane marginalizat, realizat de Direcţia şi recreative în zona marginalizată Livada1. Înfiinţare centru pentru activităţi a proiectelor ce vizează Axa Judeţeana de Statistică Călăraşi.- modernizarea străzii Violonist Ion Voicu, educative şi culturale în cartierul Livada
Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării Descrierea investiţiei:stradă secundară care asigură accesul la 

Valoare proiect: 2,359,425.55 lei, Contribuţia urbane durabile. clădirea ce se va realiza prin proiect. Strada - Construirea unui corp nou de clădire şi UAT: 47,188.51 lei (2%) Ion Voicu are parte carosabilă de 6,0 m, dotarea acestuia, în incinta Şcolii gimnaziale 
Proiectul este amplasat în cartierul Livada, Până la finalul anului 2018, Primăria suprafaţa străzii fiind de 3255 mp. nr.7, situat în partea de nord-est a incintei, 
zonă urbană marginalizată, alta decât cele Modernizarea străzii prin soluţia propusă se Municipiului Călăraşi a depus primele 3 având funcţiunea de sală de sport destinată 

va realiza numai dupa introducerea proiecte (cele mai mari ca valoare), şi anume: identificate în Atlasul zonelor urbane desfăşurării de activităţi educative, culturale 
canalizării pe strada Violonist Ion Voicu cu ”Reducerea emisiilor de carbon în municipiul marginalizate, care a putut fi identificată şi şi recreative, complet finisat, dotat şi 
racordare la canalizarea de pe străzile vecine. Călăraşi  prin modernizarea  infrastructurii delimitată prin îndeplinirea cerinţelor racordat la utilităţi. Cladirea are funcţiunea 
Lucrările de introducere a canalizării pe căilor de rulare a transportului public local” minime privind capitalul uman, ocuparea principală de sală de sport dar va fi utilizată şi 
strada Violonist Ion Voicu vor fi executate cu (modernizarea străzii Bucureşti la nivel de forţei de muncă şi locuire conform pentru desfăşurarea altor activităţi educative 
fonduri din bugetul local.carosabil, trotuare, spaţii verzi, de la intrarea Chestionarului de identificare a zonei urbane şi culturale ale elevilor şi părinţilor acestora şi 

în oraş-zona Siderca până la limita UAT cu Centrul pentru activităţi educative şi marginalizate din cadrul Atlasului zonelor va fi administrată de personalul Şcolii 
culturale dîn cartierul Livada va funcţiona în comuna Modelu), ”Reducerea emisiilor de urbane marginalizat, realizat de Direcţia Gimnaziale nr.7 Călăraşi. Solicitantul va 
subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială carbon în municipiul Călăraşi prin crearea Judeţeana de Statistică Călăraşi. asigura alocarea bugetară corespunzătoare 
Călăraşi, pentru care Solicitantul va asigura unui spaţiu urban multifuncţional în zona pentru funcţionarea şi mentenanţa acesteiaConform Chestionarului privind zona urbană alocarea bugetară corespunzatoare.centrală a municipiului” (reabilitarea 

- Modernizarea străzii Oboruluimarginalizată Livada, realizat în baza mapelor centrului vechi pietonal) şi ”Îmbunătăţirea 2. Regenerarea fizică a zonei defavorizate 
de recensamânt 2011, zona Livada prezintă o Lungimea străzii este de 436m şi suprafaşa de transportului public de călători în municipiul Cărămidari prin dezvoltarea bazei materiale 
concentrare teritorială de saracie are deficit 5587 mp. Pe acesta stradă se va moderniza destinate activităţilor educative, culturale şi  Călăraşi şi creşterea performanţelor acestuia 
de capital uman, un nivel scăzut de ocupare structura rutieră şi structura trotuarelor. recreativeprin crearea unui sistem inteligent de 
formală şi oferă condiţii improprii de locuire. Modernizarea străzii se va face conform SF management al traficului şi monitorizare Valoare proiect: 4,578,544.65 lei, Contribuţie 

numai dupa introducerea canalizării pe Teritoriul delimitat, care include şi strada video, bazat pe instrumente inovative şi UAT: 91,570.90 lei (2%)
strada Oborului cu racordare la canalizarea eficiente”. Valoarea aproximativă a celor trei Violonist Ion Voicu are un număr de 1599 Proiectul este amplasat în cartierul 
de pe străzile vecine. Solicitantul va realiza proiecte este de 19,5 milioane de euro, ele locuitori din care 31,27% populatie de etnie Cărămidari, zonă urbană marginalizată, alta 
lucrările pentru reţeaua de canalizare şi aflându-se în evaluare la ADR Sud Muntenia. romă. Proporţia copiilor în numărul decât cele identificate în Atlasul zonelor 
racordarea la canalizarea existentă din locuitorilor este de 38,46%, iar a persoanelor urbane marginalizate, care a putut fi Recent, instituţia noastră a mai depus încă 
Bugetul local.care nu lucrează şi nici nu urmează o formă identificată şi delimitată prin îndeplinirea două proiecte, de data aceasta în cadrul 

BIROUL DE PRESĂcerinţelor minime privind capitalul uman, de învăţământ este de 28,83 %. Obiectivului specific 4.3: îmbunatăţirea 

Primăria Municipiului Călăraşi a depus, în data de 30 ianuarie 
a.c., proiectul cu titlul “Înfiinţare staţii de reîncărcare a 
vehiculelor electrice în Municipiul Călăraşi” în vederea obţinerii 
finanţării din Programul referitor la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii 
pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de 
vedere energetic - reîncărcare pentru vehicule electrice în 
municipiile reşedinţă de judeţ, având ca Autoritate de 
management Administraţia Fondului pentru Mediu.
Scopul proiectului este acela de a contribui la dezvoltarea 
infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică 
din municipiu, stimulând utilizarea vehiculelor electrice şi având 
ca efect îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră.
Valoarea totală a proiectului este de 899.498,60 lei (inclusiv 
TVA), din care contribuţia Municipiului Călăraşi este de 10%, 
conform solicitării Ghidului de finanţare.
Durata de implementare a proiectului va fi de 10 luni.
Locaţiile propuse pentru înfiinţarea staţiilor electrice:
1. str. Flacăra - parcare zona sediu Primărie 2;
2. B-dul 1 Mai -Tronson 4, parcare Spital judeţean;
3. str. Stejarului - Tronson 1, Parcare BANCPOST, zona Centru 
SERA;
4. str. 1848 - parcare intersecţie str. Bucureşti cu str. 1848
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n Consiliul Judeţean Călăraşi

Reabilitarea Casei Demetriad se va 
realiza cu fonduri europene în cadrul 

unui proiect transfrontalier
Marţi, 5 februarie, a avut loc conferinţa de lansare a 
proiectului "Dezvoltarea produselor turistice comune 
şi revitalizarea moştenirii culturale”. Reprezentanţii 
instituţiei noastre au luat parte, la Silistra, la 
Conferinţa de lansare a proiectului "Dezvoltarea 
produselor turistice comune şi revitalizarea moştenirii 
culturale".

Consiliul Judeţean Călăraşi este partener în proiect, 
alături de municipalitatea din Silistra (Bulgaria), având 
ca obiectiv reabilitarea Casei Demetriad, clădirea în 
care funcţionează Secţia Copii a Bibliotecii Judeţene 
"Alexandru Odobescu". Proiectul transfrontalier, 
depus pe Programul Interreg România-Bulgaria, are o 
valoare totală de 1.499.992 euro.

Construită în anul 1888, Casa Demetriad este o clădire 
inclusă pe Lista monumentelor istorice din Călăraşi, 
imobilul impune prin frumuseţe şi unicitate 
arhitecturală.

Sursa Facebook Consiliul Judeţean Călăraşi

Tel: 0242.530077,  Fax:0242.530088, Codul poştal: 917245
Website: stefancelmarecl.ro   e-mail:  primar@stefancelmarecl.ro

R O M Â N I A 
Judeţul Călăraşi

PRIMARUL COMUNEI   
ŞTEFAN CEL MARE

COMUNĂ MEMBRĂ A ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN  ROMÂNIA
Localitatea  Ştefan cel Mare, Strada  Şcolii, nr. 25,  Judeţul  Călăraşi 

A N U N Ţ

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Întâlnire cu 
reprezentanţii 
Ministerului 

Fondurilor Europene

n CJ Călăraşi

Credit pentru 
refinanţarea unui 

împrumut de la CEC Bank

E. Grama: Mi-au dat lacrimile 
după ce-am aflat de bunele 

intenţii ale domnului senator!

n Călăraşi

Primăria anunţă depunerea a două proiecte cu finanţare 
europeană ce vizează cartierele Cărămidari şi Livada

n Primăria Călăraşi

A fost semnat contractul de proiectare 
şi execuţie lucrări pentru reabilitarea şi 

modernizarea străzii Griviţa

n Primăria Călăraşi

A fost depus proiectul „Înfiinţare 
staţii de reîncărcare a vehiculelor 
electrice în Municipiul Călăraşi“

S-a semnat contractul de lucrări pentru 
proiectul „Construire Grădiniţă cu 8 

grupe - rest de executat (arhitectură, 
rezistenţă, amenajări exterioare)”
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Primăria Municipiului Călăraşi anunţă semnarea contractului 
de lucrări de execuţie pentru obiectivul de investiţie 
”Construire Grădiniţă cu 8 grupe – rest de executat 
(arhitectură, rezistenţă, amenajări exterioare)”.
Clădirea care va avea destinaţia unei grădiniţe cu 8 grupe de 
preşcolari este amplasată pe strada Macului, în curtea Şcolii 
Gimnaziale Tudor Vladimirescu.
La momentul actual, infrastructura, suprastructura formată din 
structura de rezistenţă, închiderile, compartimentările şi parţial 
finisajele interioare (10% din acestea) sunt executate.  Restul de 
lucrări rămase de executat se referă la finisajele interioare şi 
exterioare aferente grădiniţei, amenajări exterioare şi mărirea 
lăţimii rampei pentru persoane cu handicap de la 80 cm la 120 
cm.
Regimul de înălţime al clădirii este P+1, suprafaţa construită 
desfăşurată este de 1724,12 mp, suprafaţa utilă fiind de 1247,57 
mp.
Valoarea contractului este de 996.158,48 lei fără TVA, 
executantul lucrării fiind SC RCH CON INSTAL SRL. Termenul de 
execuţie este de 6 luni de la emiterea ordinului de începere a 
lucrărilor.
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Primăria Municipiului Călăraşi 
anunţă faptul că a fost semnat 
contractul de proiectare şi 
execuţie de lucrări pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
străzii Griviţa, arteră de circulaţie 
în lungime totală de 2.534 metri.

Lucrările privind realizarea obiectivului 
de  investiţie prevăd: 

- lucrări privind execuţia părţii 
carosabile, execuţia de parcări pe partea 
stângă, în lungul străzii 

- amenajare trotuare 

- amenajare zone verzi, inclusiv 
însămânţare gazon şi plantare copaci În urma implementării investiţiei, se vor carosabilă va fi compusă din trei benzi 
- lucrări privind relocarea instalaţiei de moderniza 2.534 ml de stradă, adică o de circulaţie a 3,00 m lăţime fiecare.
electricitate, poziţionarea de noi stâlpi suprafaţă a părţii carosabile de 26.781 Pentru a spori siguranţa circulaţiei, in 
pentru eficientizarea iluminatului mp, urmând a se monta sau executa intersecţia cu str. Eroilor, s-au prevăzut 
stradal, pozarea în subteran a reţelei de următoarele: indicatoare de circulaţie: semafoare.
cabluri şi corelarea cu sistemul de 201 buc; 5,74 km marcaje; 13.255 mp de Trotuarele vor fi înlocuite în întregime cu 
iluminat public al municipiului Călăraşi trotuare; 774 mp spaţii verzi; 489 următorul sistem rutier: Strat de uzură: 

cămine aduse la cotă; 65 guri de - lucrări pentru semnalizare rutieră şi pavele din beton de ciment – 6 cm 
scurgere; 21 guri de scurgere noi; 203 instalarea unor corpuri semaforizante grosime; Strat de nisip – 5 cm grosime; 
GN; praguri şi benzi rezonatoare la 16 Strat de fundaţie superior: balast - lucrări de înfiinţare a instalaţiei de fibră 
treceri de pietoni. stabilizat cu ciment cu Rc < 3N/mm2 – optică, pozarea în subteran a reţelei de 

12 cm grosime; Strat de fundaţie cabluri şi corelarea cu sistemul de fibră 
Sistemul rutier ales este următorul: Strat inferior: balast – 10 cm grosime.optică al municipiului Călăraşi 
de uzură: SMA 16 rul 50/70 – 4cm Executantul lucrării este BERTONI - aducerea la cotă cămine şi guri de 
grosime (calitate superioară faţă de CONSTRUCT SA (lider), în asociere cu scurgere cu înlocuirea capacelor, 
betonul asfaltic normal BA16); Strat de KOMORA SRL şi FLASH LIGHTING ramelor şi plăcilor suport 
legatură : EB 20 leg 50/70 – 6cm SERVICES SA.- montarea de guri de scurgere noi 
grosime; Strat de fundaţie superior: Valoarea contractului: 8.900.881,65 lei Activităţile care fac obiectul Piatră spartă – 20cm grosime; Strat de fără TVA, din care:contractului de achiziţie publică: fundaţie inferior: Balast – 15cm grosime; - Serviciile de proiectare si asistenţă 

- servicii de proiectare: lucrări de Strat de formă: Material pietros tehnică 297.652,11 lei fără TVA : 
drumuri, lucrări înfiinţare reţea fibră recuperat – 15cm grosime.

- Lucrările de execuţie 8.603.229,54 lei optică, lucrări de înfiinţare reţea de Partea carosabilă va fi compusă, pe fără TVA iluminat public, lucrări de instalare zonele unde distanţa dintre limitele de 
Durata pentru proiectare şi execuţie sistem de semaforizare proprietate permite, din două benzi de 
lucrări este de 17 luni de la data - lucrări de execuţie: lucrări de drumuri, circulaţie a 3,00 m lăţime şi o parcare în 
transmiterii ordinului de începere (o lucrări înfiinţare reţea fibră optică, lungul străzii de 2,50 m, creându-se 
lună pentru proiectare şi 16 luni pentru lucrări de înfiinţare reţea de iluminat astfel un numar de 205 locuri de 
execuţie lucrări).public, lucrări de instalare sistem de parcare. Pe tronsonul cuprins între str. 

BIROUL DE PRESĂsemaforizare Dorobanţi şi B-dul Cuza Vodă, partea 

Prin intermediul unui comunicat de 
presă transmis în această după-amiază, 
senatorul PNL, Răducu Filipescu, a 
punctat  amendamentele iniţiate la 
bugetul de stat pe 2019 despre care 
crede că este „dezastruos, pur politic, al 
subdezvoltării, mincinos, catastrofal şi 
chiar cel mai prost pe care l-a avut 
vreodată România”. Deh, părere avizată 
de fost şef de Consiliu Judeţean dar şi de 
senator de opoziţie!

Pe scurt, 'mnealui, aşa cum spuneam om 
cu multă experienţă dobândită în planul 
administraţiei publice locale, solicită 
peste 220 de milioane de lei pentru 
investiţii aflate pe lista Consiliului 
Judeţean (3 la număr în sumă de 196,46 
milioane lei), respectiv a Primăriei 
municipiului Călăraşi (2 la număr în 
cuantum de 25,77 milioane lei). O 
grămadă de bani aşadar pentru 5 
proiecte! Şocante n-ar fi nici suma şi nici 
numărul proiectelor ci faptul că printre 
ele se află cel puţin două iniţiate de 
Direcţia de Dezvoltare din cadrul CJ 
Călăraşi, chiar în mandatul preşedintelui 
Vasile Iliuţă. O recunoaşte şi directorul 
acestei Direcţii, Eduard Grama care a 
declarat pentru www.arenamedia.ro că 
este impresionat, până la lacrimi chiar, 
de bunele intenţii ale senatorului RGF, 
un veşnic adversar al succesorului său la 
CJ, Vasile Iliuţă. „Am citit cu mare 
atenţie şi profund interes, din presă, 
comunicatul domnului senator Filipescu mulţi ani petrecuţi în funcţia de aplaudaci din jurul domnului senator. 
cu privire la amendamentele pe care le- preşedinte al CJ în care n-a promovat şi Chiar dacă în urmă cu 2 ani, dumnealor 
a depus la bugetul pe 2019. Îi n-a susţinut nicio temă de interes îşi doreau cu ardoare să eşuăm, acum 
mulţumesc că printre proiectele care pentru Călăraşi, acum, brusc, a îşi fac simţită prezenţa cu declaraţii pe 
necesită sprijin guvernamental se identificat nu una, nu două ci cinci care nici ei nu le înţeleg.” este de părere 
numără şi cele pe care Direcţia de priorităţi. Tot ce pot să spun e că în Directorul Direcţiei de Dezvoltare, 
Dezvoltare le-a promovat încă din urmă aceşti 2 ani, ne-am luptat cu minţi Eduard Grama.
cu 2 ani, proiecte care, culmea!, poartă sceptice, cu multe ironii, cu oameni care 

Şi pentru că nici unul din cele 5 proiecte girul domnului preşedinte Vasile Iliuţă. nu-şi doreau ca obiectivele noastre să 
nu va fi luat în calcul de Guverrnul PSD – Şi mă refer aici, cu precădere la devină realitate. Călărăşenii trebuie să 
ALDE, pariez că domnul senator nu va construcţia unui nou corp la Spitalul ştie că tot ce se va construi este meritul 
vota bugetul! Aşa cum a procedat şi în Judeţean de Urgenţă şi reabilitarea total al actualei conduceri a Consiliului 

Palatului Prefecturii. Mă bucur că după Judeţean, hulită pe nedrept de corul de anii anteriori.

Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare de plen a 
Consiliului Judeţean, din luna ianuarie, a figurat, 
printre altele, şi Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea contractării unei finanţări rambursabile 
interne în valoare de 12.790.117,60 lei pentru 
refinanţarea împrumutului contractat la CEC BANK 
Bucureşti – Sucursala Călăraşi.

„Contractul de împrumut existent  a fost încheiat în 
următoarele condiţii de costuri financiare aferente 
valorii de 17.000.000 lei: dobânda ROBOR la 3 luni plus 
marja de dobândă de 4,5%; comision de gestiune: 0,8%.

Datoria publică angajată de Consiliului Judeţean Călăraşi 
până la 31 decembrie 2018, dată la care s-a încheiat 
perioada de tragere din creditul de 17.000.000 lei este în 
valoare de  12.790.117,6 lei. La această dată dobânzile 
practicate de băncile comerciale la creditele pentru 
finanţarea investiţiilor, sunt mai mici decât dobânda 
contractată, fapt pentru care se impune refinanţarea 
sumei consumate din contractul de credit încheiat cu 
CEC BANK. Împrumutul bancar ce urmează a fi 
contractat în vederea refinanţării datoriei publice la CEC 
BANK, pe o perioadă de 16 ani, va fi achiziţionat în 
condiţiile legii, în funcţie de costurile imprumutului.” se 
arată în Expunerea de Motive a proiectului mai sus-
menţionat, votat de aleşii judeţeni.

Comuna Ştefan cel Mare, judeţul Călăraşi, cu sediul în strada Şcolii, nr. 25, 
00

organizează în data de 4 martie 2019, ora 10 , licitaţie publică deschisă pentru 
închirierea unui spaţiu,  situat în clădirea dispensarului uman,  cu destinaţia 
farmacie umană, în suprafaţă de 55 m.p., pe o perioadă de 10 ani,  spaţiul 
aparţinând domeniului public al comunei Ştefan cel Mare, judeţul Călăraşi.
- Preţul de pornire al licitaţiei este de 300 lei/lună;
- Garanţia de participare - 100 lei;
- Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul comunei Ştefan cel Mare, 
judeţul Călăraşi achitând o taxă de 10 lei;

00- Data limită de depunere a ofertelor : 4 martie, ora 9 ;
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul comunei/telefon 0242530077.

PRIMAR, 
Nicolae PANDEA  

Joia trecută, preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, 
Vasile Iliuţă, alături de primarul municipiului Călăraşi, 
Daniel Drăgulin, vicepreşedintele CJ, Marian Dinulescu şi 
directorul EcoAqua, Cezar Neagu, a purtat discuţii cu 
reprezentanţii Ministerului Fondurilor Europene, Bogdan 
Ştefan Chiţescu şi Cristian Mărişteanu.
Tema întrevederii a fost legată de clarificările privind 
problemele generate de implementarea proiectului 
POIM.
Proiectul constă în investiţii pentru tratarea şi distribuţia 
apei, colectarea şi epurarea apelor uzate care se vor 
implementa pentru judeţele Călăraşi şi Ialomiţa

Sursa Facebook Consiliul Judeţean Călăraşi

regenerării fizice, economice şi sociale a Descrierea investiţiei: ocuparea forţei de muncă şi locuire conform Primăria Municipiului Călăraşi 
comunităţilor marginalizate din municipiile – Chestionarului de identificare a zonei urbane - construirea unei clădiri destinate utilizării continuă depunerea, în vederea 

marginalizate din cadrul Atlasului zonelor reşedinţă de judeţ din România, astfel: publice pentru activităţi educative, culturale finanţării în cadrul Regio 2014-2020, urbane marginalizat, realizat de Direcţia şi recreative în zona marginalizată Livada1. Înfiinţare centru pentru activităţi a proiectelor ce vizează Axa Judeţeana de Statistică Călăraşi.- modernizarea străzii Violonist Ion Voicu, educative şi culturale în cartierul Livada
Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării Descrierea investiţiei:stradă secundară care asigură accesul la 

Valoare proiect: 2,359,425.55 lei, Contribuţia urbane durabile. clădirea ce se va realiza prin proiect. Strada - Construirea unui corp nou de clădire şi UAT: 47,188.51 lei (2%) Ion Voicu are parte carosabilă de 6,0 m, dotarea acestuia, în incinta Şcolii gimnaziale 
Proiectul este amplasat în cartierul Livada, Până la finalul anului 2018, Primăria suprafaţa străzii fiind de 3255 mp. nr.7, situat în partea de nord-est a incintei, 
zonă urbană marginalizată, alta decât cele Modernizarea străzii prin soluţia propusă se Municipiului Călăraşi a depus primele 3 având funcţiunea de sală de sport destinată 

va realiza numai dupa introducerea proiecte (cele mai mari ca valoare), şi anume: identificate în Atlasul zonelor urbane desfăşurării de activităţi educative, culturale 
canalizării pe strada Violonist Ion Voicu cu ”Reducerea emisiilor de carbon în municipiul marginalizate, care a putut fi identificată şi şi recreative, complet finisat, dotat şi 
racordare la canalizarea de pe străzile vecine. Călăraşi  prin modernizarea  infrastructurii delimitată prin îndeplinirea cerinţelor racordat la utilităţi. Cladirea are funcţiunea 
Lucrările de introducere a canalizării pe căilor de rulare a transportului public local” minime privind capitalul uman, ocuparea principală de sală de sport dar va fi utilizată şi 
strada Violonist Ion Voicu vor fi executate cu (modernizarea străzii Bucureşti la nivel de forţei de muncă şi locuire conform pentru desfăşurarea altor activităţi educative 
fonduri din bugetul local.carosabil, trotuare, spaţii verzi, de la intrarea Chestionarului de identificare a zonei urbane şi culturale ale elevilor şi părinţilor acestora şi 

în oraş-zona Siderca până la limita UAT cu Centrul pentru activităţi educative şi marginalizate din cadrul Atlasului zonelor va fi administrată de personalul Şcolii 
culturale dîn cartierul Livada va funcţiona în comuna Modelu), ”Reducerea emisiilor de urbane marginalizat, realizat de Direcţia Gimnaziale nr.7 Călăraşi. Solicitantul va 
subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială carbon în municipiul Călăraşi prin crearea Judeţeana de Statistică Călăraşi. asigura alocarea bugetară corespunzătoare 
Călăraşi, pentru care Solicitantul va asigura unui spaţiu urban multifuncţional în zona pentru funcţionarea şi mentenanţa acesteiaConform Chestionarului privind zona urbană alocarea bugetară corespunzatoare.centrală a municipiului” (reabilitarea 

- Modernizarea străzii Oboruluimarginalizată Livada, realizat în baza mapelor centrului vechi pietonal) şi ”Îmbunătăţirea 2. Regenerarea fizică a zonei defavorizate 
de recensamânt 2011, zona Livada prezintă o Lungimea străzii este de 436m şi suprafaşa de transportului public de călători în municipiul Cărămidari prin dezvoltarea bazei materiale 
concentrare teritorială de saracie are deficit 5587 mp. Pe acesta stradă se va moderniza destinate activităţilor educative, culturale şi  Călăraşi şi creşterea performanţelor acestuia 
de capital uman, un nivel scăzut de ocupare structura rutieră şi structura trotuarelor. recreativeprin crearea unui sistem inteligent de 
formală şi oferă condiţii improprii de locuire. Modernizarea străzii se va face conform SF management al traficului şi monitorizare Valoare proiect: 4,578,544.65 lei, Contribuţie 

numai dupa introducerea canalizării pe Teritoriul delimitat, care include şi strada video, bazat pe instrumente inovative şi UAT: 91,570.90 lei (2%)
strada Oborului cu racordare la canalizarea eficiente”. Valoarea aproximativă a celor trei Violonist Ion Voicu are un număr de 1599 Proiectul este amplasat în cartierul 
de pe străzile vecine. Solicitantul va realiza proiecte este de 19,5 milioane de euro, ele locuitori din care 31,27% populatie de etnie Cărămidari, zonă urbană marginalizată, alta 
lucrările pentru reţeaua de canalizare şi aflându-se în evaluare la ADR Sud Muntenia. romă. Proporţia copiilor în numărul decât cele identificate în Atlasul zonelor 
racordarea la canalizarea existentă din locuitorilor este de 38,46%, iar a persoanelor urbane marginalizate, care a putut fi Recent, instituţia noastră a mai depus încă 
Bugetul local.care nu lucrează şi nici nu urmează o formă identificată şi delimitată prin îndeplinirea două proiecte, de data aceasta în cadrul 

BIROUL DE PRESĂcerinţelor minime privind capitalul uman, de învăţământ este de 28,83 %. Obiectivului specific 4.3: îmbunatăţirea 

Primăria Municipiului Călăraşi a depus, în data de 30 ianuarie 
a.c., proiectul cu titlul “Înfiinţare staţii de reîncărcare a 
vehiculelor electrice în Municipiul Călăraşi” în vederea obţinerii 
finanţării din Programul referitor la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii 
pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de 
vedere energetic - reîncărcare pentru vehicule electrice în 
municipiile reşedinţă de judeţ, având ca Autoritate de 
management Administraţia Fondului pentru Mediu.
Scopul proiectului este acela de a contribui la dezvoltarea 
infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică 
din municipiu, stimulând utilizarea vehiculelor electrice şi având 
ca efect îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră.
Valoarea totală a proiectului este de 899.498,60 lei (inclusiv 
TVA), din care contribuţia Municipiului Călăraşi este de 10%, 
conform solicitării Ghidului de finanţare.
Durata de implementare a proiectului va fi de 10 luni.
Locaţiile propuse pentru înfiinţarea staţiilor electrice:
1. str. Flacăra - parcare zona sediu Primărie 2;
2. B-dul 1 Mai -Tronson 4, parcare Spital judeţean;
3. str. Stejarului - Tronson 1, Parcare BANCPOST, zona Centru 
SERA;
4. str. 1848 - parcare intersecţie str. Bucureşti cu str. 1848

BIROUL DE PRESĂ

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Reabilitarea Casei Demetriad se va 
realiza cu fonduri europene în cadrul 

unui proiect transfrontalier
Marţi, 5 februarie, a avut loc conferinţa de lansare a 
proiectului "Dezvoltarea produselor turistice comune 
şi revitalizarea moştenirii culturale”. Reprezentanţii 
instituţiei noastre au luat parte, la Silistra, la 
Conferinţa de lansare a proiectului "Dezvoltarea 
produselor turistice comune şi revitalizarea moştenirii 
culturale".

Consiliul Judeţean Călăraşi este partener în proiect, 
alături de municipalitatea din Silistra (Bulgaria), având 
ca obiectiv reabilitarea Casei Demetriad, clădirea în 
care funcţionează Secţia Copii a Bibliotecii Judeţene 
"Alexandru Odobescu". Proiectul transfrontalier, 
depus pe Programul Interreg România-Bulgaria, are o 
valoare totală de 1.499.992 euro.

Construită în anul 1888, Casa Demetriad este o clădire 
inclusă pe Lista monumentelor istorice din Călăraşi, 
imobilul impune prin frumuseţe şi unicitate 
arhitecturală.
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Tel: 0242.530077,  Fax:0242.530088, Codul poştal: 917245
Website: stefancelmarecl.ro   e-mail:  primar@stefancelmarecl.ro

R O M Â N I A 
Judeţul Călăraşi

PRIMARUL COMUNEI   
ŞTEFAN CEL MARE

COMUNĂ MEMBRĂ A ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN  ROMÂNIA
Localitatea  Ştefan cel Mare, Strada  Şcolii, nr. 25,  Judeţul  Călăraşi 

A N U N Ţ

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Întâlnire cu 
reprezentanţii 
Ministerului 

Fondurilor Europene

n CJ Călăraşi

Credit pentru 
refinanţarea unui 

împrumut de la CEC Bank

E. Grama: Mi-au dat lacrimile 
după ce-am aflat de bunele 

intenţii ale domnului senator!

n Călăraşi

Primăria anunţă depunerea a două proiecte cu finanţare 
europeană ce vizează cartierele Cărămidari şi Livada

n Primăria Călăraşi

A fost semnat contractul de proiectare 
şi execuţie lucrări pentru reabilitarea şi 

modernizarea străzii Griviţa

n Primăria Călăraşi

A fost depus proiectul „Înfiinţare 
staţii de reîncărcare a vehiculelor 
electrice în Municipiul Călăraşi“

S-a semnat contractul de lucrări pentru 
proiectul „Construire Grădiniţă cu 8 

grupe - rest de executat (arhitectură, 
rezistenţă, amenajări exterioare)”
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