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Încă din luna Decembrie 2018, echipele Serviciului Pavaje 
Spaţii Verzi au intervenit pentru plombări la gropile 
apărute in carosabil din cauza diferenţelor de 
temperatură şi a îmbătrânirii asfaltului. Reparaţiile 
asfaltice se realizează cu mixtură stocabilă (rece) în 
special pe calea de rulare a principalelor străzi astfel încât 
acestea sa fie funcţionale. S-au folosit, până în prezent, 
circa 40 de tone de această mixtură stocabilă.

Reparaţiile asfaltice la cald se fac numai la temperaturi de 
peste 15 grade Celsius la sol, în prezent lucrându-se la 
verificarea şi repararea staţiei de mixturi asfaltice a 
SPPSV. Se preconizează ca in jurul datei de 10 Martie sa 
fie făcute primele probe la staţie. Dacă temperaturile vor 
urca peste 15 grade Celsius, va fi demarată după 10 
Martie o campanie de plombări asfaltice, prioritate având 
străzile principale.

A fost stabilit, totodată, şi un program de asfaltare cu 
turnare de covor asfaltic ce cuprinde 24 de străzi. Acesta 
va începe după repararea principalelor străzi.

Sursa Facebook Primăria Municipiului Călăraşi

Primăria Municipiului Călăraşi 
continuă depunerea, în vederea 
finanţării în cadrul Regio 2014-
2020, a proiectelor ce vizează 
Axa Prioritară 4 – Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile. Încă 
un proiect a fost depus, în 
vederea evaluării, în cadrul 
Obiectivului specific 4.3: 
Îmbunatăţirea regenerării fizice, 
economice şi sociale a 
comunităţilor marginalizate din 
municipiile – reşedinţă de judeţ 
din România.

Titlul proiectului este ”Modernizare 
Centru comunitar existent şi amenajare 
zone adiacente (Oborul Nou)” şi are o 
valoare de 1,217,693.88 lei inclusiv TVA 
(aproxim. 262.000 Euro). 
Amplasamentul proiectului este în str. 
Cernei nr.12-14, aflându-se în teritoriul 
delimitat în Chestionarul privind  Zona 
Urbană Marginalizată Obor.
Centrul Comunitar Oborul Nou are ca 
scop/misiune formarea competenţelor respecte toate normele în vigoare sportive şi de recreere, în suprafaţă de 
necesare pentru a trăi o viaţă sănătoasă, impuse de lege, măsuri de modernizare 231 mp. 
utilă şi independentă unui număr de 30 termo-energetică (placare pereţi -în zona de est a terenului se va amenaja copii/adolescenţi cu o vârstă cuprinsă exteriori cu termoizolaţie polistiren un teren de joacă si de recreere, în între 6 şi 18 ani, ce provin din familii cu ignifug, placare  planşee, centrală suprafaţă de 60 mp. resurse financiare precare şi menţinerea termică electrică de 21 Kw, refacere 
acestora în contextul familial şi social, -pentru ambele zone propuse pentru instalaţii electrice, sanitare, termice; 
atât prin asigurarea, pe timpul zilei, a amenajare se va utiliza un sistem de instalare sistem de supraveghere video,  
unor activităţi de suport, activităţi extra- pardoseală poliuretanica formată din dotări specifice-mobilier; realizare 
curriculare, consiliere, cât şi a unor doua straturi, sistem specific împrejmuire teren. 
activităţi de sprijin, consiliere, educare amenajaăilor sportive sau a locurilor de 

Lucrările propuse se vor realiza în pentru părinţi sau reprezentanţi legali ai joacă.
volumul construit existent şi nu vor acestora. Centrul Comunitar Oborul Nou  modifica suprafaţa construita a 

funcţionează şi va funcţiona în obiectivului, de 239,73 mp.
Proiectul propune: continuare în subordinea Direcţiei de 

B. Înfiinţarea unor spaţii destinate Asistenţă Socială Călăraşi. Solicitantul va A. Modernizarea centrului comunitar 
activităţilor sportive şi de recreere pe asigura în continuarea alocarea bugetară existent prin lucrări de 
terenul liber de construcţii aflat lângă corespunzatoare pentru desfăşurarea recompartimentare a construcţiei 
clădirea Centrului. activităţilor ce se vor desfăşura în cadrul existente, pentru asigurarea unei noi 

Centrului comunitar.-în zona de vest a terenului se va organizări a activităţilor, inclusiv 
amenaja o zonă destinată activităţilor amenajarea unui cabinet medical care să BIROUL DE PRESĂ

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, 
Vasile Iliuţă, susţine prin intermediul unei 
postări pe pagina personală de facebook că 
de la preluarea mandatului şi până în 
prezent a iniţiat împreună cu echipa din CJ 
un amplu program de investiţii în 
infrastructura spitalicească din judeţ, 
promovând şi o politică activă de 
încurajare şi motivare a personalului 
medical.
“Din convingerea că accesul la sănătate 
este un drept garantat, nicidecum vreun 
privilegiu, am început, împreună cu echipa 
de la Consiliul Judeţean Călăraşi, un 
program ambiţios de investiţii în spitalele 
din Călăraşi şi de încurajare a personalului 
medical. Rezultatele se văd şi sunt 
apreciate deja de pacienţi, dar şi de cei 
care lucrează în spitalele din judeţ.
La Spitalul Judeţean am renovat Unitatea 
de Primiri Urgenţe, precum şi opt săli de 
operaţie, care au fost dotate cu aparatură 
nouă, de cea mai bună calitate, după o Călăraşi. Pe agenda mea se află încă trei proiecte 
investiţie de 4 milioane de euro. importante, la care deja se lucrează pentru De la preluarea mandatului, am acordat 

obţinerea finanţării: dotarea cu aparatură Tot la Spitalul Judeţean, am cumpărat personalului medical tichete de masă, 
nouă a întregului Spital Judeţean, computer tomograf, ecografe moderne, vouchere de vacanţă, iar, din martie 2018, 
anveloparea clădirii şi construirea unei dar şi un RMN pentru care am amenajat am decis ca salariile corpului medical să fie 
aripi noi. Sunt investiţii care depăşesc 30 spaţiul necesar funcţionării lui în condiţii plătite la nivelul anului 2022, acordând 
de milioane de euro, pentru care ne optime şi de maximă siguranţă. sporurile la maximum posibil, conform 
luptăm să obţinem sprijin intern şi extern.prevederilor legale.Spitalelor de Pneumoftiziologie şi 
Pas cu pas vom investi şi în reţeaua de Psihiatrie, aflate şi ele în subordinea Sunt mândru să vă anunţ că, astăzi, 
sănătate din oraşele mici şi comunele din instituţiei pe care o conduc, le-am majorat Călăraşiul este printre puţinele judeţe din 
judeţ. Şi aici este nevoie de aparatură nouă bugetele, cu peste 1 milion de lei, astfel ţară care construieşte şi cumpără locuinţe 
şi de condiţii mai bune de lucru, pentru ca încât să răspundă cât mai bine nevoii reale de serviciu pentru personalul medical.
medicii şi asistentele să rămână să-i pe care o au pacienţii. Grija pe care eu şi echipa mea o acordăm 
îngrijească pe pacienţii de acasă.Pentru a corecta o nedreptatea care, cred personalului medical a stârnit interesul 
Dragii mei, sănătatea şi bunăstarea merg eu, li se face medicilor şi asistentelor de medicilor tineri, care decid în număr tot 
mână în mână, iar eu sunt convins că către Guvern, şi anume introducerea mai mare să vină să lucreze la Spitalul 
împreună vom reuşi să facem performanţă normei de hrană în cuantumul sporurilor Judeţean. Numai în ultimii doi ani, s-au 
şi să devenim un reper şi pentru judeţele de 30%, am decis să le acord un stimulent angajat 29 de medici de specialitate, 
din jur.financiar - echivalent cu un salariu minim români şi străini.

pe economie - pentru luna ianuarie 2019, Voi continua să vă informez în legătură cu Ştiu că mai sunt multe de făcut. Dar mai 
odată cu aprobarea bugetului judeţului investiţiile şi proiectele mele şi ale echipei ştiu că, împreună cu echipa mea, vom 
Călăraşi. Totodată, voi înainta ministrului pe care o conduc. Aştept sugestii şi din munci să ducem la îndeplinire ceea ce ne-
Sănătăţii o petiţie cu revendicările partea dumneavoastră.” a scris Iliuţă pe am propus pentru revitalizarea sistemului 
sindicatului din cadrul Spitalului Judeţean pagina de Facebook.de sănătate.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, alături 
de vicepreşedintele Valentin Barbu şi administratorul 
judeţului, Bogdan Georgescu, a primit, luni, 18 februarie, 
delegaţia Sindicatului din cadrul Spitalului Judeţean Călăraşi.
Sindicaliştii, asistente medicale şi personal auxiliar medical, 
sunt nemulţumiţi de reducerea veniturilor din cauza aplicării 
legii 153/ 2017, care prevede introducerea normei de hrană în 
cuantumul sporurilor de 30%.
Conducerea instituţiei noastre, la solicitarea sindicatului, o să 
înainteze Ministerului Sănătăţii o petiţie cu toate doleanţele 
oamenilor, soluţia temporară găsită de preşedintele Iliuţă fiind 
aceea de acordare a unui stimulent financiar pe luna ianuarie 
2019, echivalent cu un salariu minim pe economie odată cu 
aprobarea bugetului judeţului Călăraşi, în conformitate cu 
legea sănătăţii.
"De la preluarea mandatului de preşedinte am avut o grijă 
deosebită pentru spital. Am acordat tichete de masă, vouchere 
de vacanţă, din martie 2018 mi-am dat acordul ca salariile 
corpului medical să fie plătite la nivelul anului 2022, am 
acordat sporurile, conform prevederilor legale, la maximum 
posibil. Sindicaliştii au înţeles că noi, administraţia judeţeană, 
nu putem schimba legi. În schimb, o să-i sprijinim ca vocea lor 
sa fie auzită la nivel central", a spus şeful executivului, Vasile 
Iliuţă.                        

Sursa Facebook Consiliul Judeţean Călăraşi

Gândeşte-te vara sau şi iarna, o zi, două, nu 
mai zic trei să nu ai apă la robinet. Gândeşte-
te că toate lucrurile astea ni se par normale.

î Sau ar trebui să funcţioneze normal…

Vreau să spun că toate lucrurile astea costă 
fantastic de mult şi de ele trebuie să avem Încercăm să amplasăm şi nişte automate prin cineva 2-3 săptămâni în oraş, gândeşte-te să În interviul acordat mai jos, 
grijă. Grijă pe care nu o avem, zi de zi stricăm, care cetăţenii să depună nişte deşeuri şi să fie şi vară dacă vrei şi atunci o să vezi că nu o viceprimarul municipiului Călăraşi, aşteptările fiecăruia dintre noi sunt mari, în primească un voucher, încercăm tot felul de să mai poţi să ieşi din casă. E o mare 

Viorel Ivanciu, a declarat că schimb cred ar trebui ca şi comunitate să chestii dar de bază rămân şcoala, 
arătăm ca o comunitate.problema colectării selective parteneriatul cu şcolile, cu liceele şi creşterea 

nivelului nostru de înţelegere că trăim şi gunoiului este o prioritate a î Sigur, dar cred că şi dumneavoastră, prin 
respirăm într-un oraş pe care îl avem mai intermediul Poliţiei Locale, puteţi să Executivului însă ea nu poate fi 
curat. Indiferent de cine e la conducerea deveniţi mai severi şi să sancţionaţi conform soluţionată doar cu REBU ci cu Primăriei cred că în mare parte depinde şi de Legii acolo unde se întâmplă astfel de 

participarea efectivă a tuturor noi toţi. Sper ca oamenii să înţeleagă şi să nu derapaje.
mai cheltuim bani la primărie foarte mulţi pe călărăşenilor.

De acord cu tine, eu sunt adeptul ordinii şi faptul că acest gunoi care nu este depozitat 
disciplinei, a respectării regulilor chiar dacă î Domnule viceprimar, în 2018, o problemă în acele containere se numeşte gunoi 
uneori nici mie nu-mi convin aceste reguli dar gravă care trebuie rezolvată a fost cea a abandonat, aşa este denumirea, colectat de 
sunt adeptul lor şi oricând voi face echipă cu colectării selective a gunoiului. Probabil că REBU la o sumă mult mai mare decât restul 
nişte oameni care merg pe aceste principii. vor apărea noi și noi probleme în gunoiului. După care Primăria, prin legea 
Din păcate, în viaţa reală lucrurile sunt puţin continuare. Ce se va întâmpla în acest an? deşeurilor, este obligată să dea o comandă, 
mai complicate. Totuşi, aş vrea să transmit un gunoiul nu poate să rămână acolo şi să fie Este o problemă foarte grea pe care prin 
semnal tuturor celor care ne citesc, că nu colectat dar e un preţ fantastic de mare şi educație, dar și prin măsuri mult mai dure 
există altă cale de a rezolva problemele. Am atunci banii din bugetul primăriei se duc pe decât până acum, o vom putea rezolva. În 
fost în Italia şi erau stresaţi că trebuie să tot felul de chestii de genul colectarea sensul că noi, cetățenii, avem așteptări foarte 

gunoiului neselectivă, abandonat, pe apa pe pună deşeurile într-un numit container şi mari de la alții, mai puțin de la noi. Avem 
care o consumăm ineficient, pe reparaţii şi pe într-o anumită ordine. Ei sunt la alt nivel de așteptări mari de la Primărie. Primăria, în 
tot felul de lucruri pe care le stricăm zi de zi. educaţie. Noi nu avem niciun fel de stres, nici nenorocire, o calamitate, gândeşte-te să nu schimb, nu poate să rezolve doar cu REBU 
Şi, în loc să folosim acei bani puţini de care unde tragem maşina, nici unde aruncăm pot să plătesc un serviciu, e drept care această problemă ci trebuie să facem un 
vorbeam pe investiţii noi, pe lucruri gunoiul, nici să nu stricăm mobilierul stradal. trebuie îmbunătăţit. Gândeşte-te că nu pot parteneriat cu societatea civilă, cu școlile, cu 
folositoare, folosim o mare sumă de bani în să plătesc iluminatul public, da? Iluminatul Deci nu avem niciun stres. Nu avem educaţia toți călărășenii dacă vrei. Sigur, aici și 
reparaţii. public în municipiul Călăraşi costă în jur de 24 în sensul ăsta. Poate că şi şcoala trebuie să primăria și REBU mai au de lucru, nici ei nu şi-

miliarde lei într-un an. Gândeşte-te că nu pot facă mai mult, poate că noi şi Poliţia Locală au făcut treaba: trebuie să comunicăm mai Mă întrebaţi de investiţiile noi care să sară în 
să plătesc o firmă sau o acţiune de tăiat mult! Încercăm amplasarea şi am şi prins în ochi cetăţeanului. Eu aş începe puţin treaba trebuie să facem mai mult, cu siguranţă da, 
pomi, de tăiat crengi, de marcaje rutiere, de proiectul de buget două unităţi subterane de altfel, sau invers dacă vrei. Mie mi-ar trebui pentru că oamenii aşteptă foarte multe de la 
apă pluvială la Ecoaqua, de tot ce înseamnă colectare a deşeurilor ca să vedem cum în primul rând bani, ca Primărie, să plătesc noi. Da, sunt adeptul luării unor măsuri mult 
Ecoaqua care să-mi alimenteze oraşul cu apă. funcţionează într-o zonă mai aglomerată. gunoiul. Gândeşte-te să nu-mi ia gunoiul mai drastice.

Venim în sprijinul călărăşenilor din zonele de case cu 
informaţia potrivit căreia operatorul de salubrizare REBU 
a reluat, din data de 21 februarie, proiectul de colectare 
separată a deşeurilor reciclabile - „Sacul Galben”.

În cadrul proiectului, fiecare gospodărie din zona de case 
va primi săptămânal, GRATUIT, din partea REBU, câte un 
sac de 120 l destinat EXCLUSIV colectării materialelor 
reciclabile - plastic, metal, hârtie, carton.

Deşeurile din sticlă se vor depozita în containerele special 
amplasate pe raza Municipiului Călăraşi.

Călărăşenii sunt rugaţi să să respecte zilele de ridicare şi 
să folosească în mod corespunzător Sacii Galbeni 
destinaţi colectării materialelor reciclabile (deşeurile 
destinate reciclării trebuie să fie presate, curate, fără 
lichide şi necontaminate cu resturi organice).

Sursa Facebook Primăria Municipiului Călăraşi

n Consiliul Judeţean Călăraşi n Călăraşi n Primăria Călăraşi

Griviţa, Prelungirea Bucureşti şi B-dul. Republicii. 
Dacă am reuşi, măcar cele 3 străzi să le facem cu 
firme de calitate, şi cel mai important să 
angajăm diriginţi de şantier bine pregătiţi, astfel 
încât constructorul să execute cum e trecut în 
proiect, ar fi mare lucru. Dar, ar mai fi o condiţie! Fostul viceprimar al municipiului Călăraşi, Virgil să analizez bine situaţia, observ că cetăţenii din 
Şi acel proiect să fie supus unei analize de către Măgureni au fost „invitaţi” la discuţii la Primărie Dumbravă a declarat în interviul de mai jos că 
specialişti. După părerea mea, se comite o mare şi în urma acestui dialog li s-a promis că se va „intenţia” Executivului Primăriei Călăraşi de a 
greşeală atunci când se scoate la licitaţie, la face canalizarea, ceea ce mă face să cred că are include în lista de investiţii pe acest an şi 
pachet, proiectarea şi execuţia.o mare legătură cu campania electorală.execuţia canalizării în cartierul Măgureni are un 

puternic iz electoral. Dumbravă îi reaminteşte Îmi pun problema ca un simplu cetăţean: De ce Adică, acel constructor, el centrează, tot el dă cu 
primarului Drăgulin că în ianuarie 2016 a nu s-a putut atunci să se facă aceste lucrări când capul! Nu cred că-i în regulă chiar dacă se pun 

investiţia a fost aprobată prin Hotărâre de propus un amendament în cadrul proiectului de anumite condiţii. Ce condiţii ştie să pună 
Consiliu Local şi se poate acum, când se apropie buget care a şi fost adoptat de consilierii locali funcţionarul din Primărie legat de străzi? În 
campania electorală?potrivit căruia au fost alocate sumele necesare opinia mea, ar trebui scoasă la licitaţie 

pentru demararea investiţiei însă lucrările n-au Mi-am scos chiar un extras din procesul verbal al proiectarea şi altcineva să facă execuţia, astfel 
demarat nici până în ziua de azi. Pe de altă şedinţei din ianuarie 2016, pe care, cred că am încât dirigintele de şantier, care o fi el, şi 
parte, Dumbravă speră ca o cotă importantă să-l prezint cetăţenilor. Se vede acolo proiectantul, prin asistenţa tehnică pe care 
din bugetul pentru investiţii să fie alocată amendamentul depus de mine cu suma alocată trebuie să o asigure, să scoată un lucru de 

pentru începerea lucrărilor de canalizare în calitate, până la urmă. Scuzaţi-mi limbajul pentru reabilitarea şi modernizarea 
cartierul Măgureni. colocvial, părerea mea e că e o „golănie”. Nu e principalelor artere din Călăraşi: Str. Griviţa, dumneavoastră aţi tras semnale de alarmă cu 

vorba de scurtarea termenelor dacă scoatem la Prel Bucureşti şi B-dul Republicii, aflate într-o privire la importanţa acestor lucrări. î Vineri, primarul Drăgulin spunea că pentru 
pachet proiectarea plus execuţia. Nu e aşa! stare accentuate de degradare. 2019, bugetul pentru investiţii ar fi cifrat la 150 

Ce pot să zic… Faptul că se face o investiţie e un Proiectul tehnic să fie făcut de specialişti astfel de miliarde lei vechi. Această sumă s-ar 
lucru bun. Faptul că această investiţie trebuia încât cel care face execuţia să fie atent controlat compune, foarte probabil, din restul creditului î Domnule Dumbravă, încă nu s-a aprobat făcută din 2016, cred că nu mai e un lucru bun. atât de dirigintele de şantier cât şi de proiectant. de 250 de miliarde lei vechi, adică 120 mil. lei bugetul local. E drept că la nivel naţional, Legea Spun acest lucru deoarece în 2016 în calitate de Atunci vor scoate lucruri bune. Cei de la Primărie vechi şi din excedentul bugetar de 30 miliarde bugetului adoptată de Parlament a fost atacată viceprimar, în cadrul Consiliului Local, am insistat pun 5 condiţii acolo, nici ei nu înţeleg de ce, şi lei vechi. N-o să vedem, probabil, nici un leu de preşedintele Iohannis la CCR. În plan local, mult pentru execuţia canalizării în cartierul ne trezim apoi că după 2 ani reparăm strada. E o alocat din impozitele şi taxele locale, semn că adoptarea bugetului mai durează, cel puţin o Măgureni, pe cele două străzi principale, Păcii şi mare prostie pentru că prin caietul de sarcini, banii se vor duce în primul rând pe plata lună. Au fost, însă, creionate principalele Petroşani, plus cele adiacente. neapărat trebuie impusă o garanţie. Cum să dai salariilor angajaţilor primăriei şi pentru 

obiective pe care Executivul Primăriei Călăraşi pentru străzi, doar 2 ani garanţie? Păi din start, acoperirea altor cheltuieli importante. Ce Într-una din şedinţele de Consiliu Local, în 2016, le are în vedere pentru acest an. Unul dintre ele parcă îi sugerezi constructorului să facă lucrări părere aveţi? E o sumă mică, mare?la începutul anului, am făcut un amendament ar fi şi canalizarea din cartierul Măgureni. de proastă calitate. Unii invocă legea... O prostie, adoptat de consilieri prin care s-au aprobat Dacă 150 de miliarde lei vechi ar fi banii pentru 
tu trebuie să-i impui termenele dacă vrei Cum comentaţi această „intenţie” a sumele necesare începerii lucrărilor. Domnul investiţii şi ei ar fi direcţionaţi spre repararea 
calitate. Dă-i 5 ani, 10 ani garanţie şi atunci vei Executivului, deşi investiţia fusese bugetată primar de atunci, dar şi de acum, a considerat-o drumurilor, părerea mea e că e o sumă 
vedea că lucrurile se schimbă în bine.încă din urmă cu 3 ani? În ultima perioadă chiar ca pe o glumă şi iată că nu a realizat-o. Dacă stau arhisuficientă pentru rezolva problema străzii 

După ce marţi a anunţat că proiectul "Îmbunătăţirea siguranţei 
navigabilităţii în zona transfrontalieră", depus prin Programul 
Interreg, a fost aprobat spre finanţare, conducerea Consiliului 
Judeţean Călăraşi bifează, astăzi, o nouă “realizare”: S-a 
semnat contractul de lucrări pentru drumul judeţean 411!
“În scurt timp pe segmentul Chirnogi - Radovanu - Crivăţ - 
limita judeţului vor începe lucrările de modernizare, o 
investiţie aşteptată de multă vreme de călărăşenii care 
locuiesc în această zonă.
Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, a 
cerut constructorului termene clare de execuţie a lucrării şi 
profesionalism în desfăşurarea întregii lucrări.
Drumul judeţean 411 se află pe lista obiectivelor de investiţii 
finanţate prin Programul naţional de dezvoltare locală şi are 
o valoare totală de 24.189.953,40 lei. Durata de execuţie este 
de 24 de luni.” este mesajul transmis pe pagina oficială de 
facebook a Consiliului Judeţean Călăraşi.

V. Iliuţă: Împreună cu echipa de la Consiliul 
Judeţean am început un program ambiţios de 

investiţii în spitalele din Călăraşi

Virgil Dumbravă: În 2016, în calitate de viceprimar, 
am insistat mult pentru execuţia canalizării în Măgureni

S-a semnat contractul      
de lucrări pentru drumul 

judeţean 411

V. Iliuţă: Sindicaliştii au înţeles 
că noi, administraţia judeţeană, 

nu putem schimba legi

V. Ivanciu: Primăria nu poate rezolva doar cu 
REBU problema colectării selective a gunoiului

Primăria a depus proiectul cu titlul 
„Modernizare Centru comunitar existent şi 
amenajare zone adiacente (Oborul Nou)“

REBU a reluat proiectul 
de colectare separată a 
deşeurilor reciclabile - 

„Sacul Galben”

Primăria plănuieşte 
după 10 martie să 

declanşeze campania 
de plombări asfaltice
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Încă din luna Decembrie 2018, echipele Serviciului Pavaje 
Spaţii Verzi au intervenit pentru plombări la gropile 
apărute in carosabil din cauza diferenţelor de 
temperatură şi a îmbătrânirii asfaltului. Reparaţiile 
asfaltice se realizează cu mixtură stocabilă (rece) în 
special pe calea de rulare a principalelor străzi astfel încât 
acestea sa fie funcţionale. S-au folosit, până în prezent, 
circa 40 de tone de această mixtură stocabilă.

Reparaţiile asfaltice la cald se fac numai la temperaturi de 
peste 15 grade Celsius la sol, în prezent lucrându-se la 
verificarea şi repararea staţiei de mixturi asfaltice a 
SPPSV. Se preconizează ca in jurul datei de 10 Martie sa 
fie făcute primele probe la staţie. Dacă temperaturile vor 
urca peste 15 grade Celsius, va fi demarată după 10 
Martie o campanie de plombări asfaltice, prioritate având 
străzile principale.

A fost stabilit, totodată, şi un program de asfaltare cu 
turnare de covor asfaltic ce cuprinde 24 de străzi. Acesta 
va începe după repararea principalelor străzi.

Sursa Facebook Primăria Municipiului Călăraşi

Primăria Municipiului Călăraşi 
continuă depunerea, în vederea 
finanţării în cadrul Regio 2014-
2020, a proiectelor ce vizează 
Axa Prioritară 4 – Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile. Încă 
un proiect a fost depus, în 
vederea evaluării, în cadrul 
Obiectivului specific 4.3: 
Îmbunatăţirea regenerării fizice, 
economice şi sociale a 
comunităţilor marginalizate din 
municipiile – reşedinţă de judeţ 
din România.

Titlul proiectului este ”Modernizare 
Centru comunitar existent şi amenajare 
zone adiacente (Oborul Nou)” şi are o 
valoare de 1,217,693.88 lei inclusiv TVA 
(aproxim. 262.000 Euro). 
Amplasamentul proiectului este în str. 
Cernei nr.12-14, aflându-se în teritoriul 
delimitat în Chestionarul privind  Zona 
Urbană Marginalizată Obor.
Centrul Comunitar Oborul Nou are ca 
scop/misiune formarea competenţelor respecte toate normele în vigoare sportive şi de recreere, în suprafaţă de 
necesare pentru a trăi o viaţă sănătoasă, impuse de lege, măsuri de modernizare 231 mp. 
utilă şi independentă unui număr de 30 termo-energetică (placare pereţi -în zona de est a terenului se va amenaja copii/adolescenţi cu o vârstă cuprinsă exteriori cu termoizolaţie polistiren un teren de joacă si de recreere, în între 6 şi 18 ani, ce provin din familii cu ignifug, placare  planşee, centrală suprafaţă de 60 mp. resurse financiare precare şi menţinerea termică electrică de 21 Kw, refacere 
acestora în contextul familial şi social, -pentru ambele zone propuse pentru instalaţii electrice, sanitare, termice; 
atât prin asigurarea, pe timpul zilei, a amenajare se va utiliza un sistem de instalare sistem de supraveghere video,  
unor activităţi de suport, activităţi extra- pardoseală poliuretanica formată din dotări specifice-mobilier; realizare 
curriculare, consiliere, cât şi a unor doua straturi, sistem specific împrejmuire teren. 
activităţi de sprijin, consiliere, educare amenajaăilor sportive sau a locurilor de 

Lucrările propuse se vor realiza în pentru părinţi sau reprezentanţi legali ai joacă.
volumul construit existent şi nu vor acestora. Centrul Comunitar Oborul Nou  modifica suprafaţa construita a 

funcţionează şi va funcţiona în obiectivului, de 239,73 mp.
Proiectul propune: continuare în subordinea Direcţiei de 

B. Înfiinţarea unor spaţii destinate Asistenţă Socială Călăraşi. Solicitantul va A. Modernizarea centrului comunitar 
activităţilor sportive şi de recreere pe asigura în continuarea alocarea bugetară existent prin lucrări de 
terenul liber de construcţii aflat lângă corespunzatoare pentru desfăşurarea recompartimentare a construcţiei 
clădirea Centrului. activităţilor ce se vor desfăşura în cadrul existente, pentru asigurarea unei noi 

Centrului comunitar.-în zona de vest a terenului se va organizări a activităţilor, inclusiv 
amenaja o zonă destinată activităţilor amenajarea unui cabinet medical care să BIROUL DE PRESĂ

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, 
Vasile Iliuţă, susţine prin intermediul unei 
postări pe pagina personală de facebook că 
de la preluarea mandatului şi până în 
prezent a iniţiat împreună cu echipa din CJ 
un amplu program de investiţii în 
infrastructura spitalicească din judeţ, 
promovând şi o politică activă de 
încurajare şi motivare a personalului 
medical.
“Din convingerea că accesul la sănătate 
este un drept garantat, nicidecum vreun 
privilegiu, am început, împreună cu echipa 
de la Consiliul Judeţean Călăraşi, un 
program ambiţios de investiţii în spitalele 
din Călăraşi şi de încurajare a personalului 
medical. Rezultatele se văd şi sunt 
apreciate deja de pacienţi, dar şi de cei 
care lucrează în spitalele din judeţ.
La Spitalul Judeţean am renovat Unitatea 
de Primiri Urgenţe, precum şi opt săli de 
operaţie, care au fost dotate cu aparatură 
nouă, de cea mai bună calitate, după o Călăraşi. Pe agenda mea se află încă trei proiecte 
investiţie de 4 milioane de euro. importante, la care deja se lucrează pentru De la preluarea mandatului, am acordat 

obţinerea finanţării: dotarea cu aparatură Tot la Spitalul Judeţean, am cumpărat personalului medical tichete de masă, 
nouă a întregului Spital Judeţean, computer tomograf, ecografe moderne, vouchere de vacanţă, iar, din martie 2018, 
anveloparea clădirii şi construirea unei dar şi un RMN pentru care am amenajat am decis ca salariile corpului medical să fie 
aripi noi. Sunt investiţii care depăşesc 30 spaţiul necesar funcţionării lui în condiţii plătite la nivelul anului 2022, acordând 
de milioane de euro, pentru care ne optime şi de maximă siguranţă. sporurile la maximum posibil, conform 
luptăm să obţinem sprijin intern şi extern.prevederilor legale.Spitalelor de Pneumoftiziologie şi 
Pas cu pas vom investi şi în reţeaua de Psihiatrie, aflate şi ele în subordinea Sunt mândru să vă anunţ că, astăzi, 
sănătate din oraşele mici şi comunele din instituţiei pe care o conduc, le-am majorat Călăraşiul este printre puţinele judeţe din 
judeţ. Şi aici este nevoie de aparatură nouă bugetele, cu peste 1 milion de lei, astfel ţară care construieşte şi cumpără locuinţe 
şi de condiţii mai bune de lucru, pentru ca încât să răspundă cât mai bine nevoii reale de serviciu pentru personalul medical.
medicii şi asistentele să rămână să-i pe care o au pacienţii. Grija pe care eu şi echipa mea o acordăm 
îngrijească pe pacienţii de acasă.Pentru a corecta o nedreptatea care, cred personalului medical a stârnit interesul 
Dragii mei, sănătatea şi bunăstarea merg eu, li se face medicilor şi asistentelor de medicilor tineri, care decid în număr tot 
mână în mână, iar eu sunt convins că către Guvern, şi anume introducerea mai mare să vină să lucreze la Spitalul 
împreună vom reuşi să facem performanţă normei de hrană în cuantumul sporurilor Judeţean. Numai în ultimii doi ani, s-au 
şi să devenim un reper şi pentru judeţele de 30%, am decis să le acord un stimulent angajat 29 de medici de specialitate, 
din jur.financiar - echivalent cu un salariu minim români şi străini.

pe economie - pentru luna ianuarie 2019, Voi continua să vă informez în legătură cu Ştiu că mai sunt multe de făcut. Dar mai 
odată cu aprobarea bugetului judeţului investiţiile şi proiectele mele şi ale echipei ştiu că, împreună cu echipa mea, vom 
Călăraşi. Totodată, voi înainta ministrului pe care o conduc. Aştept sugestii şi din munci să ducem la îndeplinire ceea ce ne-
Sănătăţii o petiţie cu revendicările partea dumneavoastră.” a scris Iliuţă pe am propus pentru revitalizarea sistemului 
sindicatului din cadrul Spitalului Judeţean pagina de Facebook.de sănătate.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, alături 
de vicepreşedintele Valentin Barbu şi administratorul 
judeţului, Bogdan Georgescu, a primit, luni, 18 februarie, 
delegaţia Sindicatului din cadrul Spitalului Judeţean Călăraşi.
Sindicaliştii, asistente medicale şi personal auxiliar medical, 
sunt nemulţumiţi de reducerea veniturilor din cauza aplicării 
legii 153/ 2017, care prevede introducerea normei de hrană în 
cuantumul sporurilor de 30%.
Conducerea instituţiei noastre, la solicitarea sindicatului, o să 
înainteze Ministerului Sănătăţii o petiţie cu toate doleanţele 
oamenilor, soluţia temporară găsită de preşedintele Iliuţă fiind 
aceea de acordare a unui stimulent financiar pe luna ianuarie 
2019, echivalent cu un salariu minim pe economie odată cu 
aprobarea bugetului judeţului Călăraşi, în conformitate cu 
legea sănătăţii.
"De la preluarea mandatului de preşedinte am avut o grijă 
deosebită pentru spital. Am acordat tichete de masă, vouchere 
de vacanţă, din martie 2018 mi-am dat acordul ca salariile 
corpului medical să fie plătite la nivelul anului 2022, am 
acordat sporurile, conform prevederilor legale, la maximum 
posibil. Sindicaliştii au înţeles că noi, administraţia judeţeană, 
nu putem schimba legi. În schimb, o să-i sprijinim ca vocea lor 
sa fie auzită la nivel central", a spus şeful executivului, Vasile 
Iliuţă.                        

Sursa Facebook Consiliul Judeţean Călăraşi

Gândeşte-te vara sau şi iarna, o zi, două, nu 
mai zic trei să nu ai apă la robinet. Gândeşte-
te că toate lucrurile astea ni se par normale.

î Sau ar trebui să funcţioneze normal…

Vreau să spun că toate lucrurile astea costă 
fantastic de mult şi de ele trebuie să avem Încercăm să amplasăm şi nişte automate prin cineva 2-3 săptămâni în oraş, gândeşte-te să În interviul acordat mai jos, 
grijă. Grijă pe care nu o avem, zi de zi stricăm, care cetăţenii să depună nişte deşeuri şi să fie şi vară dacă vrei şi atunci o să vezi că nu o viceprimarul municipiului Călăraşi, aşteptările fiecăruia dintre noi sunt mari, în primească un voucher, încercăm tot felul de să mai poţi să ieşi din casă. E o mare 

Viorel Ivanciu, a declarat că schimb cred ar trebui ca şi comunitate să chestii dar de bază rămân şcoala, 
arătăm ca o comunitate.problema colectării selective parteneriatul cu şcolile, cu liceele şi creşterea 

nivelului nostru de înţelegere că trăim şi gunoiului este o prioritate a î Sigur, dar cred că şi dumneavoastră, prin 
respirăm într-un oraş pe care îl avem mai intermediul Poliţiei Locale, puteţi să Executivului însă ea nu poate fi 
curat. Indiferent de cine e la conducerea deveniţi mai severi şi să sancţionaţi conform soluţionată doar cu REBU ci cu Primăriei cred că în mare parte depinde şi de Legii acolo unde se întâmplă astfel de 

participarea efectivă a tuturor noi toţi. Sper ca oamenii să înţeleagă şi să nu derapaje.
mai cheltuim bani la primărie foarte mulţi pe călărăşenilor.

De acord cu tine, eu sunt adeptul ordinii şi faptul că acest gunoi care nu este depozitat 
disciplinei, a respectării regulilor chiar dacă î Domnule viceprimar, în 2018, o problemă în acele containere se numeşte gunoi 
uneori nici mie nu-mi convin aceste reguli dar gravă care trebuie rezolvată a fost cea a abandonat, aşa este denumirea, colectat de 
sunt adeptul lor şi oricând voi face echipă cu colectării selective a gunoiului. Probabil că REBU la o sumă mult mai mare decât restul 
nişte oameni care merg pe aceste principii. vor apărea noi și noi probleme în gunoiului. După care Primăria, prin legea 
Din păcate, în viaţa reală lucrurile sunt puţin continuare. Ce se va întâmpla în acest an? deşeurilor, este obligată să dea o comandă, 
mai complicate. Totuşi, aş vrea să transmit un gunoiul nu poate să rămână acolo şi să fie Este o problemă foarte grea pe care prin 
semnal tuturor celor care ne citesc, că nu colectat dar e un preţ fantastic de mare şi educație, dar și prin măsuri mult mai dure 
există altă cale de a rezolva problemele. Am atunci banii din bugetul primăriei se duc pe decât până acum, o vom putea rezolva. În 
fost în Italia şi erau stresaţi că trebuie să tot felul de chestii de genul colectarea sensul că noi, cetățenii, avem așteptări foarte 

gunoiului neselectivă, abandonat, pe apa pe pună deşeurile într-un numit container şi mari de la alții, mai puțin de la noi. Avem 
care o consumăm ineficient, pe reparaţii şi pe într-o anumită ordine. Ei sunt la alt nivel de așteptări mari de la Primărie. Primăria, în 
tot felul de lucruri pe care le stricăm zi de zi. educaţie. Noi nu avem niciun fel de stres, nici nenorocire, o calamitate, gândeşte-te să nu schimb, nu poate să rezolve doar cu REBU 
Şi, în loc să folosim acei bani puţini de care unde tragem maşina, nici unde aruncăm pot să plătesc un serviciu, e drept care această problemă ci trebuie să facem un 
vorbeam pe investiţii noi, pe lucruri gunoiul, nici să nu stricăm mobilierul stradal. trebuie îmbunătăţit. Gândeşte-te că nu pot parteneriat cu societatea civilă, cu școlile, cu 
folositoare, folosim o mare sumă de bani în să plătesc iluminatul public, da? Iluminatul Deci nu avem niciun stres. Nu avem educaţia toți călărășenii dacă vrei. Sigur, aici și 
reparaţii. public în municipiul Călăraşi costă în jur de 24 în sensul ăsta. Poate că şi şcoala trebuie să primăria și REBU mai au de lucru, nici ei nu şi-

miliarde lei într-un an. Gândeşte-te că nu pot facă mai mult, poate că noi şi Poliţia Locală au făcut treaba: trebuie să comunicăm mai Mă întrebaţi de investiţiile noi care să sară în 
să plătesc o firmă sau o acţiune de tăiat mult! Încercăm amplasarea şi am şi prins în ochi cetăţeanului. Eu aş începe puţin treaba trebuie să facem mai mult, cu siguranţă da, 
pomi, de tăiat crengi, de marcaje rutiere, de proiectul de buget două unităţi subterane de altfel, sau invers dacă vrei. Mie mi-ar trebui pentru că oamenii aşteptă foarte multe de la 
apă pluvială la Ecoaqua, de tot ce înseamnă colectare a deşeurilor ca să vedem cum în primul rând bani, ca Primărie, să plătesc noi. Da, sunt adeptul luării unor măsuri mult 
Ecoaqua care să-mi alimenteze oraşul cu apă. funcţionează într-o zonă mai aglomerată. gunoiul. Gândeşte-te să nu-mi ia gunoiul mai drastice.

Venim în sprijinul călărăşenilor din zonele de case cu 
informaţia potrivit căreia operatorul de salubrizare REBU 
a reluat, din data de 21 februarie, proiectul de colectare 
separată a deşeurilor reciclabile - „Sacul Galben”.

În cadrul proiectului, fiecare gospodărie din zona de case 
va primi săptămânal, GRATUIT, din partea REBU, câte un 
sac de 120 l destinat EXCLUSIV colectării materialelor 
reciclabile - plastic, metal, hârtie, carton.

Deşeurile din sticlă se vor depozita în containerele special 
amplasate pe raza Municipiului Călăraşi.

Călărăşenii sunt rugaţi să să respecte zilele de ridicare şi 
să folosească în mod corespunzător Sacii Galbeni 
destinaţi colectării materialelor reciclabile (deşeurile 
destinate reciclării trebuie să fie presate, curate, fără 
lichide şi necontaminate cu resturi organice).

Sursa Facebook Primăria Municipiului Călăraşi

n Consiliul Judeţean Călăraşi n Călăraşi n Primăria Călăraşi

Griviţa, Prelungirea Bucureşti şi B-dul. Republicii. 
Dacă am reuşi, măcar cele 3 străzi să le facem cu 
firme de calitate, şi cel mai important să 
angajăm diriginţi de şantier bine pregătiţi, astfel 
încât constructorul să execute cum e trecut în 
proiect, ar fi mare lucru. Dar, ar mai fi o condiţie! Fostul viceprimar al municipiului Călăraşi, Virgil să analizez bine situaţia, observ că cetăţenii din 
Şi acel proiect să fie supus unei analize de către Măgureni au fost „invitaţi” la discuţii la Primărie Dumbravă a declarat în interviul de mai jos că 
specialişti. După părerea mea, se comite o mare şi în urma acestui dialog li s-a promis că se va „intenţia” Executivului Primăriei Călăraşi de a 
greşeală atunci când se scoate la licitaţie, la face canalizarea, ceea ce mă face să cred că are include în lista de investiţii pe acest an şi 
pachet, proiectarea şi execuţia.o mare legătură cu campania electorală.execuţia canalizării în cartierul Măgureni are un 

puternic iz electoral. Dumbravă îi reaminteşte Îmi pun problema ca un simplu cetăţean: De ce Adică, acel constructor, el centrează, tot el dă cu 
primarului Drăgulin că în ianuarie 2016 a nu s-a putut atunci să se facă aceste lucrări când capul! Nu cred că-i în regulă chiar dacă se pun 

investiţia a fost aprobată prin Hotărâre de propus un amendament în cadrul proiectului de anumite condiţii. Ce condiţii ştie să pună 
Consiliu Local şi se poate acum, când se apropie buget care a şi fost adoptat de consilierii locali funcţionarul din Primărie legat de străzi? În 
campania electorală?potrivit căruia au fost alocate sumele necesare opinia mea, ar trebui scoasă la licitaţie 

pentru demararea investiţiei însă lucrările n-au Mi-am scos chiar un extras din procesul verbal al proiectarea şi altcineva să facă execuţia, astfel 
demarat nici până în ziua de azi. Pe de altă şedinţei din ianuarie 2016, pe care, cred că am încât dirigintele de şantier, care o fi el, şi 
parte, Dumbravă speră ca o cotă importantă să-l prezint cetăţenilor. Se vede acolo proiectantul, prin asistenţa tehnică pe care 
din bugetul pentru investiţii să fie alocată amendamentul depus de mine cu suma alocată trebuie să o asigure, să scoată un lucru de 

pentru începerea lucrărilor de canalizare în calitate, până la urmă. Scuzaţi-mi limbajul pentru reabilitarea şi modernizarea 
cartierul Măgureni. colocvial, părerea mea e că e o „golănie”. Nu e principalelor artere din Călăraşi: Str. Griviţa, dumneavoastră aţi tras semnale de alarmă cu 

vorba de scurtarea termenelor dacă scoatem la Prel Bucureşti şi B-dul Republicii, aflate într-o privire la importanţa acestor lucrări. î Vineri, primarul Drăgulin spunea că pentru 
pachet proiectarea plus execuţia. Nu e aşa! stare accentuate de degradare. 2019, bugetul pentru investiţii ar fi cifrat la 150 

Ce pot să zic… Faptul că se face o investiţie e un Proiectul tehnic să fie făcut de specialişti astfel de miliarde lei vechi. Această sumă s-ar 
lucru bun. Faptul că această investiţie trebuia încât cel care face execuţia să fie atent controlat compune, foarte probabil, din restul creditului î Domnule Dumbravă, încă nu s-a aprobat făcută din 2016, cred că nu mai e un lucru bun. atât de dirigintele de şantier cât şi de proiectant. de 250 de miliarde lei vechi, adică 120 mil. lei bugetul local. E drept că la nivel naţional, Legea Spun acest lucru deoarece în 2016 în calitate de Atunci vor scoate lucruri bune. Cei de la Primărie vechi şi din excedentul bugetar de 30 miliarde bugetului adoptată de Parlament a fost atacată viceprimar, în cadrul Consiliului Local, am insistat pun 5 condiţii acolo, nici ei nu înţeleg de ce, şi lei vechi. N-o să vedem, probabil, nici un leu de preşedintele Iohannis la CCR. În plan local, mult pentru execuţia canalizării în cartierul ne trezim apoi că după 2 ani reparăm strada. E o alocat din impozitele şi taxele locale, semn că adoptarea bugetului mai durează, cel puţin o Măgureni, pe cele două străzi principale, Păcii şi mare prostie pentru că prin caietul de sarcini, banii se vor duce în primul rând pe plata lună. Au fost, însă, creionate principalele Petroşani, plus cele adiacente. neapărat trebuie impusă o garanţie. Cum să dai salariilor angajaţilor primăriei şi pentru 

obiective pe care Executivul Primăriei Călăraşi pentru străzi, doar 2 ani garanţie? Păi din start, acoperirea altor cheltuieli importante. Ce Într-una din şedinţele de Consiliu Local, în 2016, le are în vedere pentru acest an. Unul dintre ele parcă îi sugerezi constructorului să facă lucrări părere aveţi? E o sumă mică, mare?la începutul anului, am făcut un amendament ar fi şi canalizarea din cartierul Măgureni. de proastă calitate. Unii invocă legea... O prostie, adoptat de consilieri prin care s-au aprobat Dacă 150 de miliarde lei vechi ar fi banii pentru 
tu trebuie să-i impui termenele dacă vrei Cum comentaţi această „intenţie” a sumele necesare începerii lucrărilor. Domnul investiţii şi ei ar fi direcţionaţi spre repararea 
calitate. Dă-i 5 ani, 10 ani garanţie şi atunci vei Executivului, deşi investiţia fusese bugetată primar de atunci, dar şi de acum, a considerat-o drumurilor, părerea mea e că e o sumă 
vedea că lucrurile se schimbă în bine.încă din urmă cu 3 ani? În ultima perioadă chiar ca pe o glumă şi iată că nu a realizat-o. Dacă stau arhisuficientă pentru rezolva problema străzii 

După ce marţi a anunţat că proiectul "Îmbunătăţirea siguranţei 
navigabilităţii în zona transfrontalieră", depus prin Programul 
Interreg, a fost aprobat spre finanţare, conducerea Consiliului 
Judeţean Călăraşi bifează, astăzi, o nouă “realizare”: S-a 
semnat contractul de lucrări pentru drumul judeţean 411!
“În scurt timp pe segmentul Chirnogi - Radovanu - Crivăţ - 
limita judeţului vor începe lucrările de modernizare, o 
investiţie aşteptată de multă vreme de călărăşenii care 
locuiesc în această zonă.
Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, a 
cerut constructorului termene clare de execuţie a lucrării şi 
profesionalism în desfăşurarea întregii lucrări.
Drumul judeţean 411 se află pe lista obiectivelor de investiţii 
finanţate prin Programul naţional de dezvoltare locală şi are 
o valoare totală de 24.189.953,40 lei. Durata de execuţie este 
de 24 de luni.” este mesajul transmis pe pagina oficială de 
facebook a Consiliului Judeţean Călăraşi.

V. Iliuţă: Împreună cu echipa de la Consiliul 
Judeţean am început un program ambiţios de 

investiţii în spitalele din Călăraşi

Virgil Dumbravă: În 2016, în calitate de viceprimar, 
am insistat mult pentru execuţia canalizării în Măgureni

S-a semnat contractul      
de lucrări pentru drumul 

judeţean 411

V. Iliuţă: Sindicaliştii au înţeles 
că noi, administraţia judeţeană, 

nu putem schimba legi

V. Ivanciu: Primăria nu poate rezolva doar cu 
REBU problema colectării selective a gunoiului

Primăria a depus proiectul cu titlul 
„Modernizare Centru comunitar existent şi 
amenajare zone adiacente (Oborul Nou)“

REBU a reluat proiectul 
de colectare separată a 
deşeurilor reciclabile - 

„Sacul Galben”

Primăria plănuieşte 
după 10 martie să 

declanşeze campania 
de plombări asfaltice
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