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Miercurea trecută s-a 
desfăşurat în sala de şedinţe a 
Primăriei Călăraşi şedinţă 
tehnică legată de începerea 
lucrărilor din proiectul 
“Amenajare peisagistică Bd. 
Nicolae Titulescu”

“Au participat colegi din PMC, 
reprezentanţi ai proiectantului, 
constructorului, dirigintelui de şantier 
şi ai furnizorilor de utilităţi şi de 
telecomunicaţii. Ordinul de începere a 
lucrărilor se preconizează a fi emis în 
jurul datei de 15 Martie. Apelăm la 
înţelegerea locuitorilor din zonă şi ne 
cerem scuze pentru inconvenientele 
ce vor fi create, însă asemenea lucrări 
de infrastructură sunt menite să 
aducă un plus de confort, atât pentru 
locuitorii zonei, dar şi călărăşenilor 
care tranzitează această arteră de 
circulaţie. Valoarea de contract este Bulevardului Nicolae Titulescu, între scurgerea apelor, relocarea instalaţiei 
de 6.230.128,19 lei fără TVA, iar străzile Cornişei şi Locomotivei (pe o de iluminat, montare de mobilier 
termenul de execuţie este de 24 de lungime de 826,50 m. l.), însemnând stradal.” se arată în mesajul postat pe 
luni. Lucrările constau în carosabil, parcări, trotuare, zone verzi, pagina oficială de Facebook a 
modernizarea şi amenajarea intersecţiile cu străzile laterale, Primăriei Călăraşi.

n Primăria Călăraşi

Drumul Judeţean 305 Fântâna mici, pontoane plutitoare, docuri, lucrează pentru obţinerea Preşedintele Consiliului Cred că perioada 
Doamneirampe de lansare. Va fi amenajat şi finanţării: dotarea cu aparatură Judeţean Călăraşi, Vasile petrecută până acum la un atelier pentru reparaţii, vor nouă a întregului Spital Judeţean, Drumul Judeţean DJ 307 A Iliuţă, a dialogat din nou 

exista şi spaţii comerciale.... Pe anveloparea clădirii şi construirea Independenţa – Potcoava CJ a arătat că sunt mai 
cu călărăşenii prin unei aripi noi. Sunt investiţii care mult un om al faptelor intermediul Arena Media depăşesc 30 de milioane de euro, 

decât al vorbelorpentru care ne luptăm să obţinem prezentând succint 
sprijin financiar intern şi extern. De proiectele prezente şi Veţi mai candida pentru încă un 
la preluarea mandatului, am mandat de preşedinte al viitoare aflate în agenda 
acordat personalului medical Consiliului Judeţean? sa. tichete de masă, vouchere de 

În urmă cu cinci ani, mi-am luat un 
vacanţă, iar, din martie 2018, am 

angajament şi le-am făcut o 
decis ca salariile corpului medical să Domnule preşedinte Iliuţă, ce 

promisiune oamenilor din Călăraşi. 
fie plătite la nivelul anului 2022, aduce nou primăvara la Consiliul 

M-am angajat să lucrez pentru 
acordând sporurile la maximum Judeţean Călăraşi? 

bunăstarea judeţului şi le-am 
posibil, conform prevederilor Primăvara aduce fapte bune pentru promis că voi face din Călăraşi un 
legale. Datorită investiţiilor pe care locuitorii judeţului Călăraşi. Recent loc în care se poate trăi decent şi 
le-am făcut am reuşit să atragem şi am prezentat public o nouă civilizat. Îmi doresc să continui 
medici specialişti la Spitalul achiziţie făcută pentru acest proiect în primul rând 
Judeţean. Inspectoratul pentru Situaţii de datorită legăturii afective pe care o 
Încă un lucru important. Pentru a Urgenţă. Este vorba despre un am cu aceste locuri şi oameni. 
corecta o nedreptatea care, cred echipament nou, modern, pentru Împreună cu echipa mea şi cu 
eu, li se face medicilor şi transportul, în condiţii de maximă sprijinul călărăşenilor putem să 
asistentelor de către Guvern, şi siguranţă, a muniţiei neexplodate. facem din Călăraşi unul din cele mai 
anume introducerea normei de Achiziţia a fost posibilă în urma scurt toate dotările necesare unei Drumul Judeţean DJ 313 Ogoru. bune locuri de trăit din România. 
hrană în cuantumul sporurilor de unui parteneriat / proiect româno – port turistic şi de agrement.  Noi Investiţiile în infrastructura Cred că perioada petrecută până 
30%, am decis să le acord acestora bulgar. Consiliul Judeţean Călăraşi a trebuie să valorificăm la maximum judeţului vor continua şi anul acum la CJ a arătat că sunt mai mult 
un stimulent financiar - echivalent contribuit cu mai bine de 80 la sută beneficiile pe care ni le oferă acesta. De ce? Ele reprezintă, în un om al faptelor decât al vorbelor.
cu un salariu minim pe economie - din sumă: 2,8 milioane de euro din natura, în speţă Dunărea, la opinia mea, pe lângă un indicator al 
pentru luna ianuarie 2019, odată cu 3,8 milioane, cât este valoarea Călăraşi; iar prin acest proiect exact Epoca gloriosului vieţii civilizate, o resursă vitală 
aprobarea bugetului judeţului proiectului. asta facem: construim un port pentru atragerea de investiţii politician a apus odată Călăraşi. În plus, după o discuţie cu După cum bine ştiţi eu sunt mai modern care să reprezinte o punte româneşti şi străine în judeţ. 
sindicatul Spitalului, după ce am cu aflarea rezultatelor mult un om al faptelor decât al de legătură între noi şi turiştii Încă o dovadă că muncim pentru 
înţeles clar ce îi nemulţumeşte pe vorbelor, însă unele lucruri trebuie români sau străini şi de ce nu, între locuitorii municipiului şi judeţului alegerilor parlamentare
medici, am decis să îi sprijin şi să spune clar. noi şi potenţialii investitori. Călăraşi şi avem grijă să le 
fac o petiţie cu revendicările lor pe Aţi trecut printr-o perioadă de Am la Consiliul Judeţean o echipă asigurăm o viaţă mai bună o 
care am semnat-o şi am trimis-o dispute politice, colegi din partid Bugetul alocat în 2017   de oameni responsabili, reprezintă demersurile pentru 
Ministrului Sănătăţii. care vă vroiau acasă. Ce s-a profesionişti, iar împreună cu şi 2018 lucrărilor de preluarea la Consiliul Judeţean a 

întâmplat?Despre Secţia de Neurologie acum. această echipă am reuşit să mişcăm Drumului Siderca şi modernizarea asfaltare: peste 19 Nu numai că vom menţine în Da, au fost destule şicane nedemne lucrurile în direcţia cea bună. Iar lui. Lucrările presupun: lărgirea 
Spitalul Judeţean secţia de de funcţia pe care o deţin. Cred că a milioane leioamenii văd şi apreciază asta: de la carosabilului la patru benzi, 
Neurologie. Mai mult, în curând fost teama de subordonare, eu nu investiţiile în spitalul judeţean montarea separatoarelor de drum, Infrastructura este un subiect de secţia va avea patru medici şi o linie sunt un executant. N-am fost Călăraşi, unde sunt echipamente a indicatoarelor rutiere, trasarea interes general, pentru că ne lovim de gardă. Astăzi, asistenţa medicală medicale noi, aparat RMN, niciodată! De la preluarea marcajelor rutiere, instalarea de ea în fiecare zi. Aveţi un plan de este asigurată de un medic computer tomograf, secţii mandatului, am lăsat orgoliile panourilor indicatoare, precum şi asfaltări pentru anul acesta? specialist de la Spitalul Bagdasar reabilitate, sală de operaţii politice deoparte şi "am executat" iluminarea drumului. Va fi o 
Arseni din Bucureşti, pentru care Ştiţi bine că în urmă cu 3 ani am modernă şi unde urmează să doar ce a fost bun, în sprijinul investiţie de aprox. 500 de mii de 
am tot respectul şi pe care o asigur promis călărăşenilor că vor circula începem construirea unui nou corp, comunităţii. De aici a venit euro, din bugetul Consiliului 
de sprijinul meu necondiţionat pe drumuri mai bune şi mai sigure. până la infrastructura judeţeană supărarea şi toate atacurile de pe Judeţean Călăraşi. 
pentru binele pacienţilor. Astăzi pot spune cu mândrie că ne mult îmbunătăţită. toate fronturile. Călărăşenii şi-au 

apropiem de acest obiectiv Secţia de Neurologie     pus speranţa în mine după 12 ani în Aş vrea să vorbim despre stadiul Bugetul va fi corelat      îndrăzneţ. În judeţ, unde este care administraţia judeţeană a proiectelor în curs precum şi de va avea 4 medici şi o 
responsabilitatea noastră, a celor cu nevoile pe care însemnat doar interes personal. cele ce urmează a fi implementate. linie de gardăde la Consiliul Judeţean, s-au făcut Epoca gloriosului politician a apus Ce veşti aveţi despre Portul Turistic echipa le areşi vor continua să se facă lucrări. odată cu aflarea rezultatelor de Agrement? S-a vorbit în ultima perioadă 
Numai în anul 2017, Consiliul Un alt subiect important pe alegerilor parlamentare. Faptul că mult despre Spitalul Judeţean Foarte important! Până în acest Judeţean Călăraşi, prin Societatea agenda călărăşenilor este sportul, după 12 ani, intri la redistribuire Călăraşi, cu precădere despre moment am reuşit să atragem de Drumuri, a efectuat lucrări la cu precădere echipa de fotbal spune mai multe decât aş putea eu desfiinţarea secţiei de peste 180 de milioane de euro peste 24 de drumuri judeţene, Dunărea Călăraşi. Aveţi un plan declara.Neurologie...pentru realizarea proiectelor pentru care a alocat un buget de financiar pentru echipă? Investiţiile în sănătate au Cine vroia să mă trimită acasă? Cel Consiliului Judeţean. Avem, în acest peste 9 milioane de lei. În 2018, am Atât eu, cât şi Consiliul Judeţean reprezentat o prioritate încă de la care a lăsat spitalul în mizerie şi moment, o capacitate reală de a suplimentat bugetul la peste 10 vom continua să fim alături de începutul mandatului meu, iar judeţul în Evul mediu? absorbi bani esenţiali pentru milioane de lei. echipele din Călăraşi, pentru a le rezultatele se văd şi sunt apreciate dezvoltarea judeţului nostru, Din fericire oamenii simt jocurile 
Am reuşit să asfaltăm: oferi condiţiile necesare să facă şi de pacienţi şi de medici. La datorită profesioniştilor de la politice, electoratul nu mai este cel 

performanţă şi să aducă bucurie Spitalul Judeţean am renovat Consiliul Judeţean. În foarte multe Drumul Judeţean 305 Valea de acum 20 de ani. Sunt mulţumit 
suporterilor din judeţ. Unitatea de Primiri Urgenţe, am cazuri, suntem deja în faza de Presnei – Gurbăneşti în lungime de că am susţinerea călărăşenilor 

cumpărat ecografe moderne şi  implementare a proiectelor, astfel Pentru că m-aţi întrebat de 5,5 km, care a necesitat o finanţare pentru că promisiunile mele se văd 
Computer Tomograf. Am cumpărat că ele vor deveni, în curând, vizibile Dunărea Călăraşi. Implicarea de 3,4 milioane lei în fapte. Între timp unii mai albesc 
RMN şi am amenajat şi spaţiul în viaţa oamenilor, în alte cazuri Consiliului Judeţean se vede deja: un pic că nu le reuşesc strategiile.Drumul Judeţean 307 A Vâlcelele – necesar pentru ca acest suntem în faza de scriere a există nocturnă, avem o suprafaţă Nu vom încheia dialogul nostru Vlad Ţepeş, cu o lungime de 7,4 echipament de înaltă performanţă proiectelor. de joc modernă, dar avem, desigur, înainte de a transmite un mesaj km, pentru care am investit 4,7 să funcţioneze la parametri optimi şi ambiţii pe măsura investiţiilor Punctual despre ce m-aţi întrebat... pentru călărăşeni.milioane de lei şi în codiţii de maximă siguranţă. făcute şi pe care vom continua să le Portul Turistic de Agrement este un Am un singur gând pentru Drumul Judeţean 310 DN 21 – De curând am renovat complet şi facem. Consiliul Judeţean va proiect pe care l-am depus pentru călărăşeni: să aibă încredere că la Mănăstirea Radu Negru, cu o am dotat blocul operator, ceea ce continua să fie alături de echipă. finanţare la finalul anului 2018, la Călăraşi se poate trăi decent şi lungime de 2,4 km, după o înseamnă că 8 săli de operaţii au Suntem în legătură permanentă cu Ministerul Turismului. Proiectul civilizat, aşa cum ei îşi doresc şi aşa investiţie de 1,7 milioane lei. acum aparatură nouă, modernă, de conducerea Clubului şi cu este inclus în Masterplanul pentru cum merită. Mai sunt multe de înaltă performanţă, care le permite antrenorul Dan Alexa. Cât despre turism, iar valoarea lui se ridică la Alte drumuri judeţene pe care se făcut, dar ceea ce am realizat până medicilor să salveze vieţi. A fost o buget, vă asigur că acesta va fi peste 86,5 milioane de lei. Ce circulă acum mai bine datorită acum ar trebui să le dea speranţă investiţie de 4 milioane de euro. Pe corelat cu nevoile pe care echipa le presupune proiectul: amenajarea lucrărilor în valoare de peste 1 că vor veni vremuri şi mai bune. agenda mea se află încă trei are pentru a se rămâne în unui acvatoriu cu o capacitate de milion de lei pe care le-am realizat 
proiecte importante, la care deja se continuare în Liga 1. Vă mulţumesc!aprox. 230 de ambarcaţiuni medii şi sunt: 
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Vasile Iliuţă: Am reuşit să atragem peste 180 de milioane 
de euro pentru realizarea proiectelor Consiliului Judeţean

Primăria Municipiului Călăraşi vă invită, în data de 19 martie 2019, la ora 16.30, în 
sala de şedinţe a instituţiei, la o dezbatere publică având ca temă evoluţia 
preţurilor la apă, canalizare şi gunoi.

Invitaţia este adresată către reprezentanţii Asociaţiilor de proprietari, societăţii 
civile, mass-mediei şi călărăşenilor, atât din zona de case, cât şi cea din zona de 
blocuri.

Vă aşteptăm să participaţi la această întâlnire pentru a clarifica anumite aspecte 
legate de evoluţia acestor preţuri.

În atenţia solicitanţilor de teren atribuit tinerilor în proprietate personală în suprafaţă de până la 300 mp, 
vederea construirii de locuinţe proprietate personală, pentru întocmirea listei de priorităţi/repartiţie.
conform prevederilor Legii nr. 15/2003 Dosarele necompletate în termenul de mai sus vor 

rămâne în evidenţa Comisiei până la soluţionare.Comisia numită în baza HCL nr. 94  din 28.07.2016, 
aduce la cunoştinţă tinerilor care au cereri/dosare Relaţii suplimentare puteţi obţine la Biroul Fopnd 
depuse pentru atribuirea unui teren în vederea Funciar, Registrul Agricol şi Cadastru din Cadrul 
construirii de locuinţe proprietate personală conform Primăriei Municipiului Călăraşi sau pe site-ul 

www.primariacalarasi.ro la rubrica Direcţiile prevederilor Legii nr. 15/2003, să se prezinte la Biroul 
Primăriei/Direcţia Juridică şi Administraţie Locală/Biroul Fond Funciar, Registrul Agricol şi Cadastru, din cadrul 
Fond Funciar, Registrul Agricol şi CadastruPrimăriei Municipiului Călăraşi, până la data de 

18.03.2019, în vederea completării dosarelor de Preşedinte,
atribuire a unui teren pentru construirea unei locuinţe Coman Dragoş Florin

Vineri, 15 martie, cu începere de la ora 14.00, 
în sala de spectacol Barbu Ştirbei a Centrului 
Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, 
Primăria Municipiului Călăraşi organizează 
cea de-a VII-a ediţie a evenimentului 
Sărbătoarea Primăverii, care se va desfăşura, 
şi în acest an, sub forma unui spectacol-
concurs intitulat ”Câştigă pentru şcoala ta”.
S-au înscris până în acest moment 16 unităţi 
şcolare, cu aproximativ 225 de elevi şi 
preşcolari, competiţia urmând a se desfăşura 
pe două secţiuni: grădiniţe+clasele I-IV şi 
secţiunea clasele V-VIII+licee. Fiecare echipă 
va prezenta un moment artistic de maxim 5 
minute. Se anunţă aşadar câteva ore de 
muzică, dans, voie bună, Primăria 
Municipiului Călăraşi pregătind în acest an o 
scenografie deosebită.
Fiecare secţiune din concurs va avea câte o 
echipă câştigătoare, premiile constând într-o 
boxă mobilă cu câte două microfoane 
wireless şi alte accesorii. Marele Trofeu 
”Sărbătoarea Primăverii” va veni alături şi cu 
un pachet interactiv educativ format dintr-un 
videoproiector şi o tablă interactivă cu 
diagonala de 221 cm. Fiecare elev şi preşcolar Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, Casa 
participant va primi din partea Primăriei Corpului Didactic Călăraşi şi Centrul Judeţean 
Municipiului Călăraşi câte un rucsac. de Cultură şi Creaţie Călăraşi.
Partenerii Primăriei Municipiului Călăraşi sunt BIROUL DE PRESĂ

În data de 18 octombrie a.c. va avea loc Agenţia Naţională pentru 
“Bursa Locurilor de Muncă pentru Ocuparea Forţei de Muncă anunţă 
Absolvenţi” dedicată tinerilor absolvenţi, graficul de desfăşurare a burselor 
având drept scop facilitarea accesului locurilor de muncă ce se vor 
tinerilor la locurile de muncă disponibile desfăşura la nivel naţional în acest 
pe piaţa muncii şi interacţiunea directă a 

an.
acestora cu agenţii economici.

Astfel, în data de 12 aprilie 2019, va fi La nivelul fiecărui judeţ, în funcţie de 
organizată la nivel naţional “Bursa 

evoluţia pieţei muncii locale, de condiţiile Generală a Locurilor de Muncă”, al cărei 
locale şi de solicitările agenţilor econmici, obiectiv principal îl constituie creşterea 
vor mai putea fi organizate şi alte tipuri gradului de ocupare al persoanelor aflate 
de burse pentru diferite meserii sau în căutarea unui loc de muncă , prin 

corelarea directă a cererii cu oferta de ramuri de activitate. 
locuri de muncă, existând posibilitatea 

Serviciul Comunicare şi Secretariatul interacţiunii directe dintre angajatori şi 
Consiliului de Administraţiesolicitanţi. 

Executivul Primăriei municipiului Călăraşi a 
postat pe pagina oficială de Facebook stadiul 
principalelor proceduri de achiziţie publică 
aflate în desfăşurare, în acest moment. 

Iată despre ce e vorba:-

- PT+Execuţie reţea canalizare menajeră şi pluvială cartier 
Măgureni - în evaluare oferte

- Lucrări de amenajare Piaţa Unirii (Piaţa Centrală) - 
documentaţia de atribuire a fost transmisă în SICAP

- Execuţie Hală Piaţa Orizont (Hala de legume-fructe Big) - 
în evaluare oferte

- Actualizare PUG pentru municipiul Călăraşi - în evaluare 
oferte

- Execuţie reţea canalizare pluvială strada Locomotivei - în 
evaluare oferte

- Furnizare energie electrică- documentaţie publicată în 
SICAP, data limită de depunere oferte 09.04.2019

- Reţea alimentară cu apă şi canalizare pluvială pe strada 
Pescăruş, tronson cuprins între str. Panduri şi str. General 
C-tin Pantazzi-pregătire documentaţie pentru încărcare 
SICAP

- Modernizare Bazar Big - în evaluare oferte

- Transport public local - se pregăteşte documentaţia de 
atribuire a contractului de delegare pentru HCL

- Dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în municipiul 
Călăraşi - refacere caiet de sarcini cu observaţiile ANAP şi 
republicare în SICAP

- Credit de investiţii - documentaţie publicată în SICAP, 
termen de depunere a ofertelor 20.03.2019

Ordinul de începere a lucrărilor din proiectul 
„Amenajare peisagistică Bd. Nicolae 

Titulescu“ ar putea fi emis pe 15 martie

Comisia de evaluare a solicitanţilor pentru atribuirea de terenuri pentru tineri 
în vederea construirii de locuinţe proprietate personală din municipiul Călăraşi

ANUNŢ

Stadiul principalelor 
proceduri de achiziţie 

publică aflate în desfăşurare

Primăria Călăraşi organizează 
a VII-a ediţie a spectacolului - 

concurs Sărbătoarea Primăverii

Calendarul desfăşurării burselor 
locurilor de muncă în anul 2019

Dezbatere publică pe tema evoluţiei 
preţurilor la apă, canalizare şi gunoi menajer
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Miercurea trecută s-a 
desfăşurat în sala de şedinţe a 
Primăriei Călăraşi şedinţă 
tehnică legată de începerea 
lucrărilor din proiectul 
“Amenajare peisagistică Bd. 
Nicolae Titulescu”

“Au participat colegi din PMC, 
reprezentanţi ai proiectantului, 
constructorului, dirigintelui de şantier 
şi ai furnizorilor de utilităţi şi de 
telecomunicaţii. Ordinul de începere a 
lucrărilor se preconizează a fi emis în 
jurul datei de 15 Martie. Apelăm la 
înţelegerea locuitorilor din zonă şi ne 
cerem scuze pentru inconvenientele 
ce vor fi create, însă asemenea lucrări 
de infrastructură sunt menite să 
aducă un plus de confort, atât pentru 
locuitorii zonei, dar şi călărăşenilor 
care tranzitează această arteră de 
circulaţie. Valoarea de contract este Bulevardului Nicolae Titulescu, între scurgerea apelor, relocarea instalaţiei 
de 6.230.128,19 lei fără TVA, iar străzile Cornişei şi Locomotivei (pe o de iluminat, montare de mobilier 
termenul de execuţie este de 24 de lungime de 826,50 m. l.), însemnând stradal.” se arată în mesajul postat pe 
luni. Lucrările constau în carosabil, parcări, trotuare, zone verzi, pagina oficială de Facebook a 
modernizarea şi amenajarea intersecţiile cu străzile laterale, Primăriei Călăraşi.

n Primăria Călăraşi

Drumul Judeţean 305 Fântâna mici, pontoane plutitoare, docuri, lucrează pentru obţinerea Preşedintele Consiliului Cred că perioada 
Doamneirampe de lansare. Va fi amenajat şi finanţării: dotarea cu aparatură Judeţean Călăraşi, Vasile petrecută până acum la un atelier pentru reparaţii, vor nouă a întregului Spital Judeţean, Drumul Judeţean DJ 307 A Iliuţă, a dialogat din nou 

exista şi spaţii comerciale.... Pe anveloparea clădirii şi construirea Independenţa – Potcoava CJ a arătat că sunt mai 
cu călărăşenii prin unei aripi noi. Sunt investiţii care mult un om al faptelor intermediul Arena Media depăşesc 30 de milioane de euro, 

decât al vorbelorpentru care ne luptăm să obţinem prezentând succint 
sprijin financiar intern şi extern. De proiectele prezente şi Veţi mai candida pentru încă un 
la preluarea mandatului, am mandat de preşedinte al viitoare aflate în agenda 
acordat personalului medical Consiliului Judeţean? sa. tichete de masă, vouchere de 

În urmă cu cinci ani, mi-am luat un 
vacanţă, iar, din martie 2018, am 

angajament şi le-am făcut o 
decis ca salariile corpului medical să Domnule preşedinte Iliuţă, ce 

promisiune oamenilor din Călăraşi. 
fie plătite la nivelul anului 2022, aduce nou primăvara la Consiliul 

M-am angajat să lucrez pentru 
acordând sporurile la maximum Judeţean Călăraşi? 

bunăstarea judeţului şi le-am 
posibil, conform prevederilor Primăvara aduce fapte bune pentru promis că voi face din Călăraşi un 
legale. Datorită investiţiilor pe care locuitorii judeţului Călăraşi. Recent loc în care se poate trăi decent şi 
le-am făcut am reuşit să atragem şi am prezentat public o nouă civilizat. Îmi doresc să continui 
medici specialişti la Spitalul achiziţie făcută pentru acest proiect în primul rând 
Judeţean. Inspectoratul pentru Situaţii de datorită legăturii afective pe care o 
Încă un lucru important. Pentru a Urgenţă. Este vorba despre un am cu aceste locuri şi oameni. 
corecta o nedreptatea care, cred echipament nou, modern, pentru Împreună cu echipa mea şi cu 
eu, li se face medicilor şi transportul, în condiţii de maximă sprijinul călărăşenilor putem să 
asistentelor de către Guvern, şi siguranţă, a muniţiei neexplodate. facem din Călăraşi unul din cele mai 
anume introducerea normei de Achiziţia a fost posibilă în urma scurt toate dotările necesare unei Drumul Judeţean DJ 313 Ogoru. bune locuri de trăit din România. 
hrană în cuantumul sporurilor de unui parteneriat / proiect româno – port turistic şi de agrement.  Noi Investiţiile în infrastructura Cred că perioada petrecută până 
30%, am decis să le acord acestora bulgar. Consiliul Judeţean Călăraşi a trebuie să valorificăm la maximum judeţului vor continua şi anul acum la CJ a arătat că sunt mai mult 
un stimulent financiar - echivalent contribuit cu mai bine de 80 la sută beneficiile pe care ni le oferă acesta. De ce? Ele reprezintă, în un om al faptelor decât al vorbelor.
cu un salariu minim pe economie - din sumă: 2,8 milioane de euro din natura, în speţă Dunărea, la opinia mea, pe lângă un indicator al 
pentru luna ianuarie 2019, odată cu 3,8 milioane, cât este valoarea Călăraşi; iar prin acest proiect exact Epoca gloriosului vieţii civilizate, o resursă vitală 
aprobarea bugetului judeţului proiectului. asta facem: construim un port pentru atragerea de investiţii politician a apus odată Călăraşi. În plus, după o discuţie cu După cum bine ştiţi eu sunt mai modern care să reprezinte o punte româneşti şi străine în judeţ. 
sindicatul Spitalului, după ce am cu aflarea rezultatelor mult un om al faptelor decât al de legătură între noi şi turiştii Încă o dovadă că muncim pentru 
înţeles clar ce îi nemulţumeşte pe vorbelor, însă unele lucruri trebuie români sau străini şi de ce nu, între locuitorii municipiului şi judeţului alegerilor parlamentare
medici, am decis să îi sprijin şi să spune clar. noi şi potenţialii investitori. Călăraşi şi avem grijă să le 
fac o petiţie cu revendicările lor pe Aţi trecut printr-o perioadă de Am la Consiliul Judeţean o echipă asigurăm o viaţă mai bună o 
care am semnat-o şi am trimis-o dispute politice, colegi din partid Bugetul alocat în 2017   de oameni responsabili, reprezintă demersurile pentru 
Ministrului Sănătăţii. care vă vroiau acasă. Ce s-a profesionişti, iar împreună cu şi 2018 lucrărilor de preluarea la Consiliul Judeţean a 

întâmplat?Despre Secţia de Neurologie acum. această echipă am reuşit să mişcăm Drumului Siderca şi modernizarea asfaltare: peste 19 Nu numai că vom menţine în Da, au fost destule şicane nedemne lucrurile în direcţia cea bună. Iar lui. Lucrările presupun: lărgirea 
Spitalul Judeţean secţia de de funcţia pe care o deţin. Cred că a milioane leioamenii văd şi apreciază asta: de la carosabilului la patru benzi, 
Neurologie. Mai mult, în curând fost teama de subordonare, eu nu investiţiile în spitalul judeţean montarea separatoarelor de drum, Infrastructura este un subiect de secţia va avea patru medici şi o linie sunt un executant. N-am fost Călăraşi, unde sunt echipamente a indicatoarelor rutiere, trasarea interes general, pentru că ne lovim de gardă. Astăzi, asistenţa medicală medicale noi, aparat RMN, niciodată! De la preluarea marcajelor rutiere, instalarea de ea în fiecare zi. Aveţi un plan de este asigurată de un medic computer tomograf, secţii mandatului, am lăsat orgoliile panourilor indicatoare, precum şi asfaltări pentru anul acesta? specialist de la Spitalul Bagdasar reabilitate, sală de operaţii politice deoparte şi "am executat" iluminarea drumului. Va fi o 
Arseni din Bucureşti, pentru care Ştiţi bine că în urmă cu 3 ani am modernă şi unde urmează să doar ce a fost bun, în sprijinul investiţie de aprox. 500 de mii de 
am tot respectul şi pe care o asigur promis călărăşenilor că vor circula începem construirea unui nou corp, comunităţii. De aici a venit euro, din bugetul Consiliului 
de sprijinul meu necondiţionat pe drumuri mai bune şi mai sigure. până la infrastructura judeţeană supărarea şi toate atacurile de pe Judeţean Călăraşi. 
pentru binele pacienţilor. Astăzi pot spune cu mândrie că ne mult îmbunătăţită. toate fronturile. Călărăşenii şi-au 

apropiem de acest obiectiv Secţia de Neurologie     pus speranţa în mine după 12 ani în Aş vrea să vorbim despre stadiul Bugetul va fi corelat      îndrăzneţ. În judeţ, unde este care administraţia judeţeană a proiectelor în curs precum şi de va avea 4 medici şi o 
responsabilitatea noastră, a celor cu nevoile pe care însemnat doar interes personal. cele ce urmează a fi implementate. linie de gardăde la Consiliul Judeţean, s-au făcut Epoca gloriosului politician a apus Ce veşti aveţi despre Portul Turistic echipa le areşi vor continua să se facă lucrări. odată cu aflarea rezultatelor de Agrement? S-a vorbit în ultima perioadă 
Numai în anul 2017, Consiliul Un alt subiect important pe alegerilor parlamentare. Faptul că mult despre Spitalul Judeţean Foarte important! Până în acest Judeţean Călăraşi, prin Societatea agenda călărăşenilor este sportul, după 12 ani, intri la redistribuire Călăraşi, cu precădere despre moment am reuşit să atragem de Drumuri, a efectuat lucrări la cu precădere echipa de fotbal spune mai multe decât aş putea eu desfiinţarea secţiei de peste 180 de milioane de euro peste 24 de drumuri judeţene, Dunărea Călăraşi. Aveţi un plan declara.Neurologie...pentru realizarea proiectelor pentru care a alocat un buget de financiar pentru echipă? Investiţiile în sănătate au Cine vroia să mă trimită acasă? Cel Consiliului Judeţean. Avem, în acest peste 9 milioane de lei. În 2018, am Atât eu, cât şi Consiliul Judeţean reprezentat o prioritate încă de la care a lăsat spitalul în mizerie şi moment, o capacitate reală de a suplimentat bugetul la peste 10 vom continua să fim alături de începutul mandatului meu, iar judeţul în Evul mediu? absorbi bani esenţiali pentru milioane de lei. echipele din Călăraşi, pentru a le rezultatele se văd şi sunt apreciate dezvoltarea judeţului nostru, Din fericire oamenii simt jocurile 
Am reuşit să asfaltăm: oferi condiţiile necesare să facă şi de pacienţi şi de medici. La datorită profesioniştilor de la politice, electoratul nu mai este cel 

performanţă şi să aducă bucurie Spitalul Judeţean am renovat Consiliul Judeţean. În foarte multe Drumul Judeţean 305 Valea de acum 20 de ani. Sunt mulţumit 
suporterilor din judeţ. Unitatea de Primiri Urgenţe, am cazuri, suntem deja în faza de Presnei – Gurbăneşti în lungime de că am susţinerea călărăşenilor 

cumpărat ecografe moderne şi  implementare a proiectelor, astfel Pentru că m-aţi întrebat de 5,5 km, care a necesitat o finanţare pentru că promisiunile mele se văd 
Computer Tomograf. Am cumpărat că ele vor deveni, în curând, vizibile Dunărea Călăraşi. Implicarea de 3,4 milioane lei în fapte. Între timp unii mai albesc 
RMN şi am amenajat şi spaţiul în viaţa oamenilor, în alte cazuri Consiliului Judeţean se vede deja: un pic că nu le reuşesc strategiile.Drumul Judeţean 307 A Vâlcelele – necesar pentru ca acest suntem în faza de scriere a există nocturnă, avem o suprafaţă Nu vom încheia dialogul nostru Vlad Ţepeş, cu o lungime de 7,4 echipament de înaltă performanţă proiectelor. de joc modernă, dar avem, desigur, înainte de a transmite un mesaj km, pentru care am investit 4,7 să funcţioneze la parametri optimi şi ambiţii pe măsura investiţiilor Punctual despre ce m-aţi întrebat... pentru călărăşeni.milioane de lei şi în codiţii de maximă siguranţă. făcute şi pe care vom continua să le Portul Turistic de Agrement este un Am un singur gând pentru Drumul Judeţean 310 DN 21 – De curând am renovat complet şi facem. Consiliul Judeţean va proiect pe care l-am depus pentru călărăşeni: să aibă încredere că la Mănăstirea Radu Negru, cu o am dotat blocul operator, ceea ce continua să fie alături de echipă. finanţare la finalul anului 2018, la Călăraşi se poate trăi decent şi lungime de 2,4 km, după o înseamnă că 8 săli de operaţii au Suntem în legătură permanentă cu Ministerul Turismului. Proiectul civilizat, aşa cum ei îşi doresc şi aşa investiţie de 1,7 milioane lei. acum aparatură nouă, modernă, de conducerea Clubului şi cu este inclus în Masterplanul pentru cum merită. Mai sunt multe de înaltă performanţă, care le permite antrenorul Dan Alexa. Cât despre turism, iar valoarea lui se ridică la Alte drumuri judeţene pe care se făcut, dar ceea ce am realizat până medicilor să salveze vieţi. A fost o buget, vă asigur că acesta va fi peste 86,5 milioane de lei. Ce circulă acum mai bine datorită acum ar trebui să le dea speranţă investiţie de 4 milioane de euro. Pe corelat cu nevoile pe care echipa le presupune proiectul: amenajarea lucrărilor în valoare de peste 1 că vor veni vremuri şi mai bune. agenda mea se află încă trei are pentru a se rămâne în unui acvatoriu cu o capacitate de milion de lei pe care le-am realizat 
proiecte importante, la care deja se continuare în Liga 1. Vă mulţumesc!aprox. 230 de ambarcaţiuni medii şi sunt: 
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Vasile Iliuţă: Am reuşit să atragem peste 180 de milioane 
de euro pentru realizarea proiectelor Consiliului Judeţean

Primăria Municipiului Călăraşi vă invită, în data de 19 martie 2019, la ora 16.30, în 
sala de şedinţe a instituţiei, la o dezbatere publică având ca temă evoluţia 
preţurilor la apă, canalizare şi gunoi.

Invitaţia este adresată către reprezentanţii Asociaţiilor de proprietari, societăţii 
civile, mass-mediei şi călărăşenilor, atât din zona de case, cât şi cea din zona de 
blocuri.

Vă aşteptăm să participaţi la această întâlnire pentru a clarifica anumite aspecte 
legate de evoluţia acestor preţuri.

În atenţia solicitanţilor de teren atribuit tinerilor în proprietate personală în suprafaţă de până la 300 mp, 
vederea construirii de locuinţe proprietate personală, pentru întocmirea listei de priorităţi/repartiţie.
conform prevederilor Legii nr. 15/2003 Dosarele necompletate în termenul de mai sus vor 

rămâne în evidenţa Comisiei până la soluţionare.Comisia numită în baza HCL nr. 94  din 28.07.2016, 
aduce la cunoştinţă tinerilor care au cereri/dosare Relaţii suplimentare puteţi obţine la Biroul Fopnd 
depuse pentru atribuirea unui teren în vederea Funciar, Registrul Agricol şi Cadastru din Cadrul 
construirii de locuinţe proprietate personală conform Primăriei Municipiului Călăraşi sau pe site-ul 

www.primariacalarasi.ro la rubrica Direcţiile prevederilor Legii nr. 15/2003, să se prezinte la Biroul 
Primăriei/Direcţia Juridică şi Administraţie Locală/Biroul Fond Funciar, Registrul Agricol şi Cadastru, din cadrul 
Fond Funciar, Registrul Agricol şi CadastruPrimăriei Municipiului Călăraşi, până la data de 

18.03.2019, în vederea completării dosarelor de Preşedinte,
atribuire a unui teren pentru construirea unei locuinţe Coman Dragoş Florin

Vineri, 15 martie, cu începere de la ora 14.00, 
în sala de spectacol Barbu Ştirbei a Centrului 
Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, 
Primăria Municipiului Călăraşi organizează 
cea de-a VII-a ediţie a evenimentului 
Sărbătoarea Primăverii, care se va desfăşura, 
şi în acest an, sub forma unui spectacol-
concurs intitulat ”Câştigă pentru şcoala ta”.
S-au înscris până în acest moment 16 unităţi 
şcolare, cu aproximativ 225 de elevi şi 
preşcolari, competiţia urmând a se desfăşura 
pe două secţiuni: grădiniţe+clasele I-IV şi 
secţiunea clasele V-VIII+licee. Fiecare echipă 
va prezenta un moment artistic de maxim 5 
minute. Se anunţă aşadar câteva ore de 
muzică, dans, voie bună, Primăria 
Municipiului Călăraşi pregătind în acest an o 
scenografie deosebită.
Fiecare secţiune din concurs va avea câte o 
echipă câştigătoare, premiile constând într-o 
boxă mobilă cu câte două microfoane 
wireless şi alte accesorii. Marele Trofeu 
”Sărbătoarea Primăverii” va veni alături şi cu 
un pachet interactiv educativ format dintr-un 
videoproiector şi o tablă interactivă cu 
diagonala de 221 cm. Fiecare elev şi preşcolar Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, Casa 
participant va primi din partea Primăriei Corpului Didactic Călăraşi şi Centrul Judeţean 
Municipiului Călăraşi câte un rucsac. de Cultură şi Creaţie Călăraşi.
Partenerii Primăriei Municipiului Călăraşi sunt BIROUL DE PRESĂ

În data de 18 octombrie a.c. va avea loc Agenţia Naţională pentru 
“Bursa Locurilor de Muncă pentru Ocuparea Forţei de Muncă anunţă 
Absolvenţi” dedicată tinerilor absolvenţi, graficul de desfăşurare a burselor 
având drept scop facilitarea accesului locurilor de muncă ce se vor 
tinerilor la locurile de muncă disponibile desfăşura la nivel naţional în acest 
pe piaţa muncii şi interacţiunea directă a 

an.
acestora cu agenţii economici.

Astfel, în data de 12 aprilie 2019, va fi La nivelul fiecărui judeţ, în funcţie de 
organizată la nivel naţional “Bursa 

evoluţia pieţei muncii locale, de condiţiile Generală a Locurilor de Muncă”, al cărei 
locale şi de solicitările agenţilor econmici, obiectiv principal îl constituie creşterea 
vor mai putea fi organizate şi alte tipuri gradului de ocupare al persoanelor aflate 
de burse pentru diferite meserii sau în căutarea unui loc de muncă , prin 

corelarea directă a cererii cu oferta de ramuri de activitate. 
locuri de muncă, existând posibilitatea 

Serviciul Comunicare şi Secretariatul interacţiunii directe dintre angajatori şi 
Consiliului de Administraţiesolicitanţi. 

Executivul Primăriei municipiului Călăraşi a 
postat pe pagina oficială de Facebook stadiul 
principalelor proceduri de achiziţie publică 
aflate în desfăşurare, în acest moment. 

Iată despre ce e vorba:-

- PT+Execuţie reţea canalizare menajeră şi pluvială cartier 
Măgureni - în evaluare oferte

- Lucrări de amenajare Piaţa Unirii (Piaţa Centrală) - 
documentaţia de atribuire a fost transmisă în SICAP

- Execuţie Hală Piaţa Orizont (Hala de legume-fructe Big) - 
în evaluare oferte

- Actualizare PUG pentru municipiul Călăraşi - în evaluare 
oferte

- Execuţie reţea canalizare pluvială strada Locomotivei - în 
evaluare oferte

- Furnizare energie electrică- documentaţie publicată în 
SICAP, data limită de depunere oferte 09.04.2019

- Reţea alimentară cu apă şi canalizare pluvială pe strada 
Pescăruş, tronson cuprins între str. Panduri şi str. General 
C-tin Pantazzi-pregătire documentaţie pentru încărcare 
SICAP

- Modernizare Bazar Big - în evaluare oferte

- Transport public local - se pregăteşte documentaţia de 
atribuire a contractului de delegare pentru HCL

- Dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în municipiul 
Călăraşi - refacere caiet de sarcini cu observaţiile ANAP şi 
republicare în SICAP

- Credit de investiţii - documentaţie publicată în SICAP, 
termen de depunere a ofertelor 20.03.2019

Ordinul de începere a lucrărilor din proiectul 
„Amenajare peisagistică Bd. Nicolae 

Titulescu“ ar putea fi emis pe 15 martie

Comisia de evaluare a solicitanţilor pentru atribuirea de terenuri pentru tineri 
în vederea construirii de locuinţe proprietate personală din municipiul Călăraşi

ANUNŢ

Stadiul principalelor 
proceduri de achiziţie 

publică aflate în desfăşurare

Primăria Călăraşi organizează 
a VII-a ediţie a spectacolului - 

concurs Sărbătoarea Primăverii

Calendarul desfăşurării burselor 
locurilor de muncă în anul 2019

Dezbatere publică pe tema evoluţiei 
preţurilor la apă, canalizare şi gunoi menajer
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