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apartament, astfel încât vara să aibă apă 
caldă de la Dumnezeu iar iarna să ajute 
centrala. Acest circuit bagă apa 
preîncălzită în centrală. În felul acesta se 
reduce şi consumul de gaz pentru că nu 
mai e nevoie de aceeaşi cantitate de gaz 
să acoperi temperatura pentru că apa 
deja intră preîncălzită. Se poate evita şi canalizarea din Măgureni. Ma înşel la Iaşi? Trebuie să existe o explicaţie în pe fereastră cel puţin 70 de mii de lei. Fostul viceprimar al municipiului 
riscul de a strica centrala. Ideea aceasta cumva? privinţa aceasta. Eu nu vreau să mă De ce? Nu le-a plăcut vechiul proiect Călăraşi, în două mandate, Virgil 
de a monta aceste panouri, repet nu gândesc la explicaţia pe care o am în care a existat pentru modernizarea Dacă Primăria se bazează pe faptul că va Dumbravă criticat proiectul de este nevoie individual, se poate face şi minte acum, în mod sigur o să am o Bazarului devreme ce nu au ţinut cont face totul din împrumut, atunci este o 

buget postat de Executiv pe site- este o idee extraordinar de bună.  Sunt reacţie destul de tranşantă pe această de el? L-au aruncat, au aruncat banii pe foarte mare greşeală, părerea mea. 
fonduri speciale pentru acest lucru.ul oficial al Primăriei Călăraşi, temă. Tot ce înseamnă lucrări care fereastră şi au aprobat realizarea altuia. Dacă nu mă înşel, Primăria s-a tot 

conform legii îţi dau posibilitatea să le Revin cu această problemă adresată Mai mult decât atât, acelaşi lucru se declarând pentru împrumutat de-a lungul timpului. Să ne 
dai prin încredinţare directă, trebuie să consilierilor locali şi sper să am şi o poate face şi cu o centrală fotovolaitică. aducem aminte că şi dl. Dragu s-a www.arenamedia.ro că e mai 
se ducă pe cât posibil la firmele din reacţie din partea domniilor lor. Să pui panouri fotovoltaice să producă împrumutat vreo 25 de milioane, s-a degrabă „o caricatură". În opinia Călăraşi pentru că aici acestea plătesc curent numai că aici, legea se referă mai împrumutat o dată Drăgulin vreo 25 î Susţineţi că această licitaţie pentru 

sa, investiţiile sunt ca şi taxe şi impozite. consumul individual. Dacă se vor monta de milioane, s-a mai împrumutat pe modernizarea Bazarului ar fi avut loc...
inexistente, banii fiind utilizaţi cu aceste panouri solare ideea este că se Trezorerie vreo 15 milioane... Această licitaţie pentru modernizarea „În loc de marea poate aplica fără probleme şi toţi precădere pentru susţinerea Părerea mea e că este o mare greşeală Bazarului a avut loc, urmând ca după o 

locatarii se pot folosi de lucrul acesta iar salariilor mărite în mod că ne tot împrumutăm. Eu îmi pun perioadă de evaluarea a ofertanţilor, asfaltare, vorbim de costul care ar reveni fiecăruia ar fi problema în felul următor, ne mai categoric, dacă nu se întâmplă ceva, se nejustificat anul trecut.
destul de mic.împrumutăm o dată şi mai facem 5 va desemna un câştigător anul acesta iar marea peticire!"

străzi, dar ce facem cu restul? Iar acel câştigător va trebui să înceapă şi î Am văzut că investiţiile pentru 
î Domnule Dumbravă, aţi observat că î V-aduceţi aminte, pe la finele anului aşteptăm să ne împrumutăm? Dar unde lucrarea. Eu, cel puţin în bugetul ascuns parcările din jurul blocurilor parcă s-a 
pe site-ul oficial al primăriei figurează trecut s-a tot vorbit de marea asfaltare, că nu prea mai poţi să te împrumuţi. Şi pe site-ul Primăriei, nu am văzut bani oprit. Până la urmă vorbim de o sursă 
Proiectul pe buget pe 2019. Cel mai acţiune marcă a Primăriei. Din păcate, aşa, după câte am înţeles, cu prevăzuţi pentru construcţia acestui de bani pentru Primărie.
probabil, potrivit unor surse bine observăm că e vorba de „marea împrumultul de 42 de milioane de lei Bazar. Revenim la faptul că m-au plagiat cu informate, bugetul ar putea fi aprobat peticire"...lucrurile s-au cam închis. Momentan nu acest regulament. Este regulamentul săptămâna viitoare. Ca un fin Este o mare peticire, într-adevăr! Am există finanţare. Şi atunci ce facem? „Anveloparea     făcut de mine, muncit de mine şi de cunoscător al fenomenului, v-au trecut observat însă o chestie interesantă. Avem o gândire bazată numai pe echipa din primărie pentru că nu l-am prin mână vreo proiecte de genul ăsta, căsuţelor de tip ANL e Spuneam într-o intervenţie anterioară împrumuturi. Facem două străzi şi anul făcut singur. Eu am propus ca banii care în calitate de viceprimar, aş vrea să vă că s-a revenit la vechea meteahnă de a viitor nu mai avem cu ce. Nu domnule, se strâng din închirierea locurilor de absolut necesară"întreb cum vi se pare acest proiect de se petici prost. În urma reacţiei pe care gândirea trebuie făcută pe ce faci cu parcare prin Hotărâre de Consiliul Local buget? au am avut-o, au revenit la normal. banii tăi. Ce faci cu banii colectaţi, că î Într-o discuţie anterioară purtată cu să se folosească apoi pentru amenajarea 
În primul rând cred că este o informaţie Ceea ce aţi scris dumneavoastră şi în dacă stai să mergi numai pe dumneavoastră mi-aţi spus că atunci altor parcări. Nu s-a vrut acest lucru. 
falsă că Proiectul de buget al Primăriei urma solicitării mele la Primărie, a avut împrumuturi la un moment dat totul se când eraţi viceprimar i-aţi expus Deocamdată pentru aceste puţine 
municipiul Călăraşi este la îndemâna efect. Acum văd că au apărut din nou închide, că nu ai cum. domnului primar o idee cu privire la parcări, banii, cine ştie?, unde se duc. 
oricărui cetăţean. Îţi trebuie ceva freză, maşină care pune emulsia locuinţele din cartierele ANL I şi ANL II. Deci nu am văzut investiţii, ceea ce este Nu se duc pentru amenajarea altor 
experienţă să-l cauţi pe site-ul primăriei. uniform, deci au început să-şi facă Concret era vorba de anveloparea foarte grav. Părerea mea este că acesta parcări. Vii, te lauzi în faţa călărăşenilor 
E undeva ascuns, nu are absolut deloc treaba. Aceste petice care se pun şi care căsuţelor, procedură care ar fi este un buget numai pentru salarii şi că faci parcări, le marcăm, le închiriem 
vizibilitate. Şi mie mi-a fost greu să-l după părerea mea folosesc un asfalt de contribuit în mod decisiv şi la creşterea utilităţi. şi, în fond, oprim această investiţie... 
găsesc. În mod normal ar fi trebuit ca pe proastă calitate, nu este în regulă. valorii acestor imobile. Nu mai sunteţi Ceea ce se întâmplă cu parcările 
prima pagină a site-ului Primăriei să î Probabil că vor ceda la vară, când viceprimar iar ideea n-a fost preluată rezidenţiale e aproape un nimic. E 
scrie mare Proiectul de buget pe 2019, temperaturile vor fi ridicate. de actualul Executiv. Reluaţi puţin departe de ceea ce ar trebui să fie. Eu v-
astfel încât fiecare să-l parcurgă. Aşa, ei ideea şi poate-i daţi şi o soluţie magică Vor ceda la vară, vor ceda la iarnă. Nu am arătat, făcusem şi un semn cu 
cred că l-au ascuns puţin ca să nu fie actualului primar. vedeţi că fac lucrul ăsta în fiecare an? Primăria Municipiului Călăraşi cu 
văzut. Eu aşa cred. Sau vorbim iarăşi de Mai mult de mântuială. S-a arătat în numărul parcării, era un loc acolo unde Într-adevăr, am avut discuţii de mai vreo incompetenţă a celor care se presă ce uşor se poate desprinde o apărea cât s-a plătit, chitanţa cu care s-a multe ori cu primarul Drăgulin, ocupă de lucrul acesta. Sunt posibile asemenea peticeală. Nu este în regulă. plătit. Domnule, făceam ceva! Acum.... propunându-i să termoizolăm căsuţele ambele variante. Am spus-o şi o mai repet, Executivul î Am văzut că nici parcări publice cu date spre închiriere tinerilor pentru că Legat de buget, nu are nimic, nimic primăriei ar trebui să aibă o gândire plată nu există în oraş. Desigur, sumele ele sunt construite din materiale care extraordinar în el. Părerea mea este că unitară. Anul acesta facem o stradă de obţinute  ar fi devenit venituri pentru permit transferul de căldură destul de au încercat să pună ceva pe site-ul la un capăt la altul. Vă spun că pot face Primărie. mult din interior spre exterior şi invers. Primăriei, să zică „Domnule, cam ăsta ar cel puţin două străzi anual pe bugetul Din discuţiile pe care le-am avut cu cei Din nefericire parcările publice sunt fi bugetul!" şi într-un final să ne trezim local. În fiecare an câte două şi o să care locuiesc în aceste căsuţe, mi s-a puţine în Călăraşi. Nici una nu e cu cu totul altceva. Practic, după părerea vedeţi că se rezolvă arterele principale spus că vara e foarte cald şi iarna foarte plată.mea acesta, acesta nu este un buget. din Călăraşi. Domnule, dar să le facem î Cât de greu consideraţi că atârnă pe frig şi în consecinţă, facturile sunt foarte î Vedeţi cum s-ar putea face rost de Sunt nişte cifre adunate, scrise undeva bine! Adică să avem un diriginte de bugetul acesta şi aşa pricăjit mari. Ele nu sunt termoizolate. bani?pe capitole şi cam atât. Acest lucru nu şantier priceput iar constructorul să fie supradimensionarea schemei de Materialele din care sunt construite nu seamănă cu modul cum ar trebui să O parcare publică de exemplu este la monitorizat permanent. Mai mult decât personal? au un coeficient de termoizolare şi arate un buget. Spitalul Judeţean, nu poţi să introduci atât, ar trebui ca lucrarea în sine să fie Din moment ce s-au majorat atât de atunci am propus domnului primar să le acest sistem de plată acolo. Singura î Am observat că pentru salarii suma verificată şi din punct de vedere al mult salariile şi numărul angajaţilor, termoizolăm şi să le zugrăvim că sunt parcare, singurul loc unde se poate alocată este de peste 165 de miliarde calităţii materialului: a asfaltului, a chestiunea devine extrem de serioasă. ale primăriei. Şi îi ajutam astfel pe introduce plata este de la 5 Călăraşi lei vechi, la un total de impozite şi taxe betonului. Constructorul ar trebui să fie Dacă stau să mă gândesc bine, şi sper să oamenii ăştia pentru că au copii, până aproape de Panduri. Acolo poţi să locale de circa 480 de miliarde de lei obligat să vină cu o mostră, cu nu greşesc, cred că s-a mărit fondul de rezultatul final era că vor arăta bine, se introduci plata şi este bine să faci lucrul vechi. E un procent mare, după părerea certificate de calitate. Primăria ar trebui salarii pe primărie cu vreo 70 de va schimba zona, facturile la curent acesta pentru că cetăţeanul în loc să-şi mea.... ca la recepţia lucrării să ia nişte mostre miliarde, cam cât ar vrea să se electric şi gaze vor scădea simţitor. Vara parcheze maşina în spatele blocurilor, din loc în loc, să le verifice. Lucrurile Am tot spus-o şi o spun în continuare, împrumute să facă 2-3 străzi. Iată unde nu vor mai sta în nişte cuptoare cu, le seara o lasă acolo. Aţi văzut câte maşini astea nu se fac şi cel mai grav este că, şi nu că s-au dublat salariile la Primărie, s-a ajuns. Să fie foarte clar, nu am fost şi vom îmbunătăţi calitatea vieţii pentru că sunt „uitate" acolo având în parbriz aici este vina în exclusivitate a celor din salariile s-au triplat! Şi mai grav este nu sunt împotriva faptului că s-au mărit nu toată lumea îşi permite, poate, un anunţul „de vânzare", ele nu au ce căuta Primărie, că se solicită prin caietul de faptul că în afara faptului că s-au dublat salariile. Erau salarii foarte mici în aparat de aer condiţionat şi iarăşi acolo. Acest lucru este inadmisibil. Îmi sarcini garanţie de doar doi ani. salariile, mai cred că s-a dublat şi Primărie. Domnule, dar să le triplezi ajungem la consum. După părere mea aduc aminte că am făcut un loc de a 
numărul de angajaţi din primărie. Ceea salariile şi să faci şi angajări î Ar trebui să fie mai mare? sunt condiţii foarte dure de locuit la parca astfel de maşini de vânzare, pe str. 
ce iarăşi nu cred că este în regulă. Ca să suplimentare... O spun cu toată aceste căsuţe, de tip ANL. Le mărim Cum să ceri o garanţie de doi ani la Sloboziei, spre Bâlci există o parcare 
vă dau un exemplu, şi nu aş vrea să fiu responsabilitatea, sunt foarte mulţi în confortul, îi ajutăm şi din punct de asfaltarea unei străzi? Asta înseamnă că lungă, specială.
răutăcios, dar ăsta e un adevă. Cât timp Primărie care nu ştiu ce caută acolo. vedere financiar pentru că vara vor plăti tu, primărie, eşti incompetentă şi mă î La fel, şi în faţa stadionului dacă vă am fost viceprimar la Serviciul mult mai puţin la curentul electric şi î Pe vremea dumneavoastră funcţiona refer la cei care se ocupă de treaba asta amintiţi, pe B-dul Republicii. Şi acea transporturi erau 3 persoane. Acum, iarna mult mai puţin la gaz. Dacă vom şi Primăria cu un un număr mai mic de solicitând doar doi ani. Păi vin cu un parcare a fost construită tot pentru a dacă nu mă înşel, sunt 12 persoane. vopsi aceste căsuţe din punct de vedere angajaţi... asfalt foarte prost, ştiu că doi ani rezistă, „găzdui" acolo maşinile „de vânzare". Domnule, dacă sunt 12 persoane la estetic oraşul va arăta altfel. Va fi o zonă au luat banii şi au plecat. După doi ani Nu ştiu, oare să ne gândim că începând 
acest serviciu şi în Călăraşi mai găsim, foarte frumoasă. Mai mult decât atât Şi asta este adevărat. Repet, erau 3 praf se face, o luăm de la zero. Nu poţi de acum şi până la finalul anului viitor, o 
pe străzi, maşini abandonate, înseamnă am avut o discuţie cu primarul şi am zis persoane la acest serviciu în primărie, să ceri prin caietul de sarcini garanţie de ţinem numai în alegeri şi asta să aibă 
că e o problemă serioasă acolo. Nu-şi dacă cetăţenii vor să-şi facă lucrarea pe acum sunt 12 şi găsim maşini spre doi ani!legătură aceste angajări? De ce nu?
fac treaba! banii lor, să le dăm voie. Termoizolezi, vânzare în faţa Pieţei Big, unde este iar î Într-o bună zi, probabil se va sparge î Observ că dacă aţi fi consilier local, dar faci cum îţi spun eu, adică o parcare publică, găsim pe Bucureşti, la î Aţi reuşit să identificaţi răsfoind şi această bulă... aţi avea mari discuţii pe marginea termoizolezi, vopseşti apartamentul dar stadion şi nu se încasează niciun leu. bugetul o investiţie majoră care să se acestui buget cu conducerea Primăriei.Categoric, da.  Ceea ce vreau să vă mai îţi spun eu cu ce culoare, ca să fie o Impresia mea este că Drăgulin a scăpat, facă cu bani locali, să zic aşa, şi nu din spun legat de buget este că chestie unitară iar investiţia pe care o Dacă aş fi consilier local, categoric. Mă total din mână, Primăria. împrumuturi? parafrazându-l pe domnul preşedinte faci legal cu o firmă în baza unui deviz să cunoaşteţi foarte bine, am avut tot î Aveţi impresia că înainte era mai Când am afirmat că ceea ce ne prezintă Iohannis, e o caricatură de buget. Şi o fie scăzută din chirie pentru că Primăria timpul reacţii în şedinţele de Consiliu cooperant cu dumneavoastră, cu Primăria nu reprezintă un buget, am zic şi eu deoarece nu am văzut investiţii. este proprietar. Dar în felul acesta le Local.

viceprimarii?spus-o în cunoştinţă de cauză, analizând Tot timpul am ţinut la acest lucru. dăm posibilitatea celor care locuiesc M-am uitat, nu există buget de investiţii aceste cifre. Tocmai asta mă miră pentru Domnule, faceţi în aşa fel încât să fie cât Atunci era o altă poveste pentru că acolo să facă această investiţie, dacă pe şcoli. În special şcolile sunt limitate la că pe acest buget, în special, se acoperă mai multe investiţii. Şi aceste investiţii Drăgulin nu era şeful meu de partid. Nu Primăria nu are posibilitatea. Nu am asigurarea utilităţilor şi cred că pentru salariile, funcţionarea primăriei şi în plus pe cât posibil să se realizeze cu firmele era şeful de partid nici al lui Dulce şi asta avut nici un răspuns. Voi continua majoritatea bugetele sunt insuficiente. am mai văzut o grămadă de cifre pentru din Călăraşi. O să spuneţi că nu se a contat enorm.  Noi de la început am demersul meu şi fac un apel prin Probabil că banii nu ajung până la finalul strada X sau Y saz Z. Adică e clar că ori poate. Ba da pentru că legea îţi permite spus eu sunt de la ALDE, Dulce de la intermediul dumneavoastră să anului şi vor fi obligate să ceară bani în nu sunt finalizate aceste bugete, au ca până la o anumită sumă, lucrarea să PSD, dumneavoastră de la PNL, haide-ţi transmiteţi această idee primarului. plus. De unde?trecut doar aşa o cifră în dreptul fiecărui se facă prin încredinţare directă. Am Poate anul acesta, sau poate anul viitor să facem echipă! Niciodată nu a putut 
capitol, cu toate că adunând îţi dă suma solicitat şi eu şi sper să primesc lista cu Investiţiile, aceeaşi poveste 5 lei, 1 leu, se va gândi şi va lua măsuri în acest să vină să-mi spună „asta nu o faci sau 
care se colectează, sau e o mică toate investiţiile realizate anul trecut, să ... Nu, nu este în regulă şi cred că au pus sens. te duci şi faci asta". Nu a îndrăznit să 
şmecherie în sensul că o prindem ca vedem acele investiţii care au fost decât poziţii, poate - poate vor face rost facă lucrul acesta pentru că nu putea. 

î Într-adevăr, ar fi o măsură foarte poziţie bugetară, o bugetăm cât ne făcute prin încredinţare directă şi să de bani şi le vor executa. Ştiţi foarte bine că viceprimarul este bună. Merg mai departe şi spun că permitem, şi dacă o să avem apoi banii ştim câţi bani s-au dus spre firmele din ales şi el, nu este subordonat. Grădina Zoo are cam acelaşi buget. Nu până şi acoperişurile ar putea fi dotate o vom finaliza printr-o rectificare. Ceea Călăraşi, cele plătesc taxele şi impozitele Viceprimarul nu poate fi dat afară de se observă nicăieri că s-a venit cu un cu instalaţie solară...ce pe mine mă miră dar sper să nu fie aici. Eu am răsfoit anumite documente plus şi ce se face cu el. primar. Dar, nouă nu putea să ne 
aşa, e că nu am văzut nicio investiţie şi la o primă vedere se pare că Eu vreau să vă spun o chestie impună sau să ne interzică ceva pentru Ar trebui, clar, să fie bani prinşi pentru majoră în municipiul Călăraşi. majoritatea banilor s-au dus în alte extraordinar de interesantă. Aceste că aşa ar fi vrut el. Piaţa Mare, pentru Bazar pentru că din judeţe. Ceea ce după părerea ea este î Primăria a anunţat că va face două căsuţe au o dispunere interesantă, ele Acum este simplu, toţi sunt din acelaşi câte ştiu eu licitaţia s-a făcut şi la un foarte grav. Adică dacă 40 de mii costă obiective cu bani din împrumuturi, mă sunt în şir. Exisă fonduri şi dacă s-ar partid. Viceprimarii primesc comandă moment dat trebuie să ai şi prevederea un studiu, un proiect, de ce trebuie să refer la B.dul Titulescu şi la str. Griviţa. achiziţiona o instalaţie solară pentru bugetară. nu numai pe linie administrativă, se facă la Bucureşti, la Iaşi? De ce să nu Restul înseamnă o sumedenie de încălzirea apei, tehnic este foarte uşor primesc şi comandă politică.le facă firme din Călăraşi? Cel din Iaşi Revenind la Bazar îi mai întreb încă o intenţii. Nu ştim nimic nici de Piaţa să o montezi într-un loc şi să faci o 

plăteşte taxe şi impozite la Călăraşi sau î Mulţumesc.dată pe consilierii locali de ce au aruncat Centrală, nici de Bazar, nici despre distribuţie la fiecare căsuţă, fiecare 

V. Dumbravă: Parafrazându-l pe domnul 
preşedinte Iohannis, e o caricatură de buget

La sediul Biroului pentru Cooperare 
Transfrontalieră a avut loc, vineri, 
semnarea contractului de finanţare al 
proiectului "Îmbunătăţirea siguranţei 
navigabilităţii în zona transfrontalieră 
Călăraşi - Silistra" (PROMENADA).
Un obiectiv în valoare de 6 milioane de 
euro în care Consiliul Judeţean Călăraşi 
este lider de proiect, iar municipalităţile 
Călăraşi şi Silistra sunt partenere.

La scurt timp după semnarea 
contractului, preşedintele Consiliului 
Judeţean, Vasile  Iliuţă a susţinut o 
conferinţă de presă în care a subliniat 
“Astăzi, Consiliul Judeţean a semnat un 
contract în valoare de 6 milioane de 
euro pentru proiectul "Îmbunătăţirea 
siguranţei navigabilităţii în zona 
transfrontalieră Călăraşi - Silistra", un 
proiect mult aşteptat. Este de fapt 
proiectul de care s-a vorbit încă din 
2004 Danubius Parc. Am semnat călărăşenilor din municipiu şi din judeţ” să fie vizitată de turişti. Prin acest 
contractual de finanţare în care CJ a spus Vasile Iliuţă care a mai adăugat proiect cred că acest oraş va rivaliza cu 
Călăraşi este lider. Proiectul cuprinde şi “Le mulţumesc şi celor din echipa din cele europene, riverane Dunării” a spus 
2 ambarcaţiuni care vor face legătura cadrul Direcţiei de Dezvoltare pentru că Grama care a mai subliniat „Un proiect 
între Călăraşi şi Silistra. Una va fi în au înţeles mesajul meu când am început în 2017 se încheie astăzi prin 
dotarea municipalităţii Silistra iar preluat mandatul: Cine ţine pasul cu semnarea contractului de finanţare, 
cealaltă în dotarea Primăriei Călăraşi. În mine, rămâne în echipa mea! Astăzi se demonstrând că suntem aici pentru ca 
acest proiect, Consiliului Judeţean îi confirmă că cei mai mulţi dintre ei pot oamenii să beneficieze de faptele bune. 
revine suma de 750 de mii de euro, să ţină pasul cu mine şi am reuşit Un proiect privit cu scepticism dar şi cu 
Primăriei Călăraşi 3,2 milioane euro iar împreună să schimbăm în bine mersul zâmbetul pe buze care dovedeşte că 
municipalităţii Silistra, 2 milioane de lucrurilor în judeţ” echipa Direcţiei de Dezvoltare 
euro. împreună cu domnul preşedinte al Prezent în cadrul conferinţei de presă, 

Consiliului Judeţean au puterea să Acest proiect reprezintă dovada că în directorul Direcţiei Dezvoltare, Eduard 
transforme vorbele în fapte”Consiliul Judeţean există oameni Grama a susţinut „Astăzi am semnat 

profesionişti. De fiecare data, am depus „Promenada”, un proiect de 6 milioane 
Lucrările proiectului sunt estimate la 36 proiecte pentru care să obţinem şi de euro, un proiect documentat, 
de luni. În maxim 2 luni se preconizează finanţarea. Trebuie să mulţumesc conceput în cadrul Direcţiei de 
a fi demarată procedura de achiziţii. conducerii ADR Sud Muntenia dar şi Dezvoltare, un proiect depus cu 
Cofinanţarea proiectului este de 2%. echipei conduse de Nicoleta Mincu, de sprijinul domnului preşedinte Iliuţă, la 
Lucrările vizează consolidarea malului, la BRCT care ne-a oferit consultant BRCT. Încercăm să dezvoltăm zona de 
gara fluvială şi pontonul, pe ambele tehnică. Putem spune că de azi am adus turism, încercăm să creăm un Călăraşi 
maluri. La final, Consiliul Judeţean va Călăraşiul acolo unde îi este locul, adică care să fie atractiv atât pentru locuitorii 

acolo unde există finanţare pentru preda municipalităţii Călăraşi investiţiile lui cât şi ai judeţelor învecinate. Avem o 
implementarea proiectelor în beneficiul realizate.zonă de mini – deltă, o zonă care merită 

Potrivit Proiectului de buget, Executivul Primăriei 
Călăraşi va aloca un buget de 4,1 milioane lei pentru 
finanţarea activităţii sportive. Cea mai mare sumă, 3 
milioane de lei, va intra în contul echipei de handbal 
masculin AHC Dunărea Călăraşi.

Futsal Club Dunărea va primi 850 de mii de lei, CSM 
Călăraşi, 100 de mii de lei iar CSS Călăraşi, doar 50 de mii 
de lei. 

Pentru finanţarea  activităţilor prin intermediul Legii 350 
/ 2005, suma alocată este de 100 de mii de lei.

Pentru 2019, Primăria nu a „prins” în buget nici măcar 1 
leu pentru susţinerea clubului AFC Dunărea 2005 Călăraşi 
în cadrul căruia activează echipa de seniori dar şi cele 5 
formaţii de juniori.

Arena Ion Comşa, acolo unde-şi dispută partidele de 
acasă, echipa de fotbal Dunărea va fi dotată în cel mult 3 
luni cu o instalaţie de nocturnă dar şi cu o tabelă de 
marcaj, ambele preluate cu titlu gratuit de la CS Rapid 
Bucureşti. Anunţul a fost făcut vineri de preşedintele 
Consiliului Judeţean Vasile Iliuţă care a mai spus că 
pentru montarea sistemului de iluminat nocturn ar fi 
necesară suma de 200 de mii de euro. „Am preluat de la 
Rapid nocturna şi tabela de marcaj cu titlu gratuit. Cred 
că durata de punere în funcţiune va fi de 3 luni. E o 
echipă pe care Consiliul Judeţean a contractat-o prin 
achiziţie directă pentru demontare şi transfer la 
Călăraşi, suma plătită pentru aceste lucrări fiind de 30 
de mii de euro. Urmează să încheiem un alt contract, 
tot de 30 de mii de euro, pentru expertizare şi pentru a 
intra în posesia documentelor de proiectare şi punere în 
funcţiune. Nocturna e actuală, funcţională. Decât să 
dăm 1 milion de euro din banii Consiliului Judeţean, am 
preferat această modalitate. Cred că ne va costa în jur 
de 200 de mii de euro s-o vedem şi montată” a declarat 
într-o conferinţă de presă liderul Consiliului Judeţean.

Consiliul Judeţean Călăraşi a bugetat achiziţionarea de echipamente 
noi la blocul alimentar al Spitalului Judeţean Călăraşi.

Astfel, hrana de zi cu zi a pacienţilor este tocată cu aparate profesionale şi 
apoi preparată pe maşini noi de gătit. Recentele dotări, cu o valoare de 
32.000 de lei, mai presupun veselă, frigidere şi ustensile necesare pentru 
activitatea în bucătărie.

"Modernizarea blocului alimentar la spital se află pe agenda mea de la 
începutul mandatului. Sunt mulţumit că reuşim, pas cu pas, să schimbăm 
ceea ce am găsit aici. Urmează să achiziţionăm echipamente şi vase 
corespunzătoare pentru transportul hranei către saloane", a punctat 
preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, prezent la Spital 
pentru a vedea întreaga aparatură în funcţiune.

Sursa Facebook Consiliul Judetean Calarasi

Viceprimarul, Viorel 
Ivanciu, a declarat, recent, 
în cadrul unei conferinţe 
de presă că 
Municipalitatea va iniţia o 
amplă campanie de 
curăţenie în oraş, în 
perioada 9-26 aprilie, în 
carte vor fi angrenaţi elevii 
din cadrul şcolilor şi 
liceelor din municipiu, 
cetăţeni, societăţi 
comerciale. 

„Curăţenia de primăvară trebuie 
să ne preocupe pe toţi. În acest 

proprietari ne poate solicita realizarea unei ample campanii sens am iniţiat deja un 
sprijinul şi împreună să realizăm de reparare a străzilor afectate parteneriat cu Inspectoratul 
ceea ce ne-am propus şi anume de sezonul rece, curăţenie a Şcolar Judeţean Călăraşi în care 
un oraş mai curat, mai frumos.” oraşului şi înfrumuseţare prin dorim să-i angrenăm pe elevi în 
a spus Viorel Ivanciu care a amenajări peisagistice de acţiunea noastră de curăţenie 
continuat „Am demarat prin primăvară. Vom continua care se va desfăşura în perioada 
serviciile din subordinea acţiunile de disciplinare a 9-26 aprilie. Vor vedea şi ei ce 
Primăriei, curăţenia în înseamnă să întreţii curăţenie şi domeniului public prin 
municipiul Călăraşi. Unii ne-au câte eforturi se fac în acest sens. eliminarea construcţiilor ilegale 
felicitat, alţii ne-au criticat. Am încercat, de asemenea, să şi improvizate şi care afectează Aşteptăm şi sugestiile mass – mobilizăm şi societăţile imaginea municipiului. Vom fi media pentru că ne dorim ca comerciale care să ne dea o pe străzi, vom fi în parcuri, în prin intermediul acestor acţiuni mână de ajutor şi să-şi facă şi ei jurul blocurilor şi gospodăriilor care vor avea un caracter curăţenie în jurul lor. Şi cetăţenii şi împreună putem să facem un permanent, să păstrăm oraşul sunt invitaţi să se alăture oraş mai curat. În concluzie, curat.”campaniei noastre. În acest sens aşteptăm alături de noi cât mai Viceprimarul Ivanciu a mai avem şi un telefon de contact la 

mulţi cetăţeni, indiferent de adăugat că odată cu încâlzirea Primărie, la Serviciul 
vârstă să ni se alăture în această vremii „vom mobiliza toate Gospodărie Locală, astfel încât 
amplă campanie!”resursele disponibile pentru orice entitate, orice asociaţie de 

Viceprimarul municipiului Călăraşi, Viorel Ivanciu, a declarat marţi că proiectul 
de buget al municipiului Călăraşi pe anul în curs ar putea fi aprobat în cadrul 
Consiliului Local până pe 20 aprilie. „Sper ca bugetul să fie aprobat undeva, 
între 15 şi 20 aprilie. După care vor urma procedurile simple pentru tot felul de 
lucrări. O firmă mai mică s-ar putea apuca de treabă după 10-15 mai. O firma 
mai mari care participă şi la diferite licitaţii, prin august – septembrie, desigur 
dacă acele licitaţii nu vor fi contestate” a spus Ivanciu.

Potrivit proiectul de buget, postat deja pe site-ul primăriei, vaniturile şi 
cheltuielile sunt estimate la 113.318.000 lei. Veniturile proprii din impozite şi 
taxe sunt estimate la 47.961.000 lei.

Pentru 2019, sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul municiilor sunt de 5.410.000 lei. Cotele şi sumele 
defalcate din impozitul pe venit sunt estimate la 50.8065.000 lei iar Sumele 
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, la 7.666.000 lei.

Cheltuielile de personal pentru 2019 sunt estimate la 16.600.000 lei.

Vasile Iliuţă: Acest proiect reprezintă 
dovada că în Consiliul Judeţean există 

oameni profesionişti

n Consiliul Judeţean Călăraşi

V. Iliuţă: Decât să dăm 
1 milion de euro pe o 
nocturnă, am preferat 

s-o luăm cu titlu 
gratuit de la Rapid

n Primăria Călăraşi

Buget de 4,1 milioane lei 
pentru sport, în 2019

Viorel Ivanciu: Bugetul ar putea 
fi aprobat până pe 20 aprilie

Spitalul Judeţean Călăraşi are 
noi dotări la blocul alimentar

Viorel Ivanciu: Municipalitatea va iniţia 
o amplă campanie de curăţenie în oraş
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apartament, astfel încât vara să aibă apă 
caldă de la Dumnezeu iar iarna să ajute 
centrala. Acest circuit bagă apa 
preîncălzită în centrală. În felul acesta se 
reduce şi consumul de gaz pentru că nu 
mai e nevoie de aceeaşi cantitate de gaz 
să acoperi temperatura pentru că apa 
deja intră preîncălzită. Se poate evita şi canalizarea din Măgureni. Ma înşel la Iaşi? Trebuie să existe o explicaţie în pe fereastră cel puţin 70 de mii de lei. Fostul viceprimar al municipiului 
riscul de a strica centrala. Ideea aceasta cumva? privinţa aceasta. Eu nu vreau să mă De ce? Nu le-a plăcut vechiul proiect Călăraşi, în două mandate, Virgil 
de a monta aceste panouri, repet nu gândesc la explicaţia pe care o am în care a existat pentru modernizarea Dacă Primăria se bazează pe faptul că va Dumbravă criticat proiectul de este nevoie individual, se poate face şi minte acum, în mod sigur o să am o Bazarului devreme ce nu au ţinut cont face totul din împrumut, atunci este o 

buget postat de Executiv pe site- este o idee extraordinar de bună.  Sunt reacţie destul de tranşantă pe această de el? L-au aruncat, au aruncat banii pe foarte mare greşeală, părerea mea. 
fonduri speciale pentru acest lucru.ul oficial al Primăriei Călăraşi, temă. Tot ce înseamnă lucrări care fereastră şi au aprobat realizarea altuia. Dacă nu mă înşel, Primăria s-a tot 

conform legii îţi dau posibilitatea să le Revin cu această problemă adresată Mai mult decât atât, acelaşi lucru se declarând pentru împrumutat de-a lungul timpului. Să ne 
dai prin încredinţare directă, trebuie să consilierilor locali şi sper să am şi o poate face şi cu o centrală fotovolaitică. aducem aminte că şi dl. Dragu s-a www.arenamedia.ro că e mai 
se ducă pe cât posibil la firmele din reacţie din partea domniilor lor. Să pui panouri fotovoltaice să producă împrumutat vreo 25 de milioane, s-a degrabă „o caricatură". În opinia Călăraşi pentru că aici acestea plătesc curent numai că aici, legea se referă mai împrumutat o dată Drăgulin vreo 25 î Susţineţi că această licitaţie pentru 

sa, investiţiile sunt ca şi taxe şi impozite. consumul individual. Dacă se vor monta de milioane, s-a mai împrumutat pe modernizarea Bazarului ar fi avut loc...
inexistente, banii fiind utilizaţi cu aceste panouri solare ideea este că se Trezorerie vreo 15 milioane... Această licitaţie pentru modernizarea „În loc de marea poate aplica fără probleme şi toţi precădere pentru susţinerea Părerea mea e că este o mare greşeală Bazarului a avut loc, urmând ca după o 

locatarii se pot folosi de lucrul acesta iar salariilor mărite în mod că ne tot împrumutăm. Eu îmi pun perioadă de evaluarea a ofertanţilor, asfaltare, vorbim de costul care ar reveni fiecăruia ar fi problema în felul următor, ne mai categoric, dacă nu se întâmplă ceva, se nejustificat anul trecut.
destul de mic.împrumutăm o dată şi mai facem 5 va desemna un câştigător anul acesta iar marea peticire!"

străzi, dar ce facem cu restul? Iar acel câştigător va trebui să înceapă şi î Am văzut că investiţiile pentru 
î Domnule Dumbravă, aţi observat că î V-aduceţi aminte, pe la finele anului aşteptăm să ne împrumutăm? Dar unde lucrarea. Eu, cel puţin în bugetul ascuns parcările din jurul blocurilor parcă s-a 
pe site-ul oficial al primăriei figurează trecut s-a tot vorbit de marea asfaltare, că nu prea mai poţi să te împrumuţi. Şi pe site-ul Primăriei, nu am văzut bani oprit. Până la urmă vorbim de o sursă 
Proiectul pe buget pe 2019. Cel mai acţiune marcă a Primăriei. Din păcate, aşa, după câte am înţeles, cu prevăzuţi pentru construcţia acestui de bani pentru Primărie.
probabil, potrivit unor surse bine observăm că e vorba de „marea împrumultul de 42 de milioane de lei Bazar. Revenim la faptul că m-au plagiat cu informate, bugetul ar putea fi aprobat peticire"...lucrurile s-au cam închis. Momentan nu acest regulament. Este regulamentul săptămâna viitoare. Ca un fin Este o mare peticire, într-adevăr! Am există finanţare. Şi atunci ce facem? „Anveloparea     făcut de mine, muncit de mine şi de cunoscător al fenomenului, v-au trecut observat însă o chestie interesantă. Avem o gândire bazată numai pe echipa din primărie pentru că nu l-am prin mână vreo proiecte de genul ăsta, căsuţelor de tip ANL e Spuneam într-o intervenţie anterioară împrumuturi. Facem două străzi şi anul făcut singur. Eu am propus ca banii care în calitate de viceprimar, aş vrea să vă că s-a revenit la vechea meteahnă de a viitor nu mai avem cu ce. Nu domnule, se strâng din închirierea locurilor de absolut necesară"întreb cum vi se pare acest proiect de se petici prost. În urma reacţiei pe care gândirea trebuie făcută pe ce faci cu parcare prin Hotărâre de Consiliul Local buget? au am avut-o, au revenit la normal. banii tăi. Ce faci cu banii colectaţi, că î Într-o discuţie anterioară purtată cu să se folosească apoi pentru amenajarea 
În primul rând cred că este o informaţie Ceea ce aţi scris dumneavoastră şi în dacă stai să mergi numai pe dumneavoastră mi-aţi spus că atunci altor parcări. Nu s-a vrut acest lucru. 
falsă că Proiectul de buget al Primăriei urma solicitării mele la Primărie, a avut împrumuturi la un moment dat totul se când eraţi viceprimar i-aţi expus Deocamdată pentru aceste puţine 
municipiul Călăraşi este la îndemâna efect. Acum văd că au apărut din nou închide, că nu ai cum. domnului primar o idee cu privire la parcări, banii, cine ştie?, unde se duc. 
oricărui cetăţean. Îţi trebuie ceva freză, maşină care pune emulsia locuinţele din cartierele ANL I şi ANL II. Deci nu am văzut investiţii, ceea ce este Nu se duc pentru amenajarea altor 
experienţă să-l cauţi pe site-ul primăriei. uniform, deci au început să-şi facă Concret era vorba de anveloparea foarte grav. Părerea mea este că acesta parcări. Vii, te lauzi în faţa călărăşenilor 
E undeva ascuns, nu are absolut deloc treaba. Aceste petice care se pun şi care căsuţelor, procedură care ar fi este un buget numai pentru salarii şi că faci parcări, le marcăm, le închiriem 
vizibilitate. Şi mie mi-a fost greu să-l după părerea mea folosesc un asfalt de contribuit în mod decisiv şi la creşterea utilităţi. şi, în fond, oprim această investiţie... 
găsesc. În mod normal ar fi trebuit ca pe proastă calitate, nu este în regulă. valorii acestor imobile. Nu mai sunteţi Ceea ce se întâmplă cu parcările 
prima pagină a site-ului Primăriei să î Probabil că vor ceda la vară, când viceprimar iar ideea n-a fost preluată rezidenţiale e aproape un nimic. E 
scrie mare Proiectul de buget pe 2019, temperaturile vor fi ridicate. de actualul Executiv. Reluaţi puţin departe de ceea ce ar trebui să fie. Eu v-
astfel încât fiecare să-l parcurgă. Aşa, ei ideea şi poate-i daţi şi o soluţie magică Vor ceda la vară, vor ceda la iarnă. Nu am arătat, făcusem şi un semn cu 
cred că l-au ascuns puţin ca să nu fie actualului primar. vedeţi că fac lucrul ăsta în fiecare an? Primăria Municipiului Călăraşi cu 
văzut. Eu aşa cred. Sau vorbim iarăşi de Mai mult de mântuială. S-a arătat în numărul parcării, era un loc acolo unde Într-adevăr, am avut discuţii de mai vreo incompetenţă a celor care se presă ce uşor se poate desprinde o apărea cât s-a plătit, chitanţa cu care s-a multe ori cu primarul Drăgulin, ocupă de lucrul acesta. Sunt posibile asemenea peticeală. Nu este în regulă. plătit. Domnule, făceam ceva! Acum.... propunându-i să termoizolăm căsuţele ambele variante. Am spus-o şi o mai repet, Executivul î Am văzut că nici parcări publice cu date spre închiriere tinerilor pentru că Legat de buget, nu are nimic, nimic primăriei ar trebui să aibă o gândire plată nu există în oraş. Desigur, sumele ele sunt construite din materiale care extraordinar în el. Părerea mea este că unitară. Anul acesta facem o stradă de obţinute  ar fi devenit venituri pentru permit transferul de căldură destul de au încercat să pună ceva pe site-ul la un capăt la altul. Vă spun că pot face Primărie. mult din interior spre exterior şi invers. Primăriei, să zică „Domnule, cam ăsta ar cel puţin două străzi anual pe bugetul Din discuţiile pe care le-am avut cu cei Din nefericire parcările publice sunt fi bugetul!" şi într-un final să ne trezim local. În fiecare an câte două şi o să care locuiesc în aceste căsuţe, mi s-a puţine în Călăraşi. Nici una nu e cu cu totul altceva. Practic, după părerea vedeţi că se rezolvă arterele principale spus că vara e foarte cald şi iarna foarte plată.mea acesta, acesta nu este un buget. din Călăraşi. Domnule, dar să le facem î Cât de greu consideraţi că atârnă pe frig şi în consecinţă, facturile sunt foarte î Vedeţi cum s-ar putea face rost de Sunt nişte cifre adunate, scrise undeva bine! Adică să avem un diriginte de bugetul acesta şi aşa pricăjit mari. Ele nu sunt termoizolate. bani?pe capitole şi cam atât. Acest lucru nu şantier priceput iar constructorul să fie supradimensionarea schemei de Materialele din care sunt construite nu seamănă cu modul cum ar trebui să O parcare publică de exemplu este la monitorizat permanent. Mai mult decât personal? au un coeficient de termoizolare şi arate un buget. Spitalul Judeţean, nu poţi să introduci atât, ar trebui ca lucrarea în sine să fie Din moment ce s-au majorat atât de atunci am propus domnului primar să le acest sistem de plată acolo. Singura î Am observat că pentru salarii suma verificată şi din punct de vedere al mult salariile şi numărul angajaţilor, termoizolăm şi să le zugrăvim că sunt parcare, singurul loc unde se poate alocată este de peste 165 de miliarde calităţii materialului: a asfaltului, a chestiunea devine extrem de serioasă. ale primăriei. Şi îi ajutam astfel pe introduce plata este de la 5 Călăraşi lei vechi, la un total de impozite şi taxe betonului. Constructorul ar trebui să fie Dacă stau să mă gândesc bine, şi sper să oamenii ăştia pentru că au copii, până aproape de Panduri. Acolo poţi să locale de circa 480 de miliarde de lei obligat să vină cu o mostră, cu nu greşesc, cred că s-a mărit fondul de rezultatul final era că vor arăta bine, se introduci plata şi este bine să faci lucrul vechi. E un procent mare, după părerea certificate de calitate. Primăria ar trebui salarii pe primărie cu vreo 70 de va schimba zona, facturile la curent acesta pentru că cetăţeanul în loc să-şi mea.... ca la recepţia lucrării să ia nişte mostre miliarde, cam cât ar vrea să se electric şi gaze vor scădea simţitor. Vara parcheze maşina în spatele blocurilor, din loc în loc, să le verifice. Lucrurile Am tot spus-o şi o spun în continuare, împrumute să facă 2-3 străzi. Iată unde nu vor mai sta în nişte cuptoare cu, le seara o lasă acolo. Aţi văzut câte maşini astea nu se fac şi cel mai grav este că, şi nu că s-au dublat salariile la Primărie, s-a ajuns. Să fie foarte clar, nu am fost şi vom îmbunătăţi calitatea vieţii pentru că sunt „uitate" acolo având în parbriz aici este vina în exclusivitate a celor din salariile s-au triplat! Şi mai grav este nu sunt împotriva faptului că s-au mărit nu toată lumea îşi permite, poate, un anunţul „de vânzare", ele nu au ce căuta Primărie, că se solicită prin caietul de faptul că în afara faptului că s-au dublat salariile. Erau salarii foarte mici în aparat de aer condiţionat şi iarăşi acolo. Acest lucru este inadmisibil. Îmi sarcini garanţie de doar doi ani. salariile, mai cred că s-a dublat şi Primărie. Domnule, dar să le triplezi ajungem la consum. După părere mea aduc aminte că am făcut un loc de a 
numărul de angajaţi din primărie. Ceea salariile şi să faci şi angajări î Ar trebui să fie mai mare? sunt condiţii foarte dure de locuit la parca astfel de maşini de vânzare, pe str. 
ce iarăşi nu cred că este în regulă. Ca să suplimentare... O spun cu toată aceste căsuţe, de tip ANL. Le mărim Cum să ceri o garanţie de doi ani la Sloboziei, spre Bâlci există o parcare 
vă dau un exemplu, şi nu aş vrea să fiu responsabilitatea, sunt foarte mulţi în confortul, îi ajutăm şi din punct de asfaltarea unei străzi? Asta înseamnă că lungă, specială.
răutăcios, dar ăsta e un adevă. Cât timp Primărie care nu ştiu ce caută acolo. vedere financiar pentru că vara vor plăti tu, primărie, eşti incompetentă şi mă î La fel, şi în faţa stadionului dacă vă am fost viceprimar la Serviciul mult mai puţin la curentul electric şi î Pe vremea dumneavoastră funcţiona refer la cei care se ocupă de treaba asta amintiţi, pe B-dul Republicii. Şi acea transporturi erau 3 persoane. Acum, iarna mult mai puţin la gaz. Dacă vom şi Primăria cu un un număr mai mic de solicitând doar doi ani. Păi vin cu un parcare a fost construită tot pentru a dacă nu mă înşel, sunt 12 persoane. vopsi aceste căsuţe din punct de vedere angajaţi... asfalt foarte prost, ştiu că doi ani rezistă, „găzdui" acolo maşinile „de vânzare". Domnule, dacă sunt 12 persoane la estetic oraşul va arăta altfel. Va fi o zonă au luat banii şi au plecat. După doi ani Nu ştiu, oare să ne gândim că începând 
acest serviciu şi în Călăraşi mai găsim, foarte frumoasă. Mai mult decât atât Şi asta este adevărat. Repet, erau 3 praf se face, o luăm de la zero. Nu poţi de acum şi până la finalul anului viitor, o 
pe străzi, maşini abandonate, înseamnă am avut o discuţie cu primarul şi am zis persoane la acest serviciu în primărie, să ceri prin caietul de sarcini garanţie de ţinem numai în alegeri şi asta să aibă 
că e o problemă serioasă acolo. Nu-şi dacă cetăţenii vor să-şi facă lucrarea pe acum sunt 12 şi găsim maşini spre doi ani!legătură aceste angajări? De ce nu?
fac treaba! banii lor, să le dăm voie. Termoizolezi, vânzare în faţa Pieţei Big, unde este iar î Într-o bună zi, probabil se va sparge î Observ că dacă aţi fi consilier local, dar faci cum îţi spun eu, adică o parcare publică, găsim pe Bucureşti, la î Aţi reuşit să identificaţi răsfoind şi această bulă... aţi avea mari discuţii pe marginea termoizolezi, vopseşti apartamentul dar stadion şi nu se încasează niciun leu. bugetul o investiţie majoră care să se acestui buget cu conducerea Primăriei.Categoric, da.  Ceea ce vreau să vă mai îţi spun eu cu ce culoare, ca să fie o Impresia mea este că Drăgulin a scăpat, facă cu bani locali, să zic aşa, şi nu din spun legat de buget este că chestie unitară iar investiţia pe care o Dacă aş fi consilier local, categoric. Mă total din mână, Primăria. împrumuturi? parafrazându-l pe domnul preşedinte faci legal cu o firmă în baza unui deviz să cunoaşteţi foarte bine, am avut tot î Aveţi impresia că înainte era mai Când am afirmat că ceea ce ne prezintă Iohannis, e o caricatură de buget. Şi o fie scăzută din chirie pentru că Primăria timpul reacţii în şedinţele de Consiliu cooperant cu dumneavoastră, cu Primăria nu reprezintă un buget, am zic şi eu deoarece nu am văzut investiţii. este proprietar. Dar în felul acesta le Local.

viceprimarii?spus-o în cunoştinţă de cauză, analizând Tot timpul am ţinut la acest lucru. dăm posibilitatea celor care locuiesc M-am uitat, nu există buget de investiţii aceste cifre. Tocmai asta mă miră pentru Domnule, faceţi în aşa fel încât să fie cât Atunci era o altă poveste pentru că acolo să facă această investiţie, dacă pe şcoli. În special şcolile sunt limitate la că pe acest buget, în special, se acoperă mai multe investiţii. Şi aceste investiţii Drăgulin nu era şeful meu de partid. Nu Primăria nu are posibilitatea. Nu am asigurarea utilităţilor şi cred că pentru salariile, funcţionarea primăriei şi în plus pe cât posibil să se realizeze cu firmele era şeful de partid nici al lui Dulce şi asta avut nici un răspuns. Voi continua majoritatea bugetele sunt insuficiente. am mai văzut o grămadă de cifre pentru din Călăraşi. O să spuneţi că nu se a contat enorm.  Noi de la început am demersul meu şi fac un apel prin Probabil că banii nu ajung până la finalul strada X sau Y saz Z. Adică e clar că ori poate. Ba da pentru că legea îţi permite spus eu sunt de la ALDE, Dulce de la intermediul dumneavoastră să anului şi vor fi obligate să ceară bani în nu sunt finalizate aceste bugete, au ca până la o anumită sumă, lucrarea să PSD, dumneavoastră de la PNL, haide-ţi transmiteţi această idee primarului. plus. De unde?trecut doar aşa o cifră în dreptul fiecărui se facă prin încredinţare directă. Am Poate anul acesta, sau poate anul viitor să facem echipă! Niciodată nu a putut 
capitol, cu toate că adunând îţi dă suma solicitat şi eu şi sper să primesc lista cu Investiţiile, aceeaşi poveste 5 lei, 1 leu, se va gândi şi va lua măsuri în acest să vină să-mi spună „asta nu o faci sau 
care se colectează, sau e o mică toate investiţiile realizate anul trecut, să ... Nu, nu este în regulă şi cred că au pus sens. te duci şi faci asta". Nu a îndrăznit să 
şmecherie în sensul că o prindem ca vedem acele investiţii care au fost decât poziţii, poate - poate vor face rost facă lucrul acesta pentru că nu putea. 

î Într-adevăr, ar fi o măsură foarte poziţie bugetară, o bugetăm cât ne făcute prin încredinţare directă şi să de bani şi le vor executa. Ştiţi foarte bine că viceprimarul este bună. Merg mai departe şi spun că permitem, şi dacă o să avem apoi banii ştim câţi bani s-au dus spre firmele din ales şi el, nu este subordonat. Grădina Zoo are cam acelaşi buget. Nu până şi acoperişurile ar putea fi dotate o vom finaliza printr-o rectificare. Ceea Călăraşi, cele plătesc taxele şi impozitele Viceprimarul nu poate fi dat afară de se observă nicăieri că s-a venit cu un cu instalaţie solară...ce pe mine mă miră dar sper să nu fie aici. Eu am răsfoit anumite documente plus şi ce se face cu el. primar. Dar, nouă nu putea să ne 
aşa, e că nu am văzut nicio investiţie şi la o primă vedere se pare că Eu vreau să vă spun o chestie impună sau să ne interzică ceva pentru Ar trebui, clar, să fie bani prinşi pentru majoră în municipiul Călăraşi. majoritatea banilor s-au dus în alte extraordinar de interesantă. Aceste că aşa ar fi vrut el. Piaţa Mare, pentru Bazar pentru că din judeţe. Ceea ce după părerea ea este î Primăria a anunţat că va face două căsuţe au o dispunere interesantă, ele Acum este simplu, toţi sunt din acelaşi câte ştiu eu licitaţia s-a făcut şi la un foarte grav. Adică dacă 40 de mii costă obiective cu bani din împrumuturi, mă sunt în şir. Exisă fonduri şi dacă s-ar partid. Viceprimarii primesc comandă moment dat trebuie să ai şi prevederea un studiu, un proiect, de ce trebuie să refer la B.dul Titulescu şi la str. Griviţa. achiziţiona o instalaţie solară pentru bugetară. nu numai pe linie administrativă, se facă la Bucureşti, la Iaşi? De ce să nu Restul înseamnă o sumedenie de încălzirea apei, tehnic este foarte uşor primesc şi comandă politică.le facă firme din Călăraşi? Cel din Iaşi Revenind la Bazar îi mai întreb încă o intenţii. Nu ştim nimic nici de Piaţa să o montezi într-un loc şi să faci o 

plăteşte taxe şi impozite la Călăraşi sau î Mulţumesc.dată pe consilierii locali de ce au aruncat Centrală, nici de Bazar, nici despre distribuţie la fiecare căsuţă, fiecare 

V. Dumbravă: Parafrazându-l pe domnul 
preşedinte Iohannis, e o caricatură de buget

La sediul Biroului pentru Cooperare 
Transfrontalieră a avut loc, vineri, 
semnarea contractului de finanţare al 
proiectului "Îmbunătăţirea siguranţei 
navigabilităţii în zona transfrontalieră 
Călăraşi - Silistra" (PROMENADA).
Un obiectiv în valoare de 6 milioane de 
euro în care Consiliul Judeţean Călăraşi 
este lider de proiect, iar municipalităţile 
Călăraşi şi Silistra sunt partenere.

La scurt timp după semnarea 
contractului, preşedintele Consiliului 
Judeţean, Vasile  Iliuţă a susţinut o 
conferinţă de presă în care a subliniat 
“Astăzi, Consiliul Judeţean a semnat un 
contract în valoare de 6 milioane de 
euro pentru proiectul "Îmbunătăţirea 
siguranţei navigabilităţii în zona 
transfrontalieră Călăraşi - Silistra", un 
proiect mult aşteptat. Este de fapt 
proiectul de care s-a vorbit încă din 
2004 Danubius Parc. Am semnat călărăşenilor din municipiu şi din judeţ” să fie vizitată de turişti. Prin acest 
contractual de finanţare în care CJ a spus Vasile Iliuţă care a mai adăugat proiect cred că acest oraş va rivaliza cu 
Călăraşi este lider. Proiectul cuprinde şi “Le mulţumesc şi celor din echipa din cele europene, riverane Dunării” a spus 
2 ambarcaţiuni care vor face legătura cadrul Direcţiei de Dezvoltare pentru că Grama care a mai subliniat „Un proiect 
între Călăraşi şi Silistra. Una va fi în au înţeles mesajul meu când am început în 2017 se încheie astăzi prin 
dotarea municipalităţii Silistra iar preluat mandatul: Cine ţine pasul cu semnarea contractului de finanţare, 
cealaltă în dotarea Primăriei Călăraşi. În mine, rămâne în echipa mea! Astăzi se demonstrând că suntem aici pentru ca 
acest proiect, Consiliului Judeţean îi confirmă că cei mai mulţi dintre ei pot oamenii să beneficieze de faptele bune. 
revine suma de 750 de mii de euro, să ţină pasul cu mine şi am reuşit Un proiect privit cu scepticism dar şi cu 
Primăriei Călăraşi 3,2 milioane euro iar împreună să schimbăm în bine mersul zâmbetul pe buze care dovedeşte că 
municipalităţii Silistra, 2 milioane de lucrurilor în judeţ” echipa Direcţiei de Dezvoltare 
euro. împreună cu domnul preşedinte al Prezent în cadrul conferinţei de presă, 

Consiliului Judeţean au puterea să Acest proiect reprezintă dovada că în directorul Direcţiei Dezvoltare, Eduard 
transforme vorbele în fapte”Consiliul Judeţean există oameni Grama a susţinut „Astăzi am semnat 

profesionişti. De fiecare data, am depus „Promenada”, un proiect de 6 milioane 
Lucrările proiectului sunt estimate la 36 proiecte pentru care să obţinem şi de euro, un proiect documentat, 
de luni. În maxim 2 luni se preconizează finanţarea. Trebuie să mulţumesc conceput în cadrul Direcţiei de 
a fi demarată procedura de achiziţii. conducerii ADR Sud Muntenia dar şi Dezvoltare, un proiect depus cu 
Cofinanţarea proiectului este de 2%. echipei conduse de Nicoleta Mincu, de sprijinul domnului preşedinte Iliuţă, la 
Lucrările vizează consolidarea malului, la BRCT care ne-a oferit consultant BRCT. Încercăm să dezvoltăm zona de 
gara fluvială şi pontonul, pe ambele tehnică. Putem spune că de azi am adus turism, încercăm să creăm un Călăraşi 
maluri. La final, Consiliul Judeţean va Călăraşiul acolo unde îi este locul, adică care să fie atractiv atât pentru locuitorii 

acolo unde există finanţare pentru preda municipalităţii Călăraşi investiţiile lui cât şi ai judeţelor învecinate. Avem o 
implementarea proiectelor în beneficiul realizate.zonă de mini – deltă, o zonă care merită 

Potrivit Proiectului de buget, Executivul Primăriei 
Călăraşi va aloca un buget de 4,1 milioane lei pentru 
finanţarea activităţii sportive. Cea mai mare sumă, 3 
milioane de lei, va intra în contul echipei de handbal 
masculin AHC Dunărea Călăraşi.

Futsal Club Dunărea va primi 850 de mii de lei, CSM 
Călăraşi, 100 de mii de lei iar CSS Călăraşi, doar 50 de mii 
de lei. 

Pentru finanţarea  activităţilor prin intermediul Legii 350 
/ 2005, suma alocată este de 100 de mii de lei.

Pentru 2019, Primăria nu a „prins” în buget nici măcar 1 
leu pentru susţinerea clubului AFC Dunărea 2005 Călăraşi 
în cadrul căruia activează echipa de seniori dar şi cele 5 
formaţii de juniori.

Arena Ion Comşa, acolo unde-şi dispută partidele de 
acasă, echipa de fotbal Dunărea va fi dotată în cel mult 3 
luni cu o instalaţie de nocturnă dar şi cu o tabelă de 
marcaj, ambele preluate cu titlu gratuit de la CS Rapid 
Bucureşti. Anunţul a fost făcut vineri de preşedintele 
Consiliului Judeţean Vasile Iliuţă care a mai spus că 
pentru montarea sistemului de iluminat nocturn ar fi 
necesară suma de 200 de mii de euro. „Am preluat de la 
Rapid nocturna şi tabela de marcaj cu titlu gratuit. Cred 
că durata de punere în funcţiune va fi de 3 luni. E o 
echipă pe care Consiliul Judeţean a contractat-o prin 
achiziţie directă pentru demontare şi transfer la 
Călăraşi, suma plătită pentru aceste lucrări fiind de 30 
de mii de euro. Urmează să încheiem un alt contract, 
tot de 30 de mii de euro, pentru expertizare şi pentru a 
intra în posesia documentelor de proiectare şi punere în 
funcţiune. Nocturna e actuală, funcţională. Decât să 
dăm 1 milion de euro din banii Consiliului Judeţean, am 
preferat această modalitate. Cred că ne va costa în jur 
de 200 de mii de euro s-o vedem şi montată” a declarat 
într-o conferinţă de presă liderul Consiliului Judeţean.

Consiliul Judeţean Călăraşi a bugetat achiziţionarea de echipamente 
noi la blocul alimentar al Spitalului Judeţean Călăraşi.

Astfel, hrana de zi cu zi a pacienţilor este tocată cu aparate profesionale şi 
apoi preparată pe maşini noi de gătit. Recentele dotări, cu o valoare de 
32.000 de lei, mai presupun veselă, frigidere şi ustensile necesare pentru 
activitatea în bucătărie.

"Modernizarea blocului alimentar la spital se află pe agenda mea de la 
începutul mandatului. Sunt mulţumit că reuşim, pas cu pas, să schimbăm 
ceea ce am găsit aici. Urmează să achiziţionăm echipamente şi vase 
corespunzătoare pentru transportul hranei către saloane", a punctat 
preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, prezent la Spital 
pentru a vedea întreaga aparatură în funcţiune.

Sursa Facebook Consiliul Judetean Calarasi

Viceprimarul, Viorel 
Ivanciu, a declarat, recent, 
în cadrul unei conferinţe 
de presă că 
Municipalitatea va iniţia o 
amplă campanie de 
curăţenie în oraş, în 
perioada 9-26 aprilie, în 
carte vor fi angrenaţi elevii 
din cadrul şcolilor şi 
liceelor din municipiu, 
cetăţeni, societăţi 
comerciale. 

„Curăţenia de primăvară trebuie 
să ne preocupe pe toţi. În acest 

proprietari ne poate solicita realizarea unei ample campanii sens am iniţiat deja un 
sprijinul şi împreună să realizăm de reparare a străzilor afectate parteneriat cu Inspectoratul 
ceea ce ne-am propus şi anume de sezonul rece, curăţenie a Şcolar Judeţean Călăraşi în care 
un oraş mai curat, mai frumos.” oraşului şi înfrumuseţare prin dorim să-i angrenăm pe elevi în 
a spus Viorel Ivanciu care a amenajări peisagistice de acţiunea noastră de curăţenie 
continuat „Am demarat prin primăvară. Vom continua care se va desfăşura în perioada 
serviciile din subordinea acţiunile de disciplinare a 9-26 aprilie. Vor vedea şi ei ce 
Primăriei, curăţenia în înseamnă să întreţii curăţenie şi domeniului public prin 
municipiul Călăraşi. Unii ne-au câte eforturi se fac în acest sens. eliminarea construcţiilor ilegale 
felicitat, alţii ne-au criticat. Am încercat, de asemenea, să şi improvizate şi care afectează Aşteptăm şi sugestiile mass – mobilizăm şi societăţile imaginea municipiului. Vom fi media pentru că ne dorim ca comerciale care să ne dea o pe străzi, vom fi în parcuri, în prin intermediul acestor acţiuni mână de ajutor şi să-şi facă şi ei jurul blocurilor şi gospodăriilor care vor avea un caracter curăţenie în jurul lor. Şi cetăţenii şi împreună putem să facem un permanent, să păstrăm oraşul sunt invitaţi să se alăture oraş mai curat. În concluzie, curat.”campaniei noastre. În acest sens aşteptăm alături de noi cât mai Viceprimarul Ivanciu a mai avem şi un telefon de contact la 

mulţi cetăţeni, indiferent de adăugat că odată cu încâlzirea Primărie, la Serviciul 
vârstă să ni se alăture în această vremii „vom mobiliza toate Gospodărie Locală, astfel încât 
amplă campanie!”resursele disponibile pentru orice entitate, orice asociaţie de 

Viceprimarul municipiului Călăraşi, Viorel Ivanciu, a declarat marţi că proiectul 
de buget al municipiului Călăraşi pe anul în curs ar putea fi aprobat în cadrul 
Consiliului Local până pe 20 aprilie. „Sper ca bugetul să fie aprobat undeva, 
între 15 şi 20 aprilie. După care vor urma procedurile simple pentru tot felul de 
lucrări. O firmă mai mică s-ar putea apuca de treabă după 10-15 mai. O firma 
mai mari care participă şi la diferite licitaţii, prin august – septembrie, desigur 
dacă acele licitaţii nu vor fi contestate” a spus Ivanciu.

Potrivit proiectul de buget, postat deja pe site-ul primăriei, vaniturile şi 
cheltuielile sunt estimate la 113.318.000 lei. Veniturile proprii din impozite şi 
taxe sunt estimate la 47.961.000 lei.

Pentru 2019, sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul municiilor sunt de 5.410.000 lei. Cotele şi sumele 
defalcate din impozitul pe venit sunt estimate la 50.8065.000 lei iar Sumele 
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, la 7.666.000 lei.

Cheltuielile de personal pentru 2019 sunt estimate la 16.600.000 lei.

Vasile Iliuţă: Acest proiect reprezintă 
dovada că în Consiliul Judeţean există 

oameni profesionişti

n Consiliul Judeţean Călăraşi

V. Iliuţă: Decât să dăm 
1 milion de euro pe o 
nocturnă, am preferat 

s-o luăm cu titlu 
gratuit de la Rapid

n Primăria Călăraşi

Buget de 4,1 milioane lei 
pentru sport, în 2019

Viorel Ivanciu: Bugetul ar putea 
fi aprobat până pe 20 aprilie

Spitalul Judeţean Călăraşi are 
noi dotări la blocul alimentar

Viorel Ivanciu: Municipalitatea va iniţia 
o amplă campanie de curăţenie în oraş
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