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Liberalii călărăşeni s-au aflat şi ei sâmbătă la Alexandria, unde au 
participat la un miting şi un marș pe străzile din oraş. Filiala 
municipală PNL Călăraşi, condusă de Viorel Ivanciu, a fost 
prezentă cu 150 de membri şi simpatizanţi. “Mii de liberali din 
zona de sud a ţării şi-au dat sâmbătă întâlnire la Alexandria 
unde au participat la un miting, organizat pe o proprietate 
private, mărşăluind apoi pe străzi pentru statul de drept, 
pentru libertatea de exprimare. E timpul ca România să fie în 
primul rând!” a declarat preşedintele PNL Călăraşi, Viorel 
Ivanciu care a mai adăugat “Campania electorală bate la uşă. 
Suntem mobilizaţi să obţinem cel mai bun rezultat. Avem un 
target de 7000 de voturi şi sperăm să-l atingem. Avem cei mai 
buni candidaţi, cea mai bună listă. Şi mai mult decât atât, 
sondajele de opinie relevă faptul că PNL se află pe primul loc în 
preferinţele românilor. Şi mă refer aici la sondajul comandat de 
Parlamentul Uniunii Europene şi realizat de IMAS. PNL e 
creditat cu 25,2% din voturile românilor. Principalul nostru rival 
politic, PSD, e pe doi cu 21,5%. Asta ne dă şi mai multă 
încredere că vom câştiga!”

Liderul organizaţiei municipale PNL Călăraşi, Viorel Ivanciu, a 
susţinut, recent, că ţinta filialei pe care o conduce pentru alegerile 
europarlamentare din 26 mai este obţinerea a circa 7000 de voturi. 
„Credem că e o ţintă realizabilă dacă membrii şi simpatizanţii 
noştri o să fie un pic atenţi în ziua votului” a spus Ivanciu.
În urma cu 5 ani când organizaţia locală era condusă de Dan 
Drăgulin, primar şi atunci, doar 3714 călărăşeni au optat pentru lista 
de candidaţi propusă de PNL, rezultând un procent de 20,48%.
În 2019, Drăgulin se află în „vârful” organizaţiei judeţene şi are ca 
ţintă, nu doar câştigarea alegerilor europarlamentare ci şi obţinerea 
unui procent de minim 35%, adică în jur de 30 de mii de voturi.

plombat până acum străzile Plevna şi Viitor în aşa fel încât să 
fie circulabile. Urmează ca în zilele următoare să plombăm şi 
stada Plevna” a declarat Ivanciu care a continuat „Va începe şi 
lucrarea pe strada Griviţa. În două săptămâni o să primim şi 
Proiectul tehnic. Aceeaşi firmă a câştigat şi proiectarea dar şi 
execuţia. Până în Paşte vor începe lucrările pe strada Griviţa. Ca 
şi pe B-dul Nicolae Titulescu, vor demara de la capete astfel 
încât deranjul să fie cât mai mic iar circulaţia să fie deviată pe 
străzile din apropiere pe care le-am plombat.”.

Ivanciu a mai adăugat că pe agenda Primăriei figurează şi 
Varianta Nord. „Plombăm şi Varianta Nord. Acolo avem un 
contract încheiat cu SC Drumuri şi Poduri SA pentru tronsonul 
de drum cuprins între stra. Sloboziei şi calea ferată. Partea 
cealaltă de la calea ferată până la Siderca o vom remedia cu 
Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi.” a precizat Ivanciu.

În cadrul municipiului, plombări se vor realiza şi în cartierul 
Mircea Vodă precum şi pe străzile Muşeţelului, Ştirbei Vodă şi B-

Viceprimarul Viorel Ivanciu a declarat recent că Executivul dul Cuza Vodă. „Cu Serviciul Pavaje Spaţii Verzi am plombat şi 
Primăriei Călăraşi a demarat deja o campanie de plombare a B-dul Republicii şi vom lucra şi în continuare cu această 
unor străzi din municipiu care se va finaliza în jurul datei de 1 structură din subordinea Primăriei astfel încât să intrăm şi între 
mai. În plus, Ivanciu a mai anunţat că până de Paşte vor începe şi blocuri ca să acoperim cât mai multe zone. După ce vom 
lucrările de modernizare a Străzii Grviţa. „Pe lângă acţiunea de termina plombarea în jurul datei de 1 mai, vom trece cu SPPSV 
curăţenie, am început şi o acţiune de plombare a gropilor din la asfaltarea unor străzi, 15 la număr, aflate în atenţia noastră 
oraş. Noi am făcut-o şi în cursul iernii cu mixtură asfaltică şi în acest an, cu covor asfaltic continuu” a conchis viceprimarul 
continuăm pentru că am dat drumul la staţia de asfalt. Am Viorel Ivanciu.

Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare de obiectivului reprezentând Blocuri – 
locuinţe sociale şi alte investiţii.plen a Consiliului Local municipal 

Călăraşi, programată miercuri după-
Cum va fi folosit excedentul amiază a figurat şi Proiectul de Hotărâre 

rezultat la finele anului bugetar privind utilizarea sumei de 2.122.813  lei 
din excedentul anual al bugetului 2018
municipiului Călăraşi rezultat la încheierea 

Grădiniţa cu 8 grupe – Execuţie, exerciţiului bugetar 2018, în exerciţiul 
branşament şi cofinanţare PNDL – 26.000 bugetar 2019, pentru finanţarea 
lei

cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
Extindere grădiniţa Step by step 

Conform prevederilor Legii nr.273/2006 
(bucătărie, sala de mese şi dormitoare) – 

privind finanţele publice locale, cu 
47.000 lei

modificările şi completările ulterioare, 
Obiective în continuareexcedentul anual al bugetului local rezultat 
SPCTAFL – Blocuri, locuinţe sociale şi alte la încheierea exerciţiului bugetar se 
investiţii – 1.000.000 leiutilizează, în baza hotărârilor autorităţilor 
Documentaţie tehnică – proiecte deliberative ca sursă de finanţare a 
prioritare finanţabile prin POR 2014-2020 cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
şi alte programe – 730.000 leiExecutivul a decis şi finanţările care vor fi 
SP Pavaje Spaţii Verzi (leasing) – 320.000 asigurate din această sumă. Astfel, 
lei.aproape jumătate, mai exact 1 milion de 

lei, va fi utilizată pentru continuarea Total – 2.122.813 lei

pieţe din administrarea SPPO 
(Piaţa Big, Piaţa Cuza Vodă şi 
Piaţa Centrală) vor avea 
program obişnuit ( de luni 
până vineri între orele 06.00-
20.00, sâmbătă între 06.00-
16.00, duminică între 06.00-
14.00).
În aceste zile, preţurile 
practicate în pieţele din 
municipiul Călăraşi ale 
produselor de sezon cele mai 
căutate sunt următoarele: 
ouă-între 0,45 şi 0,5 lei buc., 
ceapă verde-1 leu legătura, 
ridichi-1,5 lei legătura, salată-
1,5 buc., usturoi verde-1,5 lei 
legătura, verdeaţă – între 
0,5-1 leu legătura, carne de 
miel (carcasă) –26 lei/kg. De 
precizat ar fi faptul că, 
potrivit legislaţiei, 
comercializarea carcaselor de 
miel se realizează numai în Serviciul Public Pieţe şi activitatea în prima şi a doua 
magazinele de specialitate, Oboare din subordinea zi de Paşte, pe 28 şi 29 
fiind interzisă în alte locuri.  Primăriei Municipiului aprilie. În restul zilelor, 

BIROUL DE PRESĂCălăraşi va avea închisă inclusiv de 1 mai, cele trei 

Preşedintele Consiliului La Sănătate, un domeniu vital, Spital şi anveloparea clădirii. că mai sunt lucruri de făcut, dar 
Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, căruia îi acord toată atenţia cu seriozitate, răbdare şi atenţie Pe agenda mea de priorităţi se 
a menţionat miercuri într-o mea, vă anunţ că aşteptăm de vom reuşi să scoatem judeţul află şi restaurarea Palatului 
declaraţie de presă, postată pe din starea în care este. S-a 
pagina oficială de Facebook a lucrat şi se lucrează, în 
instituţiei că a fost aprobat continuare, pe 220 de kilometri 
bugetul judeţului pe 2019, în de drum.
cuantum de 36 de milioane de Promenada, în opinia mea, cea 
euro, despre care a mai adăugat mai frumoasă investiţie din 
că este un buget al investiţiilor. România, de care sunt mândru 
”Începând de astăzi, judeţul că se realizează la noi, la 
Călăraşi are aprobat bugetul pe Călăraşi.
anul 2019, în valoare de 36 Acest proiect în valoare de 6 
milioane de euro, bani care vor milioane de euro a fost semnat 
fi cheltuiţi în mod transparent şi şi se află în faza de licitaţie 
cu folos. pentru execuţie. Preconizez că 
Bugetul 2019 îl putem numi lucrările vor începe în toamna 
Bugetul Investiţiilor deoarece acestui an.
cei mai mulţi bani merg către După cum puteţi observa, în 
investiţii în sănătate şi judeţul Călăraşi nu mai avem 
infrastructură. Administrativ, care dă măsura la Ministerul Dezvoltării proiecte pe hârtie, ci proiecte 

respectului pe care îl avem Regionale şi Administraţiei După cum se poate observa, care se realizează. Nu mai 
pentru istoria şi viitorul Publice aprobarea pentru prin activitatea zilnică a vorbim de bani europeni, ci 
judeţului, deopotrivă. Ţin foarte finanţarea aripii noi a Spitalului Consiliului Judeţean Călăraşi, aducem bani europeni. Nu 
mult la reabilitarea acestui Judeţean. Proiectul a trecut spre deosebire de alte timpuri, oferim promisiuni şi vorbe 
monument istoric. Toată deja cu bine de Compania ne ţinem de treabă şi producem goale, ci fapte concrete pentru 
documentaţia pentru finanţare Naţională de Investiţii, mai bunăstare pentru călărăşeni. o viaţă mai bună!
a fost depusă deja la Compania avem nevoie doar de o singură Oamenii din judeţ pot face o Prioritatea mea rămâne 
Naţională de Investiţii. aprobare pentru a începe comparaţie între ce a fost aceeaşi: creşterea calităţii vieţii 

obiectivul. Cel mai probabil lucrările vor înainte şi ce este acum. Vrem să tuturor locuitorilor judeţului, 
începe în toamna acestui an. arătăm că actuala administraţie prin oferirea unor servicii În afară de demararea lucrărilor 

liberală reprezintă un model de medicale mai bune, a unor la aripa nouă, pentru Spitalul La Capitolul Infrastructură, am 
eficienţă administrativă şi drumuri mai bune, a unor Judeţean mai am cel puţin două promis călărăşenilor că vor 
transparenţă a cheltuirii servicii publice moderne, care obiective extrem de circula pe drumuri mai bune şi 
banului public pus în slujba să ţină pasul cu vremurile pe importante, pe care le voi duce mai sigure şi, astăzi, pot spune 
oamenilor.” este mesajul care le trăim şi cu nevoile reale la îndeplinire: dotarea cu cu mândrie că ne apropiem de 
semnat de liderul CJ Călăraşi.ale cetăţenilor. aparatură nouă a întregului acest obiectiv îndrăzneţ! Sigur 

Programul şi preţurile din 
pieţele călărăşene

n Primăria Călăraşi

Peste 2 milioane de lei este excedentul 
rezultat la finalul anului 2018

Luni, 22 aprilie, la sediul Camerei de Comerţ, 
Industrie şi Agricultură Călăraşi a avut loc o 
conferinţă de presă organizată în cadrul proiectului 
„Memofish – Memorie şi Viitor. Poveşti despre 
Civilizaţia dunăreană”.
Partenerii proiectului sunt: Camera de Comerţ şi 
Industrie Bulgaro – Română Ruse, Asociaţia Paralel 
– Silistra, Muzeul Regional de Istorie Ruse, Asociaţia 
Grup Local de Pescuit „Dunărea Călărăşeană” şi 
Asociaţia Acces Călăraşi.
Proiectul se derulează în cadrul Programului Intereg 
V – A România – Bulgaria, perioada de 
implementare fiind de 18 luni: 1 august 2018 – 31 
ianuarie 2020.
Finanţarea, în cuantum de 423.921,71 euro, este 
asigurată din fonduri FEDR.
Principalele activităţi ale proiectului sunt: 
Managementul şi coordonarea proiectului; 
Planificare şi control financiar; Elaborare studii 
audio – vizual pe teren; Elaborare studiu „Probleme 
culturale”; Elaborare Strategii locale pentru 
valorizarea moştenirii comunităţilor de pescari; 
Dezvoltare produse turistice integrate; Organizare 
tururi promoţionale; Activităţi de promovare
Cele 5 comunităţi – ţintă cuprinse în proiect sunt: 
Vidin – Calafat; Ruse – Giurgiu; Tutrakan – Olteniţa; 
Vetren / Srebarna – Mostiştea / Gălăţui; Silistra – 
Călăraşi.
Rezultatele principale ale proiectului sunt 
următoarele:
Studii comune
- Studiu audio – vizual pe teren
- Document programatic comun „Cultura are 
însemnătate – cooperare transfrontalieră pentru 
valorizarea moştenirii culturale”
Strategii de Dezvoltare Comună
- Politica comună pentru protecţia şi dezvoltarea 
moştenirii comunităţilor de pescari
- Strategii locale de cooperare transfrontalieră
Protecţia Comună a Valorilor
- Produse turistice integrate
- Plan comun de management şi marketing al 
produselor turistice
- Organizare de tururi turistice promoţionale

„Memofish - Memorie 
şi Viitor. Poveşti despre 
Civilizaţia dunăreană”

n Primăria Călăraşi

Viorel Ivanciu: Am început o amplă 
acţiune de plombare a gropilor din oraş

V. Ivanciu: Suntem 
mobilizaţi să câştigăm alegerile 

europarlamentare!

n PNL Călăraşi

n PNL Călăraşi

V. Ivanciu: Ţinta noastră 
pentru europarlamentare, în 

jur de 7.000 de voturi

Directorul Direcţiei Dezvoltare din cadrul 
Consiliului Judeţean, Eduard Grama, a 
declarat, miercuri, imediat după şedinţa 
de plen în cadrul căreia a fost aprobat 
Proiectul de buget al judeţului pe 2019, că 
infrastructura, sănătatea şi educaţia sunt 
domeniile care preocupă în mod deosebit 
Executivul Consiliului Judeţean în acest 
mandat. O serie de proiecte au fost deja 
depuse încă din urmă cu 2 ani, aflându-se 
acum în diferite faze, inclusiv cu Ordinul de 
începere a lucrărilor dat. „Întotdeauna ne-
am dorit, aşa cum spunea şi domnul 
preşedinte Iliuţă ca infrastructura, 
sănătatea şi educaţia să fie prioritare 
pentru judeţul Călăraşi. Începând cu 2017 
şi 2018, am depus proiectele care se 
referă la infrastructură şi care acoperă 
circa 220 de km de drumuri judeţene. 
Proiectul vizând DJ 411 se află cu ordinul 
de începere dat. DJ 402, proiect început DJ 201B e în faza de precontractare, este 211 se află în evaluare.” a declarat Grama 
în 2017, în sumă de 29 de milioane de declarat eligibil doar că în acest moment care a conchis „Încercăm să dezvoltăm 
euro, este semnat. Licitaţia este încheiată contractul de finanţare se află la redactat infrastructura pentru a crea condiţii 
urmează să declarăm câştigătorul şi să la AM. DJ 306, depus din 2017, a depăşit normale de lucru pentru investitori pe 
primim apoi ordinul de începere. toate etapele. E declarat eligibil şi admis care ni-i dorim cu toţii la Călăraşi pentru a 
Proiectul privind DJ 403 este în evaluare. spre finanţare. Ultimul drum judeţean DJ dezvolta acest judeţ”.

UAT INDEPENDENTA, judeţul Călăraşi, cu sediul în localitatea Independenţa, str. Unirii, nr. 
42, organizează licitaţie publică în data de 02.05.2019, ora 09.00 în vederea închirierii unei 
suprafaţe de 12 m.p., pentru desfăşurarea unei activităţi comerciale.

Preţul de pornire a licitaţiei este de 4 lei/mp/lună.

Termenul până la care se pot depune ofertele: 25.04.2019, ora 16.30, la sediul  Primăriei 
comunei Independenţa str. Unirii, nr. 42, comuna Independenţa, judeţul Călăraşi.

Persoana de contact: Ion Eugenia Mariana tel. 0242535353 / 0741034632.

Primar,
VOICU Lică

UAT INDEPENDENTA, judeţul Călăraşi, cu sediul în localitatea Independenţa, str. Unirii, nr. 
42, organizează licitaţie publică în data de 02.05.2019, ora 09.00 în vederea închirierii unei 
suprafaţe de 35 m.p., pentru desfăşurarea unei activităţi comerciale.

Preţul de pornire a licitaţiei este de 4 lei/mp/lună.

Termenul până la care se pot depune ofertele: 25.04.2019, ora 16.30, la sediul  Primăriei 
comunei Independenţa str. Unirii, nr. 42, comuna Independenţa, judeţul Călăraşi.

Persoana de contact: Ion Eugenia Mariana tel. 0242535353 / 0741034632.

Primar,
VOICU Lică

Palatul Administrativ, clădire monument istoric 
care găzduieţte Instituţia Prefectului Judeţul 
Călăraşi va fi reabilitat complet începând cu anul 
2019. Directorul Direcţiei Dezvoltare din CADRUL 
CJ Călăraşi, Eduard Grama a declarat miercuri că 
lucrările vor începe anul viitor iar finanţarea 
acestora va fi asigurată fie de CNI, fie din resursele 
proprii ale Judeţului. 

„Pe lista de investiţii aprobate pentru acest an e 
trecută „proiectarea plus execuţia”. În momentul 
acesta, proiectul e depus la Compania Naţională 
de Investiţii (CNI). Conform OUG 114, am 
actualizat devizul, fiind un monument clas A. 
Încercăm prin clauza suspensivă să scoatem la 
licitaţie PT şi Execuţia iar dacă în septembrie, să 
zicem, acest contract nu va fi încheiat cu CNI-ul, 
proiectul va fi finanţat exclusiv prin bugetul 
Consiliului Judeţean” a spus Grama care a mai 
precizat „Dacă va fi finanţat de CNI iar lucrările 
vor fi pornite, atunci vom considera aceste sume 
ce vor fi alocate ca şi contribuţie proprie a 
Consiliului Judeţean. Ele vor reprezenta 
cofinanţarea. Anul 2019 va fi anul în care vor 
începe lucrările"

Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă a mai precizat 
că pentru acest an, suma „prinsă” în buget este de 
1,9 milioane lei. Cheltuielile neeligibile pe care va 
trebui să le suporte Consiliul Judeţean în cazul în 
cazul în care proiectul va fi susţinut de CNI, sunt 
cifrate la 1,5 milioane euro. CNI va efectua 
lucrările vizând faţadele şi acoperişul clădirii.

În urma actualizării indicatorilor tehnico-
economici privind cheltuielile necesare realizării 
obiectivului de investiţii „Centru Socio-Cultural 
Călăraşi - fost Palat Administrativ - faza DALI, taxe, 
avize”, a rezultat o valoarea totală a investiţiei de 
57.347.080,75 lei, la care se adaugă T.V.A., din care 
C+M: 44.520.466,86 lei, la care se adaugă T.V.A..

Independenţa

Licitaţie publică, în vederea închirierii unei 
suprafeţe de 12 mp pentru desfăşurarea unei 

activităţi comerciale

Independenţa

Licitaţie publică, în vederea închirierii unei 
suprafeţe de 35 mp pentru desfăşurarea unei 

activităţi comerciale

E. Grama: 2019 va 
fi anul în care vor 
începe lucrările la 

Palatul 
Administrativ

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Vasile Iliuţă: Bugetul 2019 îl putem 
numi Bugetul Investiţiilor

Ed. Grama: Întotdeauna ne-am dorit ca infrastructura, 
sănătatea şi educaţia să fie prioritare pentru judeţul Călăraşi

n Consiliul Judeţean
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Liberalii călărăşeni s-au aflat şi ei sâmbătă la Alexandria, unde au 
participat la un miting şi un marș pe străzile din oraş. Filiala 
municipală PNL Călăraşi, condusă de Viorel Ivanciu, a fost 
prezentă cu 150 de membri şi simpatizanţi. “Mii de liberali din 
zona de sud a ţării şi-au dat sâmbătă întâlnire la Alexandria 
unde au participat la un miting, organizat pe o proprietate 
private, mărşăluind apoi pe străzi pentru statul de drept, 
pentru libertatea de exprimare. E timpul ca România să fie în 
primul rând!” a declarat preşedintele PNL Călăraşi, Viorel 
Ivanciu care a mai adăugat “Campania electorală bate la uşă. 
Suntem mobilizaţi să obţinem cel mai bun rezultat. Avem un 
target de 7000 de voturi şi sperăm să-l atingem. Avem cei mai 
buni candidaţi, cea mai bună listă. Şi mai mult decât atât, 
sondajele de opinie relevă faptul că PNL se află pe primul loc în 
preferinţele românilor. Şi mă refer aici la sondajul comandat de 
Parlamentul Uniunii Europene şi realizat de IMAS. PNL e 
creditat cu 25,2% din voturile românilor. Principalul nostru rival 
politic, PSD, e pe doi cu 21,5%. Asta ne dă şi mai multă 
încredere că vom câştiga!”

Liderul organizaţiei municipale PNL Călăraşi, Viorel Ivanciu, a 
susţinut, recent, că ţinta filialei pe care o conduce pentru alegerile 
europarlamentare din 26 mai este obţinerea a circa 7000 de voturi. 
„Credem că e o ţintă realizabilă dacă membrii şi simpatizanţii 
noştri o să fie un pic atenţi în ziua votului” a spus Ivanciu.
În urma cu 5 ani când organizaţia locală era condusă de Dan 
Drăgulin, primar şi atunci, doar 3714 călărăşeni au optat pentru lista 
de candidaţi propusă de PNL, rezultând un procent de 20,48%.
În 2019, Drăgulin se află în „vârful” organizaţiei judeţene şi are ca 
ţintă, nu doar câştigarea alegerilor europarlamentare ci şi obţinerea 
unui procent de minim 35%, adică în jur de 30 de mii de voturi.

plombat până acum străzile Plevna şi Viitor în aşa fel încât să 
fie circulabile. Urmează ca în zilele următoare să plombăm şi 
stada Plevna” a declarat Ivanciu care a continuat „Va începe şi 
lucrarea pe strada Griviţa. În două săptămâni o să primim şi 
Proiectul tehnic. Aceeaşi firmă a câştigat şi proiectarea dar şi 
execuţia. Până în Paşte vor începe lucrările pe strada Griviţa. Ca 
şi pe B-dul Nicolae Titulescu, vor demara de la capete astfel 
încât deranjul să fie cât mai mic iar circulaţia să fie deviată pe 
străzile din apropiere pe care le-am plombat.”.

Ivanciu a mai adăugat că pe agenda Primăriei figurează şi 
Varianta Nord. „Plombăm şi Varianta Nord. Acolo avem un 
contract încheiat cu SC Drumuri şi Poduri SA pentru tronsonul 
de drum cuprins între stra. Sloboziei şi calea ferată. Partea 
cealaltă de la calea ferată până la Siderca o vom remedia cu 
Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi.” a precizat Ivanciu.

În cadrul municipiului, plombări se vor realiza şi în cartierul 
Mircea Vodă precum şi pe străzile Muşeţelului, Ştirbei Vodă şi B-

Viceprimarul Viorel Ivanciu a declarat recent că Executivul dul Cuza Vodă. „Cu Serviciul Pavaje Spaţii Verzi am plombat şi 
Primăriei Călăraşi a demarat deja o campanie de plombare a B-dul Republicii şi vom lucra şi în continuare cu această 
unor străzi din municipiu care se va finaliza în jurul datei de 1 structură din subordinea Primăriei astfel încât să intrăm şi între 
mai. În plus, Ivanciu a mai anunţat că până de Paşte vor începe şi blocuri ca să acoperim cât mai multe zone. După ce vom 
lucrările de modernizare a Străzii Grviţa. „Pe lângă acţiunea de termina plombarea în jurul datei de 1 mai, vom trece cu SPPSV 
curăţenie, am început şi o acţiune de plombare a gropilor din la asfaltarea unor străzi, 15 la număr, aflate în atenţia noastră 
oraş. Noi am făcut-o şi în cursul iernii cu mixtură asfaltică şi în acest an, cu covor asfaltic continuu” a conchis viceprimarul 
continuăm pentru că am dat drumul la staţia de asfalt. Am Viorel Ivanciu.

Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare de obiectivului reprezentând Blocuri – 
locuinţe sociale şi alte investiţii.plen a Consiliului Local municipal 

Călăraşi, programată miercuri după-
Cum va fi folosit excedentul amiază a figurat şi Proiectul de Hotărâre 

rezultat la finele anului bugetar privind utilizarea sumei de 2.122.813  lei 
din excedentul anual al bugetului 2018
municipiului Călăraşi rezultat la încheierea 

Grădiniţa cu 8 grupe – Execuţie, exerciţiului bugetar 2018, în exerciţiul 
branşament şi cofinanţare PNDL – 26.000 bugetar 2019, pentru finanţarea 
lei

cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
Extindere grădiniţa Step by step 

Conform prevederilor Legii nr.273/2006 
(bucătărie, sala de mese şi dormitoare) – 

privind finanţele publice locale, cu 
47.000 lei

modificările şi completările ulterioare, 
Obiective în continuareexcedentul anual al bugetului local rezultat 
SPCTAFL – Blocuri, locuinţe sociale şi alte la încheierea exerciţiului bugetar se 
investiţii – 1.000.000 leiutilizează, în baza hotărârilor autorităţilor 
Documentaţie tehnică – proiecte deliberative ca sursă de finanţare a 
prioritare finanţabile prin POR 2014-2020 cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
şi alte programe – 730.000 leiExecutivul a decis şi finanţările care vor fi 
SP Pavaje Spaţii Verzi (leasing) – 320.000 asigurate din această sumă. Astfel, 
lei.aproape jumătate, mai exact 1 milion de 

lei, va fi utilizată pentru continuarea Total – 2.122.813 lei

pieţe din administrarea SPPO 
(Piaţa Big, Piaţa Cuza Vodă şi 
Piaţa Centrală) vor avea 
program obişnuit ( de luni 
până vineri între orele 06.00-
20.00, sâmbătă între 06.00-
16.00, duminică între 06.00-
14.00).
În aceste zile, preţurile 
practicate în pieţele din 
municipiul Călăraşi ale 
produselor de sezon cele mai 
căutate sunt următoarele: 
ouă-între 0,45 şi 0,5 lei buc., 
ceapă verde-1 leu legătura, 
ridichi-1,5 lei legătura, salată-
1,5 buc., usturoi verde-1,5 lei 
legătura, verdeaţă – între 
0,5-1 leu legătura, carne de 
miel (carcasă) –26 lei/kg. De 
precizat ar fi faptul că, 
potrivit legislaţiei, 
comercializarea carcaselor de 
miel se realizează numai în Serviciul Public Pieţe şi activitatea în prima şi a doua 
magazinele de specialitate, Oboare din subordinea zi de Paşte, pe 28 şi 29 
fiind interzisă în alte locuri.  Primăriei Municipiului aprilie. În restul zilelor, 

BIROUL DE PRESĂCălăraşi va avea închisă inclusiv de 1 mai, cele trei 

Preşedintele Consiliului La Sănătate, un domeniu vital, Spital şi anveloparea clădirii. că mai sunt lucruri de făcut, dar 
Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, căruia îi acord toată atenţia cu seriozitate, răbdare şi atenţie Pe agenda mea de priorităţi se 
a menţionat miercuri într-o mea, vă anunţ că aşteptăm de vom reuşi să scoatem judeţul află şi restaurarea Palatului 
declaraţie de presă, postată pe din starea în care este. S-a 
pagina oficială de Facebook a lucrat şi se lucrează, în 
instituţiei că a fost aprobat continuare, pe 220 de kilometri 
bugetul judeţului pe 2019, în de drum.
cuantum de 36 de milioane de Promenada, în opinia mea, cea 
euro, despre care a mai adăugat mai frumoasă investiţie din 
că este un buget al investiţiilor. România, de care sunt mândru 
”Începând de astăzi, judeţul că se realizează la noi, la 
Călăraşi are aprobat bugetul pe Călăraşi.
anul 2019, în valoare de 36 Acest proiect în valoare de 6 
milioane de euro, bani care vor milioane de euro a fost semnat 
fi cheltuiţi în mod transparent şi şi se află în faza de licitaţie 
cu folos. pentru execuţie. Preconizez că 
Bugetul 2019 îl putem numi lucrările vor începe în toamna 
Bugetul Investiţiilor deoarece acestui an.
cei mai mulţi bani merg către După cum puteţi observa, în 
investiţii în sănătate şi judeţul Călăraşi nu mai avem 
infrastructură. Administrativ, care dă măsura la Ministerul Dezvoltării proiecte pe hârtie, ci proiecte 

respectului pe care îl avem Regionale şi Administraţiei După cum se poate observa, care se realizează. Nu mai 
pentru istoria şi viitorul Publice aprobarea pentru prin activitatea zilnică a vorbim de bani europeni, ci 
judeţului, deopotrivă. Ţin foarte finanţarea aripii noi a Spitalului Consiliului Judeţean Călăraşi, aducem bani europeni. Nu 
mult la reabilitarea acestui Judeţean. Proiectul a trecut spre deosebire de alte timpuri, oferim promisiuni şi vorbe 
monument istoric. Toată deja cu bine de Compania ne ţinem de treabă şi producem goale, ci fapte concrete pentru 
documentaţia pentru finanţare Naţională de Investiţii, mai bunăstare pentru călărăşeni. o viaţă mai bună!
a fost depusă deja la Compania avem nevoie doar de o singură Oamenii din judeţ pot face o Prioritatea mea rămâne 
Naţională de Investiţii. aprobare pentru a începe comparaţie între ce a fost aceeaşi: creşterea calităţii vieţii 

obiectivul. Cel mai probabil lucrările vor înainte şi ce este acum. Vrem să tuturor locuitorilor judeţului, 
începe în toamna acestui an. arătăm că actuala administraţie prin oferirea unor servicii În afară de demararea lucrărilor 

liberală reprezintă un model de medicale mai bune, a unor la aripa nouă, pentru Spitalul La Capitolul Infrastructură, am 
eficienţă administrativă şi drumuri mai bune, a unor Judeţean mai am cel puţin două promis călărăşenilor că vor 
transparenţă a cheltuirii servicii publice moderne, care obiective extrem de circula pe drumuri mai bune şi 
banului public pus în slujba să ţină pasul cu vremurile pe importante, pe care le voi duce mai sigure şi, astăzi, pot spune 
oamenilor.” este mesajul care le trăim şi cu nevoile reale la îndeplinire: dotarea cu cu mândrie că ne apropiem de 
semnat de liderul CJ Călăraşi.ale cetăţenilor. aparatură nouă a întregului acest obiectiv îndrăzneţ! Sigur 

Programul şi preţurile din 
pieţele călărăşene

n Primăria Călăraşi

Peste 2 milioane de lei este excedentul 
rezultat la finalul anului 2018

Luni, 22 aprilie, la sediul Camerei de Comerţ, 
Industrie şi Agricultură Călăraşi a avut loc o 
conferinţă de presă organizată în cadrul proiectului 
„Memofish – Memorie şi Viitor. Poveşti despre 
Civilizaţia dunăreană”.
Partenerii proiectului sunt: Camera de Comerţ şi 
Industrie Bulgaro – Română Ruse, Asociaţia Paralel 
– Silistra, Muzeul Regional de Istorie Ruse, Asociaţia 
Grup Local de Pescuit „Dunărea Călărăşeană” şi 
Asociaţia Acces Călăraşi.
Proiectul se derulează în cadrul Programului Intereg 
V – A România – Bulgaria, perioada de 
implementare fiind de 18 luni: 1 august 2018 – 31 
ianuarie 2020.
Finanţarea, în cuantum de 423.921,71 euro, este 
asigurată din fonduri FEDR.
Principalele activităţi ale proiectului sunt: 
Managementul şi coordonarea proiectului; 
Planificare şi control financiar; Elaborare studii 
audio – vizual pe teren; Elaborare studiu „Probleme 
culturale”; Elaborare Strategii locale pentru 
valorizarea moştenirii comunităţilor de pescari; 
Dezvoltare produse turistice integrate; Organizare 
tururi promoţionale; Activităţi de promovare
Cele 5 comunităţi – ţintă cuprinse în proiect sunt: 
Vidin – Calafat; Ruse – Giurgiu; Tutrakan – Olteniţa; 
Vetren / Srebarna – Mostiştea / Gălăţui; Silistra – 
Călăraşi.
Rezultatele principale ale proiectului sunt 
următoarele:
Studii comune
- Studiu audio – vizual pe teren
- Document programatic comun „Cultura are 
însemnătate – cooperare transfrontalieră pentru 
valorizarea moştenirii culturale”
Strategii de Dezvoltare Comună
- Politica comună pentru protecţia şi dezvoltarea 
moştenirii comunităţilor de pescari
- Strategii locale de cooperare transfrontalieră
Protecţia Comună a Valorilor
- Produse turistice integrate
- Plan comun de management şi marketing al 
produselor turistice
- Organizare de tururi turistice promoţionale

„Memofish - Memorie 
şi Viitor. Poveşti despre 
Civilizaţia dunăreană”

n Primăria Călăraşi

Viorel Ivanciu: Am început o amplă 
acţiune de plombare a gropilor din oraş

V. Ivanciu: Suntem 
mobilizaţi să câştigăm alegerile 

europarlamentare!

n PNL Călăraşi

n PNL Călăraşi

V. Ivanciu: Ţinta noastră 
pentru europarlamentare, în 

jur de 7.000 de voturi

Directorul Direcţiei Dezvoltare din cadrul 
Consiliului Judeţean, Eduard Grama, a 
declarat, miercuri, imediat după şedinţa 
de plen în cadrul căreia a fost aprobat 
Proiectul de buget al judeţului pe 2019, că 
infrastructura, sănătatea şi educaţia sunt 
domeniile care preocupă în mod deosebit 
Executivul Consiliului Judeţean în acest 
mandat. O serie de proiecte au fost deja 
depuse încă din urmă cu 2 ani, aflându-se 
acum în diferite faze, inclusiv cu Ordinul de 
începere a lucrărilor dat. „Întotdeauna ne-
am dorit, aşa cum spunea şi domnul 
preşedinte Iliuţă ca infrastructura, 
sănătatea şi educaţia să fie prioritare 
pentru judeţul Călăraşi. Începând cu 2017 
şi 2018, am depus proiectele care se 
referă la infrastructură şi care acoperă 
circa 220 de km de drumuri judeţene. 
Proiectul vizând DJ 411 se află cu ordinul 
de începere dat. DJ 402, proiect început DJ 201B e în faza de precontractare, este 211 se află în evaluare.” a declarat Grama 
în 2017, în sumă de 29 de milioane de declarat eligibil doar că în acest moment care a conchis „Încercăm să dezvoltăm 
euro, este semnat. Licitaţia este încheiată contractul de finanţare se află la redactat infrastructura pentru a crea condiţii 
urmează să declarăm câştigătorul şi să la AM. DJ 306, depus din 2017, a depăşit normale de lucru pentru investitori pe 
primim apoi ordinul de începere. toate etapele. E declarat eligibil şi admis care ni-i dorim cu toţii la Călăraşi pentru a 
Proiectul privind DJ 403 este în evaluare. spre finanţare. Ultimul drum judeţean DJ dezvolta acest judeţ”.

UAT INDEPENDENTA, judeţul Călăraşi, cu sediul în localitatea Independenţa, str. Unirii, nr. 
42, organizează licitaţie publică în data de 02.05.2019, ora 09.00 în vederea închirierii unei 
suprafaţe de 12 m.p., pentru desfăşurarea unei activităţi comerciale.

Preţul de pornire a licitaţiei este de 4 lei/mp/lună.

Termenul până la care se pot depune ofertele: 25.04.2019, ora 16.30, la sediul  Primăriei 
comunei Independenţa str. Unirii, nr. 42, comuna Independenţa, judeţul Călăraşi.

Persoana de contact: Ion Eugenia Mariana tel. 0242535353 / 0741034632.

Primar,
VOICU Lică

UAT INDEPENDENTA, judeţul Călăraşi, cu sediul în localitatea Independenţa, str. Unirii, nr. 
42, organizează licitaţie publică în data de 02.05.2019, ora 09.00 în vederea închirierii unei 
suprafaţe de 35 m.p., pentru desfăşurarea unei activităţi comerciale.

Preţul de pornire a licitaţiei este de 4 lei/mp/lună.

Termenul până la care se pot depune ofertele: 25.04.2019, ora 16.30, la sediul  Primăriei 
comunei Independenţa str. Unirii, nr. 42, comuna Independenţa, judeţul Călăraşi.

Persoana de contact: Ion Eugenia Mariana tel. 0242535353 / 0741034632.

Primar,
VOICU Lică

Palatul Administrativ, clădire monument istoric 
care găzduieţte Instituţia Prefectului Judeţul 
Călăraşi va fi reabilitat complet începând cu anul 
2019. Directorul Direcţiei Dezvoltare din CADRUL 
CJ Călăraşi, Eduard Grama a declarat miercuri că 
lucrările vor începe anul viitor iar finanţarea 
acestora va fi asigurată fie de CNI, fie din resursele 
proprii ale Judeţului. 

„Pe lista de investiţii aprobate pentru acest an e 
trecută „proiectarea plus execuţia”. În momentul 
acesta, proiectul e depus la Compania Naţională 
de Investiţii (CNI). Conform OUG 114, am 
actualizat devizul, fiind un monument clas A. 
Încercăm prin clauza suspensivă să scoatem la 
licitaţie PT şi Execuţia iar dacă în septembrie, să 
zicem, acest contract nu va fi încheiat cu CNI-ul, 
proiectul va fi finanţat exclusiv prin bugetul 
Consiliului Judeţean” a spus Grama care a mai 
precizat „Dacă va fi finanţat de CNI iar lucrările 
vor fi pornite, atunci vom considera aceste sume 
ce vor fi alocate ca şi contribuţie proprie a 
Consiliului Judeţean. Ele vor reprezenta 
cofinanţarea. Anul 2019 va fi anul în care vor 
începe lucrările"

Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă a mai precizat 
că pentru acest an, suma „prinsă” în buget este de 
1,9 milioane lei. Cheltuielile neeligibile pe care va 
trebui să le suporte Consiliul Judeţean în cazul în 
cazul în care proiectul va fi susţinut de CNI, sunt 
cifrate la 1,5 milioane euro. CNI va efectua 
lucrările vizând faţadele şi acoperişul clădirii.

În urma actualizării indicatorilor tehnico-
economici privind cheltuielile necesare realizării 
obiectivului de investiţii „Centru Socio-Cultural 
Călăraşi - fost Palat Administrativ - faza DALI, taxe, 
avize”, a rezultat o valoarea totală a investiţiei de 
57.347.080,75 lei, la care se adaugă T.V.A., din care 
C+M: 44.520.466,86 lei, la care se adaugă T.V.A..

Independenţa

Licitaţie publică, în vederea închirierii unei 
suprafeţe de 12 mp pentru desfăşurarea unei 

activităţi comerciale

Independenţa

Licitaţie publică, în vederea închirierii unei 
suprafeţe de 35 mp pentru desfăşurarea unei 

activităţi comerciale

E. Grama: 2019 va 
fi anul în care vor 
începe lucrările la 

Palatul 
Administrativ

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Vasile Iliuţă: Bugetul 2019 îl putem 
numi Bugetul Investiţiilor

Ed. Grama: Întotdeauna ne-am dorit ca infrastructura, 
sănătatea şi educaţia să fie prioritare pentru judeţul Călăraşi

n Consiliul Judeţean
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