
PNL Călăraşi s-a clasat pe primul loc în topul preferinţelor În urma campaniei şi a scrutinului de duminică, Viorel Ivanciu 
călărăşenilor la alegerile europarlamentare din 26 mai care a a rămas plăcut impresionat şi de forţa pe care a arătat-o 
obţinut nu mai puţin de 7203 voturi, aproape dublu faţă de echipa liberală care a obţinut până la urmă, la nivelul 
cele câştigate în 2014. Succesul repurtat de liberali l-a 
determinat pe liderul local, Viorel Ivanciu să declare „Nu eu 
am reuşit asta ci echipa. Să nu-i omitem, desigur, pe 
primarul, Dan Drăgulin dar şi pe senatorul Răducu Filipescu 
care a fost alături de noi în ultimele două săptămâni şi ne-a 
pus la treabă. Nu ne-a convenit însă duminică seară i-am 
mulţumit. Eu cred că dacă nu toată echipa, măcar o parte 
dintre ea a muncit bine. Membrii şi simpatizanţii noştri au 
venit în număr mare la vot. De asemenea, o parte însemnată 
a populaţiei, nemulţumită de ceea ce s-a întâmplat în ultimii 
2-3 ani sub guvernarea PSD, s-a prezentat la urne şiu am 
reuşit astfel să strângem un număr impresionant de voturi. E 
clar, că o singură persoană, indiferent de numele ei, nu poate 
realiza o astfel de performanţă. Ideea e dacă poţi să aduni în 
jurul tău mai mulţi oameni valoroşi. Poate că am reuşit în 
această campanie să convingem şi o parte din cetăţenii 

municipiului reşedinţă de judeţ, cel mai bun rezultat din istoria oraşului cărora le mulţumim. Suntem într-adevăr câştigători 
alegerilor europarlamentare. „Pentru prima oară, după multă atât la nivelul municipiului Călăraşi cât şi pe judeţ. Am văzut 
vreme, am observat un lucru care m-a impresionat şi anume că adversarii noştri au publicat tot felul de articole, de opinii, 
faptul că am văzut lângă mine nişte oameni foarte valoroşi de analize însă nu mai e niciu un dubiu. Ei au pierdut, iar noi 
care s-au integrat cu succes într-o echipă câştigătoare” a mai am câştigat. Ca să preiau un termen din sport, aş vrea să le 
adăugat, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, arăt celor care încă mai au ezitări tabela. Acolo scrie clar 
preşedintele liberalilor călărăşeni, viceprimarul Viorel Ivanciu.27,83% - PNL faţă de 25,57% - PSD”.
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Guvernul a adoptat o ordonanţă de declarat, luni, că ordonanţa de urgenţă 
urgenţă care prevede alegerea privitoare la alegerea preşedinţilor de 
preşedinţilor de Consiliu judeţean prin Consilii judeţene prin vot direct este 
vot direct de către cetăţeni. Întrebat "complet neconstituţională", iar liberalii 
vineri dacă este de acord cu o astfel de vor sesiza Avocatul Poporului.
decizie, senatorul PNL de Călăraşi, "La o săptămână după ce românii, în 
Răducu Filipescu, fost preşedinte al cadrul referendumului, au hotărât clar 
Consiliului Judeţean Călăraşi în perioada că nu mai vor ordonanţe de urgenţă pe 
2004-2016 a spus: „Eu am candidat şi Justiţie şi că vor un control 
aşa, şi aşa. Şi ca să nu fii ca preşedinte constituţional al ordonanţelor de 
de CJ „prizonierul” propriilor tăi urgenţă care să fie declanşat şi de alte 
consilieri judeţeni, e bine să te aleagă instituţii în afara Avocatului Poporului, 
lumea, dacă te alege. Nu poate nimeni Guvernul încălcând grosolan voinţa 
să te dea afară că face o majoritate. preşedinţilor de Consilii judeţene, este românilor emite o ordonanţă de 
Asta e varianta cea mai corectă”. de fapt o concesie pe care premierul urgenţă prin care vrea eternizarea 
Opinia baronului Filipescu nu e însă vrea să o facă baronilor PSD în baronilor PSD, baronilor roşii prin 
împărtăşit nici de Cotroceni şi nici de încercarea de a le câştiga sprijinul, a schimbarea sistemului de alegere a 
preşedintele PNL, Ludovic Orban. declarat luni purtătorul de cuvânt al preşedinţii de consilii judeţene, 

preşedintelui României, Mădălina modificând modul de alegere şi anume Schimbarea legii electorale făcută astăzi 
Dobrovolschi. alegerea lor direct printr-o majoritate prin OUG, în sensul introducerii votului 

relativă", a declarat Orban.uninominal pentru alegerea Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a 

Marţi, la sediul Consiliului Judeţean s-
a semnat contractul de finanţare a 
lucrărilor privind modernizarea 
drumurilor judeţene DJ 402 şi DJ 302 
în cadrul proiectului “Modernizarea şi 
Reabilitarea drumurilor judeţene DJ 
402 tronson DN 4 – Curcani – Măriuţa - 
limită judeţ Ialomiţa, km 0+000 – km 
53+700 şi DJ 302 tronson DN3 – 
Belciugatele – Măriuţa - limită judeţ 
Ialomiţa, km. 0+000 - km 15+365”, 
finanţat în cadrul Axei prioritare 6 
„Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere 
de importanţă regională”, Prioritatea 
de investiţii 6.1. „Stimularea 

kilometri de drum judeţean pe care se Împreună cu echipa mea pe care o mobilităţii regionale prin conectarea 
va turna asfalt, pe care vor fi marcaje felicit şi pe această cale încercăm să nodurilor secundare şi terţiare la 
rutiere, poduri şi podeţe şi, foarte reducem numărul de kilometric de infrastructura TEN-T, inclusiv a 
important, pe care vom construi 32 de pământ pe care i-am moştenit în 2016, nodurilor intermodale”.
staţii de autobuz (4 statii pe - DJ 302 si respective 173 iar până la finele anului 

Proiectul este implementat de Consiliul 28 de staţii pe - DJ 402). Valoarea totală 2020 sperăm să să finalizăm 
Judeţean în parteneriat cu primăriile a contractului este de 90 de milioane reabilitarea a 220 de km de drumuri 
localităţilor Curcani, Luica, Nana, de lei, pe care i-am atras prin POR, iar judeţene”.
Săruleşti, Sohatu, Tămădău Mare, lucrările propriu - zise vor începe în Lucrările, estimate a se realiza în 2 ani 
Belciugatele şi Fundulea. aproximativ o lună, imediat dupa ce de zile, vor fi realizate de compania 

vom emite ordinul de execuţie.”Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă a Dimar. Directorul societăţii, Iulian 
declarat că obiectivul echipei pe care o Liderul Consiliului Judeţean a mai Drăgunoiu (foto sus dreapta) a spus 
coordonează este dezvoltarea adăugat că pentru acest an, bugetul „Vreau să mulţumesc că am fost 
infrastructurii rutiere, resursă vitală permite nu doar finalizarea lucrărilor selectaţi în urma unei competiţii 
pentru atragerea de investitori şi începute ci chiar deschiderea de noi transparente, numai pe criterii de 
investiţii în judeţ. „Prin contractul pe şantiere. “Încă un aspect important! capabilitate şi competenţă. Avem o 
care îl semnăm astăzi arătăm încă o Atenţie! Bugetul de anul acesta, ne experienţă de 25 de ani în activitatea 
dată ca administraţia judeţeană pe care permite să continuăm, în acelaşi ritm de construcţii, infrastructură ce 
o conduc nu oferă călărăşenilor susţinut, să finalizăm lucrările începute înseamnă amenajări de drumuri, 
promisiuni şi vorbe goale, ci fapte şi să deschidem şantiere noi, pe o poduri, viaducte şi lucrări hidrotehnice.
concrete pentru bunăstare! Nu vorbim suprafaţă de 220 de km de drum! Sunt Acest proiect ne obligă dar ne şi 
de bani europeni, aducem bani sigur că împreună, cu răbdare, provoacă în acelaşi timp să dăm măsura 
europeni! Nu scriem proiecte, pe care seriozitate şi multă muncă, vom putea priceperii noastre în şantier. Drmul DJ 
se pune apoi praful prin sertare, ci să facem din Călăraşi un judeţ model în 402, reprezintă, după părerea mea, o 
realizăm proiecte pentru o viaţă mai ceea ce priveşte calitatea drumurilor pe coloană vertebrală care uneşte nordul 
bună! Investiţiile în infrastructură care circulăm! “ a conchis Vasile Iliuţă. cu sudul judeţului. Cred că e de o 
reprezintă, pe lângă un indicator al Directorul Direcţiei Dezvoltare din importanţă economică în primul rând şi 
vieţii civilizate, o resursă vitală pentru cadrul Consiliului Judeţean, Eduard socială covârşitoare. Orice drum 
atragerea de investiţii în judeţ!” a spus Grama (foto sus) a declarat: “Împreună modernizat aduce trafic iar traficul 
Iliuţă care a continuat “Ştiu că vă doriţi cu dumneavoastră am pornit în 2017 obligatoriu aduce bunăstare 
un judeţ cu o infrastructură rutieră la pentru a dezvolta judeţul. Aşa cum aţi economică. Perspectiva de dezvoltare 
standarde europene, aşa că multe din declarat de nenumărate ori, priorităţile este una deosebită. Vreau să felicit 
investiţiile noastre ţintesc acest sunt infrastructura, sănătatea şi echipa care s-a ocupat de promovarea 
deziderat. Ne dorim cu toţii să circulăm educaţia. Astăzi avem rezultatul unei acestei investiţii şi desigur pe domnul 
pe drumuri mai bune şi vom reuşi! munci demarate în urmă cu un an şi preşedinte care a urmărit şi nu de 
Împreună!  Contractul pe care îl vedeţi jumătate prin semnarea acestui puţine ori ne-am trezit cu dumnealui în 
aici presupune modernizarea a două contract de execuţie. Dezvoltarea şantier, la faţa locului, ca să vadă cum 
drumuri judeţene: DJ 402 şi DJ 302. DJ infrastructurii reflect de fapt am evoluat. Am avut un sprijin 
402 face legătura între Curcani şi posibilitatea prin care judeţul se poate important din partea primarilor din 
graniţa cu judeţul Ialomiţa, iar DJ 302, dezvolta. Fără atragerea de agenţi zonă care ne-au dat tot concursul ca să 
între Belciugatele şi graniţa cu judeţul economici, de investitori nu putem putem realiza lucrări de bună calitate 
Ialomiţa. Vorbim despre peste 63 de creşte calitatea vieţii în judeţul Călăraşi, într-un timp mai scurt”.

Primarul Municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan 
Drăgulin, a semnat, la sediul instituţiei noastre, 
un nou contract de finanţare europeană 
nerambursabilă, oferită de Programul Operaţional 
Capacitate Administrativă-POCA 2014-2020.

Proiectul ”Sistem integrat pentru simplificarea 
procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei la 
nivelul Municipiului Călăraşi” are un buget din partea 
Uniunii Europene de circa 608.000 euro şi din partea 
bugetului local de 2% din această sumă, iar 
implementarea se va derula pe parcursul a 24 luni. Pe 
scurt, proiectul îşi propune o eficientizare a activităţii la 
nivelul instituţiei noastre, prin simplificarea procedurilor 
administrative şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni.

Sistemul  de optimizare care va fi implementat la nivelul 
instituţiei noastre va avea funcţionalităţi gândite pentru 
reducerea birocraţiei, dar şi pentru îmbunătăţirea 
fluxurilor de comunicare din interiorul administraţiei 
publice locale. Printre acestea se regăsesc: servicii 
online de taxe şi impozite locale, registratură şi registru 
agricol, aplicaţii mobile pentru serviciile adresate 
cetăţenilor, software şi sistem bonuri de ordine şi 
servicii configurare bază de date urbanism pentru 
emitere şi informare automată. 

Prin proiectul ce urmează a fi implementat, ne dorim 
reducerea timpilor de aşteptare în procesarea unei 
cereri din partea cetăţeanului, informatizarea şi 
automatizarea unor procese, pentru îmbunătăţirea 
interacţiunii dintre beneficiarul de servicii publice şi 
administraţia publică locală.

BIROUL DE PRESĂ

Miercuri la prânz, preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă şi 
primarul localităţii Gurbăneşti, Sandu Manea, au tăiat 
panglica inaugurală a Drumului Judeţean DJ305, asfaltat de SC 
Drumuri şi Poduri SA Călăraşi pe o lungime de 5,6 km, lucrare 
finalizată cu fonduri din bugetul Consiliului Judeţean. 
„Acest drum judeţean a fost asfaltat din fondurile Consiliului 
Judeţean, lucrarea fiind realizată de SC Drumuri şi Poduri SA, 
societate care are ca asociat unic Consiliul Judeţean Călăraşi. 
Încercăm să refacem în condiţii mult mai bune legătura 
dintre satul Valea Presnei cu centrul comunei. Pentru noi, 
Consiliul Judeţean, toate drumurile care nu au legătură 
bună, civilizată, cu centrul localităţii sunt priorităţi pe care ni 
le-am asumat în 2016 la preluarea mandatului. Cetăţenii 
sunt mai presus de toate, fiind beneficiari direcţi ai 
promisiunilor pe care dumneavoastră, domnule primar, vi le-
aţi asumat acum 3 ani. Am făcut campanie la Gurbăneşti cu 
dumneavoastră şi am făcut aceste promisiuni. De asemenea 
ne străduim astfel să ducem la bun sfârşit promisiunile pe 
care le-am făcut în campania electorală. Şi acesta e unul 
dintre proiectele promise şi realizate. E un început pentru 
Consiliul Judeţean. Mai sunt şi alte drumuri modernizate, în 
această perioadă în judeţul nostru. Săptămâna viitoare o să 
vă invităm la Dragoş Vodă unde veţi vedea un alt drum de 7 
km, asfaltat din fondurile Judeţului.” a declarat şeful CJ 
Călăraşi, Vasile Iliuţă care a mai adăugat „Indiferent ce s-a 

întâmplat cu cei care au condus comunitatea din Gurbăneşti 
trebuie să acceptăm că dacă dumneavoastră, domnule 
Sandu Manea, nu eraţi primar, nu se realiza această 
investiţie. Aţi promis oamenilor în campanie că veţi realiza 
acest obiectiv şi iată că promisiunea a prins contur. Din 
păcate, o dată la 4 ani alegem şi oameni care promit dar nu 
fac nimic. Unii preferă să devină doar salariaţi şi să nu facă 
nimic, primind votul din partea cetăţenilor în mod 
întâmplător. Administraţia locală are nevoie de oameni care 
să construiască. Acest obiectiv, domnule primar, reprezintă o 
realizare din proiectul dumneavoastră cu care v-aţi prezentat 
în faţa concetăţenilor. Împreună putem finaliza şi alte 
proiecte importante pentru localitatea dumneavoastră dar şi 
pentru judeţul nostru.”

Primarul comunei Gurbăneşti, Sandu Manea a declarat „Vă 
mulţumesc în primul rând în numele cetăţenilor. Ne dăm 
seama ce a însemnat acest efort pentru noi ca şi comună 
gândindu-ne la faptul că acest sat are undeva la 200 de 
locuitori. Aveaţi alte comune cu un număr mai mare de 
cetăţeni dar şi pe noi trebuia să ne salveze cineva. Ce trebuie 
să le amintim cetăţenilor pentru că tot timpul li s-a spus că 
acest drum vine dintr-un proiect al domnului Mitică Culea, 
fost primar la Valea Argovei, nu are nicio legătură cu comuna 
Gurbăneşti. Asta ni s-a spus nouă în Consiliul Local de către 
un fost primar în condiţiile în care noi am venit cu cererea 
către Consiliul Judeţean, undeva la finele lui 2016, când eu 
eram primar şi nu Mitică Culea sau Tudor Lucian.

Deci dacă cineva vă mai spune, oameni buni, lucrul ăsta să 
vă şi confirme.”

Investiţia de la Gurbăneşti care vine în primul rând în 
sprijinul locuitorilor satului Valea Presnei, a costat Consiliul 
Judeţean 3,5 milioane lei (30,5 miliarde lei vechi). Pentru 
acest an, bugetul alocat societăţii Drumuri şi Poduri SA este 
de 180 de miliarde de lei vechi, bani ce vor fi folosiţi pentru 
repararea şi întreţinerea drumurilor judeţene.

domnul Bogdan Simion, am reuşit să 
demarăm acest proiect care va avea o valoare 
totală de 420 de mii de euro, fiind vorba de 
500 mp de construcţie. Contribuţia Consiliului 
Judeţean este de 63 de mii de euro iar a 
Fundaţiei SERA, de 357 de mii de euro. 
Utilităţile, drumul şi toate celelalte obiective 
care nu sunt incluse în proiect vor fi preluate 
de Consiliul Judeţean ca să putem asigura 
punerea în funcţiune a acestui proiect” a Consiliul Judeţean Călăraşi şi Fundaţia 
declarat preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă.SERA România vor construi, la Călăraşi, în 
Directorul executiv al Fundaţiei SERA, Bogdan incinta unei foste unităţi militare, situate 
Simion a declarat: “Fundaţia SERA are o pe strada Independenţei, un Centru de 
intervenţie începând cu 1997 în Călăraşi. A recuperare destinat copiilor diagnosticaţi 
fost o perioadă în care n-am mai venit Dezvoltare din cadrul CJ Călăraşi, Eduard cât şi părinţii lor vor beneficia de condiţii cu Sindrom Down şi autism. probabil pentru că Direcţia Generală de Grama a spus “Un nou proiect al echipei foarte bune.”
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului n-a Direcției de Dezvoltare din cadrul Consiliului Lucrările la noul obiectiv vor demara, cel mai La mijlocul săptămânii trecute, a avut loc 
mai avut nevoie de ajutorul nostru. La Județean Călărași prinde contur. Împreună cu probabil, într-o lună, termenul de finalizare a predarea amplasamentului, proiectul estimat 
cererea Consiliului Judeţean ne-am întors şi colegii mei cărora le mulţumesc, am lucrărilor fiind de 9 luni. “Am obţinut încă de la 420 de mii de euro din care 63 de mii de 
practic construim un Centru de recuperare identificat această problemă la nivel de judeţ. săptămâna trecută autorizaţia de construire euro contribuţie a Consiliului Judeţean, 
pentru copiii cu dizabilităţi atât pentru cei din Sunt mulţi copii cu astfel de probleme şi iar procedura de selecţie a constructorului ar urmând a se întinde pe o suprafaţă de 500 de 
centrele şi asistenţa maternală a Direcţiei cât atunci am decis să facem ceva pentru ca putea dura 2-3 săptămâni. În maxim o lună, mp. “Astăzi predăm amplasamentul pentru 
şi pentru cei care provin din cadrul familiilor acestea să fie rezolvate. Am contactat SERA şi estimăm să înceapă lucrările” a mai spus construirea unui Centru SERA pentru copiii cu 
din comunitate, ceea ce înseamnă Călăraşiul le mulţumim şi pe această cale pentru faptul Simion care a concluzionat “Va fi un Centru de dizabilităţi care vor fi preluaţi din sIstem sau 
şi periferia. Pentru noi este al 52-lea centru că disponibilitatea lor a fost maximă. E zi în care copilul va fi îngrijit doar pe durata din cadrul familiilor cu probleme. Încă de la 
de recuperare pentru copiii cu handicap pe adevărat că şi noi am fost destul de insistenţi zilei. În mod normal va avea o capacitate de preluarea mandatului, am încercat ca tot ce 
care-l facem în ţară alături de Consiliile pentru ca lucrurile să se mişte foarte repede. 36 de copii / zi cu funcţiunile esenţiale pe am promis călărăşenilor să devină realitate. 
Judeţene şi Direcţiile Generale de Asistenţă Anul trecut am pornit acest proiect şi astăzi reabilitare: kinetoterapie, hidroterapie, Ne interesează ;I problemele de acest gen ale 
Socială”. suntem aici pentru predarea educaţie specială, logopedie, consiliere cetăţenilor. Împreună cu Fundaţia SERA, 

amplasamentului. Sunt convins că aceşti copii reprezentată astăzi de directorul executiv Prezent la eveniment, directorul Direcţiei psihologică.”

n Consiliul Judeţean Călăraşi

n Călăraşi

Primăria va iniţia un proiect 
privind simplificarea 

procedurilor administrative 
şi reducerea birocraţiei 

pentru cetăţeni

Centru de recuperare destinat copiilor 
diagnosticaţi cu Sindrom Down şi autism, la Călăraşi

n PNL Călăraşi

Filipescu, despre alegerea preşedinţilor de Consilii 
Judeţene prin vot direct: E varianta cea mai corectă!”
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n PNL Călăraşi

V. Ivanciu: Nu eu am reuşit asta ci echipa. Le 
mulţumesc tuturor celor care au fost alături de noi!

Primăria Olteniţa, prin domnul primar Petre Ţone, vă informează pe 
această cale, că eforturile depuse pentru modernizarea şi dotarea 
unităţilor spitaliceşti, au fost încununate de succes.
Pe 21.05.2019, am reuşit să efectuăm transferul sumei de 1.958.000 
lei, între Ministerul Sănătăţii Publice şi Administraţia Publică Locală, 
astfel că, am alocat sumele necesare modernizării şi dotării.
Eforturile noastre au fost răsplătite, datorită implicării neîncetate a 
domnului primar Petre Ţone, alături de doamna ministru Sorina 
Pintea şi, nu în ultimul rând, a doamnei doctor, Smochină Eliza – 
directorul Spitalului Municipal Olteniţa, cu întreaga echipă a Spitalului 
Municipal Olteniţa.
Această investiţie în modernizare face parte din programul de 
dezvoltare locală asumat de întreaga echipă a administraţiei publice 
locale, cu suportul administraţiei publice centrale. Planul de investiţii 
are rolul de a da oamenilor ce li se cuvine: tratamente, îngrijire şi 
aparatură medicală performantă, la nivelul Uniunii Europene.

Biroul de presă

Vasile Iliuţă: Şi acesta e 
unul din proiectele 

promise şi realizate!

n Primăria Olteniţa

Circa 2 milioane de lei de la Ministerul 
Sănătăţii pentru modernizarea 
Spitalului Municipal Olteniţa

S-a semnat contractul privind modernizarea 
drumurilor judeţene DJ 402 şi DJ 302. 

Iliuţă: Realizăm proiecte pentru o viaţă mai bună!



PNL Călăraşi s-a clasat pe primul loc în topul preferinţelor În urma campaniei şi a scrutinului de duminică, Viorel Ivanciu 
călărăşenilor la alegerile europarlamentare din 26 mai care a a rămas plăcut impresionat şi de forţa pe care a arătat-o 
obţinut nu mai puţin de 7203 voturi, aproape dublu faţă de echipa liberală care a obţinut până la urmă, la nivelul 
cele câştigate în 2014. Succesul repurtat de liberali l-a 
determinat pe liderul local, Viorel Ivanciu să declare „Nu eu 
am reuşit asta ci echipa. Să nu-i omitem, desigur, pe 
primarul, Dan Drăgulin dar şi pe senatorul Răducu Filipescu 
care a fost alături de noi în ultimele două săptămâni şi ne-a 
pus la treabă. Nu ne-a convenit însă duminică seară i-am 
mulţumit. Eu cred că dacă nu toată echipa, măcar o parte 
dintre ea a muncit bine. Membrii şi simpatizanţii noştri au 
venit în număr mare la vot. De asemenea, o parte însemnată 
a populaţiei, nemulţumită de ceea ce s-a întâmplat în ultimii 
2-3 ani sub guvernarea PSD, s-a prezentat la urne şiu am 
reuşit astfel să strângem un număr impresionant de voturi. E 
clar, că o singură persoană, indiferent de numele ei, nu poate 
realiza o astfel de performanţă. Ideea e dacă poţi să aduni în 
jurul tău mai mulţi oameni valoroşi. Poate că am reuşit în 
această campanie să convingem şi o parte din cetăţenii 

municipiului reşedinţă de judeţ, cel mai bun rezultat din istoria oraşului cărora le mulţumim. Suntem într-adevăr câştigători 
alegerilor europarlamentare. „Pentru prima oară, după multă atât la nivelul municipiului Călăraşi cât şi pe judeţ. Am văzut 
vreme, am observat un lucru care m-a impresionat şi anume că adversarii noştri au publicat tot felul de articole, de opinii, 
faptul că am văzut lângă mine nişte oameni foarte valoroşi de analize însă nu mai e niciu un dubiu. Ei au pierdut, iar noi 
care s-au integrat cu succes într-o echipă câştigătoare” a mai am câştigat. Ca să preiau un termen din sport, aş vrea să le 
adăugat, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, arăt celor care încă mai au ezitări tabela. Acolo scrie clar 
preşedintele liberalilor călărăşeni, viceprimarul Viorel Ivanciu.27,83% - PNL faţă de 25,57% - PSD”.

3ACTUALITATE2 ACTUALITATE

Guvernul a adoptat o ordonanţă de declarat, luni, că ordonanţa de urgenţă 
urgenţă care prevede alegerea privitoare la alegerea preşedinţilor de 
preşedinţilor de Consiliu judeţean prin Consilii judeţene prin vot direct este 
vot direct de către cetăţeni. Întrebat "complet neconstituţională", iar liberalii 
vineri dacă este de acord cu o astfel de vor sesiza Avocatul Poporului.
decizie, senatorul PNL de Călăraşi, "La o săptămână după ce românii, în 
Răducu Filipescu, fost preşedinte al cadrul referendumului, au hotărât clar 
Consiliului Judeţean Călăraşi în perioada că nu mai vor ordonanţe de urgenţă pe 
2004-2016 a spus: „Eu am candidat şi Justiţie şi că vor un control 
aşa, şi aşa. Şi ca să nu fii ca preşedinte constituţional al ordonanţelor de 
de CJ „prizonierul” propriilor tăi urgenţă care să fie declanşat şi de alte 
consilieri judeţeni, e bine să te aleagă instituţii în afara Avocatului Poporului, 
lumea, dacă te alege. Nu poate nimeni Guvernul încălcând grosolan voinţa 
să te dea afară că face o majoritate. preşedinţilor de Consilii judeţene, este românilor emite o ordonanţă de 
Asta e varianta cea mai corectă”. de fapt o concesie pe care premierul urgenţă prin care vrea eternizarea 
Opinia baronului Filipescu nu e însă vrea să o facă baronilor PSD în baronilor PSD, baronilor roşii prin 
împărtăşit nici de Cotroceni şi nici de încercarea de a le câştiga sprijinul, a schimbarea sistemului de alegere a 
preşedintele PNL, Ludovic Orban. declarat luni purtătorul de cuvânt al preşedinţii de consilii judeţene, 

preşedintelui României, Mădălina modificând modul de alegere şi anume Schimbarea legii electorale făcută astăzi 
Dobrovolschi. alegerea lor direct printr-o majoritate prin OUG, în sensul introducerii votului 

relativă", a declarat Orban.uninominal pentru alegerea Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a 

Marţi, la sediul Consiliului Judeţean s-
a semnat contractul de finanţare a 
lucrărilor privind modernizarea 
drumurilor judeţene DJ 402 şi DJ 302 
în cadrul proiectului “Modernizarea şi 
Reabilitarea drumurilor judeţene DJ 
402 tronson DN 4 – Curcani – Măriuţa - 
limită judeţ Ialomiţa, km 0+000 – km 
53+700 şi DJ 302 tronson DN3 – 
Belciugatele – Măriuţa - limită judeţ 
Ialomiţa, km. 0+000 - km 15+365”, 
finanţat în cadrul Axei prioritare 6 
„Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere 
de importanţă regională”, Prioritatea 
de investiţii 6.1. „Stimularea 

kilometri de drum judeţean pe care se Împreună cu echipa mea pe care o mobilităţii regionale prin conectarea 
va turna asfalt, pe care vor fi marcaje felicit şi pe această cale încercăm să nodurilor secundare şi terţiare la 
rutiere, poduri şi podeţe şi, foarte reducem numărul de kilometric de infrastructura TEN-T, inclusiv a 
important, pe care vom construi 32 de pământ pe care i-am moştenit în 2016, nodurilor intermodale”.
staţii de autobuz (4 statii pe - DJ 302 si respective 173 iar până la finele anului 

Proiectul este implementat de Consiliul 28 de staţii pe - DJ 402). Valoarea totală 2020 sperăm să să finalizăm 
Judeţean în parteneriat cu primăriile a contractului este de 90 de milioane reabilitarea a 220 de km de drumuri 
localităţilor Curcani, Luica, Nana, de lei, pe care i-am atras prin POR, iar judeţene”.
Săruleşti, Sohatu, Tămădău Mare, lucrările propriu - zise vor începe în Lucrările, estimate a se realiza în 2 ani 
Belciugatele şi Fundulea. aproximativ o lună, imediat dupa ce de zile, vor fi realizate de compania 

vom emite ordinul de execuţie.”Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă a Dimar. Directorul societăţii, Iulian 
declarat că obiectivul echipei pe care o Liderul Consiliului Judeţean a mai Drăgunoiu (foto sus dreapta) a spus 
coordonează este dezvoltarea adăugat că pentru acest an, bugetul „Vreau să mulţumesc că am fost 
infrastructurii rutiere, resursă vitală permite nu doar finalizarea lucrărilor selectaţi în urma unei competiţii 
pentru atragerea de investitori şi începute ci chiar deschiderea de noi transparente, numai pe criterii de 
investiţii în judeţ. „Prin contractul pe şantiere. “Încă un aspect important! capabilitate şi competenţă. Avem o 
care îl semnăm astăzi arătăm încă o Atenţie! Bugetul de anul acesta, ne experienţă de 25 de ani în activitatea 
dată ca administraţia judeţeană pe care permite să continuăm, în acelaşi ritm de construcţii, infrastructură ce 
o conduc nu oferă călărăşenilor susţinut, să finalizăm lucrările începute înseamnă amenajări de drumuri, 
promisiuni şi vorbe goale, ci fapte şi să deschidem şantiere noi, pe o poduri, viaducte şi lucrări hidrotehnice.
concrete pentru bunăstare! Nu vorbim suprafaţă de 220 de km de drum! Sunt Acest proiect ne obligă dar ne şi 
de bani europeni, aducem bani sigur că împreună, cu răbdare, provoacă în acelaşi timp să dăm măsura 
europeni! Nu scriem proiecte, pe care seriozitate şi multă muncă, vom putea priceperii noastre în şantier. Drmul DJ 
se pune apoi praful prin sertare, ci să facem din Călăraşi un judeţ model în 402, reprezintă, după părerea mea, o 
realizăm proiecte pentru o viaţă mai ceea ce priveşte calitatea drumurilor pe coloană vertebrală care uneşte nordul 
bună! Investiţiile în infrastructură care circulăm! “ a conchis Vasile Iliuţă. cu sudul judeţului. Cred că e de o 
reprezintă, pe lângă un indicator al Directorul Direcţiei Dezvoltare din importanţă economică în primul rând şi 
vieţii civilizate, o resursă vitală pentru cadrul Consiliului Judeţean, Eduard socială covârşitoare. Orice drum 
atragerea de investiţii în judeţ!” a spus Grama (foto sus) a declarat: “Împreună modernizat aduce trafic iar traficul 
Iliuţă care a continuat “Ştiu că vă doriţi cu dumneavoastră am pornit în 2017 obligatoriu aduce bunăstare 
un judeţ cu o infrastructură rutieră la pentru a dezvolta judeţul. Aşa cum aţi economică. Perspectiva de dezvoltare 
standarde europene, aşa că multe din declarat de nenumărate ori, priorităţile este una deosebită. Vreau să felicit 
investiţiile noastre ţintesc acest sunt infrastructura, sănătatea şi echipa care s-a ocupat de promovarea 
deziderat. Ne dorim cu toţii să circulăm educaţia. Astăzi avem rezultatul unei acestei investiţii şi desigur pe domnul 
pe drumuri mai bune şi vom reuşi! munci demarate în urmă cu un an şi preşedinte care a urmărit şi nu de 
Împreună!  Contractul pe care îl vedeţi jumătate prin semnarea acestui puţine ori ne-am trezit cu dumnealui în 
aici presupune modernizarea a două contract de execuţie. Dezvoltarea şantier, la faţa locului, ca să vadă cum 
drumuri judeţene: DJ 402 şi DJ 302. DJ infrastructurii reflect de fapt am evoluat. Am avut un sprijin 
402 face legătura între Curcani şi posibilitatea prin care judeţul se poate important din partea primarilor din 
graniţa cu judeţul Ialomiţa, iar DJ 302, dezvolta. Fără atragerea de agenţi zonă care ne-au dat tot concursul ca să 
între Belciugatele şi graniţa cu judeţul economici, de investitori nu putem putem realiza lucrări de bună calitate 
Ialomiţa. Vorbim despre peste 63 de creşte calitatea vieţii în judeţul Călăraşi, într-un timp mai scurt”.

Primarul Municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan 
Drăgulin, a semnat, la sediul instituţiei noastre, 
un nou contract de finanţare europeană 
nerambursabilă, oferită de Programul Operaţional 
Capacitate Administrativă-POCA 2014-2020.

Proiectul ”Sistem integrat pentru simplificarea 
procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei la 
nivelul Municipiului Călăraşi” are un buget din partea 
Uniunii Europene de circa 608.000 euro şi din partea 
bugetului local de 2% din această sumă, iar 
implementarea se va derula pe parcursul a 24 luni. Pe 
scurt, proiectul îşi propune o eficientizare a activităţii la 
nivelul instituţiei noastre, prin simplificarea procedurilor 
administrative şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni.

Sistemul  de optimizare care va fi implementat la nivelul 
instituţiei noastre va avea funcţionalităţi gândite pentru 
reducerea birocraţiei, dar şi pentru îmbunătăţirea 
fluxurilor de comunicare din interiorul administraţiei 
publice locale. Printre acestea se regăsesc: servicii 
online de taxe şi impozite locale, registratură şi registru 
agricol, aplicaţii mobile pentru serviciile adresate 
cetăţenilor, software şi sistem bonuri de ordine şi 
servicii configurare bază de date urbanism pentru 
emitere şi informare automată. 

Prin proiectul ce urmează a fi implementat, ne dorim 
reducerea timpilor de aşteptare în procesarea unei 
cereri din partea cetăţeanului, informatizarea şi 
automatizarea unor procese, pentru îmbunătăţirea 
interacţiunii dintre beneficiarul de servicii publice şi 
administraţia publică locală.

BIROUL DE PRESĂ

Miercuri la prânz, preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă şi 
primarul localităţii Gurbăneşti, Sandu Manea, au tăiat 
panglica inaugurală a Drumului Judeţean DJ305, asfaltat de SC 
Drumuri şi Poduri SA Călăraşi pe o lungime de 5,6 km, lucrare 
finalizată cu fonduri din bugetul Consiliului Judeţean. 
„Acest drum judeţean a fost asfaltat din fondurile Consiliului 
Judeţean, lucrarea fiind realizată de SC Drumuri şi Poduri SA, 
societate care are ca asociat unic Consiliul Judeţean Călăraşi. 
Încercăm să refacem în condiţii mult mai bune legătura 
dintre satul Valea Presnei cu centrul comunei. Pentru noi, 
Consiliul Judeţean, toate drumurile care nu au legătură 
bună, civilizată, cu centrul localităţii sunt priorităţi pe care ni 
le-am asumat în 2016 la preluarea mandatului. Cetăţenii 
sunt mai presus de toate, fiind beneficiari direcţi ai 
promisiunilor pe care dumneavoastră, domnule primar, vi le-
aţi asumat acum 3 ani. Am făcut campanie la Gurbăneşti cu 
dumneavoastră şi am făcut aceste promisiuni. De asemenea 
ne străduim astfel să ducem la bun sfârşit promisiunile pe 
care le-am făcut în campania electorală. Şi acesta e unul 
dintre proiectele promise şi realizate. E un început pentru 
Consiliul Judeţean. Mai sunt şi alte drumuri modernizate, în 
această perioadă în judeţul nostru. Săptămâna viitoare o să 
vă invităm la Dragoş Vodă unde veţi vedea un alt drum de 7 
km, asfaltat din fondurile Judeţului.” a declarat şeful CJ 
Călăraşi, Vasile Iliuţă care a mai adăugat „Indiferent ce s-a 

întâmplat cu cei care au condus comunitatea din Gurbăneşti 
trebuie să acceptăm că dacă dumneavoastră, domnule 
Sandu Manea, nu eraţi primar, nu se realiza această 
investiţie. Aţi promis oamenilor în campanie că veţi realiza 
acest obiectiv şi iată că promisiunea a prins contur. Din 
păcate, o dată la 4 ani alegem şi oameni care promit dar nu 
fac nimic. Unii preferă să devină doar salariaţi şi să nu facă 
nimic, primind votul din partea cetăţenilor în mod 
întâmplător. Administraţia locală are nevoie de oameni care 
să construiască. Acest obiectiv, domnule primar, reprezintă o 
realizare din proiectul dumneavoastră cu care v-aţi prezentat 
în faţa concetăţenilor. Împreună putem finaliza şi alte 
proiecte importante pentru localitatea dumneavoastră dar şi 
pentru judeţul nostru.”

Primarul comunei Gurbăneşti, Sandu Manea a declarat „Vă 
mulţumesc în primul rând în numele cetăţenilor. Ne dăm 
seama ce a însemnat acest efort pentru noi ca şi comună 
gândindu-ne la faptul că acest sat are undeva la 200 de 
locuitori. Aveaţi alte comune cu un număr mai mare de 
cetăţeni dar şi pe noi trebuia să ne salveze cineva. Ce trebuie 
să le amintim cetăţenilor pentru că tot timpul li s-a spus că 
acest drum vine dintr-un proiect al domnului Mitică Culea, 
fost primar la Valea Argovei, nu are nicio legătură cu comuna 
Gurbăneşti. Asta ni s-a spus nouă în Consiliul Local de către 
un fost primar în condiţiile în care noi am venit cu cererea 
către Consiliul Judeţean, undeva la finele lui 2016, când eu 
eram primar şi nu Mitică Culea sau Tudor Lucian.

Deci dacă cineva vă mai spune, oameni buni, lucrul ăsta să 
vă şi confirme.”

Investiţia de la Gurbăneşti care vine în primul rând în 
sprijinul locuitorilor satului Valea Presnei, a costat Consiliul 
Judeţean 3,5 milioane lei (30,5 miliarde lei vechi). Pentru 
acest an, bugetul alocat societăţii Drumuri şi Poduri SA este 
de 180 de miliarde de lei vechi, bani ce vor fi folosiţi pentru 
repararea şi întreţinerea drumurilor judeţene.

domnul Bogdan Simion, am reuşit să 
demarăm acest proiect care va avea o valoare 
totală de 420 de mii de euro, fiind vorba de 
500 mp de construcţie. Contribuţia Consiliului 
Judeţean este de 63 de mii de euro iar a 
Fundaţiei SERA, de 357 de mii de euro. 
Utilităţile, drumul şi toate celelalte obiective 
care nu sunt incluse în proiect vor fi preluate 
de Consiliul Judeţean ca să putem asigura 
punerea în funcţiune a acestui proiect” a Consiliul Judeţean Călăraşi şi Fundaţia 
declarat preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă.SERA România vor construi, la Călăraşi, în 
Directorul executiv al Fundaţiei SERA, Bogdan incinta unei foste unităţi militare, situate 
Simion a declarat: “Fundaţia SERA are o pe strada Independenţei, un Centru de 
intervenţie începând cu 1997 în Călăraşi. A recuperare destinat copiilor diagnosticaţi 
fost o perioadă în care n-am mai venit Dezvoltare din cadrul CJ Călăraşi, Eduard cât şi părinţii lor vor beneficia de condiţii cu Sindrom Down şi autism. probabil pentru că Direcţia Generală de Grama a spus “Un nou proiect al echipei foarte bune.”
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului n-a Direcției de Dezvoltare din cadrul Consiliului Lucrările la noul obiectiv vor demara, cel mai La mijlocul săptămânii trecute, a avut loc 
mai avut nevoie de ajutorul nostru. La Județean Călărași prinde contur. Împreună cu probabil, într-o lună, termenul de finalizare a predarea amplasamentului, proiectul estimat 
cererea Consiliului Judeţean ne-am întors şi colegii mei cărora le mulţumesc, am lucrărilor fiind de 9 luni. “Am obţinut încă de la 420 de mii de euro din care 63 de mii de 
practic construim un Centru de recuperare identificat această problemă la nivel de judeţ. săptămâna trecută autorizaţia de construire euro contribuţie a Consiliului Judeţean, 
pentru copiii cu dizabilităţi atât pentru cei din Sunt mulţi copii cu astfel de probleme şi iar procedura de selecţie a constructorului ar urmând a se întinde pe o suprafaţă de 500 de 
centrele şi asistenţa maternală a Direcţiei cât atunci am decis să facem ceva pentru ca putea dura 2-3 săptămâni. În maxim o lună, mp. “Astăzi predăm amplasamentul pentru 
şi pentru cei care provin din cadrul familiilor acestea să fie rezolvate. Am contactat SERA şi estimăm să înceapă lucrările” a mai spus construirea unui Centru SERA pentru copiii cu 
din comunitate, ceea ce înseamnă Călăraşiul le mulţumim şi pe această cale pentru faptul Simion care a concluzionat “Va fi un Centru de dizabilităţi care vor fi preluaţi din sIstem sau 
şi periferia. Pentru noi este al 52-lea centru că disponibilitatea lor a fost maximă. E zi în care copilul va fi îngrijit doar pe durata din cadrul familiilor cu probleme. Încă de la 
de recuperare pentru copiii cu handicap pe adevărat că şi noi am fost destul de insistenţi zilei. În mod normal va avea o capacitate de preluarea mandatului, am încercat ca tot ce 
care-l facem în ţară alături de Consiliile pentru ca lucrurile să se mişte foarte repede. 36 de copii / zi cu funcţiunile esenţiale pe am promis călărăşenilor să devină realitate. 
Judeţene şi Direcţiile Generale de Asistenţă Anul trecut am pornit acest proiect şi astăzi reabilitare: kinetoterapie, hidroterapie, Ne interesează ;I problemele de acest gen ale 
Socială”. suntem aici pentru predarea educaţie specială, logopedie, consiliere cetăţenilor. Împreună cu Fundaţia SERA, 

amplasamentului. Sunt convins că aceşti copii reprezentată astăzi de directorul executiv Prezent la eveniment, directorul Direcţiei psihologică.”

n Consiliul Judeţean Călăraşi

n Călăraşi

Primăria va iniţia un proiect 
privind simplificarea 

procedurilor administrative 
şi reducerea birocraţiei 

pentru cetăţeni

Centru de recuperare destinat copiilor 
diagnosticaţi cu Sindrom Down şi autism, la Călăraşi

n PNL Călăraşi

Filipescu, despre alegerea preşedinţilor de Consilii 
Judeţene prin vot direct: E varianta cea mai corectă!”

Editat de Agenţia de Presã şi Publicitate: TOTAL MEDIA SRL

Telefon: 

0722.235.508; 

Director: Octavian CÂJU

Redactor: Liliana Ciolacu

Tehnoredactare: 

SC Look Design SRL

Tiparul executat la 

Mediaprint Călăraşi

Preluarea integralã 
sau parţialã a 
materialelor 

cuprinse în ARENA, 
fãrã acordul scris al 
conducerii redacţiei 

se va pedepsi 
conform legii.

Conform art.206 CP, 
responsabilitatea pentru 

conţinutul articolelor 
aparţine autorului.

n PNL Călăraşi

V. Ivanciu: Nu eu am reuşit asta ci echipa. Le 
mulţumesc tuturor celor care au fost alături de noi!

Primăria Olteniţa, prin domnul primar Petre Ţone, vă informează pe 
această cale, că eforturile depuse pentru modernizarea şi dotarea 
unităţilor spitaliceşti, au fost încununate de succes.
Pe 21.05.2019, am reuşit să efectuăm transferul sumei de 1.958.000 
lei, între Ministerul Sănătăţii Publice şi Administraţia Publică Locală, 
astfel că, am alocat sumele necesare modernizării şi dotării.
Eforturile noastre au fost răsplătite, datorită implicării neîncetate a 
domnului primar Petre Ţone, alături de doamna ministru Sorina 
Pintea şi, nu în ultimul rând, a doamnei doctor, Smochină Eliza – 
directorul Spitalului Municipal Olteniţa, cu întreaga echipă a Spitalului 
Municipal Olteniţa.
Această investiţie în modernizare face parte din programul de 
dezvoltare locală asumat de întreaga echipă a administraţiei publice 
locale, cu suportul administraţiei publice centrale. Planul de investiţii 
are rolul de a da oamenilor ce li se cuvine: tratamente, îngrijire şi 
aparatură medicală performantă, la nivelul Uniunii Europene.

Biroul de presă

Vasile Iliuţă: Şi acesta e 
unul din proiectele 

promise şi realizate!

n Primăria Olteniţa

Circa 2 milioane de lei de la Ministerul 
Sănătăţii pentru modernizarea 
Spitalului Municipal Olteniţa

S-a semnat contractul privind modernizarea 
drumurilor judeţene DJ 402 şi DJ 302. 

Iliuţă: Realizăm proiecte pentru o viaţă mai bună!
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