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ACTUALITATE

n
Primăria Călăraşi

Patrule mixte vor fi mobilizate
pentru creşterea gradului de
siguranţă şi ordine publică
În urma discuţiilor care au avut loc în cursul zilei de
miercuri, 7 august, între conducerile Primăriei
Municipiului Călăraşi, Poliţiei Locale Călăraşi, Poliţiei
Municipale Călăraşi şi Inspectoratului Judeţean de
Jandarmi Călăraşi, s-a luat decizia implementării unui
plan de acţiune comun menit să crească prezenţa
forţelor de ordine pe raza municipiului Călăraşi.
Astfel, vor fi mobilizate, în fiecare zi, patrule mixte
formate din poliţişti locali, poliţişti şi jandarmi pentru
creşterea gradului de siguranţă şi ordine publică în
municipiul Călăraşi, urmând a se acţiona, cu precădere,
în zone cu o situaţie operativă complexă.
Cele mai multe dintre aceste patrule mixte vor fi
pedestre, pentru a preîntâmpina cât mai eficient faptele
antisociale şi a fi cât mai aproape de nevoile
cetăţeanului.
BIROUL DE PRESĂ

S-a semnat contractul de
execuţie a lucrărilor de înfiinţare
canalizare menajeră şi pluvială în
cartierul Măgureni
Primăria Municipiului Călăraşi a semnat luni, 12 august
2019, contractul de lucrări având ca obiect ”Proiect
tehnic + execuţie reţea canalizare menajeră şi pluvială
Cartier Măgureni în municipiul Călăraşi”, cu liderul
Smart Energy Business SRL care este asociat cu Crista Art
Construct SRL, Old New Construct SRL şi KOMORA SRL
(proiectant).
Valoarea contractului este de 5.254.395,04 lei fără TVA,
durata proiectării este de 2 luni, iar a lucrărilor de 18 luni.
Se va lucra pe toate străzile din cartierul Măgureni,
reţeaua de canalizare menajeră urmând a avea o lungime
de 5,322 km, iar cea de canalizare pluvială de 2,740 km.
Sistemul reţelei de canalizare menajeră a cartierului
Măgureni este unul modern, pe toata lungimea reţelei
centrale de canalizare fiind prevăzute un numar de 122
cămine de colectare cu vacuum, care vor asigura
colectarea apelor menajere provenite de la cele 334
gospodării.
BIROUL DE PRESĂ

Stadiul principalelor lucrări de reparaţii şi
modernizări străzi din municipiul Călăraşi
Primăria municipiului Călăraşi a prezentat pe
pagina oficială de Facebook stadiul lucrărilor
de reparaţii şi modernizări străzi după cum
urmează:
n
Strada Griviţa (modernizare carosabil şi
trotuare pe o lungime totală de 2,534 km)
- tronson Cuza Vodă - Al. Sahia: asfaltare
strat de bază 100%
- tronson Al. Sahia – Eroilor – decopertare la
nivel de bază
n
Bulevardul Nicolae Titulescu (lungime
totală 826,50 m.l.)
– tronson Cornişei-Bucureşti: asfaltare strat
de bază 80%, turnare balast stabilizat
trotuare 80%
- tronson Prel. Bucureşti-Bd. Republicii:
decopertare la nivel de bază, amenajare
trotuare 10%
- tronson Borcea-Locomotivei: strat de piatră
spartă 30%
n
Străzi Lot 1 Mun.Călăraşi (Muşeţelului,
Ştirbei Vodă, Bd. Cuza Vodă – lungime
totală 2,059 km)
- Str. Ştirbei Vodă – carosabil 95%, trotuare 95%
- Bd. Cuza Vodă – asfalt 100%
- Str. Muşeţelului - asfalt 100%
Urmează finalizarea lucrărilor de semnalizare

(marcaje şi indicatoare rutiere) şi a lucrărilor
de aducere la cotă a capacelor de cămin.
n
Străzi Lot 1 cartier Mircea Vodă
(Grădiştei, Năvodari, Crângului, Mihai
Viteazul, Dumbravei - lungime totală 4,634

Sensuri unice de circulaţie instituite de
Primăria Călăraşi începând cu 27 august
Primăria Municipiului Călăraşi anunţă
faptul că, începând cu 27 august 2019, se
vor institui sensuri unice de circulaţie,
după cum urmează:
- strada Dorobanţi, tronson CornişeiBucureşti, se va circula pe sensul de mers

Cornişei-Bucureşti
- strada Tudor Vladimirescu, tronson
Cornişei-Bucureşti, se va circula pe sensul
de mers Bucureşti-Cornişei
- strada Ghe. Lazăr, tronson Cornişei-

km)
- străzile Grădiştei, Crângului, Mihai Viteazul,
Dumbravei –finalizate (urmează trasarea
marcajelor rutiere)
- strada Năvodari – decopertare 20%

Bucureşti, se va circula pe sensul de mers
Cornişei-Bucureşti
- strada Al. Sahia, tronson ProgresulBucureşti, se va circula pe sensul de mers
Bucureşti-Progresul.
Rugăm conducătorii auto să manifeste
atenţie sporită după data de 27 august şi
să respecte semnificaţia indicatoarelor
rutiere.
BIROUL DE PRESĂ

Oportunităţi de petrecere a timpului liber oferite de
Programul Interreg V-A România – Bulgaria
Luna august e deja aici, aşa că, în cazul în care încă nu ai
făcut-o, ar fi cazul să-ţi pui la punct planurile de vacanţă.
Mai sunt câteva săptămâni la dispoziţie iar temperaturile
ridicate fac ca aşteptarea să fie şi mai grea şi vacanţa tot
mai râvnită. Nu te-ai hotărât încă ce să faci în vacanţa de
vară? Îţi oferim noi câteva sugestii de petrecere a timpului
liber. Rezultatele proiectelor adresate promovării
bogăţiilor culturale şi naturale se pot întâlni de-a lungul
graniţei României cu Bulgaria, Programul Interreg VA
România – Bulgaria, contribuind în mod pozitiv la
îmbunătăţirea calităţii vieţii în regiunea transfrontalieră.
Pentru a vă planifica vizita în regiune, puteţi alege una sau
mai multe dintre opţiunile oferite de cele 32 de noi
produse turistice/servicii de promovare a atracţiilor
naturale şi culturale din regiune, ce au fost realizate până
la acest moment cu finanţare de la Uniunea Europeană
prin Programul Interreg VA România – Bulgaria.

rute în vederea descoperirii siturilor romane în vederea
utilizării durabile a patrimoniului cultural comun,
ecoturism, aventură cu balonul cu aer cald, produse
turistice cu ajutorul cărora puteţi descoperi tradiţii vechi
autentice, descoperirea siturilor istorice şi culturale
romane semnificative, prin intermediul echipamentelor
digitale avansate, modelelor 3D, animaţii şi alte metode
moderne, o reţea de biciclete electrice precum şi o serie
de alte idei de petrecere a timpului liber.
Programul Interreg V-A România-Bulgaria are ca obiectiv
principal dezvoltarea zonei de graniţă dintre cele două
ţări prin finanţarea unor proiecte comune, având un buget
total de 258,5 milioane euro, alocat pentru 6 axe
prioritare. Pentru fiecare dintre proiectele contractate,
este disponibilă pe site-ul Programului, o scurtă descriere
în care puteţi afla informaţii relevante despre proiecte,
inclusiv un link către pagina de internet a proiectului,

Printre aceste produse puteţi găsi baze de date pentru
siturile culturale, naturale şi istorice de pe teritoriul
întregii arii eligibile a programului, platforme online
inovative şi interactive GIS pentru furnizarea de
informaţii şi servicii turistice, trasee turistice complexe,

dacă este cazul, această secţiune fiind permanent
actualizată cu noi informaţii despre proiectele în
implementare.
Pentru a afla mai multe informaţii despre Programul
Interreg V-A România-Bulgaria, despre proiectele
finanţate dar şi despre evenimentele viitoare, vă invităm
să accesaţi pagina de internet www.interregrobg.eu.

www.interregrobg.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
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A fost semnat contractul de finanţare
al portului turistic de agrement!
La sediul Prefecturii, marţea
trecută, în prezenţa
prefectului, George Iacob, a
deputatului Sorin Vrăjitoru, a
liderului PSD, Iulian Iacomi
precum şi a reprezentanţilor
Consiliului Judeţean, ministrul
Turismului, Bogdan Trif şi
vicepreşedintele Consiliului
Judeţean, Marian Dinulescu
au semnat contractul de
finanţare pentru proiectul
”Dezvoltarea turistică a
Braţului Borcea-Călăraşi”port turistic de agrement.
În valoare de 86.522.510,65
lei, TVA inclus, (din care
51.706.060 lei reprezintă
contribuţie guvernamentală,
investiţia reprezintă
reamenajarea braţului Borcea
şi revitalizarea turismului în
zona noastră. Durata de
realizare a investiţiei este
estimată la 45 de luni.
“Investiţiile în turism fac parte
din programul de
guvernare, iar acestea
sunt prioritare pentru
dezvoltarea sectorului de
turism din ţara noastră.
Iată că, astăzi, vorbim
despre încă un proiect
ambiţios, un port turistic
de agrement în judeţul
Călăraşi cu o suprafaţă
totală de 2,45 hectare,
care presupune crearea
unei capacităţi de 250 de
ambarcaţiuni medii şi mici,
cheuri, platforme portuare
dar şi diguri de apărare
împotriva inundaţiilor.
Valoare proiectului este de
86,5 milioane de lei din care
Ministerul Turismului va
asigura o finanţare de 70% din
investiţia de bază, sumă care
se ridică la aproape 52 de
milioane de lei, restul fiind
asigurat de Consiliul Judeţean

Călăraşi. Mă bucur să văd că
autorităţile locale au înteles
importanţa dezvoltării
infrastructurii turistice dar şi
creşterea atractivităţii acestei
zone, având în vedere că cel
mai spectaculos tronson al
Dunării se află pe teritoriul
ţării noastre”, a declarat
Bogdan Trif, ministrul
Turismului.

Directorul Direcţiei Dezvoltare
din cadrul CJ Călăraşi, Eduard
Grama a salutat prezenţa
ministrului Trif la Călăraşi
subliniind că semnarea
contractului confirmă
profesionalismul echipei sale
care a redactat proiectul cu o
însemnătate aparte pentru
dezvoltarea economică a
municipiului Călăraşi şi nu
numai. “Ne onorează prezenţa

Consiliul Judeţean, primii paşi
în realizarea unei investiţii de
peste 88 de milioane lei!
Un nou obiectiv de investiţii începe să prindă contur la
Călăraşi. Marţi, consilierii judeţeni au validat Hotărârea
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice a
obiectivului de investiţii „Zonă de agrement, inclusiv spaţii
de cazare, săli de conferinţe, sală multifuncţională,
terenuri de sport” Faza – Studiu de Fezabilitate.
Investiţia este estimată la 74.325.729,08 lei (15.698.749,41
euro) la care se adaugă TVA în sumă de 13.941.112,03 lei
(2.944.579,58 euro). Operatorul principal de credite este
Ministerul Turismului care va asigura 70% din valoarea de
bază a investiţiei.
“Acest proiect este complementar altor două proiecte pe
care Consiliul Judeţean le-a propus la finanţare, respectiv
“Îmbunătăţirea siguranţei navigabilităţii pe Dunăre în
regiunea transfrontalieră Călăraşi – Silistra”, proiect
aprobat la finanţare prin Programul INTERREG V – A
România – Bulgaria, aflat în acest moment în
implementare şi “Dezvoltarea turistică a Braţului Borcea –
Călăraşi – port touristic de agreement, proiect aflat în
Masterplanul de Turism, fiind depus spre finanţare la
Ministerul Turismului şi care a primit avizul CTE al
ministerului, urmând a fi semnat contractual de finanţare”
se arată în Expunerea de Motive la prezenta Hotărâre.
Obiectivul de investiţii care se va întinde pe o suprafaţă de
81.246 mp teren intravilan cuprins între Braţul Borcea şi
pădurea adiacentă DN 3B, constă în amenajarea unei zone
de agrement care va avea în componenţă următoarele
funcţiuni principale: zone de cazare individuale (case de
vacanţă), respectiv colective (hotel 4 stele P+2E, cu o
capacitate de 38 de camere), zonă de alimentaţie publică
(restaurante şi cafenele), terenuri de sport (fotbal, tenis,
baschet), pistă de biciclete, zonă de spectacole în aer liber,
locuri de joacă pentru copii, parcare.
Durata estimată de realizare a investiţiei este de 36 de luni.

la Călăraşi a domnului
ministru Trif. Faptul că domnia
sa este astăzi aici confirmă
munca uriaşă depusă de o
echipă a Direcţiei de
Dezvoltare din cadrul
Consilului Judeţean Călăraşi,
coordonată de preşedintele
Vasile Iliuţă şi încheie o etapă,
prima din această muncă
începută în 2017 prin
semnarea acestui contract
de finanţare” a declarat
Grama care a conchis “Nu
puteam singuri ci alături
de echipa Ministerului
Turismului, o echipă
profesionistă reprezentată
de domnul ministru Trif şi
de doamna Avram căruia îi
mulţumim că a fost alături
de noi, de la bun început,
din momentul depunerii
primului document. Ne
aşteaptă o muncă grea.
Proiectul se va implementa în
45 de luni din momentul
semnării. Urmează prima
etapă şi anume scoaterea la
licitaţie a PT-ului şi Execuţia”
Deputatul Sorin Vrăjitoru, cel
care în calitatea sa de consilier
judeţean a militat pentru
promovarea ideii construirii

unui astfel miniport de
ambarcaţiuni pe braţul Borcea,
la Călăraşi, insistând ca
investiţia să fie susţinută de
Ministerul Turismului din
fonduri guvernamentale, a
declarat “Toţi cei prezenţi aici,
astăzi, am pus umărul la
dezvoltarea acestui proiect
extreme de important pentru
noi ca oraş, pentru noi ca
judeţ, pentru noi chiar ca ţară.
Este cea mai mare investiţie
guvernamentală direct
realizată în Călăraşi de la
Revoluţie încoace. Astăzi,
Guvernul României, prin
domnul ministru Trif căruia îi
mulţumesc personal pentru
tot sprijinul pe care l-a dat
acestui proiect este prezent la
Călăraşi ca să semnăm acest
contract de finanţare pentru
dezvoltarea turistică a
Braţului Borcea. Este o zi
importantă o zi în care
Guvernul României a ţinut
cont de doleanţele
autorităilor locale, ale
noastre, ale călărăşenilor”
Proiectul ”Dezvoltarea turistică
a Braţului Borcea-Călăraşi”port turistic de agrement
prevede şi construirea unei
clădiri administrative şi a unui
imobil în care vor fi amenajate
mai multe spaţii comerciale de
profil şi două săli de
conferinţă. Portul turistic de
agrement va fi prevăzut cu un
atelier reparaţii pentru
ambarcaţiuni, cu macara
pivotantă pentru ridicare
ambarcaţiuni, rampă de
lansare ambarcaţiuni, sistem
de pontoane plutitoare, piloni
verticali pentru culisarea
ansamblului plutitor şi o
platformă de parcare pentru
167 locuri din care 6 locuri
pentru persoane cu dizabilităţi.

n
Consiliul Judeţean Călăraşi

Contractul de finanţare
pentru proiectul "Construire
adăpost pescăresc
Dunărean", semnat!
Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, a
semnat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Direcţia Generală de Pescuit, contractul de finanţare
pentru proiectul "Construire adăpost pescăresc
Dunărean".
În prezenţa ministrului Agriculturii, Petre Daea, s-au
discutat obiectivele proiectului - construirea şi dotarea
unui adăpost pescaresc pentru creşterea siguranţei
pescarilor şi realizarea unor alei de acces şi a unei
platforme carosabile pentru automobile. Nu sunt uitate
nici măsurile pentru asigurarea unor facilităţi de
depozitare şi reparare ambarcatiuni, dar şi a uneltelor
de pescuit.
"Încă o reuşită a administraţiei judeţene, după port un
nou proiect va fi implementat pentru comunitate.
Calarasiul reprezintă o zonă cu un potential turistic încă
neexploatat, iar pescuitul este o atracţie pentru
oamenii locului şi nu numai. M-am bucurat să-mi revăd
fostul coleg de Parlament, acum ministru, şi să primesc
felicitările pentru intreaga echipă", a declarat
preşedintele Vasile Iliuţă.
Terenul pe care se va construi adăpostul se află în
intravilanul localităţii Cuza Vodă, zona PCTF Chiciu,
suprafaţa terenului fiind de 2000 mp.
Sursa Facebook Consiliul Judeţean Călăraşi

Consiliul Judeţean va aloca 3,9 milioane lei pentru
finanţarea proiectelor depuse în baza Legii 69 / 2000
Nu mai puţin de 5 cluburi sportive din
judeţul Călăraşi vor primi până la sfârşitul
acestui an finanţare din partea Consiliului
Judeţean Călăraşi, după ce marţi consilierii
judeţeni au validat, în unanimitate,
Hotărârea privind aprobarea atribuirii
contractelor de finanţare din fonduri publice
de programe sportive.
Valoarea finanţării nerambursabile /
domeniu conform HCJ 91 / 29.05.2019 prin
care s-a aprobat Anunţul de participare
pentru acordarea finanţărilor din bugetul
propriu al judeţului Călăraşi pentru activităţi
sportive organizate în baza Legii 69 / 2000 a
Educaţiei fizice şi sportului, pe anul 2019,
este de 4.250.000 lei.
Valorile finanţărilor care se acordă pentru un
proiect sunt cuprinse între sumele de 50 de
mii lei şi 3.500.000 lei, după cum urmează:
n
ASFC Agricola Borcea (fotbal – L3):
150.000 lei
Titlu proiect: Fotbal de Performanţă în Satul
Românesc

Valoare propunere proiect: 173.500 lei
Fonduri solicitate de la bugetul judeţului
Călăraşi: 150.000 lei
Contribuţie solicitant: 23.500 lei
n
ACS Înainte Modelu (fotbal – L3): 150.000
lei
Titlu proiect: Promovarea Fotbalului în
Mediul Rural
Valoare propunere proiect: 166.667 lei
Fonduri solicitate de la bugetul judeţului
Călăraşi: 150.000 lei
Contribuţie solicitant: 16.667 lei
n
Clubul Sportiv Danubius Călăraşi
(handbal fete): 50.000 lei
Titlu proiect: D.A. P.E.R.F.O.R.M.A.N.Ţ.E.I. –
Dezvoltăm Abilităţi prin Pregătirea unor
Echipe Redutabile de Fete, Organizând
Regulat Meciuri şi Antrenamente, Necesare
Şintelor de Educare şi Inter – relaţionare!
Valoare propunere proiect: 60.000 lei
Fonduri solicitate de la bugetul judeţului
Călăraşi: 50.000 lei

Contribuţie solicitant: 10.000 lei
n
Asociaţia Club Sportiv Tricolorul Jegălia
(lupte libere): 50.000 lei
Titlu proiect: Dezvoltarea sportului de
performanţă – lupte libere în localităţile
rurale
Valoare propunere proiect: 86.870 lei
Fonduri solicitate de la bugetul judeţului
Călăraşi: 50.000 lei
Contribuţie solicitant: 36.870 lei
n
AFC Dunărea 2005 Călăraşi (fotbal – L2):
3.500.000 lei
Titlu proiect: Fotbal – Formare, Educare şi
Integrare Socială
Valoare propunere proiect: 4.194.400 lei
Fonduri solicitate de la bugetul judeţului
Călăraşi: 3.500.000 lei
Contribuţie solicitant: 694.400 lei
Contractele semnate cu entităţile sportive
mai sus – menţionate sunt valabile până la
data de 31.12.2019.

Consiliul Judeţean intenţionează să construiască
o parcare auto în zona Policlinicii 2
Consilierii judeţeni au dat astăzi o mână
de ajutor administraţiei Drăgulin care nare bani nici măcar de parcări deşi
oraşul e vizibil sufocat, votând
Hotărârea privind aprobarea
documentaţiei tehnico - economice a
obiectivului de investiţii „Înfiinţare
parcare auto zona Policlinica 2, Mun.
Călăraşi, jud. Călăraşi” - Faza Studiu de
Fezabilitate.
Valoarea investiţiei, preconizată a se

realiza mai exact în spatele Policlinicii 2,
este estimată la 413.698,40 lei la care se
adaugă TVA 77.971,74 lei.
Principalele caracteristici tehnice ale
obiectivului de investiţii sunt
următoarele:
- Suprafaţă construită: 1290,00 mp
- Lungime locuri de parcare: 5,0 m
- Lăţime locuri de parcare: 2,5 m
- Lăţime căi de acces: 5,0 m

- Stâlpi de iluminat: 3 buc.
Se vor mai realiza:
- Amenajarea unui trotuar collector
încadrat de bordure mici şi mari
- Realizarea de lucrări pentru scurgerea
apelor fluviale: guri de scurgeri noi
- Semnalizare rutieră orizontală şi
verticală
- Plantare arbori
Durata de realizare a investiţiei este de
5 luni.

