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Proiectul “Îmbunătăţirea siguranţei navigabilităţii în 
zona transfrontalieră Călăraşi – Silistra”, cunoscut şi 
sub numele de “Promenada”, semnat la finele lunii 
martie, a devenit şi el subiect de gâlceavă între 
Consiliul Judeţean şi Primăria Călăraşi. Nimic nou sub 
soare, veţi spune! Aproape că ne-am obişnuit să 
asistăm, zilnic, la “contre” absolut inutile între liderii 
celor două instituţii, Vasile Iliuţă şi Dan Drăgulin chit că 
fac parte din acelaşi partid politic.

Dar, de la ce a pornit cearta?

În calitate de lider de proiect, Consiliul Judeţean a 
înştiinţat Primăria Călăraşi, în baza adresei 73330 / 
22.04.2019, înregistrată la primărie sub nr. 19223 / 
22.04.2019 că din data de 20 martie, proiectul 
menţionat mai sus a intrat în perioada de 
implementare iar „Pentru respectarea graficului de 
activităţi şi în conformitate cu Devizul general al 
proiectului (...), Primăria Municipiului Călăraşi, în 
calitate de partener şi de proprietar al terenului pe 
care se vo realiza lucrările de construcţie, trebuie să 
înceapă pregătirile pentru ca acest teren să fie liber de 
sarcini la momentul demarării lucrărilor. Prin urmare, 
vă solicităm ca în cel mai scurt timp să întreprindeţi 
toate demersurile pentru pregătirea acestui teren în 
vederea respectării planului de achiziţii aferent 
proiectului. În condiţiile în care, din diferite motive, nu 
dispuneţi de resursele necesare realizării acestui 
demers, vă rugăm să aveţi în vedere posibilitatea 
transmiterii prin împuternicire a acestor atribuţii către 
preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi – Lider al 
parteneriatului care prin aparatul de specialitate va 
realiza aceste demersuri în numele şi pe seama 
Municipiului Călăraşi”.

Ce răspunde Primăria?

„Este prematur, la acest moment, eliberarea terenului 
ocupat de construcţii temporare, întrucât aceasta este 
necesară doar în vederea punerii terenului la dispoziţia 
constructorului, activitatea acestuia fiind  planificată 
să înceapă, conform graficului de activităţi al 
proiectului, abia în luna octombrie 2020 (după 
achiziţia de către Judeţul Călăraşi a serviciilor de 
proiectare şi realizarea efectivă a documentaţiei la 
stadiul PT+DDE precum şi după achiziţia de către 
Municipiul Călăraşi a constructorului); conform 
prevederilor legislaţiei în vigoare privind achiziţiile 
publice atât pentru proiectare cât şi pentru achiziţia 
constructorului este necesară parcurgerea unor etape 
obligatorii a căror durată determină începerea 
lucrărilor în 2020.” se arată în cuprinsul adresei 8717 / 
15.05.2019 transmisă de Primăria Călăraşi Consiliului 
Judeţean.

Primarul Dan Drăgulin încearcă, de fapt, să „împingă” 
cât mai mult termenul de eliberare a amplasamentului 
viitoarelor lucrări ca să nu-i supere încă de pe acum pe 
proprietarii acelor imobile. În vara anului viitor vor 
avea loc alegerile locale iar Drăgulin e dispus să strângă 
voturi şi din piatră seacă şi nu să le irosească aiurea. 
Ori în octombrie 2020, e foarte bine. Doar că acest 
termen după cum a declarat directorul Direcţiei 
Dezvoltare din CJ Călăraşi, Eduard Grama, e unul 
„maximal”. „Am făcut o adresă Primăriei prin care am 
solicitat, în cazul în care dânşii nu doresc să elibereze 
zona, să fim noi împuterniciţi să ne predea acest 
drept. Am primit un răspuns foarte clar că acea zonă 
va fi eliberată în octombrie 2020. Deci un proiect 
întârzie până în 2020.” a spus Grama care a mai 
precizat „La „Promenadă”, am scos proiectul tehnic la 
licitaţie, urmează să se închidă procedura Execuţia va 
intra în sarcina Primăriei, aşa cum sunt activităţile 
prevăzute în proiect. Noi am trecut acest termen, 
octombrie 2020, ca fiind un termen maximal. Pentru a 
evita contestaţiile, etc. Ei au luat însă acel termen ca 
referinţă”.

Deocamdată, cele două instituţii se atacă prin, 
reprezentanţii lor „la vârf” verbal, prin intermediul 
declaraţiilor, ori al comunicatelor de presă. Dar nu se 
ştie. Drăgulin a devenit deja expert în redactarea 
plângerilor penale, la adresa celor care-i stau în cale, şi 
aşa scrupulos cum insistă să fie perceput în ochii opniei 
publice, cu privire la respectarea prevederilor legale, 
n-ar fi exclus să auzim mâine – poimâine că acelaşi Vali 
Deculescu, brelocul său preferat, şi-a pus autograful pe 
o astfel de plângere care să-i vizeze pe Iliuţă şi Grama.
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Modernizarea drumului uzinal, cale 
de acces în municipiul Călăraşi a 
devenit subiect, gratuit, de dispută 
între primarul municipiului, Dan 
Drăgulin şi preşedintele CJ Călăraşi, 
Vasile Iliuţă. Ultimul a demarat 
acţiunea de modernizare a 
drumului însă s-a izbit de opoziţia 
primarului, şeful său de partid care 
i-a făcut chiar şi o plângere penală 
la Parchet pentru demararea 
lucrărilor în lipsa autorizaţiei de 
construire ce trebuia eliberată de 
Primărie.

Într-o conferinţă de presă susţinută, 
recent, Iliuţă a explicat că drumul uzinal 
ar fi putut intra în mod gratuit în 

uzinal, semnând procesul verbal de oprească lucrările. Legea 50 pe care o proprietatea şi administrarea, fie a 
compensare. Repet, Primăria şi invocă, e clară, nu lasă loc de Consiliului Judeţean, fie a Primăriei 
Consiliul Judeţean aveau creanţe de interpretări: poate să oprească această Călăraşi, încă din 2015, în contul 
încasat de la Siderca. Ei bine acest lucru lucrare! Noi am depus toată datoriilor pe care SC Siderca le avea faţă 
nu s-a întâmplat, ei nefiind de acord să documentaţia pentru obţinerea de cele două instituţii, însă atât Răducu 
semneze procesul verbal de autorizaţiei de construire, am respectat Filipescu, preşedinte pe atunci al CJ cât 
compensare. În 2015 s-a modificat ce a zis domnia sa. Acum ne-a respins şi Dan Drăgulin, şi atunci primar în 
legea iar AVAS e nevoit să scoată la toată documentaţia, fără să ofere şi o funcţie au refuzat să semneze procesul 
vânzare imobilele deţinute. Statul e soluţie. Nu ne-a precizat şi de ce ne-a verbal de compensare cu lichidatorul CC 
obligat să încaseze şi ultimul bănuţ din refuzat eliberarea autorizaţiei.Insol SPRL. Între timp, legea s-a 
ceea ce deţine” a spus Iliuţă.modificat obligând AVAS-ul să procedeze La ora actuală am avea o soluţie foarte 

la vânzarea imobilelor avute în Liderul Consiliului Judeţean a mai simplă. Să transferăm acest drum către 
proprietate. „Sunt extraordinar de adăugat că până în momentul de faţă a Primăria Călăraşi care să identifice o 
dezamăgit. Eu am crezut că cine vine avut 4 întâlniri cu Drăgulin, toate soluţie. Cetăţenii să judece 
într-o funcţie publică, are strict în încheindu-se cu promisiuni neonorate municipalitatea de ce nu m-a lăsat să 
vedere realizarea obiectivelor asumate. din partea primarului. Iliuţă a avansat şi finalizez lucrările la acel drum” a 
Uite că Dumnezeu ne-a ajutat. Domnul o propunere – şoc: cedarea dreptului de afirmat Iliuţă care a conchis „Fac o 
Drăgulin a devenit primar iar eu proprietate al drumului uzinal declaraţie pe care dumneavoastră să o 
preşedinte de Consiliu Judeţean. Au municipalităţii, astfel încât Drăgulin&Co promovaţi în spaţiul public. Domnule 
fost multe promisiuni pe care le-am să finalizeze modernizarea acestuia. „Eu primar Drăgulin, vă dau drumul în 
făcut şi pe care trebuie să le ducem la vreau să fac drumul pentru cetăţeni. proprietatea municipiului şi vă rog 
îndeplinire. Până la ora actuală, am avut 4 întâlniri frumos să duceţi promisiunea 

cu dl primar, toate aceste întâlniri s-au electorală la capăt. Eu am încercat, Acel drum de incintă a intrat în 
finalizat cu promisiuni neonorate. M- dumneavoastră nu m-aţi lăsat să programul meu după ce în 2015 am 
am trezit în situaţia actuală...Am făcut finalizez lucrările. Avem act de făcut diligenţele pe lângă dl preşedinte 
repararea drumului întocmind în acest proprietate pe el, îl dau în proprietatea Filipescu şi dl primar Drăgulin ca în 
sens o ducumentaţie. Dl primar a spus municipiului Călăraşi!” a conchis Vasile contul datoriilor SC Siderca faţă de cele 
că nu-i de acord şi va interveni să Iliuţă.două instituţii să preia acel drum 

Din motive obiective, care ţin doar de o situaţie 
tehnică legată de aprovizionarea cu agregate naturale 
necesare stratului de balast stabilizat (staţia de unde 
se efectua aprovizionarea a fost nefuncţională o 
perioadă), turnarea primul strat de asfalt pe 
tronsonul Republicii-Prel. Bucureşti al Bulevardului 
Nicolae Titulescu nu se poate efectua în această 
săptămână. Sunt necesare 7 zile pentru ca stratul de 
balast stabilizat să atingă rezistenţa necesară 
accesului utilajelor grele specifice procesului de 
asfaltare. În cursul zilei de miercuri, 4 septembrie, a 
fost finalizată aşezarea acestui strat de balast 
stabilizat.

Ritmul lucrărilor a fost unul intens încă de la 
demararea lucrărilor de modernizare pe acest 
tronson, lucrări de anvergură care au început pe 
perioada vacanţei tocmai pentru ca intervenţiile care 
produc mult deranj (decopertare, transport moloz, 
compactarea straturilor de infrastructură) să se 
reducă odată cu începerea anului şcolar.

Se vor aplica, începând cu 09.09.2019, la propunerea 
Poliţiei rutiere, soluţii de fluidizare a traficului în zona 
Şcolii Nicolae Titulescu. Pentru părinţii ce vor să 
staţioneze mai mult în zona unităţii de învăţământ, 
există posibilitatea accesului într-o parcare nou 
amenajată în spatele blocurilor N25-N26, dar şi în alte 
incinte de blocuri.

Ne cerem scuze pentru situaţia de faţă, modernizarea 
întregului Bulevard Nicolae Titulescu este o lucrare 
complexă (lărgirea carosabilului, relocarea instalaţiei 
de iluminat stradal, trecerea în subteran a instalaţiilor 
de date) este un proces de durată care are nevoie de 
înţelegere şi colaborarea dintre dumneavoastră, 
călărăşenii, şi noi, administraţie publică locală.

Sursa Facebook Primăria municipiului Călăraşi

clubului nostru, locul IV în Campionatul Naţional de 1. Clasarea pe locurile I-III în Campionatul Naţional Domeniul: Activităţi sportive şi de 
baseball pe anul 2018, şi cu doi sportivi în echipa de baseball al României  tineret. Activităţi nonprofit de interes 
naţională de baseball seniori a României, 2. Minim doi sportivi selecţionaţi în loturile local pe anul 2019. participanţi cu echipa naţională de baseball seniori a naţionale de baseball ale României

Clubul Sportiv Leaders Călăraşi a câştigat în urma României la Campionatul European din localitatea Grup ţintă: Sportivii secţiei baseball a CS LEADERS 
licitaţiei de proiecte, iniţiată de Primăria Trnava, Slovacia, doreşte a se clasa pe podium în Călăraşi.
Municipiului Călăraşi, în baza legii 350 / 2005 anul 2019. 
privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

Rezultatele scontate: impactul proiectului şi fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit Cu ajutorul Primăriei Municipiului Călăraşi, prin 
mijloace de monitorizare si evaluare a rezultatelor. de interes general, proiectul „Play-Ball Călăraşi, acest proiect, dorim să achizitionăm echipamente Prin implementarea acestui proiect încercăm să baseball la nivel de seniori”, cu un buget total de 

sportive de joc, antrenament si reprezentare la creştem capacitatea de efort a sportivilor, toate 46.079,14 lei, din care 41.000, lei de la Primăria 
Campionatele Naţionale de baseball ale României. acestea pentru ca sportivii care practică baseballul Municipiului Călăraşi şi 5.079,14 lei din aport 
Mentionăm că de la înfiinţarea acestui club am în Municipiul Călăraşi să urce în clasamentele propriu CS Leaders Călăraşi.
participat în competiţii cu echipamente second- naţionale şi să aducă o imagine pozitivă Municipiului 
hand donate de cluburile din alte ţări sau cumpărate nostru şi Primăriei Municipiului Călăraşi.Proiectul „Play-Ball Călăraşi, baseball la nivel de de fiecare sportiv în parte.

seniori” a fost conceput în vederea participării 
echipei de seniori la un cantonament de pregătire, Echipa Proiectului: În cadrul acestui proiect vor 
fapt ce ar duce la creşterea tuturor factorilor sportivi activa un număr de 15 persoane componenţi ai Obiective:
necesari unei bune pregătiri în vederea obţinerii echipei de baseball seniori, 14 sportivi componenţi a. Obiectiv general: 
unor rezultate mai bune în anul competiţional 2019. ai echipei de baseball juniori şi un antrenor al 

Promovarea activităţilor sportive în cadrul secţiilor echipei (Prof. Bălan Ion – antrenor).  De asemenea dorim să participăm la turneele 
pe ramura de sport în Municipiul Călăraşi;rămase din Campionatul Naţional de baseball Presedinte
b. Obiective specifice:seniori pe anul 2019. Echipa de baseball seniori a Prof. Ion Bălan

n Călăraşi

Prin prezentul anunţ vă aducem la cunoştinţă că Primăria brodifacoum şi difenacoum, acestea fiind avizate de Ministerul 
Municipiului Călăraşi va executa, în perioada 13.09.2019 – Sănătăţii prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide.
18.09.2019, o nouă etapă de deratizare în vederea eliminării RECOMANDĂRI POPULAŢIE: Evitaţi să circulaţi în preajma 
populaţiei de rozătoare de pe domeniul public, în intervalele locaţiei unde se face tratament în perioada de timp şi în 

00 00 00 00orare 8  – 12 şi 13  - 17 , în următoarele zone: 10 Nivele, 2 intervalul orar mai sus menţionate.
Moldoveni, Cartier Obor, platforme de gunoi, ANL 2, Cartier MĂSURI DE PRIM AJUTOR:
Micro 6. · În caz de ingerare, antidotul este vitamina K şi K1. 
Tratamentele se vor aplica doar când condiţiile atmosferice sunt Medicamentul trebuie administrat intravenal numai dacă apar 
favorabile, în caz contrar poate fi prelungită perioada (fapt ce va alternări ale activităţii protrombinice şi nu preventiv.
fi comunicat ulterior).  · În caz de contact cu pielea: spălaţi imediat zona afectată cu 
Substanţele active ale produselor utilizate sunt: bromadiolone, multă apă şi săpun.

Executivul Primăriei Călăraşi a decis să predat MDRAP, pe bază de protocol. - Parcare autovehicule şi autocar
pună cruce colaborării cu FRF în vederea În baza Proiectului de Hotărâre iniţiat de Prin Hotărârea adoptată pe 28 iunie 2018, 
construirii unui teren de fotbal sintetic, primarul Dan Drăgulin şi care a fost supus Primăria Călăraşi a avut în vedere 
potrivit „Hotărârii privind asocierea dezbaterii consilierilor locali în şedinţa din realizarea unui teren de fotbal cu gazon 
Municipiului Călăraşi cu Federaţia 29 august, Consiliul Local va asigura sintetic cu ajutorul FRF care a iniţiat încă 
Română de Fotbal, în vederea construirii finanţarea cheltuielilor pentru racordurile din 2016 proiectul de construire a nu mai 
unui teren de fotbal cu gazon sintetic de utilităţi (electrică, apă, canal, gaz sau alt puţin de 18 astfel de terenuri în ţară fiind 
pentru antrenament”, adoptată pe 28 tip de combustibil utilizat). De asemenea, vizate municipiile cu peste 50 de mii de 
iunie 2019 cu 19 voturi din tot atâtea CL se obligă ca după predarea locuitori. Valoarea totală a proiectului a 
exprimate, optând pentru Compania amplasamentului şi a obiectivului realizat fost de 3 milioane de euro, finanţat de 
Naţională de Investiţii care şi-a dat să menţină destinaţia acestuia şi să-l Federaţie din fonduri private.
acceptul executării obiectivului de întreţină pe o perioadă de minim 15 ani. Valoarea contribuţiei FRF pentru fiecare 
investiţii Proiect tip – „Construire baze Baza sportivă va fi amplasată pe Aleea teren construit este de 150 de mii de euro, 
sportive tip 1”. Dumbrava Minunată nr. 4 şi va fi compusă diferenţa de 250 – 300 de mii de euro 

din: urmând să fie suportată de autorităţile Prin adresa 26.808 din 12 iunie 2019, 
locale (Consiliul Local/Consiliul Județean).Primăria a solicitat sprijinul CNI pentru - Teren sportiv fotbal dimensiuni 
Primăria Călăraşi a realizat, în acest sens, şi construirea unei baze sportive fiind omologate UEFA şi FRF, dimensiuni 105X68 
primele investiţii suportând singura opţiune pentru practicarea m, cu nocturnă şi tribune pentru 500 de 
contravaloarea Studiului de Fezabilitate gratuită a sportului în cadrul organizat, de spectatori
(32.817,31 lei / 14 noiembrie 2018) şi a elevi, de comunitatea locală. Solicitarea a 

- Teren sportiv mic ce va fi tuşat pentru PUZ-ului (34.200 lei / 5 decembrie 2018), avut în vedere atât serviciile de proiectare 
minifotbal, handbal, baschet, tenis şi va realizate de SC Proiect Construct SRL cât şi execuţia lucrărilor de construcţii. 
avea dimensiunea de 20X40 m Călăraşi, o firmă apropiată de sufletul Terenul pe care se va construi viitoarea 
- Clădire vestiare şi administrativă arhitectului şef, Laurenţiu Samoilă.bază are o suprafaţă de 13.500 mp şi va fi 

PROIECT FINANŢAT PRIN PROGRAMUL 
OPERAŢIONAL DE PESCUIT 2007-2013 

REALIZAT CU SPRIJINUL UNIUNII EUROPENE 
ŞI A GUVERNULUI ROMÂNIEI

Consiliul Judeţean Călăraşi organizează în data de 
0014 septembrie 2019, începând cu ora 10. , in 

Parcul Dumbrava Călăraşi, cea de-a VI-a ediţie a 
Festivalului Dunării Călărăşene. 
Principalul obiectiv: promovarea pescuitului ca şi 
mod de relaxare şi petrecere a timpului liber de-a 
lungul Braţului Borcea, principala atracţie naturală 
a judeţului Călăraşi. 

Activităţi la care sunteţi invitaţi să participaţi: prin Programul 
Operational pentru Pescuit, Axa Prioritară 4, 
Măsura 2.1.2. Conservarea, valorificarea şi 
promovarea patrimoniului cultural şi natural prin 
susţinerea activităţilor economice alternative 
pentru creşterea atractivităţii zonei.

pescăreşti
- Momente artistice susţinute de formaţii locale 
de dans popular, recitaluri ale interpreţilor 
călărăşeni

FESTIVALUL DUNĂRII CĂLĂRĂŞENE este organizat 
pentru asigurarea sustenabilităţii proiectului 
“Valorificarea şi conservarea traditiilor pescăreşti 
pe malul Dunării Călărăşene”, finanţat de Fondul 
European pentru Pescuit 2007-2013 

- Degustări de preparate culinare pe bază de peşte
- Concurs de desene „Dunărea călărăşeană prin 
ochi de copil”
- Atelier nutriţional „Alimentaţia copilului 
sănătos” şi importanţa consumului de peşte, 

Obiectul proiectului constă în promovarea fructe, legume proaspete, precum şi necesitatea 
activităţilor şi oportunităţilor de turism în zona practicării sportului în aer liber
Dunării Călărăşene, beneficiar fiind Consiliul - Atelier de îndeletniciri pescăreşti pentru 
Judeţean Călăraşi.descoperirea tainelor pescuitului, poveşti 

Primăria Municipiului Călăraşi

Finanţare nerambursabilă Legea 350 / 2005

Primăria Călăraşi: 
Ne cerem scuze pentru 

situaţia de faţă, 
modernizarea întregului 

Bulevard Nicolae Titulescu 
este o lucrare complexă

Primăria Călăraşi va executa în perioada 
13-18 septembrie o nouă etapă de deratizare

Primăria intenţionează să construiască 
o bază sportivă cu sprijinul CNI

Riscă şi „Promenada” 
să ajungă pe 

masa procurorilor?

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Iliuţă: Vă dau drumul. Eu am încercat, 
dumneavoastră nu m-aţi lăsat!

Comunicat de presă 
Septembrie 2019, Călăraşi



3ACTUALITATE2 ACTUALITATE

Proiectul “Îmbunătăţirea siguranţei navigabilităţii în 
zona transfrontalieră Călăraşi – Silistra”, cunoscut şi 
sub numele de “Promenada”, semnat la finele lunii 
martie, a devenit şi el subiect de gâlceavă între 
Consiliul Judeţean şi Primăria Călăraşi. Nimic nou sub 
soare, veţi spune! Aproape că ne-am obişnuit să 
asistăm, zilnic, la “contre” absolut inutile între liderii 
celor două instituţii, Vasile Iliuţă şi Dan Drăgulin chit că 
fac parte din acelaşi partid politic.

Dar, de la ce a pornit cearta?

În calitate de lider de proiect, Consiliul Judeţean a 
înştiinţat Primăria Călăraşi, în baza adresei 73330 / 
22.04.2019, înregistrată la primărie sub nr. 19223 / 
22.04.2019 că din data de 20 martie, proiectul 
menţionat mai sus a intrat în perioada de 
implementare iar „Pentru respectarea graficului de 
activităţi şi în conformitate cu Devizul general al 
proiectului (...), Primăria Municipiului Călăraşi, în 
calitate de partener şi de proprietar al terenului pe 
care se vo realiza lucrările de construcţie, trebuie să 
înceapă pregătirile pentru ca acest teren să fie liber de 
sarcini la momentul demarării lucrărilor. Prin urmare, 
vă solicităm ca în cel mai scurt timp să întreprindeţi 
toate demersurile pentru pregătirea acestui teren în 
vederea respectării planului de achiziţii aferent 
proiectului. În condiţiile în care, din diferite motive, nu 
dispuneţi de resursele necesare realizării acestui 
demers, vă rugăm să aveţi în vedere posibilitatea 
transmiterii prin împuternicire a acestor atribuţii către 
preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi – Lider al 
parteneriatului care prin aparatul de specialitate va 
realiza aceste demersuri în numele şi pe seama 
Municipiului Călăraşi”.

Ce răspunde Primăria?

„Este prematur, la acest moment, eliberarea terenului 
ocupat de construcţii temporare, întrucât aceasta este 
necesară doar în vederea punerii terenului la dispoziţia 
constructorului, activitatea acestuia fiind  planificată 
să înceapă, conform graficului de activităţi al 
proiectului, abia în luna octombrie 2020 (după 
achiziţia de către Judeţul Călăraşi a serviciilor de 
proiectare şi realizarea efectivă a documentaţiei la 
stadiul PT+DDE precum şi după achiziţia de către 
Municipiul Călăraşi a constructorului); conform 
prevederilor legislaţiei în vigoare privind achiziţiile 
publice atât pentru proiectare cât şi pentru achiziţia 
constructorului este necesară parcurgerea unor etape 
obligatorii a căror durată determină începerea 
lucrărilor în 2020.” se arată în cuprinsul adresei 8717 / 
15.05.2019 transmisă de Primăria Călăraşi Consiliului 
Judeţean.

Primarul Dan Drăgulin încearcă, de fapt, să „împingă” 
cât mai mult termenul de eliberare a amplasamentului 
viitoarelor lucrări ca să nu-i supere încă de pe acum pe 
proprietarii acelor imobile. În vara anului viitor vor 
avea loc alegerile locale iar Drăgulin e dispus să strângă 
voturi şi din piatră seacă şi nu să le irosească aiurea. 
Ori în octombrie 2020, e foarte bine. Doar că acest 
termen după cum a declarat directorul Direcţiei 
Dezvoltare din CJ Călăraşi, Eduard Grama, e unul 
„maximal”. „Am făcut o adresă Primăriei prin care am 
solicitat, în cazul în care dânşii nu doresc să elibereze 
zona, să fim noi împuterniciţi să ne predea acest 
drept. Am primit un răspuns foarte clar că acea zonă 
va fi eliberată în octombrie 2020. Deci un proiect 
întârzie până în 2020.” a spus Grama care a mai 
precizat „La „Promenadă”, am scos proiectul tehnic la 
licitaţie, urmează să se închidă procedura Execuţia va 
intra în sarcina Primăriei, aşa cum sunt activităţile 
prevăzute în proiect. Noi am trecut acest termen, 
octombrie 2020, ca fiind un termen maximal. Pentru a 
evita contestaţiile, etc. Ei au luat însă acel termen ca 
referinţă”.

Deocamdată, cele două instituţii se atacă prin, 
reprezentanţii lor „la vârf” verbal, prin intermediul 
declaraţiilor, ori al comunicatelor de presă. Dar nu se 
ştie. Drăgulin a devenit deja expert în redactarea 
plângerilor penale, la adresa celor care-i stau în cale, şi 
aşa scrupulos cum insistă să fie perceput în ochii opniei 
publice, cu privire la respectarea prevederilor legale, 
n-ar fi exclus să auzim mâine – poimâine că acelaşi Vali 
Deculescu, brelocul său preferat, şi-a pus autograful pe 
o astfel de plângere care să-i vizeze pe Iliuţă şi Grama.
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Modernizarea drumului uzinal, cale 
de acces în municipiul Călăraşi a 
devenit subiect, gratuit, de dispută 
între primarul municipiului, Dan 
Drăgulin şi preşedintele CJ Călăraşi, 
Vasile Iliuţă. Ultimul a demarat 
acţiunea de modernizare a 
drumului însă s-a izbit de opoziţia 
primarului, şeful său de partid care 
i-a făcut chiar şi o plângere penală 
la Parchet pentru demararea 
lucrărilor în lipsa autorizaţiei de 
construire ce trebuia eliberată de 
Primărie.

Într-o conferinţă de presă susţinută, 
recent, Iliuţă a explicat că drumul uzinal 
ar fi putut intra în mod gratuit în 

uzinal, semnând procesul verbal de oprească lucrările. Legea 50 pe care o proprietatea şi administrarea, fie a 
compensare. Repet, Primăria şi invocă, e clară, nu lasă loc de Consiliului Judeţean, fie a Primăriei 
Consiliul Judeţean aveau creanţe de interpretări: poate să oprească această Călăraşi, încă din 2015, în contul 
încasat de la Siderca. Ei bine acest lucru lucrare! Noi am depus toată datoriilor pe care SC Siderca le avea faţă 
nu s-a întâmplat, ei nefiind de acord să documentaţia pentru obţinerea de cele două instituţii, însă atât Răducu 
semneze procesul verbal de autorizaţiei de construire, am respectat Filipescu, preşedinte pe atunci al CJ cât 
compensare. În 2015 s-a modificat ce a zis domnia sa. Acum ne-a respins şi Dan Drăgulin, şi atunci primar în 
legea iar AVAS e nevoit să scoată la toată documentaţia, fără să ofere şi o funcţie au refuzat să semneze procesul 
vânzare imobilele deţinute. Statul e soluţie. Nu ne-a precizat şi de ce ne-a verbal de compensare cu lichidatorul CC 
obligat să încaseze şi ultimul bănuţ din refuzat eliberarea autorizaţiei.Insol SPRL. Între timp, legea s-a 
ceea ce deţine” a spus Iliuţă.modificat obligând AVAS-ul să procedeze La ora actuală am avea o soluţie foarte 

la vânzarea imobilelor avute în Liderul Consiliului Judeţean a mai simplă. Să transferăm acest drum către 
proprietate. „Sunt extraordinar de adăugat că până în momentul de faţă a Primăria Călăraşi care să identifice o 
dezamăgit. Eu am crezut că cine vine avut 4 întâlniri cu Drăgulin, toate soluţie. Cetăţenii să judece 
într-o funcţie publică, are strict în încheindu-se cu promisiuni neonorate municipalitatea de ce nu m-a lăsat să 
vedere realizarea obiectivelor asumate. din partea primarului. Iliuţă a avansat şi finalizez lucrările la acel drum” a 
Uite că Dumnezeu ne-a ajutat. Domnul o propunere – şoc: cedarea dreptului de afirmat Iliuţă care a conchis „Fac o 
Drăgulin a devenit primar iar eu proprietate al drumului uzinal declaraţie pe care dumneavoastră să o 
preşedinte de Consiliu Judeţean. Au municipalităţii, astfel încât Drăgulin&Co promovaţi în spaţiul public. Domnule 
fost multe promisiuni pe care le-am să finalizeze modernizarea acestuia. „Eu primar Drăgulin, vă dau drumul în 
făcut şi pe care trebuie să le ducem la vreau să fac drumul pentru cetăţeni. proprietatea municipiului şi vă rog 
îndeplinire. Până la ora actuală, am avut 4 întâlniri frumos să duceţi promisiunea 

cu dl primar, toate aceste întâlniri s-au electorală la capăt. Eu am încercat, Acel drum de incintă a intrat în 
finalizat cu promisiuni neonorate. M- dumneavoastră nu m-aţi lăsat să programul meu după ce în 2015 am 
am trezit în situaţia actuală...Am făcut finalizez lucrările. Avem act de făcut diligenţele pe lângă dl preşedinte 
repararea drumului întocmind în acest proprietate pe el, îl dau în proprietatea Filipescu şi dl primar Drăgulin ca în 
sens o ducumentaţie. Dl primar a spus municipiului Călăraşi!” a conchis Vasile contul datoriilor SC Siderca faţă de cele 
că nu-i de acord şi va interveni să Iliuţă.două instituţii să preia acel drum 

Din motive obiective, care ţin doar de o situaţie 
tehnică legată de aprovizionarea cu agregate naturale 
necesare stratului de balast stabilizat (staţia de unde 
se efectua aprovizionarea a fost nefuncţională o 
perioadă), turnarea primul strat de asfalt pe 
tronsonul Republicii-Prel. Bucureşti al Bulevardului 
Nicolae Titulescu nu se poate efectua în această 
săptămână. Sunt necesare 7 zile pentru ca stratul de 
balast stabilizat să atingă rezistenţa necesară 
accesului utilajelor grele specifice procesului de 
asfaltare. În cursul zilei de miercuri, 4 septembrie, a 
fost finalizată aşezarea acestui strat de balast 
stabilizat.

Ritmul lucrărilor a fost unul intens încă de la 
demararea lucrărilor de modernizare pe acest 
tronson, lucrări de anvergură care au început pe 
perioada vacanţei tocmai pentru ca intervenţiile care 
produc mult deranj (decopertare, transport moloz, 
compactarea straturilor de infrastructură) să se 
reducă odată cu începerea anului şcolar.

Se vor aplica, începând cu 09.09.2019, la propunerea 
Poliţiei rutiere, soluţii de fluidizare a traficului în zona 
Şcolii Nicolae Titulescu. Pentru părinţii ce vor să 
staţioneze mai mult în zona unităţii de învăţământ, 
există posibilitatea accesului într-o parcare nou 
amenajată în spatele blocurilor N25-N26, dar şi în alte 
incinte de blocuri.

Ne cerem scuze pentru situaţia de faţă, modernizarea 
întregului Bulevard Nicolae Titulescu este o lucrare 
complexă (lărgirea carosabilului, relocarea instalaţiei 
de iluminat stradal, trecerea în subteran a instalaţiilor 
de date) este un proces de durată care are nevoie de 
înţelegere şi colaborarea dintre dumneavoastră, 
călărăşenii, şi noi, administraţie publică locală.

Sursa Facebook Primăria municipiului Călăraşi

clubului nostru, locul IV în Campionatul Naţional de 1. Clasarea pe locurile I-III în Campionatul Naţional Domeniul: Activităţi sportive şi de 
baseball pe anul 2018, şi cu doi sportivi în echipa de baseball al României  tineret. Activităţi nonprofit de interes 
naţională de baseball seniori a României, 2. Minim doi sportivi selecţionaţi în loturile local pe anul 2019. participanţi cu echipa naţională de baseball seniori a naţionale de baseball ale României

Clubul Sportiv Leaders Călăraşi a câştigat în urma României la Campionatul European din localitatea Grup ţintă: Sportivii secţiei baseball a CS LEADERS 
licitaţiei de proiecte, iniţiată de Primăria Trnava, Slovacia, doreşte a se clasa pe podium în Călăraşi.
Municipiului Călăraşi, în baza legii 350 / 2005 anul 2019. 
privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

Rezultatele scontate: impactul proiectului şi fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit Cu ajutorul Primăriei Municipiului Călăraşi, prin 
mijloace de monitorizare si evaluare a rezultatelor. de interes general, proiectul „Play-Ball Călăraşi, acest proiect, dorim să achizitionăm echipamente Prin implementarea acestui proiect încercăm să baseball la nivel de seniori”, cu un buget total de 

sportive de joc, antrenament si reprezentare la creştem capacitatea de efort a sportivilor, toate 46.079,14 lei, din care 41.000, lei de la Primăria 
Campionatele Naţionale de baseball ale României. acestea pentru ca sportivii care practică baseballul Municipiului Călăraşi şi 5.079,14 lei din aport 
Mentionăm că de la înfiinţarea acestui club am în Municipiul Călăraşi să urce în clasamentele propriu CS Leaders Călăraşi.
participat în competiţii cu echipamente second- naţionale şi să aducă o imagine pozitivă Municipiului 
hand donate de cluburile din alte ţări sau cumpărate nostru şi Primăriei Municipiului Călăraşi.Proiectul „Play-Ball Călăraşi, baseball la nivel de de fiecare sportiv în parte.

seniori” a fost conceput în vederea participării 
echipei de seniori la un cantonament de pregătire, Echipa Proiectului: În cadrul acestui proiect vor 
fapt ce ar duce la creşterea tuturor factorilor sportivi activa un număr de 15 persoane componenţi ai Obiective:
necesari unei bune pregătiri în vederea obţinerii echipei de baseball seniori, 14 sportivi componenţi a. Obiectiv general: 
unor rezultate mai bune în anul competiţional 2019. ai echipei de baseball juniori şi un antrenor al 

Promovarea activităţilor sportive în cadrul secţiilor echipei (Prof. Bălan Ion – antrenor).  De asemenea dorim să participăm la turneele 
pe ramura de sport în Municipiul Călăraşi;rămase din Campionatul Naţional de baseball Presedinte
b. Obiective specifice:seniori pe anul 2019. Echipa de baseball seniori a Prof. Ion Bălan

n Călăraşi

Prin prezentul anunţ vă aducem la cunoştinţă că Primăria brodifacoum şi difenacoum, acestea fiind avizate de Ministerul 
Municipiului Călăraşi va executa, în perioada 13.09.2019 – Sănătăţii prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide.
18.09.2019, o nouă etapă de deratizare în vederea eliminării RECOMANDĂRI POPULAŢIE: Evitaţi să circulaţi în preajma 
populaţiei de rozătoare de pe domeniul public, în intervalele locaţiei unde se face tratament în perioada de timp şi în 

00 00 00 00orare 8  – 12 şi 13  - 17 , în următoarele zone: 10 Nivele, 2 intervalul orar mai sus menţionate.
Moldoveni, Cartier Obor, platforme de gunoi, ANL 2, Cartier MĂSURI DE PRIM AJUTOR:
Micro 6. · În caz de ingerare, antidotul este vitamina K şi K1. 
Tratamentele se vor aplica doar când condiţiile atmosferice sunt Medicamentul trebuie administrat intravenal numai dacă apar 
favorabile, în caz contrar poate fi prelungită perioada (fapt ce va alternări ale activităţii protrombinice şi nu preventiv.
fi comunicat ulterior).  · În caz de contact cu pielea: spălaţi imediat zona afectată cu 
Substanţele active ale produselor utilizate sunt: bromadiolone, multă apă şi săpun.

Executivul Primăriei Călăraşi a decis să predat MDRAP, pe bază de protocol. - Parcare autovehicule şi autocar
pună cruce colaborării cu FRF în vederea În baza Proiectului de Hotărâre iniţiat de Prin Hotărârea adoptată pe 28 iunie 2018, 
construirii unui teren de fotbal sintetic, primarul Dan Drăgulin şi care a fost supus Primăria Călăraşi a avut în vedere 
potrivit „Hotărârii privind asocierea dezbaterii consilierilor locali în şedinţa din realizarea unui teren de fotbal cu gazon 
Municipiului Călăraşi cu Federaţia 29 august, Consiliul Local va asigura sintetic cu ajutorul FRF care a iniţiat încă 
Română de Fotbal, în vederea construirii finanţarea cheltuielilor pentru racordurile din 2016 proiectul de construire a nu mai 
unui teren de fotbal cu gazon sintetic de utilităţi (electrică, apă, canal, gaz sau alt puţin de 18 astfel de terenuri în ţară fiind 
pentru antrenament”, adoptată pe 28 tip de combustibil utilizat). De asemenea, vizate municipiile cu peste 50 de mii de 
iunie 2019 cu 19 voturi din tot atâtea CL se obligă ca după predarea locuitori. Valoarea totală a proiectului a 
exprimate, optând pentru Compania amplasamentului şi a obiectivului realizat fost de 3 milioane de euro, finanţat de 
Naţională de Investiţii care şi-a dat să menţină destinaţia acestuia şi să-l Federaţie din fonduri private.
acceptul executării obiectivului de întreţină pe o perioadă de minim 15 ani. Valoarea contribuţiei FRF pentru fiecare 
investiţii Proiect tip – „Construire baze Baza sportivă va fi amplasată pe Aleea teren construit este de 150 de mii de euro, 
sportive tip 1”. Dumbrava Minunată nr. 4 şi va fi compusă diferenţa de 250 – 300 de mii de euro 

din: urmând să fie suportată de autorităţile Prin adresa 26.808 din 12 iunie 2019, 
locale (Consiliul Local/Consiliul Județean).Primăria a solicitat sprijinul CNI pentru - Teren sportiv fotbal dimensiuni 
Primăria Călăraşi a realizat, în acest sens, şi construirea unei baze sportive fiind omologate UEFA şi FRF, dimensiuni 105X68 
primele investiţii suportând singura opţiune pentru practicarea m, cu nocturnă şi tribune pentru 500 de 
contravaloarea Studiului de Fezabilitate gratuită a sportului în cadrul organizat, de spectatori
(32.817,31 lei / 14 noiembrie 2018) şi a elevi, de comunitatea locală. Solicitarea a 

- Teren sportiv mic ce va fi tuşat pentru PUZ-ului (34.200 lei / 5 decembrie 2018), avut în vedere atât serviciile de proiectare 
minifotbal, handbal, baschet, tenis şi va realizate de SC Proiect Construct SRL cât şi execuţia lucrărilor de construcţii. 
avea dimensiunea de 20X40 m Călăraşi, o firmă apropiată de sufletul Terenul pe care se va construi viitoarea 
- Clădire vestiare şi administrativă arhitectului şef, Laurenţiu Samoilă.bază are o suprafaţă de 13.500 mp şi va fi 

PROIECT FINANŢAT PRIN PROGRAMUL 
OPERAŢIONAL DE PESCUIT 2007-2013 

REALIZAT CU SPRIJINUL UNIUNII EUROPENE 
ŞI A GUVERNULUI ROMÂNIEI

Consiliul Judeţean Călăraşi organizează în data de 
0014 septembrie 2019, începând cu ora 10. , in 

Parcul Dumbrava Călăraşi, cea de-a VI-a ediţie a 
Festivalului Dunării Călărăşene. 
Principalul obiectiv: promovarea pescuitului ca şi 
mod de relaxare şi petrecere a timpului liber de-a 
lungul Braţului Borcea, principala atracţie naturală 
a judeţului Călăraşi. 

Activităţi la care sunteţi invitaţi să participaţi: prin Programul 
Operational pentru Pescuit, Axa Prioritară 4, 
Măsura 2.1.2. Conservarea, valorificarea şi 
promovarea patrimoniului cultural şi natural prin 
susţinerea activităţilor economice alternative 
pentru creşterea atractivităţii zonei.

pescăreşti
- Momente artistice susţinute de formaţii locale 
de dans popular, recitaluri ale interpreţilor 
călărăşeni

FESTIVALUL DUNĂRII CĂLĂRĂŞENE este organizat 
pentru asigurarea sustenabilităţii proiectului 
“Valorificarea şi conservarea traditiilor pescăreşti 
pe malul Dunării Călărăşene”, finanţat de Fondul 
European pentru Pescuit 2007-2013 

- Degustări de preparate culinare pe bază de peşte
- Concurs de desene „Dunărea călărăşeană prin 
ochi de copil”
- Atelier nutriţional „Alimentaţia copilului 
sănătos” şi importanţa consumului de peşte, 

Obiectul proiectului constă în promovarea fructe, legume proaspete, precum şi necesitatea 
activităţilor şi oportunităţilor de turism în zona practicării sportului în aer liber
Dunării Călărăşene, beneficiar fiind Consiliul - Atelier de îndeletniciri pescăreşti pentru 
Judeţean Călăraşi.descoperirea tainelor pescuitului, poveşti 

Primăria Municipiului Călăraşi

Finanţare nerambursabilă Legea 350 / 2005

Primăria Călăraşi: 
Ne cerem scuze pentru 

situaţia de faţă, 
modernizarea întregului 

Bulevard Nicolae Titulescu 
este o lucrare complexă

Primăria Călăraşi va executa în perioada 
13-18 septembrie o nouă etapă de deratizare

Primăria intenţionează să construiască 
o bază sportivă cu sprijinul CNI

Riscă şi „Promenada” 
să ajungă pe 

masa procurorilor?

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Iliuţă: Vă dau drumul. Eu am încercat, 
dumneavoastră nu m-aţi lăsat!

Comunicat de presă 
Septembrie 2019, Călăraşi
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