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Conducerea Consiliului Judeţean 
Călăraşi a anunţat pe pagina 
oficială de Facebook că sediul 
Prefecturii va fi rehabilitate până 
pe 4 noiembrie fiind aşteptate 
ofertele constructorilor pentru 
lucrările de reabilitare.

“Palatul Administrativ al judeţului 
Călăraşi, impresionant monument istoric 
al zonei noastre, se află în licitaţie. 
Ofertele constructorilor pentru lucrările 
de reabilitare sunt aşteptate până în 
data de 4 noiembrie 2019.
Obiectivul general al proiectului este 
dedicat îmbunătăţirii utilizării durabile a 
patrimoniului cultural construit, 
recuperării funcţionale a unor spaţii 
care, în prezent, sunt abandonate.
Obiectivul specific al proiectului constă 
în :
- restaurarea şi refuncţionalizarea 
corpului central, construit pe două de învăţare despre muzica într-un mod imobilului, respectiv, lucrări de 
nivele, o idee inovativă care păstrează informal ) refacere/completare retele de incintă, 
arhitectura specifică perioadei secolului refacere branşamente şi racorduri de - restaurarea şi refuncţionalizarea 
al XIX-lea îmbibată cu tehnologia utilităţi, reabilitare alei şi fond plantat ;corpului de est, astfel încât să poată 
modernă a secolului XXI. (Muzeul va satisface exigentele unui centru - restaurarea componentelor artistice gazdui o grupare de tehnologie instalat expoziţional permanent şi/sau itinerant; ale monumentului de arhitectură, permanent, realizată în scopul de a 

- restaurarea tuturor faţadelor, astfel redându-se astfel pe de-o parte parcurge în timp real o incursiune în mai 
încât să se redea monumentalitatea şi imaginea urbană şi reprezentabilitatea multe genuri muzicale, în timp ce 
specificul arhitectural a construcţiei; spaţiilor interioare cu decoraţii.” Se arată vizitatorii se „joacă” cu ele. Va fi, în fapt, 
- lucrari complexe în incinta aferenta în mesajul postat pe Facebook.un centru artistic cu un concept inovativ 

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Conducerea Consiliului Judeţean Călăraşi a anunţat prin 
intermediul paginii oficiale de facebook că investiţiile în 
modernizarea bazei sportive Ion Comşa continuă fiind 
emisă autorizaţia de construire a instalaţiei de iluminat 
nocturn. „Investiţiile Consiliului Judeţean Călăraşi la 
baza sportivă "Ion Comşa" continuă. A fost emisă 
autorizaţia de construire a instalaţiei de iluminat 
nocturnă pe suprafaţa de joc a arenei călărăşene. La 
această oră se lucrează intens la ridicarea pilonilor 
care vor susţine luminile.”, este mesajul transmis de CJ 
Călăraşi
Directorul Direcţiei Dezvoltare din cadrul Consiliului 
Judeţean, Eduard Grama, membru în Consiliul Director 
al AFC Dunărea 2005 Călăraşi a declarat pentru 
www.arenamedia.ro că investiţiile demarate vizează 
crearea unei baze moderne, de nivelul celor existente în 
marile oraşe, care să corespundă cerinţelor FRF şi LPF. 
“Continuăm investiţiile demarate în 2018 prin 
montarea instalaţiei de nocturnă la stadionul Ion 
Comşa. Obiectivul propus este Acela de a avea în 
perioadă următoare o bază sportive modernă, sigură şi 
eficientă, care să ridice Călăraşiul la un nivel de 
infrastructură sportive, similar cu al marilor oraşe” a 
spus Grama care a mai adăugat că “Următoarele 
investiţii pe care Consiliul Judeţean le are în vedere, 
vizează modernizarea pistei de atletism precum şi a 
Terenului 2, acolo unde-şi dispută meciurile echipele 
de copii şi juniori ale clubului Dunărea. Numărul mare 
de copii înscrişi, peste 200 în acest moment, ne 
conferă o responsabilitate şi mai mare obligându-ne să 
creăm condiţiile optime pentru performanţă. Sunt 
convins că preşedinte CJ Călăraşi, domnul Vasile Iliuţă, 
va sprjini, în continuare, investiţiile din sport”.
Instalaţia de nocturnă a fost adusă la Călăraşi cu titlu 
gratuit de la stadionul Valentin Stănescu, potrivit 
procesului verbal de predare – preluare a bunurilor 
transmise fără plată încheiat, pe 29 martie, de Consiliul 
Judeţean cu conducerea Clubului Sportiv Rapid 
Bucureşti.
Suma alocată de CJ Călăraşi, administratorul bazei 
sportive, pentru transportul şi montarea instalaţiei de 
nocturnă se ridică la circa 200 de mii de euro.

S-a dat undă verde proiectului Primăriei 
Municipiului Călăraşi de introducere a 
reţelei de canalizare pluvială pe strada 
Locomotivei! Astăzi, reprezentanţii SN-CFR 
au predat amplasamentul constructorului, 
lucrările urmând a fi executate în 
vecinătatea căilor ferate.

Reţeaua de canalizare pluvială constă din 2 
tronsoane cu scurgere gravitaţională către o 
staţie de colectare-pompare (la intersecţia cu 
strada Dacia). Primul tronson este între Varianta 
Nord şi strada Dacia şi cuprinde 27 de cămine pe 
o distanţă de 971,95 m. Al doilea tronson este 
între străzile Dacia şi Poieniţei şi cuprinde un 
număr de 6 cămine pe o distanţă de 267,35 m. 
Conducta de refulare de la staţia de pompare are 
o lungime de 314 m. Staţia de pompare este 
echipată cu două electro-pompe fiecare cu debit 
de 72,49 litri/sec.
Valoarea contractului privind aceste lucrări are o 
valoare de 2.210.462,43 lei, banii fiind asiguraţi 
din bugetul local. Termenul de execuţie este de 
12 luni. Constructorul dă asigurări că până cel 
târziu luni, 28 octombrie, vor începe lucrările de 
introducere a conductelor în subteran.

Sursa Facebook Primăria Municipiului Călăraşi

Primăria Municipiului Călăraşi a fost desfăşurată la nivelul intern al Primăriei 
premiată la Conferinţa internaţională şi al serviciilor publice locale în vederea 
Inovaţie şi calitate în sectorul public realizării unei culturi organizaţionale, 
ediţia a XII-a – 2019, organizată de bazată pe etică, integritate, 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor profesionalism şi transparenţă faţă de 
Publici (A.N.F.P.), în perioada 17-18 beneficiarii serviciilor publice locale. Mai 
octombrie 2019. este de lucru în acest sens, dar premiul 

vine să încurajeze eforturile desfăşurate 
până în prezent. Respect şi felicitări Sub deviza ”promovăm performanţa, 
tuturor colegilor din cadrul Primăriei şi punem în valoare oamenii din serviciul 
serviciilor publice locale.”, a declarat public”, au fost premiate cele mai bune 
Nelu Dobre, consilier de etică şi exemple înscrise în competiţia celor mai 

Napoca – Bugetare participativă la                responsabil implementare strategie bune practici în administraţia publică din 
Cluj-Napoca; pentru integritate în cadrul Primăriei România. 

Muncipiului Călăraşi.Locul II – Primăria Municipiului Iaşi – Iaşi Primăria Municipiului Călăraşi cu 
vibrează civic; Aşadar, avem nevoie în primul rând de proiectul “Integritate prin proceduri, 

integritate individuală, de o bună instruire şi prevenire - IPIP”, Cod SIPOCA Menţiune – Consiliul Judeţean Călăraşi – 
reputaţie profesională şi o conduită etică 442/Cod MySMIS2014 118774, Înfiinţarea Grupului de Acţiune privind 
exemplară, pentru că suma acestor cofinanţat din Fondul Social European Prevenirea şi Combaterea Corupţiei 
calităţi reprezintă integritatea (FSE) prin Programul Operaţional (G.A.P.C.C.) ca mecanism de cooperare 
instituţională, fără de care o Capacitate Administrativă (POCA) 2014- cu societatea civilă în materie de etică, 
administraţie publică locală nu poate fi 2020, a obţinut locul III, la pilonul etica, integritate, anticorupţie.
performantă în vederea dezvoltării parte a culturii organizaţionale. “Este un loc onorant pentru Municipiul 
comunităţii locale.Ceilalţi premiaţi la acest pilon au fost: Călăraşi şi cetăţenii săi. Este confirmată 

munca şi seriozitatea din ultimii ani BIROUL DE PRESĂ Locul I – Primăria Municipiului Cluj-

Joi, 17 octombrie, consilierii locali călărăşeni au fost 
convocaţi de îndată în şedinţă extraordinară pentru 
rectificarea bugetului local, în urma HG 
752/16.10.2019 prin care au fost repartizate sume 
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.

A fost repartizată, în regim de urgenţă, Direcţiei de 
Asistenţă Socială, suma de 5.300.000 de lei pentru 
asigurarea plăţilor pentru salariile asistenţilor personali 
şi pentru indemnizaţiile însoţitorilor persoanelor cu 
handicap, până la finalul lui 2019.
4.511.000 de lei este suma asigurată din bugetul local 
pentru aceste plăţi de asistenţă socială, până în 
prezent, având în vedere fondurile insuficiente 
repartizate la începutul anului prin Legea bugetului de 
stat.
147 de asistenţi personali şi 826 beneficiari de 
indemnizaţii de însoţitori sunt în plată în municipiul 
Călăraşi. Pentru salariile asistenţilor personali, pentru 
întreg anul 2019, suma necesară este de 4.850.000 de 
lei, iar pentru indemnizaţii de însoţitori de 12.314.000 
de lei.
n Cum se vor face plăţile până la finele anului?
Între 21-23 octombrie – plata lunii august 2019
Între 28-30 octombrie – plata lunii septembrie 2019
Între 14-18 noiembrie – plata lunii octombrie 2019
Între 12-16 decembrie – plata lunii noiembrie 2019

Valoarea totală a investiţiei: 1.962.000 lei. Modernizare Bazar Big Municipiul Călăraşi – Primăria municipiului Călăraşi a 
Procent finanţare: 0,29% Proiectare şi Execuţie: 2.000.000 leicontractat deja două împrumuturi 
Modernizare străzi Cornişei şi Progresul: Valoarea totală a investiţiei: 5.404.635,55 lei. bancare pentru finanţarea unor 
2.2880.062,03 lei Procent finanţare: 37%

obiective publice de interes local, 
Valoarea totală a investiţiei: 2.935.603,33 lei. Execuţie Hală Piaţa Orizont (Hala de legume 

ambele sub mandatul liberalului Dan Procent finanţare: 98,10% şi fructe Big): 1.039.707,80 lei
Drăgulin. Modernizare străzi în municipiul Călăraşi: Valoarea totală a investiţiei: 1.039.707,80 lei. 

12.871.167,18 lei Procent finanţare: 100%
Primul credit, în valoare de 25 de milioane de 

Valoarea totală a investiţiei: 34.423.720 lei. PT+Execuţie Lucrări de amenajare Piaţa lei, a fost contractat încă din 2016 de la BCR 
Procent finanţare: 37,39% Unirii (Piaţa Centrală): 2.000.000 leiiar cel de-al doilea, în valoare de 41.572.000 
Total: 25.000.000 lei Valoarea totală a investiţiei: 5.303.811, 46 lei. lei de la CEC Bank din 2018. În total 

Procent finanţare: 37,71%66.572.000 lei
Proiectare şi execuţie canalizare pluvială În cazul ultimului credit, ultima tragere s-ar 
strada Năvodari, tronson Prel. Luceafărului – efectua în iunie 2022. Prima rată la 
strada Victoriei: 175.662,00 leirambursare din acest credit (rată în sumă de 
Valoarea totală a investiţiei: 605.344,56 lei. 288,2 mii lei) s-ar aduna cu cea de 208,3 mii 
Procent finanţare: 29,02%lei a creditului de 25.000 mii lei şi dobânzile 

celor două credite, rezultând un serviciu al Construire Grădiniţă cu 8 grupe: 900.000 leiModernizare străzi în Cartierul Mircea Vodă 
datoriei în sumă de 738,6  mii lei/luna, adică – Lot 2 – Proiectare şi execuţie:  200.000 lei Valoarea totală a investiţiei: 2.033.633,93 lei. 
8.863.200 lei anual, iar gradul de îndatorare Procent finanţare: 44,26%Valoarea totală a investiţiei: 11.405.000 lei. 
în anul de vârf ar fi de 10,85%.  Procent finanţare: 1,75% Reparaţii capitale străzi în municipiul 
Iată mai jos lista obiectivelor ce urmează a fi Călăraşi Lot 1: 2.067.752,40 leiPT+Execuţie reţea canalizare menajeră şi 
susţinute financiuar de cele două pluvială Cartier Măgureni: 2.000.000 lei Valoarea totală a investiţiei: 7.087.834,88 lei. 
împrumuturi ca să ştiţi pentru ce veţi plăti Procent finanţare: 29,17%Valoarea totală a investiţiei: 4.085.000 lei. 
impozite şi taxe care să susţină ratele şi Procent finanţare: 48,96% Proiectare şi Execuţie reaţea alimentare cu 
dobânzile aferente pentru vreo 15 ani de apă şi canalizare pluvială strada Pescăruş, PT+Execuţie modernizare străzi Cartier 
acum încolo. tronson cuprins între strada Panduri şi strada Măgureni: 150.000 lei

General Constantin Pantazi: 1.334.185,85 leiValoarea totală a investiţiei: 6.680.000 lei. 
Valoarea totală a investiţiei: 1.334.185,85 lei. Procent finanţare: 2,25%
Procent finanţare: 100%Documente şi execuţie „Amenajare 
Proiectare şi Execuţie modernizare străzi în peisagistică şi modernizare B-dul Nicolae 
Cartierul Mircea Vodă – Lot 1: 1.653.339,17 Titulescu între strada Cornişei şi strada Amenajarea peisagistică şi modernizare B-
leiLocomotivei: 4.653.935,72 leidul Nicolae Titulescu între străzile Cornişei şi 
Valoarea totală a investiţiei: 7.463.338,42 lei. Locomotivei: 2.899.591,44 lei Valoarea totală a investiţiei: 7.130.000 lei. 
Procent finanţare: 22,15%Procent finanţare: 65,27%Valoarea totală a investiţiei: 7.130.000 lei. 
Proiectare strada Mihail Kogălniceanu şi B-Procent finanţare: 40,67% Proiectare şi execuţie „Reabilitare şi 
dul 1 Mai: 200.000 leimodernizare strada Griviţa”: 10.284.523,06 Dezvoltarea patrimoniului cultural prin 

lei Valoarea totală a investiţiei: 4.011.166,19 lei. restaurarea monumentului istoric Poşta 
Procent finanţare: 4,98%Veche din municipiul Călăraşi POR 2014- Valoarea totală a investiţiei: 10.310.000 lei. 

2020:  6.935.408,05 lei Procent finanţare: 99,75% Finanţări proiecte europene: 11.912.894 lei
Valoarea totală a investiţiei: 11.563.563,48 Execuţie reţea canalizare pluvială strada Valoarea totală a contractelor de finanţare: 
lei. Procent finanţare: 59,98% Locomotivei: 1.000.000 lei 32.405.142, 24 lei şi 3.714.612, 00 Euro. 

Procent finanţare: 23,80%Reţea de canalizare pluvială str. Locomotivei: Valoarea totală a investiţiei: 1.962.000 lei 
5.771,29 lei Procent finanţare: 50,97% Total: 41.572.000, 00 lei

Investiţiile publice de interes local, 
propuse la finanţare, în baza 

creditului de 41.572.000 lei de 
milioane lei  

Investiţiile publice de interes local, 
propuse la finanţare, în baza 
creditului de 25.000.000 lei  

Joi, pe ordinea de zi a şedinţei de plen a Consiliului care necesită cofinanțare locală, precum și pentru 
Judeţean, a figurat printre altele şi Hotărârea cheltuielile de funcționare.
privind repartizarea sumelor din fondul constituit 

Prin Hotărârea nr.58/2019 privind repartizarea 
la dispozitia Consiliului Judeţean Călăraşi, în 

sumelor din fondul constituit la dispozitia Consiliului 
procent de 7,5%, din impozitul pe venit estimat a fi 

Judeţean Călăraşi, în procent de 7,5%, din impozitul încasat la bugetul de stat, pe unităţi 
pe venit estimat a fi încasat la nivelul Judetului administrativ–teritoriale, pe anul 2019 
Călăraşi, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe 

Potrivit art.6 alin.(2) din din Legea nr. 50/2019 a 
anul 2019, s-a repartizat, în luna aprilie a acestui an 

bugetului de stat pe anul 2019, cu modificările si 
suma de 13.357 mii lei.

completările ulterioare, prin derogare de la 
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele Prin promovarea acestui proiect de hotărâre 
publice locale, cu modificările și completările iniţiatorul a propus ca diferenţa de 15.135 mii lei, 
ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat până la concurenţa sumei de 28.492, să fie 
la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități repartizată unităţilor administrativ-teritoriala din 
administrativ-teritoriale, se repartizează 15% la judetul Călăraşi, astfel:
bugetul local al județului, 60% la bugetele locale ale 

1.005 mii lei pentru unităţile de învăţământ din comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror 
judet ce necesită reparaţii curente. E vorba de teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de 
localităţile Frăsinet, Gălbinaşi, Nicolae Bălcescu şi impozit pe venit, 17,5% într-un cont distinct deschis 
Ştefan Vodă, fiecare cu câte 200 de mii de lei şi pe seama direcției generale regionale a finanțelor 

publice/administrației județene a finanțelor publice, Nana, cu suma de 205 mii lei.
pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, 

600 mii lei pentru racorduri la reţeaua de energie 
orașelor, municipiilor și județelor si o cota de 7,5% 

electică. E vorba de localităţile Spanţov şi Ştefan cel 
din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul 

Mare, fiecare cu suma de 300 mii leide stat.
13.530 mii lei pentru susținerea programelor de Această din urmă cotă se repartizează în mod egal 
infrastructură care necesită cofinanțare locală. județelor, în limita sumei de 28.492 mii lei, 
Fiecare unitate administrativ – teritorială, inclusiv reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean, 
municipiile şi oraşele vor primi suma de 246 mii lei.pentru susținerea programelor de infrastructură 

Proiectul "Construire locuinţe de serviciu - b-dul 
Nicolae Titulescu, Călăraşi" se află, la această 
oră, în licitaţie după ce săptămâna trecută a 
fost semnată finanţarea obiectivului.
Astfel, se vor construi 30 de unităţi locative 
(garsoniere şi apartamente), prin Agenţia 
Naţională de Locuinţe, pentru medici şi 
specialişti din diferite domenii de activitate. 
Valoarea investiţiei este de 1,5 milioane euro.

Sursa Facebook Consiliul Judeţean Călăraşi

Consiliul Judeţean Călăraşi a depus la ginecologie, chirurgie infantilă, 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională oftalmologie, otorinolaringologie, 
Sud Muntenia, prin Programul balneofizioterapie, explorari 
Operaţional Regional, axa prioritară functionale, cardiologie, pediatrie si 
8, cerere de finanţare pentru dotarea nefrologie, laborator analize medicale 
cu aparatură medicală performantă a si laborator de radiologie.
Ambulatoriului Spitalului Judeţean Echipamentele medicale incluse în 
Călăraşi. proiect, (Tomograful Oftamic, 

Aparatura digitală pentru mamografii, 
În urma evaluării tehnice şi financiare, Instalaţie radiologică digitală 
proiectul a obţinut 57 de puncte, Ecografe, Ecocardiograful, etc) sunt 
intrând în finanţare. moderne, performante şi vor asigura 
Valoarea întregului proiect este de 2,5 scăderea timpului de diagnosticare şi 
milioane euro, iar prin el vor fi dotate tratament, precum şi 
următoarele secţii şi laboratoare: prevenţia/depistarea precoce a 
oncologie, ortopedie, chirurgie bolilor.
plastică, dermatovenerologie, Sursa Facebook Consiliul Judeţean 
chirurgie/endoscopie, obstetrică- Călăraşi

Primăria Călăraşi, premiată la Conferinţa 
internaţională Inovaţie şi Calitate în 
Sectorul Public ediţia a XII-a - 2019

n Călăraşi

S-a dat undă verde 
proiectului de 

introducere a reţelei 
de canalizare pluvială 

pe strada Locomotivei!

Au fost asigurate fondurile pentru 
salariile asistenţilor personali şi 

indemnizaţiile însoţitorilor 
persoanelor cu handicap

n Primăria Călăraşi

Ce obiective sunt finanţate din 
împrumuturile bancare contractate

Sediul Prefecturii va fi reabilitat!
n Consiliul Judeţean Călăraşi

E. Grama: Continuăm investiţiile 
începute în 2018 prin montarea 

instalaţiei de nocturnă!

30 de unităţi locative 
pentru medici şi 

specialişti din diferite 
domenii de activitate

Repartizarea sumelor din fondul constituit 
la dispoziţia Consiliului Judeţean, în 

procent de 7,5% din impozitul pe venit

Se dotează Ambulatoriul 
Spitalului Judeţean Călăraşi!
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Conducerea Consiliului Judeţean 
Călăraşi a anunţat pe pagina 
oficială de Facebook că sediul 
Prefecturii va fi rehabilitate până 
pe 4 noiembrie fiind aşteptate 
ofertele constructorilor pentru 
lucrările de reabilitare.

“Palatul Administrativ al judeţului 
Călăraşi, impresionant monument istoric 
al zonei noastre, se află în licitaţie. 
Ofertele constructorilor pentru lucrările 
de reabilitare sunt aşteptate până în 
data de 4 noiembrie 2019.
Obiectivul general al proiectului este 
dedicat îmbunătăţirii utilizării durabile a 
patrimoniului cultural construit, 
recuperării funcţionale a unor spaţii 
care, în prezent, sunt abandonate.
Obiectivul specific al proiectului constă 
în :
- restaurarea şi refuncţionalizarea 
corpului central, construit pe două de învăţare despre muzica într-un mod imobilului, respectiv, lucrări de 
nivele, o idee inovativă care păstrează informal ) refacere/completare retele de incintă, 
arhitectura specifică perioadei secolului refacere branşamente şi racorduri de - restaurarea şi refuncţionalizarea 
al XIX-lea îmbibată cu tehnologia utilităţi, reabilitare alei şi fond plantat ;corpului de est, astfel încât să poată 
modernă a secolului XXI. (Muzeul va satisface exigentele unui centru - restaurarea componentelor artistice gazdui o grupare de tehnologie instalat expoziţional permanent şi/sau itinerant; ale monumentului de arhitectură, permanent, realizată în scopul de a 

- restaurarea tuturor faţadelor, astfel redându-se astfel pe de-o parte parcurge în timp real o incursiune în mai 
încât să se redea monumentalitatea şi imaginea urbană şi reprezentabilitatea multe genuri muzicale, în timp ce 
specificul arhitectural a construcţiei; spaţiilor interioare cu decoraţii.” Se arată vizitatorii se „joacă” cu ele. Va fi, în fapt, 
- lucrari complexe în incinta aferenta în mesajul postat pe Facebook.un centru artistic cu un concept inovativ 

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Conducerea Consiliului Judeţean Călăraşi a anunţat prin 
intermediul paginii oficiale de facebook că investiţiile în 
modernizarea bazei sportive Ion Comşa continuă fiind 
emisă autorizaţia de construire a instalaţiei de iluminat 
nocturn. „Investiţiile Consiliului Judeţean Călăraşi la 
baza sportivă "Ion Comşa" continuă. A fost emisă 
autorizaţia de construire a instalaţiei de iluminat 
nocturnă pe suprafaţa de joc a arenei călărăşene. La 
această oră se lucrează intens la ridicarea pilonilor 
care vor susţine luminile.”, este mesajul transmis de CJ 
Călăraşi
Directorul Direcţiei Dezvoltare din cadrul Consiliului 
Judeţean, Eduard Grama, membru în Consiliul Director 
al AFC Dunărea 2005 Călăraşi a declarat pentru 
www.arenamedia.ro că investiţiile demarate vizează 
crearea unei baze moderne, de nivelul celor existente în 
marile oraşe, care să corespundă cerinţelor FRF şi LPF. 
“Continuăm investiţiile demarate în 2018 prin 
montarea instalaţiei de nocturnă la stadionul Ion 
Comşa. Obiectivul propus este Acela de a avea în 
perioadă următoare o bază sportive modernă, sigură şi 
eficientă, care să ridice Călăraşiul la un nivel de 
infrastructură sportive, similar cu al marilor oraşe” a 
spus Grama care a mai adăugat că “Următoarele 
investiţii pe care Consiliul Judeţean le are în vedere, 
vizează modernizarea pistei de atletism precum şi a 
Terenului 2, acolo unde-şi dispută meciurile echipele 
de copii şi juniori ale clubului Dunărea. Numărul mare 
de copii înscrişi, peste 200 în acest moment, ne 
conferă o responsabilitate şi mai mare obligându-ne să 
creăm condiţiile optime pentru performanţă. Sunt 
convins că preşedinte CJ Călăraşi, domnul Vasile Iliuţă, 
va sprjini, în continuare, investiţiile din sport”.
Instalaţia de nocturnă a fost adusă la Călăraşi cu titlu 
gratuit de la stadionul Valentin Stănescu, potrivit 
procesului verbal de predare – preluare a bunurilor 
transmise fără plată încheiat, pe 29 martie, de Consiliul 
Judeţean cu conducerea Clubului Sportiv Rapid 
Bucureşti.
Suma alocată de CJ Călăraşi, administratorul bazei 
sportive, pentru transportul şi montarea instalaţiei de 
nocturnă se ridică la circa 200 de mii de euro.

S-a dat undă verde proiectului Primăriei 
Municipiului Călăraşi de introducere a 
reţelei de canalizare pluvială pe strada 
Locomotivei! Astăzi, reprezentanţii SN-CFR 
au predat amplasamentul constructorului, 
lucrările urmând a fi executate în 
vecinătatea căilor ferate.

Reţeaua de canalizare pluvială constă din 2 
tronsoane cu scurgere gravitaţională către o 
staţie de colectare-pompare (la intersecţia cu 
strada Dacia). Primul tronson este între Varianta 
Nord şi strada Dacia şi cuprinde 27 de cămine pe 
o distanţă de 971,95 m. Al doilea tronson este 
între străzile Dacia şi Poieniţei şi cuprinde un 
număr de 6 cămine pe o distanţă de 267,35 m. 
Conducta de refulare de la staţia de pompare are 
o lungime de 314 m. Staţia de pompare este 
echipată cu două electro-pompe fiecare cu debit 
de 72,49 litri/sec.
Valoarea contractului privind aceste lucrări are o 
valoare de 2.210.462,43 lei, banii fiind asiguraţi 
din bugetul local. Termenul de execuţie este de 
12 luni. Constructorul dă asigurări că până cel 
târziu luni, 28 octombrie, vor începe lucrările de 
introducere a conductelor în subteran.

Sursa Facebook Primăria Municipiului Călăraşi

Primăria Municipiului Călăraşi a fost desfăşurată la nivelul intern al Primăriei 
premiată la Conferinţa internaţională şi al serviciilor publice locale în vederea 
Inovaţie şi calitate în sectorul public realizării unei culturi organizaţionale, 
ediţia a XII-a – 2019, organizată de bazată pe etică, integritate, 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor profesionalism şi transparenţă faţă de 
Publici (A.N.F.P.), în perioada 17-18 beneficiarii serviciilor publice locale. Mai 
octombrie 2019. este de lucru în acest sens, dar premiul 

vine să încurajeze eforturile desfăşurate 
până în prezent. Respect şi felicitări Sub deviza ”promovăm performanţa, 
tuturor colegilor din cadrul Primăriei şi punem în valoare oamenii din serviciul 
serviciilor publice locale.”, a declarat public”, au fost premiate cele mai bune 
Nelu Dobre, consilier de etică şi exemple înscrise în competiţia celor mai 

Napoca – Bugetare participativă la                responsabil implementare strategie bune practici în administraţia publică din 
Cluj-Napoca; pentru integritate în cadrul Primăriei România. 

Muncipiului Călăraşi.Locul II – Primăria Municipiului Iaşi – Iaşi Primăria Municipiului Călăraşi cu 
vibrează civic; Aşadar, avem nevoie în primul rând de proiectul “Integritate prin proceduri, 

integritate individuală, de o bună instruire şi prevenire - IPIP”, Cod SIPOCA Menţiune – Consiliul Judeţean Călăraşi – 
reputaţie profesională şi o conduită etică 442/Cod MySMIS2014 118774, Înfiinţarea Grupului de Acţiune privind 
exemplară, pentru că suma acestor cofinanţat din Fondul Social European Prevenirea şi Combaterea Corupţiei 
calităţi reprezintă integritatea (FSE) prin Programul Operaţional (G.A.P.C.C.) ca mecanism de cooperare 
instituţională, fără de care o Capacitate Administrativă (POCA) 2014- cu societatea civilă în materie de etică, 
administraţie publică locală nu poate fi 2020, a obţinut locul III, la pilonul etica, integritate, anticorupţie.
performantă în vederea dezvoltării parte a culturii organizaţionale. “Este un loc onorant pentru Municipiul 
comunităţii locale.Ceilalţi premiaţi la acest pilon au fost: Călăraşi şi cetăţenii săi. Este confirmată 

munca şi seriozitatea din ultimii ani BIROUL DE PRESĂ Locul I – Primăria Municipiului Cluj-

Joi, 17 octombrie, consilierii locali călărăşeni au fost 
convocaţi de îndată în şedinţă extraordinară pentru 
rectificarea bugetului local, în urma HG 
752/16.10.2019 prin care au fost repartizate sume 
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.

A fost repartizată, în regim de urgenţă, Direcţiei de 
Asistenţă Socială, suma de 5.300.000 de lei pentru 
asigurarea plăţilor pentru salariile asistenţilor personali 
şi pentru indemnizaţiile însoţitorilor persoanelor cu 
handicap, până la finalul lui 2019.
4.511.000 de lei este suma asigurată din bugetul local 
pentru aceste plăţi de asistenţă socială, până în 
prezent, având în vedere fondurile insuficiente 
repartizate la începutul anului prin Legea bugetului de 
stat.
147 de asistenţi personali şi 826 beneficiari de 
indemnizaţii de însoţitori sunt în plată în municipiul 
Călăraşi. Pentru salariile asistenţilor personali, pentru 
întreg anul 2019, suma necesară este de 4.850.000 de 
lei, iar pentru indemnizaţii de însoţitori de 12.314.000 
de lei.
n Cum se vor face plăţile până la finele anului?
Între 21-23 octombrie – plata lunii august 2019
Între 28-30 octombrie – plata lunii septembrie 2019
Între 14-18 noiembrie – plata lunii octombrie 2019
Între 12-16 decembrie – plata lunii noiembrie 2019

Valoarea totală a investiţiei: 1.962.000 lei. Modernizare Bazar Big Municipiul Călăraşi – Primăria municipiului Călăraşi a 
Procent finanţare: 0,29% Proiectare şi Execuţie: 2.000.000 leicontractat deja două împrumuturi 
Modernizare străzi Cornişei şi Progresul: Valoarea totală a investiţiei: 5.404.635,55 lei. bancare pentru finanţarea unor 
2.2880.062,03 lei Procent finanţare: 37%

obiective publice de interes local, 
Valoarea totală a investiţiei: 2.935.603,33 lei. Execuţie Hală Piaţa Orizont (Hala de legume 

ambele sub mandatul liberalului Dan Procent finanţare: 98,10% şi fructe Big): 1.039.707,80 lei
Drăgulin. Modernizare străzi în municipiul Călăraşi: Valoarea totală a investiţiei: 1.039.707,80 lei. 

12.871.167,18 lei Procent finanţare: 100%
Primul credit, în valoare de 25 de milioane de 

Valoarea totală a investiţiei: 34.423.720 lei. PT+Execuţie Lucrări de amenajare Piaţa lei, a fost contractat încă din 2016 de la BCR 
Procent finanţare: 37,39% Unirii (Piaţa Centrală): 2.000.000 leiiar cel de-al doilea, în valoare de 41.572.000 
Total: 25.000.000 lei Valoarea totală a investiţiei: 5.303.811, 46 lei. lei de la CEC Bank din 2018. În total 

Procent finanţare: 37,71%66.572.000 lei
Proiectare şi execuţie canalizare pluvială În cazul ultimului credit, ultima tragere s-ar 
strada Năvodari, tronson Prel. Luceafărului – efectua în iunie 2022. Prima rată la 
strada Victoriei: 175.662,00 leirambursare din acest credit (rată în sumă de 
Valoarea totală a investiţiei: 605.344,56 lei. 288,2 mii lei) s-ar aduna cu cea de 208,3 mii 
Procent finanţare: 29,02%lei a creditului de 25.000 mii lei şi dobânzile 

celor două credite, rezultând un serviciu al Construire Grădiniţă cu 8 grupe: 900.000 leiModernizare străzi în Cartierul Mircea Vodă 
datoriei în sumă de 738,6  mii lei/luna, adică – Lot 2 – Proiectare şi execuţie:  200.000 lei Valoarea totală a investiţiei: 2.033.633,93 lei. 
8.863.200 lei anual, iar gradul de îndatorare Procent finanţare: 44,26%Valoarea totală a investiţiei: 11.405.000 lei. 
în anul de vârf ar fi de 10,85%.  Procent finanţare: 1,75% Reparaţii capitale străzi în municipiul 
Iată mai jos lista obiectivelor ce urmează a fi Călăraşi Lot 1: 2.067.752,40 leiPT+Execuţie reţea canalizare menajeră şi 
susţinute financiuar de cele două pluvială Cartier Măgureni: 2.000.000 lei Valoarea totală a investiţiei: 7.087.834,88 lei. 
împrumuturi ca să ştiţi pentru ce veţi plăti Procent finanţare: 29,17%Valoarea totală a investiţiei: 4.085.000 lei. 
impozite şi taxe care să susţină ratele şi Procent finanţare: 48,96% Proiectare şi Execuţie reaţea alimentare cu 
dobânzile aferente pentru vreo 15 ani de apă şi canalizare pluvială strada Pescăruş, PT+Execuţie modernizare străzi Cartier 
acum încolo. tronson cuprins între strada Panduri şi strada Măgureni: 150.000 lei

General Constantin Pantazi: 1.334.185,85 leiValoarea totală a investiţiei: 6.680.000 lei. 
Valoarea totală a investiţiei: 1.334.185,85 lei. Procent finanţare: 2,25%
Procent finanţare: 100%Documente şi execuţie „Amenajare 
Proiectare şi Execuţie modernizare străzi în peisagistică şi modernizare B-dul Nicolae 
Cartierul Mircea Vodă – Lot 1: 1.653.339,17 Titulescu între strada Cornişei şi strada Amenajarea peisagistică şi modernizare B-
leiLocomotivei: 4.653.935,72 leidul Nicolae Titulescu între străzile Cornişei şi 
Valoarea totală a investiţiei: 7.463.338,42 lei. Locomotivei: 2.899.591,44 lei Valoarea totală a investiţiei: 7.130.000 lei. 
Procent finanţare: 22,15%Procent finanţare: 65,27%Valoarea totală a investiţiei: 7.130.000 lei. 
Proiectare strada Mihail Kogălniceanu şi B-Procent finanţare: 40,67% Proiectare şi execuţie „Reabilitare şi 
dul 1 Mai: 200.000 leimodernizare strada Griviţa”: 10.284.523,06 Dezvoltarea patrimoniului cultural prin 

lei Valoarea totală a investiţiei: 4.011.166,19 lei. restaurarea monumentului istoric Poşta 
Procent finanţare: 4,98%Veche din municipiul Călăraşi POR 2014- Valoarea totală a investiţiei: 10.310.000 lei. 

2020:  6.935.408,05 lei Procent finanţare: 99,75% Finanţări proiecte europene: 11.912.894 lei
Valoarea totală a investiţiei: 11.563.563,48 Execuţie reţea canalizare pluvială strada Valoarea totală a contractelor de finanţare: 
lei. Procent finanţare: 59,98% Locomotivei: 1.000.000 lei 32.405.142, 24 lei şi 3.714.612, 00 Euro. 

Procent finanţare: 23,80%Reţea de canalizare pluvială str. Locomotivei: Valoarea totală a investiţiei: 1.962.000 lei 
5.771,29 lei Procent finanţare: 50,97% Total: 41.572.000, 00 lei

Investiţiile publice de interes local, 
propuse la finanţare, în baza 

creditului de 41.572.000 lei de 
milioane lei  

Investiţiile publice de interes local, 
propuse la finanţare, în baza 
creditului de 25.000.000 lei  

Joi, pe ordinea de zi a şedinţei de plen a Consiliului care necesită cofinanțare locală, precum și pentru 
Judeţean, a figurat printre altele şi Hotărârea cheltuielile de funcționare.
privind repartizarea sumelor din fondul constituit 

Prin Hotărârea nr.58/2019 privind repartizarea 
la dispozitia Consiliului Judeţean Călăraşi, în 

sumelor din fondul constituit la dispozitia Consiliului 
procent de 7,5%, din impozitul pe venit estimat a fi 

Judeţean Călăraşi, în procent de 7,5%, din impozitul încasat la bugetul de stat, pe unităţi 
pe venit estimat a fi încasat la nivelul Judetului administrativ–teritoriale, pe anul 2019 
Călăraşi, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe 

Potrivit art.6 alin.(2) din din Legea nr. 50/2019 a 
anul 2019, s-a repartizat, în luna aprilie a acestui an 

bugetului de stat pe anul 2019, cu modificările si 
suma de 13.357 mii lei.

completările ulterioare, prin derogare de la 
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele Prin promovarea acestui proiect de hotărâre 
publice locale, cu modificările și completările iniţiatorul a propus ca diferenţa de 15.135 mii lei, 
ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat până la concurenţa sumei de 28.492, să fie 
la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități repartizată unităţilor administrativ-teritoriala din 
administrativ-teritoriale, se repartizează 15% la judetul Călăraşi, astfel:
bugetul local al județului, 60% la bugetele locale ale 

1.005 mii lei pentru unităţile de învăţământ din comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror 
judet ce necesită reparaţii curente. E vorba de teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de 
localităţile Frăsinet, Gălbinaşi, Nicolae Bălcescu şi impozit pe venit, 17,5% într-un cont distinct deschis 
Ştefan Vodă, fiecare cu câte 200 de mii de lei şi pe seama direcției generale regionale a finanțelor 

publice/administrației județene a finanțelor publice, Nana, cu suma de 205 mii lei.
pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, 

600 mii lei pentru racorduri la reţeaua de energie 
orașelor, municipiilor și județelor si o cota de 7,5% 

electică. E vorba de localităţile Spanţov şi Ştefan cel 
din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul 

Mare, fiecare cu suma de 300 mii leide stat.
13.530 mii lei pentru susținerea programelor de Această din urmă cotă se repartizează în mod egal 
infrastructură care necesită cofinanțare locală. județelor, în limita sumei de 28.492 mii lei, 
Fiecare unitate administrativ – teritorială, inclusiv reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean, 
municipiile şi oraşele vor primi suma de 246 mii lei.pentru susținerea programelor de infrastructură 

Proiectul "Construire locuinţe de serviciu - b-dul 
Nicolae Titulescu, Călăraşi" se află, la această 
oră, în licitaţie după ce săptămâna trecută a 
fost semnată finanţarea obiectivului.
Astfel, se vor construi 30 de unităţi locative 
(garsoniere şi apartamente), prin Agenţia 
Naţională de Locuinţe, pentru medici şi 
specialişti din diferite domenii de activitate. 
Valoarea investiţiei este de 1,5 milioane euro.

Sursa Facebook Consiliul Judeţean Călăraşi

Consiliul Judeţean Călăraşi a depus la ginecologie, chirurgie infantilă, 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională oftalmologie, otorinolaringologie, 
Sud Muntenia, prin Programul balneofizioterapie, explorari 
Operaţional Regional, axa prioritară functionale, cardiologie, pediatrie si 
8, cerere de finanţare pentru dotarea nefrologie, laborator analize medicale 
cu aparatură medicală performantă a si laborator de radiologie.
Ambulatoriului Spitalului Judeţean Echipamentele medicale incluse în 
Călăraşi. proiect, (Tomograful Oftamic, 

Aparatura digitală pentru mamografii, 
În urma evaluării tehnice şi financiare, Instalaţie radiologică digitală 
proiectul a obţinut 57 de puncte, Ecografe, Ecocardiograful, etc) sunt 
intrând în finanţare. moderne, performante şi vor asigura 
Valoarea întregului proiect este de 2,5 scăderea timpului de diagnosticare şi 
milioane euro, iar prin el vor fi dotate tratament, precum şi 
următoarele secţii şi laboratoare: prevenţia/depistarea precoce a 
oncologie, ortopedie, chirurgie bolilor.
plastică, dermatovenerologie, Sursa Facebook Consiliul Judeţean 
chirurgie/endoscopie, obstetrică- Călăraşi

Primăria Călăraşi, premiată la Conferinţa 
internaţională Inovaţie şi Calitate în 
Sectorul Public ediţia a XII-a - 2019

n Călăraşi

S-a dat undă verde 
proiectului de 

introducere a reţelei 
de canalizare pluvială 

pe strada Locomotivei!

Au fost asigurate fondurile pentru 
salariile asistenţilor personali şi 

indemnizaţiile însoţitorilor 
persoanelor cu handicap

n Primăria Călăraşi

Ce obiective sunt finanţate din 
împrumuturile bancare contractate

Sediul Prefecturii va fi reabilitat!
n Consiliul Judeţean Călăraşi

E. Grama: Continuăm investiţiile 
începute în 2018 prin montarea 

instalaţiei de nocturnă!

30 de unităţi locative 
pentru medici şi 

specialişti din diferite 
domenii de activitate

Repartizarea sumelor din fondul constituit 
la dispoziţia Consiliului Judeţean, în 

procent de 7,5% din impozitul pe venit

Se dotează Ambulatoriul 
Spitalului Judeţean Călăraşi!
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