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ACTUALITATE

n
Primăria Călăraşi

Primăria a anunţat semnarea contractului
de lucrări pentru construcţia Pieţei Mari!

n
Călăraşi

319 locuri de parcare de
reşedinţă vor fi atribuite
în perioada următoare
Între 15 şi 29 noiembrie,
Compartimentul Transport Local din
cadrul instituţiei noastre aşteaptă cereri
pentru atribuirea de locuri de parcare
de reşedinţă din următoarele zone:
1. B-dul 1 Mai, bl. A1 si bl. A2 = 4 locuri (3, 4, 9,
11);
2. B-dul 1 Mai, bl. A3, bl. A4, A5 = 3 locuri (9, 10,
13);
3. Str. Dobrogei, bl. A6 = 8 locuri (7, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18);
4. Str. Progresul-Str. Flacara (tronson Str. EroilorStr. Al. Sahia, bl. B1 = 13 locuri (42 – 54);
5. Str. Progresul-Str. Flacara (tronson str. Eroilorstr. Al. Sahia), bl.B2, bl.B3 si bl.B4 = 41 locuri (1
– 41);
6. Str. Flacăra (tronson str. Al. Sahia-str. Gh.
Lazar), bl.B8, B9, B10 = 18 locuri (1 – 18);
7. str. Cornisei (Polivalenta - str. Gh. Lazar) si str.
Gh. Lazar (str.Cornisei-str.Progresul), arondată
imobilelor, bl. B11, bl.B12, bl.B19-sc3, bl.B9sc.B si bl.B13-sc.1 = 8 locuri (4, 5, 18, 29, 30,
31, 32, 33);
8. Str. Progresul (tronson str. Gh. LazarT.Vladimirescu), bl.B13, bl.B14, bl.B15, bl.B16,
bl.B17 si bl.B18 = 43 locuri (1 – 45), fara
locurile 37 si 41 care sunt anulate;
9. Str. Progresul (tronson str. Gh. LazarT.Vladimirescu), bl. B18, B19, B20 si bl.B13-sc.1
= 6 locuri (2, 3, 9, 13, 14, 18);
10. Str. Cornisei (tronson str. Gheorghe Lazar - str.
T. Vladimirescu) bl. B19, bl.B20 = 12 locuri (1,
3, 4, 5, 6, 10, 14, 17, 18, 21, 24, 26);
11. Str. Tudor Vladimirescu (tronson str. Corniseistr. Progresul), bl.B20, sc.1 si sc.2 - bl.B25,
sc.2 si sc.3 = 13 locuri (24 – 36);
12. Str. Cornisei ( tronson str. Tudor Vladimirescu
- str. Dorobanti) bl. B25, B26 = 6 locuri (51,
53, 54, 56, 57, 58);
13. Str. Cornisei (tronson str. Dorobanti – b-dul
Cuza Voda), bl. B33 = 3 locuri (78, 80, 81);
14. Str. Zefirului, bl. I39 si bl. I14, sc.4 = 1 loc (53);
15. Str.Navodari (tronson str. Nufarului-str.
Zavoiului), bl. E20, bl.E21, bl.E22-sc.C si bl.E25
= 14 locuri (1, 8, 15, 20, 21, 24, 27, 33, 38, 39,
44, 45, 46, 47);
16. Str. Zavoiului (tronson str. Dumbravei-str.
Navodari), arondată imobilelor, bl. F7 si F8 = 3
locuri (1, 2, 4);
17. Str. Zefirului-Sulfinei (biserica Sf. Ioan
Botezatorul), bl. I11, bl.I12 si bl.I13 = 52 locuri
(1 – 52);
18. Str. Constructorului, bl.J18 = 36 locuri (1 –
36);
19. Aleea. Constructorului, bl.J12, bl.J13, bl.J14 si
bl.J15 = 19 locuri (1 – 19);
20. Str. Navodari, bl.G13 = 4 locuri (1 – 4);
21. Str. Navodari, bl.G10 = 10 locuri (1 – 10)
Sursa Facebook Primăria Municipiului Călăraşi

Chiar a doua zi după desfăşurarea
alegerilor din primul tur pentru
prezidenţiale, primarul Dan Drăgulin a
anunţat pe pagina oficială de
Facebook a Primăriei Municipiului
Călăraşi că a semnat contractul de
execuţie a lucrărilor pentru obiectivul
de investiţii “Lucrări de amenajare
Piaţa Unirii (Piata Centrală)”.
„Am semnat contractul de lucrări pentru
construcţia Pieţei Mari! Aceasta se va
prezenta în faţa călărăşenilor, în
aproximativ un an de zile, cu o nouă
identitate. Centrul vechi al municipiului
Călăraşi intră, prin semnarea acestui
contract de lucrări, într-o etapă de
modernizare, ce se va continua, aşa cum
ne-am propus, cu reabilitarea întregului
centru pietonal, de la str. Sloboziei până la
str. Dobrogei, cu ajutorul fondurilor
europene.” este mesajul transmis pe
Facebook.
Luna trecută consilierii locali au aprobat
suma de 2 milioane de lei din cel de-al
doilea credit contractat de Primărie, în
valoare de 41.572.000 lei pentru finanţarea
proiectului.
Contractul de proiectare şi execuţie lucrări
a fost semnat cu SC Antrepriza Şantiere
Construcţii Montaj Eurobuild SRL, cu sediul
în Voluntari, jud. Ilfov. Societatea înfiinţată
28 iulie 2015, a raportat anul trecut o cifră
de afaceri de 2.652.444 lei şi un profit de
103.278 lei. În 2018, societatea avea doar 8
angajaţi.
Potrivit HCL 194 / 31.10.2018, pentru
obiectivul de investiţii “Lucrări de
amenajare Piaţa Unirii (Piata Centrală)” din

Municipiul Călăraşi valoarea investiţiei este
de 5.961.970,87 lei la care se adaugă TVA
în sumă de 1.132.774,46 lei din care C+M
este de 4.552.794,71 lei la care se adaugă
TVA în suma de 865.030,99 lei.
Imobilul este situat în strada Dobrogei nr.6,
se află în intravilanul municipiului Călăraşi
si este proprietatea publică a municipiului
Călăraşi, conform HCL 78/10.09.2001 si HCL
44/28.03.2001.
În momentul actual, Piaţa Centrală,
denumită şi Piaţa Unirii a fost desfiinţată
integral.
Obiectivele preconizate a fi atinse prin
realizarea investiţiei publice sunt
următoarele:
- realizarea unui obiectiv cu destinaţie
comercială şi funcţiuni complementare agrement, loisir, servicii, alimentaţie
publică, etc., va reprezenta un centru de

Primăria Călăraşi înfiinţează
canalizarea pluvială pe strada
Locomotivei!
Încă un proiect care a parcurs etape lungi de avizare din partea
SNCFR şi alte avize standard necesare este pus în practic de
administraţia locală călărăşeană! După strada Doina aflată în
vecinătatea unei căi ferate, şi pe strada Locomotivei facem lucrări de
canalizare necesare şi aşteptate de oamenii din zonă!
Prin proiectul demarat de câteva zile, Primăria Municipiului Călăraşi
înfiinţează canalizarea pluvială. Prin fonduri europene oferite de
Programul Operaţional Infrastructură Mare, EcoAqua va introduce
reţeaua de canalizare menajeră în întreg cartierul FNC.
Sursa Facebook Primăria Municipiului Călăraşi

interes al zonei şi se va adresa comunităţii
prin activităţile prestate;
- dezvoltarea activităţilor comerciale şi
economice în zonă;
- dezvoltarea şi revitalizarea urbană a zonei;
- oferirea de servicii de calitate şi
desfăşurarea unor activităţi comerciale în
condiţii optime;
- promovarea conceptului de dezvoltare
durabilă în concordanţă cu spaţiul şi nevoile
urbane;
Pe terenul studiat se propune realizarea
unei construcţii cu destinaţie comercială şi
funcţiuni complementare. Aceasta va avea
un regim P+Ep.
Suprafaţa construită la sol: 773 mp;
Suprafaţa construită etaj partial: 349 mp;
Suprafaţa construită desfăşurată: 1.122 mp;
Volum construit: 5.395 mc

Strada Frunzelor a fost asfaltată!
Serviciul Pavaje Spaţii Verzi din cadrul Primăriei Călăraşi a
finalizat săptămâna trecută lucrările de asfaltare a străzii
Funzelor, urmând ca în perioada următoare să se efectueze
lucrări similare pe alte 3 străzi.
„Asfaltare pe strada Frunzelor efectuată de Serviciul Pavaje
Spaţii Verzi, săptămâna trecută! Astăzi şi mâine se
asfaltează Fundătura Cazărmii II şi de miercuri până vineri
utilajele se mută pe Prel. Mihai Viteazul. Săptămâna
viitoare, în programul SPPSV intră strada Toamnei, urmând
ca lucrările să demareze de la strada Independenţei.” se
arată într-un mesaj postat, la începutul acestei săptămâni,
pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Municipiului
Călăraşi.

Primăria şi Consiliul Local, alături de handbalul feminin juvenil!
Emulaţia creată în rândul copiilor din
municipiul Călăraşi în jurul practicării
mai multor discipline sportive este un
lucru cert. Nu dorim să uităm să
menţionăm vreo disciplină, ci doar
vrem să felicităm, de la bun început,
pe toţi actorii implicaţi în susţinerea
sportului călărăşean şi pe toţi sportivii
şi antrenorii care promovează
municipiul Călăraşi în competiţiile la
care participă şi de la care se întorc, nu
de puţine ori, cu rezultate
excepţionale!
Aceste rezultate apropie din ce în ce mai
mulţi copii de sport, fiindu-le oferite
modele şi motive să creadă că pot
performa în disciplina sportivă pe care şi-au
ales-o să practice, că pot să-şi atingă

obiectivele, prin muncă, dăruire, disciplină.
Această emulaţie sportivă creată, aşa cum
spuneam, în rândul copiilor, în ultimii ani,
confirmă că alegerea susţinerii financiare
din bugetul local a unor discipline sportive
care au performat şi performează în
competiţii naţionale şi internaţionale a fost
una corectă. Consiliul local şi Primăria
Călăraşi au oferit şi oferă finanţare către
handbalul masculin, futsal, fotbal, handbal
feminin (junioare), baseball, Clubul Sportiv
Municipal, Clubul Sportiv Şcolar.
O ramură sportivă în care Consiliul Local
Călăraşi şi Primăria Municipiului Călăraşi
vor investi mai mult anul acesta este cea a
handbalului feminin. Pe lângă finanţarea
câştigată cu proiectul ”H.A.I. L.A. S.P.O.R.T.”
pe Legea 350, finanţare ce asigură
participarea la competiţii naţionale a două
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grupe de vârstă (chirii, transport, onorarii
etc) şi care se ridică la 50.000 de lei, Clubul
Sportiv Danubius Călăraşi, unde sunt
înscrise peste 100 de fete cu vârste
cuprinse între 8 şi 18 ani, a câştigat o altă
finanţare (ce se ridică la 170.000 de lei), pe
Legea 69, cu proiectul ”D.A.
P.E.R.F.O.R.M.A.N.Ţ.E.I.”. Este vorba de
susţinerea participării în anul competiţional
2019/2020 a echipei de senioare CS
Danubius Călăraşi, care joacă, pentru al
treilea an consecutiv, în Divizia Naţională.
Contractul de finanţare a fost semnat de
curând, în urma unei Hotărâri a Consiliului
local, şi reprezintă o gură de oxigen
importantă pentru echipa de fete care
reprezintă handbalul feminin călărăşean la
competiţiile naţionale. Mult succes, fetelor,
în acest an competiţional!
Sursa Facebook Primăria Municipiului
Preluarea integralã
sau parţialã a
materialelor
cuprinse în ARENA,
fãrã acordul scris al
conducerii redacţiei
se va pedepsi
conform legii.
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Consiliul Judeţean continuă
dotarea IJSU Călăraşi

Preşedintele Consiliului Judeţean
Călăraşi, Vasile Iliuţă, a înmânat,
recent, cheile macaralei de 60 de
tone Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă Călăraşi.
Achiziţia, în valoare de 500.000 de euro
(fără TVA), face parte din proiectul
MANAGEMENTUL DE RISC SI PROTECTIA
LA INUNDAŢII IN REGIUNILE
TRANSFRONTALIERE CALARASI- Polski
Trambesh, Bulgaria. Valoarea totală

proiect este de 3.853. 515, 63 euro, din
care contribuţia Consiliului Judeţean
este de 2.794.779, 66 euro.
Tot în cadrul aceluiaşi proiect a fost
achiziţionat şi un sistem informatic
integrat pentru managementul
situaţiilor de urgenţă cu o valoare de
1.165.000 euro.
Sistemul informatic implementat este un
instrument pentru gestionarea integrată
a situaţiilor de urgenţă în judeţul
Călăraşi, care permite prognozarea,
cunoaşterea şi monitorizarea riscurilor

(ameninţări, vulnerabilităţi şi impact).
Sistemul informatic este o platformă
colaborativă care asigură un
management inter-instituţional integrat
la nivelul întregii regiuni. În urma
implementării populaţia judeţului
beneficiază de acţiuni de prevenire şi
gestionare a riscurilor, de măsuri de
prevenire şi protecţie împotriva
inundaţiilor prin simulări 3D de înaltă
precizie. Sistemul uneşte capabilităţile
soluţiilor geospaţiale, cu cele de
coordonare a evenimentelor şi
intervenţiilor, pentru scăderea timpului
de răspuns şi optimizarea intervenţiei la
evenimentele din regiune.
Cu ajutorul sistemului informatic sunt
gestionate unitar toate informaţiile
necesare luării deciziilor oferind o
imagine de ansamblu pentru fiecare
instituţie colaboratoare.
În cazul unei intervenţii, ISU Călăraşi
dispune de informaţii actualizate cu
privire la starea drumurilor oferite de CJ
Călăraşi, prin care este calculat traseul
optim de intervenţie. Echipajele de
intervenţie transmit live de la faţa
locului cu ajutorul aplicaţiei mobile
facilitând cunoaşterea situaţiei în timp
real şi luarea de decizii în cunoştinţă de
cauză.
Creat unitar, sistemul implementat
permite integrarea tuturor activităţilor
curente din cadrul ISU Călăraşi si SC
Drumuri şi Poduri (aflată în subordinea
Consiliului Judeţean Călăraşi ).

n
Consiliul Judeţean Călăraşi

A fost semnat contractul de lucrări pentru modernizarea DJ 403!
Luni dimineaţă, la sediul Consiliului Judeţean, preşedintele
Vasile Iliuţă a semnat contractul de finanţare a lucrărilor de
proiectare şi execuţie pentru obiectivul DJ 403 între DN 31
(Mânăstirea) – Luica – DN 4 (Şoldanu) – Radovanu (DJ 411)
KOM 0+000 – KM 34+800. „Preşedintele Consiliului Judeţean
Călăraşi, Vasile Iliuţă, alături de reprezentanţi ai aparatului
de specialitate, a semnat un nou contract de lucrări pentru
modernizarea drumurilor judeţene. Vorbim despre DJ 403
Mânăstirea-Luica-Şoldanu- Radovanu, un segment de drum
aşteptat pentru reabilitare de comunitatea din zonă. Ne
ţinem de treabă!” este mesajul postat pe pagina oficială de
Facebook a Consiliului Judeţean.
Valoarea totală a investiţiei, potrivit Hotărârii adoptate în
martie 2017 este de 59.357.184,26 lei (inclusiv TVA) din care
C+M: 54.943.568,42 lei (inclusiv TVA) şi va fi suportată din
fonduri guvernamentale în cadrul Programului Naţional de
Dezvoltare Locală 2. Cofinanţarea din bugetul propriu al

Donaţie de 35 de
mii de euro făcută
SJU Călăraşi de
familia Iliuţă!

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,
Vasile Iliuţă şi familia sa au făcut miercuri au
făcut un gest nobil făcând o donaţie Spitalului
Judeţean Călăraşi, prin intermediul firmei
ILDU SRL. Concret, au fost achiziţionate nu
mai puţin de 35 de paturi moderne,
confortabile a căror valoare este cifrată la 35
de mii de euro.
„Un bine se face în linişte, însă vreau ca familia mea să
fie un exemplu pentru oamenii de afaceri din judeţul
Călăraşi. De astăzi, alături de Asociatia Salvaţi Copiii şi
de domnul Marius Căprilă, m-am inscris pe lista
"oamenilor faptelor bune" de la Spitalul Judeţean
Călăraşi. Familia mea, prin SC ILDU, a donat 35 de paturi
noi, moderne, confortabile, în valoare de 35.000 de
euro.
Pe lângă investiţiile pe care Consiliul Judeţean Călăraşi le
derulează la unitatea spitalicească, şi noi putem
contribui la sporirea confortului pacienţilor. Lista
rămâne deschisă!” a scris ulterior pe pagina personală
de Facebook, liderul CJ Călăraşi.

judeţului este de 1.116.147,40 lei (inclusiv TVA).
Lungimea drumului este de 33.465 ml iar durată estimată de
realizare a investiţiei este de 24 de luni.

„Mănuşa” a fost aruncată. Să vedem cine va fi următorul
politician „de marcă”, disponibil să „reitereze” un astfel
de gest.

Consiliul Judeţean continuă
finanţarea sportului călărăşean

n
BEJ Călăraşi / Alegeri Prezidenţiale Turul 1

Iohannis - 40.762 voturi (37,61%); Dăncilă - 34.509
voturi (31,84%); Diaconu - 10.100 voturi (9,32%)
În primul tur al alegerilor prezidenţiale, programate
duminică, 10 noiembrie, în judeţul Călăraşi, pe primul
loc s-a situat Klaus Iohannis, candidatul susţinut de
PNL cu 40.762 de voturi (37,61%). Pe locul 2 se află
Viorică Dăncilă, susţinută de PSD cu 34.509 de voturi
(31,84%) iar pe 3 Mircea Diaconu cu 10.100 de voturi
(9,32%). Dan Barna, candidatul susţinut de USR PLUS
a obţinut 9.931 de voturi (9,16%). Numărul voturilor
valabil exprimate a fost de 108.365.
n
Judeţul Călăraşi / Primul tur alegeri prezidenţiale
Nr. total al alegătorilor care s-au prezentat la urne:
109.153
Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la
urne, înscrişi în lista electorală permanentă: 95.499
Numărul total al alegătorilor care au votat pe lista
suplimentară: 14.913

Numărul total al alegătorilor care au votat utilizând
urna mobilă: 518
Numărul total al voturilor valabil exprimate: 108.365
Numărul voturilor nule: 2.565
n
Rezultatele obţinute de candidaţi: Klaus Iohannis –
40.762 voturi (37,61%); Theodor Paleologu – 3.995
voturi (3,68%); Dan Barna – 9.931 voturi (9,16%);
Kelemen Hunor – 367 de voturi (0,33%); Viorica
Dăncilă – 34.509 voturi (31,84%); Cătălin Ivan – 420
voturi (0,38%); Ninel Peia – 488 voturi ((0,45%);
Constantin Popescu – 447 voturi (0,41%); John Ion
Banu – 360 voturi (0,33%); Mircea Diaconu – 10.100
voturi (9,32%); Bogdan Stanoevici – 487 voturi
(0,44%); Ramona Ioana Bruynseels – 3.320 voturi
(3,06%); Viorel Cataramă – 735 voturi (0,67%) ;
Alexandru Cumpănaşu – 2.444 voturi (2,25%).

Prin proiectul D.A.
P.E.R.F.O.R.M.A.N.Ţ.E.I am
achiziţionat echipament sportiv de
ultimă generaţie pentru 40 de
handbaliste ale Clubului Sportiv
Danubius Călăraşi. Geanta pentru
echipament, în valoare de 1.500 de
lei, conţine de la minge şi jambiere
până la trening şi tricouri, toate cu
scopul de a sprijini performanţa

fetelor.
Preşedintele Consiliului Judeţean
Călăraşi, Vasile Iliuţă, a felicitat
sportivele pentru evoluţia
spectaculoasă din ultimii ani şi
printr-o strângere de mână le-a
asigurat de toată implicarea sa.
Sursa Facebook
Consiliul Judeţean Călăraşi

