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km foarte puţini rulaţi. Sunt dotate 
corespunzător astfel încât să 
intervenim prompt în situaţiile crtice.”
Iliuţă a mai adăugat că pentru anul 
2020, obiectivul major al CJ Călăraşi 
este dotarea societăţii Drumuri şi 
Poduri SA cu o staţie de asfalt 
modernă. „Pentru 2020, ne dorim un 
singur lucru. Să venim cu o staţie de 
asfalt modernă. SC Drumuri şi Poduri 
a achiziţionat un teren de 6 ha, situate 
în spatele fostei societăţi Consid. Vom 
lua toate documentele legale, 
Certificatul de urbanism, PUZ-ul, etc, 
şi să montăm apoi staţia de asfalt care 
să-şi desfăşoare activitatea în 
parametric legali” a mai precizat Iliuţă.

48 de autoutilaje vor 
interveni în cazul unor 

situaţii critice
Directorul societăţii Drumuri şi Poduri, 

Preşedintele Consiliului Judeţean, realizate cu proiect tehnic, cu licitatie, Cristian Niţu a trecut în revistă dotarea 
Vasiule Iliuţă, a vorbit, luni, despre etc şi care întârzia repararea parcului auto de intervenţie 
pregătirea de iarnă a parcului auto de drumurilor. Nu întâmplător am ajuns menţionând că peste 1000 de tone de 
intervenţie pentru a menţine la 35 de km, ci cu echipa din CJ care a 

material antiderapant au fost stocate. practicabilă şi în condiţii de siguranţă înţeles că trebuie să intervenim cu 
“Avem un număr de 48 de autoutilaje reţeaua de drumuri judeţene, investiţii rapide. În acest sens, am 
din care 29 sunt proprii. Avem 7 freze activitate iniţiată deja de SC Drumuri şi majorat în două rânduri capitalul 
performante, vole, buldoexcavatoare Poduri SA, trecând în revistă şi bilanţul social al SC Drumuri şi Poduri. Această 
închiriate care vor intervene acolo activităţii acestei societăţi de la majorare a fost necesară datorită 
unde va fi necesar. Materialul preluarea mandatului său din 2016 modernizării parcului auto prin 
antiderapant va fi de mai bună încoace. „Este al 4-lea an în care achiziţionarea de maşini 8X4, 
calitate, proprţia sare – nisip fiind 50 – împreună cu colegii din cadrul autobasculante, freze, vole, 
50%. Deja am creat un stoc de peste Direcţiei de Infrastructură ne ocupăm autoutilitare, tractoare, sărăriţe, etc. 
1000 de tone, urmează să-l ducem în de deszăpezirea drumurilor judeţene. Am găsit 16 utilaje de producţie 

În 2016, la preluarea mandatului câteva puncte critice Budeţti, românească cu care se intervennea pe 
realizam asfaltarea doar a 10 km de Fundulea, Luica. La mânăstirea s-a drumurile judeţene. Astăzi ele nu mai 
drumuri judeţene, astăzi am ajuns la construit un deposit special ca să există şi am ajuns să deţinem astăzi 30 
35. Am găsit o soluţie bună în ferim de intemperii materialul de utilaje mai performante” a declarat 
legislaţia existentă care ne-a permis să antiderapant şi să nu-l mai folosim în în cadrul unei conferinţe de presă 
ne mărim activitatea. E vorba de stare umedă. Sper să nu avem totuşi preşedintele Vasile Iliuţă care a 
îmbunătăţirea bituminoasă care evenimente deosebite” a punctat continuat „Pentru deszăpezire, am 
înlocuieşte varianta de drumuri directorul SC Drumuri şi Poduri SA.decis să luăm maşini de la armată, cu 

După ce au fost sistate la sfârşitul lunii august ca urmare 
a unei notificări transmise Consiliului Judeţean de către 
Primăria Călăraşi, lucrările privind reabilitarea şi 
modernizarea drumui de acces în municipiu pe la 
Siderca dinspre Piscicola ar putea fi reluate în primăvara 
anului viitor. Anunţul a fost făcut de preşedintele CJ 
Călăraşi, Vasile Iliuţă care a menţionat că în urma 
discuţiilor purtate cu primarul Dan Drăgulin a fost 
identificată şi soluţia...salvatoare. „Soluţia este simplă. 
Am vorbit cu domnul primar Drăgulin şi soluţia a fost 
să luăm cele două avize pe care le-a indicat 
Inspectoratul de Stat în Construcţii – Regionala 
Prahova şi să redepunem apoi documentaţia. Sperăm 
ca în următoarele două luni să obţinem Avizele de la 
Armată şi Drumuri Naţionale. Lucrările ar putea începe 
în primăvara anului viitor” a spus Iliuţă, luni, într-o 
conferinţă de presă.

Drumul uzinal a devenit toată vară motiv de gâlceavă 
între Primărie şi Consiliul Judeţean încheiat chiar cu 
depunerea de către reprezentanţii Primăriei a unei 
plângeri penale pe numele conducerii CJ.

Pe 27 august, primarul Drăgulin a transmis o Notificare 
Consiliului Judeţean în care se specifica faptul că 
„Urmare a controlului efectuat de către Inspectoratul de 
Stat în Construcţii – Inspectoratul Regional în Construcţii 
Sud Muntenia – CCCUATAC la Direcţia de Urbanism (nr. 
din cadrul Primăriei!) s-a dispus neemiterea autorizaţiei 
de construire în baza certficatului de urbanism nr. 401 / 
09.07.2019. Având în vedere cele prezentate mai sus, vă 
restituim documentaţia depusă în vederea emiterii 
autorizaţiei de construire pentru obiectivul 
„Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a drumului 
judeţean 306A în vederea accesului în municipiul 
Călăraşi”. Adică în...coadă de peşte! Bine c-a venit iarna 
şi odată cu ea şi soluţia magică!

Primul eveniment ce face parte din  programul 
sărbătorilor de iarnă în municipiul Călăraşi este 
deschiderea patinoarului în aer liber, urmat de 
multe alte surprize plăcute ce vor fi anunţate 
din timp.

Patinoarul, amplasat în parcarea primăriei pe o 
suprafaţă de 300 metri pătraţi, va fi deschis în 
fiecare zi, în perioada 30 noiembrie 2019 – 30 
ianuarie 2020, între orele 10.00 - 22.00, cu 
excepţia zilelor de 25 decembrie 2019, 31 
decembrie 2019 şi 1 ianuarie 2020 când va fi 
închis. Programul de funcţionare se poate 
modifica în funcţie de evoluţia condiţiilor 
meteorologice, precum şi de solicitările privind 
utilizarea pistei.

Patinele se pot închiria la tariful de 5 lei/oră, pe 
baza unui act de identitate, taxa fiind similară ca 
cea din anii trecuţi.

Anul acesta sunt puse la dispoziţia doritorilor 100 
de perechi de patine.

BIROUL DE PRESĂ

Primăria Călăraşi intenţionează să lei la care se adaugă TVA în sumă de parametri specifici investiţiei rezultate în 
investească în modernizarea unor străzi 2.481.781,29 lei din care C+M este de urma realizării lucrărilor de intervenţie 
din cartierul Mircea Vodă. În acest sens, 12.098.006,77 lei la care se adaugă TVA în sunt:
consilierii locali au votat în cadrul unei sumă de 2.298.621,29 lei. Străzile care fac Lungime străzi analizate: 8.157,38 metri
şedinţe ordinare de plen Proiectul de obiectul investiţiei sunt: Ciocârliei, Digului, 

Lungime străzi de modernizat: 8.034,28 
hotărâre privind aprobarea indicatorilor Luceafărului, Pescăruş, Aleea Canalului, G-

metri
tehnico-economici pentru obiectivul de ral Constantin Pantazi, Macului, 

Lăţime parte carosabilă: 3,00 – 7,00investiţii –,,Modernizare străzi în Cartierul Muşeţelului, Prel. Luceafărului, Prel. Mihai 
Mircea Vodă, municipiul Călăraşi – Lot 2”. Viteazu, Prel. Panduri, Sulfinei şi Zăvoiului. Suprafaţă parte carosabilă modernizată 

inclusiv parcări: 54.065 mp.Valoarea investiţiei este de 13.195.084,84 Principalele caracteristici tehnice şi 

Luni, 2 decembrie 2019, la sediul Primăriei 
Municipiului Călăraşi, primarul Daniel 
Ştefan Drăgulin şi directorul ADR Sud 
Muntenia, Liviu Muşat, au semnat primul 
contract de finanţare europeană pe Axa 4.1 
a POR 2014-2020 din Regiunea Sud 
Muntenia. Este vorba de proiectul cu titlul 
”Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiul Călăraşi  prin modernizarea  
infrastructurii căilor de rulare a 
transportului public local”.
Valoarea proiectului este de 9,35 milioane 
Euro (43.419.721,02 lei inclusiv TVA,) din 
care cofinanţarea Municipiului Clăraşi este 
în procent de 2% - 868.394,39 lei inclusiv 
TVA;
Se vor executa lucrări de modernizare a 
infrastructurii, după cum urmează:
- pe str. Prelungirea Bucureşti (zona 
SIDERCA – B-dul Cuza Vodă): lungime - 
2.575 m, suprafaţă carosabilă - 46.039 mp, 
suprafaţă trotuare – 26.960 mp, suprafaţă 
spaţii verzi – 11.0388,90 mp, lungimea 

Nord precum şi intersectia str. Griviţa cu şi  11 pe str. Bucureşti) formate din vitrină benzilor dedicate transportului public – 
str. Bucuresti vor fi reconfigurate prin iluminată, acoperiş cu panouri fotovoltaice, 5.150 m;
realizarea unor intersecţii giratorii cu câte 3 banca cu încarcare USB, iluminat - pe str. Bucureşti (B-dul Cuza Vodă -  limita 
ramuri, sensurile de circulaţie la ambiental, panou de afisaj pentru UAT spre comuna Modelu): lungimea de 
intrare/ieşire din intersecţie fiind delimitate informarea călătorilor);3.925 m, suprafaţă carosabil  - 49.842 mp, 
cu insule separatoare; suprafaţă trotuare – 18.928 mp, suprafaţă - va fi realizată canalizaţia necesara 
- de asemenea, intersecţia str. Bucureşti cu spaţii verzi – 7.480 mp, suprafaţa pistelor infrastructurii de comunicaţii a sistemelor 
Varianta Nord (str. Rocadei) se va de biciclete – 3.335 mp cu o lungime de inteligente de transport  care vor fi 
reconfigura prin realizarea unui sens 3.925 m (de la intersectia str. Bucureşti cu implementate in aria de intervenţie, 
giratoriu cu 3 ramuri, sensurile de circulaţie str. Doina până la limita UAT către comuna respectiv:
la intrare/ieşire din intersecţie fiind Modelu); între intersecţiile cu str. - sistem de management al traficului;
delimitate cu insule separatoare; Dorobanţi şi respectiv Aurora, pe partea - sistem de informare a a călătorilor în 
amenajarea acestui sens giratoriu nu face stângă a străzii se vor amenaja 300 spaţii de staţii;
obiectul prezentului proiect, dar urmează a parcare pentru riverani, dintre care 13 

- sistem de supraveghere video;se corela cu acesta;locuri vor fi, exclusiv, pentru persoanele cu 
- sistem de ticketing (componenta locală);dizabilităţi; - sunt prevazute 17 staţii de transport 

BIROUL DE PRESĂ public inteligente (6 pe str. Prel. Bucuresti - intersecţia str. Prel. Bucureşti cu Varianta 

Lucrările de asfaltare a Drumul 
Judeţean 304 care leagă DN 3 de DN 3A 
între localităţile Plevna şi Dâlga au fost 
finalizate, miercuri având loc şi recepţia 
acestuia. La eveniment a participat 
preşedintele Consiliului Judeţean, 
Vasile Iliuţă precum şi reprezentanţii 
celor 3 UAT-uri, Lupşanu, Vlad Ţepeş şi 
respective Dor Mărunt, pe a căror rază 
teritorială se întinde acest drum pe o 
lungime de circa 8 km. 

Lucrările demarate pe 9 iulie au fost efectuate de 
face deplasarea, de-acum, în condiţii optime SC Drumuri şi Poduri SA, investiţia fiind estimată 
către bazele de la Dor Mărunt, respectiv Dragoş la 5,4 milioane lei, fondurile fiind asigurate în 
Vodă. Vă mulţumesc domnule preşedinte şi întregime din bugetul Judeţului.
sperăm ca în următorii ani să mai inauguraţi alţi 

„Ne aflăm în faţa unui alt obiectiv asumat şi 10, 15, 20 de km.” a susţinut primarul Victor 
finalizat de echipa Consiliului Judeţean. Drumul Manea.
Judeţean 304 face legătura între Plevna – Mihai 

Şi primarul comunei Dor Mărunt, Ion Iacomi, şi-a Viteazu şi Dâlga. E un drum de circa 8 km care 
exprimat satisfacţia faţă de finalizarea acestei traversează 3 UAT-uri, valoarea lucrărilor de 
investiţii amintind că primele lucrări de asfaltare fiind de 5,4 milioane lei, bani proveniţi 
reabilitare au avut loc încă din anul 1996. „E un din bugetul Judeţului. Societatea Drumuri şi 
drum foarte important pentru noi. Acest drum a Poduri SA a fost cea care a realizat lucrările. În 
fost pietruit prima dată în 1996. Ştiu acest lucru ceea ce ne priveşte am finalizat încă o 
pentru că parlamentarul care a adus finanţarea, promisiune pe care am făcut-o în urmă cu 3 ani 
domnul Pavelescu, de la PNŢCD, era din comuna şi jumătate. Obiectivul nostru major este să 
noastră. Îi mulţumesc preşedintelui Iliuţă că s-a modernizăm cele 120 de km de drumuri de 
ţinut de promisiune. Sincer vă spun, nu prea pământ pe care judeţul încă le mai are. O vom 
credeam că va fi asfaltat. Acest drum face face cu aceeaşi responsabilitate şi determinare 
legătura între DN 3 şi DN 3A. Aş vrea să mai şi anul viitor dar şi în mandatul 2020-2024” a 
precizez că la capătul acestui drum, în declarat preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă.
localitatea Dâlga se află şi o staţie de cercetare 

Primarul comunei Lupşanu, Victor Manea a a ICCPT Fundulea iar accesul se va face mult mai 
subliniat importanţa ajutorului dat de Consiliul lejer. Acolo au loc periodic multe evenimente” a 
Judeţean în finalizarea acestei investiţii atât de subliniat Ion Iacomi.
necesară nu doar locuitorilor din cele 3 comune. 
„Ajutorul dumneavoastră este substanţial În 2019, potrivit preşedintelui Iliuţă, au fost 
pentru că de acest drum beneficiază nu doar modernizaţi nu mai puţin de 35 de kilometri de 
locuitorii din cele 3 comune. Pe DJ 304 se poate drumul judeţean cu resurse proprii.

n Călăraşi

Convocaţi la finalul lunii noiembrie, în şedinţă ordinară de plen, 
consilierii locali au votat, printre altele, şi Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii - ,,Înfiinţare Creşă în municipiul Călăraşi”. Este o investiţie 
necesară pentru care Primăria speră să identifice cât mai repede şi 
sursa de finanţare. Valoarea obiectivului este de 2.660.365,37 lei la 
care se adaugă TVA în cuantum de 501.031,31 lei din care C+M este de 
2.123.499,57 lei la care se adaugă TVA în sumă de 403.464,92 lei.

Lucrarea se va realiza pe strada Independenţei, Nr. 22, acolo unde pe o 
suprafaţă de 6.891 mp sunt amplasate 4 construcţii cu regim de 
înaălţime parter, respectiv corpurile C1, C2, C3 şi C4 însumând o 
suprafaţă construită de 874 mp. Noua construcţie va fi amplasată pe 
latura de sud a lotului, diametral opusă străzii aflată pe latura de nord, 
de unde se face şi accesul în incintă. Construcţia rezultată va avea un 
regim de înălţime parter+etaj. 

Investiţia are ca obiectiv realizarea unei construcţii destinate unei creşe 
cu 2 grupe.

Consilierii locali au aprobat în ultima şedinţă de plen 
Proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de 
,,Cetăţean de onoare” al municipiului Călăraşi domnului 
doctor Pahomeanu Mihai, iniţiat de consilierul PDS, 
Nicolae Dragu.

Mihai Pahomeanu s-a născut la Călăraşi pe 21 octombrie 
1945. Absolvent al Facultăţii de Medicină Generală Cluj, în 
1969. În 1975 este numit medic principal de specialitate 
chirurgie generală în cadrul Spitalului Judeţean Călăraşi. În 
1983 a obţinut titlul de doctor în ştiinţe medicale. A 
devenit director al Spitalului Judeţean în 1996. S-a 
pensionat în 2015 însă şi-a continuat activitatea în cadrul 
Cabinetului individual din Policlinica 2 Călăraşi.

Cealaltă propunere, Ioan Stăncescu, iniţiată tot de 
consilierul Nicolae Dragu nu a întrunit voturile aleşilor 
locali.

Conducerea Primăriei Călăraşi a anunţat vineri pe 
pagina oficială de Facebook a instituţiei 
deschiderea în Centrul oraşului, a Căsuţei lui Moş 
Crăciun. 

„Am pregătit, pentru acest an, un loc cald şi 
primitor pentru Moş Crăciun care îşi doreşte cât 
mai multe vizite din partea copiilor.

Căsuţa lui Moş Crăciun se deschide vineri, 13 
decembrie, în centrul oraşului, cu următorul 
program:

13 decembrie – între orele 16.30 şi 19.00

14 şi 15 decembrie – între orele 11.00 şi 19.30

Între 16 şi 20 decembrie – între orele 16.30 şi 
19.00

21 şi 22 decembrie – între orele 11.00 şi 19.30

23 decembrie – între orele 16.30 şi 19.00

În Ajun de Crăciun, pe 24 decembrie – între orele 
11.00 şi 13.00” este mesajul transmis pe 
Facebook.

Consilierii judeţeni au votat, în unanimitate, vineri, în cadrul unei şedinţe 
ordinare de plen Hotărârea privind aprobarea numărului şi cuantumului 
burselor sociale pe criterii medicale acordate elevilor Şcolii Gimnaziale 
Speciale nr.1 Călăraşi pentru anul şcolar 2019-2020.
Potrivit iniţiatorului Hotărârii, preşedintele CJ, Vasile Iliuţă, se vor acorda nu 
mai puţin de 62 de burse sociale pe criterii medicale, cuantumul uneia fiind 
de 200 lei lunar.
Bursele sociale pe criterii medicale se acordă în fiecare an şcolar, pe 
perioada cursurilor şcolare, dar şi pe perioada vacanţelor şcolare dacă 
beneficiarii au promovat anul şcolar sau la sfârşitul anului şcolar, dacă sunt 
corigenţi la o singură disciplină de învăţământ şi au media anuală 10 la 
purtare sau calificativul ”foarte bine”.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 3 din 11.01.2017 a fost 
înfiinţată Şcoala Gimnazială Specială nr.1 Călăraşi pentru copii cu cerinţe 
educaţionale speciale. Conform prevederilor Ordinului MECTS nr. 5576/2011 
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat, elevii cu cerinţe educaţionale speciale 

Consilierii judeţeni şi-au dat acordul ca Şcoala exponenţială este, aşadar, un nou 
Biblioteca Judeţeană „Alexandru concept de pedagogie ce stimulează 
Odobescu” să implementeze în perioada interesul, curiozitatea, învăţarea 
următoare proiectul educaţional accelerată şi creativitatea elevilor, cu 
„Înfiinţare şi dotare SmartLab 4.0” ajutorul tehnologiei. Este viziunea de 
aprobând finanţarea acestuia care se va modernizare a învăţământului din judeţul 
realiza din bugetul propriu al Judeţului Călăraşi, prin proiectul SmartLab 4.0. 
pentru anul 2020 prin alocarea sumei de Laboratorul digital inteligent va fi dotat cu 
285 de mii de lei. ochelari de realitare virtuală, roboţi 

educaţionali, imprimante 3D monocromă „Beneficiarii acestui proiect vor avea 
şi color, scannere 3D, tablă interactivă, posibilitatea să experimenteze, de pildă, 
pixuri 3D. SmartLab reprezintă construcţia interiorul unei nave cosmic şi a 
unei alternative curriculare pentru microgravitaţiei în VR ori să intre în corpul 
învăţare pentru că alfabetizarea digitală şi uman şi să descopere vasele de sânge, 
tehnologică este azi la fel de necesară ca şi globulele roşii sau leucocitele, epiderma, 
alfabetizarea funcţională” se arată în celulele şi nucleul, atomul şi ADN-ul, 
Referatul de aprobare a Hotărârii privind sistemul nervos şi osos, copii pot deveni 
aprobarea implementării de către într-o secundă turişti virtuali în lumea asta 
Biblioteca Judeţeană „Alexandru mare şi spectaculoasă şi pot vedea Marele 
Odobescu” a proiectului educaţional Zid chinezesc sau deşertul Saharian, 
„Înfiinţare şi dotare SmartLab 4.0”Amazonul sau Nilul.

Patinoarul în aer liber 
revine la Călăraşi 
şi iarna aceasta!

S-a deschis Căsuţa 
lui Moş Crăciun!

n Călăraşi

S-a semnat contractul de finanţare europeană 
a proiectului de modernizare a străzii Bucureşti

n Călăraşi

Primăria intenţionează să construiască 
o creşă pe str. Independenţei

Doctorul Mihai Pahomeanu, 
cetăţean de onoare 

al municipiului Călăraşi

Consilierii locali au aprobat indicatorii tehnico - economici pentru 
obiectivul privind modernizarea unor străzi din cartierul Mircea Vodă

CJ Călăraşi: Lucrările de asfaltare 
a DJ 304 au fost finalizate!

n CJ Călăraşi

Vasile Iliuţă: Parcul auto de 
intervenţie a fost modernizat!

n CJ Călăraşi

Lucrările de modernizare 
a drumului de acces în 

Călăraşi dinspre Piscicola 
ar putea fi reluate în 

primăvara anului viitor

Consilierii judeţeni au aprobat acordarea de 
burse sociale elevilor Şcolii Gimnaziale 

Speciale nr.1 Călăraşi pentru anul şcolar în curs

Biblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu” 
va implementa proiectul educaţional 

„Înfiinţare şi dotare SmartLab 4.0”
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km foarte puţini rulaţi. Sunt dotate 
corespunzător astfel încât să 
intervenim prompt în situaţiile crtice.”
Iliuţă a mai adăugat că pentru anul 
2020, obiectivul major al CJ Călăraşi 
este dotarea societăţii Drumuri şi 
Poduri SA cu o staţie de asfalt 
modernă. „Pentru 2020, ne dorim un 
singur lucru. Să venim cu o staţie de 
asfalt modernă. SC Drumuri şi Poduri 
a achiziţionat un teren de 6 ha, situate 
în spatele fostei societăţi Consid. Vom 
lua toate documentele legale, 
Certificatul de urbanism, PUZ-ul, etc, 
şi să montăm apoi staţia de asfalt care 
să-şi desfăşoare activitatea în 
parametric legali” a mai precizat Iliuţă.

48 de autoutilaje vor 
interveni în cazul unor 

situaţii critice
Directorul societăţii Drumuri şi Poduri, 

Preşedintele Consiliului Judeţean, realizate cu proiect tehnic, cu licitatie, Cristian Niţu a trecut în revistă dotarea 
Vasiule Iliuţă, a vorbit, luni, despre etc şi care întârzia repararea parcului auto de intervenţie 
pregătirea de iarnă a parcului auto de drumurilor. Nu întâmplător am ajuns menţionând că peste 1000 de tone de 
intervenţie pentru a menţine la 35 de km, ci cu echipa din CJ care a 

material antiderapant au fost stocate. practicabilă şi în condiţii de siguranţă înţeles că trebuie să intervenim cu 
“Avem un număr de 48 de autoutilaje reţeaua de drumuri judeţene, investiţii rapide. În acest sens, am 
din care 29 sunt proprii. Avem 7 freze activitate iniţiată deja de SC Drumuri şi majorat în două rânduri capitalul 
performante, vole, buldoexcavatoare Poduri SA, trecând în revistă şi bilanţul social al SC Drumuri şi Poduri. Această 
închiriate care vor intervene acolo activităţii acestei societăţi de la majorare a fost necesară datorită 
unde va fi necesar. Materialul preluarea mandatului său din 2016 modernizării parcului auto prin 
antiderapant va fi de mai bună încoace. „Este al 4-lea an în care achiziţionarea de maşini 8X4, 
calitate, proprţia sare – nisip fiind 50 – împreună cu colegii din cadrul autobasculante, freze, vole, 
50%. Deja am creat un stoc de peste Direcţiei de Infrastructură ne ocupăm autoutilitare, tractoare, sărăriţe, etc. 
1000 de tone, urmează să-l ducem în de deszăpezirea drumurilor judeţene. Am găsit 16 utilaje de producţie 

În 2016, la preluarea mandatului câteva puncte critice Budeţti, românească cu care se intervennea pe 
realizam asfaltarea doar a 10 km de Fundulea, Luica. La mânăstirea s-a drumurile judeţene. Astăzi ele nu mai 
drumuri judeţene, astăzi am ajuns la construit un deposit special ca să există şi am ajuns să deţinem astăzi 30 
35. Am găsit o soluţie bună în ferim de intemperii materialul de utilaje mai performante” a declarat 
legislaţia existentă care ne-a permis să antiderapant şi să nu-l mai folosim în în cadrul unei conferinţe de presă 
ne mărim activitatea. E vorba de stare umedă. Sper să nu avem totuşi preşedintele Vasile Iliuţă care a 
îmbunătăţirea bituminoasă care evenimente deosebite” a punctat continuat „Pentru deszăpezire, am 
înlocuieşte varianta de drumuri directorul SC Drumuri şi Poduri SA.decis să luăm maşini de la armată, cu 

După ce au fost sistate la sfârşitul lunii august ca urmare 
a unei notificări transmise Consiliului Judeţean de către 
Primăria Călăraşi, lucrările privind reabilitarea şi 
modernizarea drumui de acces în municipiu pe la 
Siderca dinspre Piscicola ar putea fi reluate în primăvara 
anului viitor. Anunţul a fost făcut de preşedintele CJ 
Călăraşi, Vasile Iliuţă care a menţionat că în urma 
discuţiilor purtate cu primarul Dan Drăgulin a fost 
identificată şi soluţia...salvatoare. „Soluţia este simplă. 
Am vorbit cu domnul primar Drăgulin şi soluţia a fost 
să luăm cele două avize pe care le-a indicat 
Inspectoratul de Stat în Construcţii – Regionala 
Prahova şi să redepunem apoi documentaţia. Sperăm 
ca în următoarele două luni să obţinem Avizele de la 
Armată şi Drumuri Naţionale. Lucrările ar putea începe 
în primăvara anului viitor” a spus Iliuţă, luni, într-o 
conferinţă de presă.

Drumul uzinal a devenit toată vară motiv de gâlceavă 
între Primărie şi Consiliul Judeţean încheiat chiar cu 
depunerea de către reprezentanţii Primăriei a unei 
plângeri penale pe numele conducerii CJ.

Pe 27 august, primarul Drăgulin a transmis o Notificare 
Consiliului Judeţean în care se specifica faptul că 
„Urmare a controlului efectuat de către Inspectoratul de 
Stat în Construcţii – Inspectoratul Regional în Construcţii 
Sud Muntenia – CCCUATAC la Direcţia de Urbanism (nr. 
din cadrul Primăriei!) s-a dispus neemiterea autorizaţiei 
de construire în baza certficatului de urbanism nr. 401 / 
09.07.2019. Având în vedere cele prezentate mai sus, vă 
restituim documentaţia depusă în vederea emiterii 
autorizaţiei de construire pentru obiectivul 
„Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a drumului 
judeţean 306A în vederea accesului în municipiul 
Călăraşi”. Adică în...coadă de peşte! Bine c-a venit iarna 
şi odată cu ea şi soluţia magică!

Primul eveniment ce face parte din  programul 
sărbătorilor de iarnă în municipiul Călăraşi este 
deschiderea patinoarului în aer liber, urmat de 
multe alte surprize plăcute ce vor fi anunţate 
din timp.

Patinoarul, amplasat în parcarea primăriei pe o 
suprafaţă de 300 metri pătraţi, va fi deschis în 
fiecare zi, în perioada 30 noiembrie 2019 – 30 
ianuarie 2020, între orele 10.00 - 22.00, cu 
excepţia zilelor de 25 decembrie 2019, 31 
decembrie 2019 şi 1 ianuarie 2020 când va fi 
închis. Programul de funcţionare se poate 
modifica în funcţie de evoluţia condiţiilor 
meteorologice, precum şi de solicitările privind 
utilizarea pistei.

Patinele se pot închiria la tariful de 5 lei/oră, pe 
baza unui act de identitate, taxa fiind similară ca 
cea din anii trecuţi.

Anul acesta sunt puse la dispoziţia doritorilor 100 
de perechi de patine.

BIROUL DE PRESĂ

Primăria Călăraşi intenţionează să lei la care se adaugă TVA în sumă de parametri specifici investiţiei rezultate în 
investească în modernizarea unor străzi 2.481.781,29 lei din care C+M este de urma realizării lucrărilor de intervenţie 
din cartierul Mircea Vodă. În acest sens, 12.098.006,77 lei la care se adaugă TVA în sunt:
consilierii locali au votat în cadrul unei sumă de 2.298.621,29 lei. Străzile care fac Lungime străzi analizate: 8.157,38 metri
şedinţe ordinare de plen Proiectul de obiectul investiţiei sunt: Ciocârliei, Digului, 

Lungime străzi de modernizat: 8.034,28 
hotărâre privind aprobarea indicatorilor Luceafărului, Pescăruş, Aleea Canalului, G-

metri
tehnico-economici pentru obiectivul de ral Constantin Pantazi, Macului, 

Lăţime parte carosabilă: 3,00 – 7,00investiţii –,,Modernizare străzi în Cartierul Muşeţelului, Prel. Luceafărului, Prel. Mihai 
Mircea Vodă, municipiul Călăraşi – Lot 2”. Viteazu, Prel. Panduri, Sulfinei şi Zăvoiului. Suprafaţă parte carosabilă modernizată 

inclusiv parcări: 54.065 mp.Valoarea investiţiei este de 13.195.084,84 Principalele caracteristici tehnice şi 

Luni, 2 decembrie 2019, la sediul Primăriei 
Municipiului Călăraşi, primarul Daniel 
Ştefan Drăgulin şi directorul ADR Sud 
Muntenia, Liviu Muşat, au semnat primul 
contract de finanţare europeană pe Axa 4.1 
a POR 2014-2020 din Regiunea Sud 
Muntenia. Este vorba de proiectul cu titlul 
”Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiul Călăraşi  prin modernizarea  
infrastructurii căilor de rulare a 
transportului public local”.
Valoarea proiectului este de 9,35 milioane 
Euro (43.419.721,02 lei inclusiv TVA,) din 
care cofinanţarea Municipiului Clăraşi este 
în procent de 2% - 868.394,39 lei inclusiv 
TVA;
Se vor executa lucrări de modernizare a 
infrastructurii, după cum urmează:
- pe str. Prelungirea Bucureşti (zona 
SIDERCA – B-dul Cuza Vodă): lungime - 
2.575 m, suprafaţă carosabilă - 46.039 mp, 
suprafaţă trotuare – 26.960 mp, suprafaţă 
spaţii verzi – 11.0388,90 mp, lungimea 

Nord precum şi intersectia str. Griviţa cu şi  11 pe str. Bucureşti) formate din vitrină benzilor dedicate transportului public – 
str. Bucuresti vor fi reconfigurate prin iluminată, acoperiş cu panouri fotovoltaice, 5.150 m;
realizarea unor intersecţii giratorii cu câte 3 banca cu încarcare USB, iluminat - pe str. Bucureşti (B-dul Cuza Vodă -  limita 
ramuri, sensurile de circulaţie la ambiental, panou de afisaj pentru UAT spre comuna Modelu): lungimea de 
intrare/ieşire din intersecţie fiind delimitate informarea călătorilor);3.925 m, suprafaţă carosabil  - 49.842 mp, 
cu insule separatoare; suprafaţă trotuare – 18.928 mp, suprafaţă - va fi realizată canalizaţia necesara 
- de asemenea, intersecţia str. Bucureşti cu spaţii verzi – 7.480 mp, suprafaţa pistelor infrastructurii de comunicaţii a sistemelor 
Varianta Nord (str. Rocadei) se va de biciclete – 3.335 mp cu o lungime de inteligente de transport  care vor fi 
reconfigura prin realizarea unui sens 3.925 m (de la intersectia str. Bucureşti cu implementate in aria de intervenţie, 
giratoriu cu 3 ramuri, sensurile de circulaţie str. Doina până la limita UAT către comuna respectiv:
la intrare/ieşire din intersecţie fiind Modelu); între intersecţiile cu str. - sistem de management al traficului;
delimitate cu insule separatoare; Dorobanţi şi respectiv Aurora, pe partea - sistem de informare a a călătorilor în 
amenajarea acestui sens giratoriu nu face stângă a străzii se vor amenaja 300 spaţii de staţii;
obiectul prezentului proiect, dar urmează a parcare pentru riverani, dintre care 13 

- sistem de supraveghere video;se corela cu acesta;locuri vor fi, exclusiv, pentru persoanele cu 
- sistem de ticketing (componenta locală);dizabilităţi; - sunt prevazute 17 staţii de transport 

BIROUL DE PRESĂ public inteligente (6 pe str. Prel. Bucuresti - intersecţia str. Prel. Bucureşti cu Varianta 

Lucrările de asfaltare a Drumul 
Judeţean 304 care leagă DN 3 de DN 3A 
între localităţile Plevna şi Dâlga au fost 
finalizate, miercuri având loc şi recepţia 
acestuia. La eveniment a participat 
preşedintele Consiliului Judeţean, 
Vasile Iliuţă precum şi reprezentanţii 
celor 3 UAT-uri, Lupşanu, Vlad Ţepeş şi 
respective Dor Mărunt, pe a căror rază 
teritorială se întinde acest drum pe o 
lungime de circa 8 km. 

Lucrările demarate pe 9 iulie au fost efectuate de 
face deplasarea, de-acum, în condiţii optime SC Drumuri şi Poduri SA, investiţia fiind estimată 
către bazele de la Dor Mărunt, respectiv Dragoş la 5,4 milioane lei, fondurile fiind asigurate în 
Vodă. Vă mulţumesc domnule preşedinte şi întregime din bugetul Judeţului.
sperăm ca în următorii ani să mai inauguraţi alţi 

„Ne aflăm în faţa unui alt obiectiv asumat şi 10, 15, 20 de km.” a susţinut primarul Victor 
finalizat de echipa Consiliului Judeţean. Drumul Manea.
Judeţean 304 face legătura între Plevna – Mihai 

Şi primarul comunei Dor Mărunt, Ion Iacomi, şi-a Viteazu şi Dâlga. E un drum de circa 8 km care 
exprimat satisfacţia faţă de finalizarea acestei traversează 3 UAT-uri, valoarea lucrărilor de 
investiţii amintind că primele lucrări de asfaltare fiind de 5,4 milioane lei, bani proveniţi 
reabilitare au avut loc încă din anul 1996. „E un din bugetul Judeţului. Societatea Drumuri şi 
drum foarte important pentru noi. Acest drum a Poduri SA a fost cea care a realizat lucrările. În 
fost pietruit prima dată în 1996. Ştiu acest lucru ceea ce ne priveşte am finalizat încă o 
pentru că parlamentarul care a adus finanţarea, promisiune pe care am făcut-o în urmă cu 3 ani 
domnul Pavelescu, de la PNŢCD, era din comuna şi jumătate. Obiectivul nostru major este să 
noastră. Îi mulţumesc preşedintelui Iliuţă că s-a modernizăm cele 120 de km de drumuri de 
ţinut de promisiune. Sincer vă spun, nu prea pământ pe care judeţul încă le mai are. O vom 
credeam că va fi asfaltat. Acest drum face face cu aceeaşi responsabilitate şi determinare 
legătura între DN 3 şi DN 3A. Aş vrea să mai şi anul viitor dar şi în mandatul 2020-2024” a 
precizez că la capătul acestui drum, în declarat preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă.
localitatea Dâlga se află şi o staţie de cercetare 

Primarul comunei Lupşanu, Victor Manea a a ICCPT Fundulea iar accesul se va face mult mai 
subliniat importanţa ajutorului dat de Consiliul lejer. Acolo au loc periodic multe evenimente” a 
Judeţean în finalizarea acestei investiţii atât de subliniat Ion Iacomi.
necesară nu doar locuitorilor din cele 3 comune. 
„Ajutorul dumneavoastră este substanţial În 2019, potrivit preşedintelui Iliuţă, au fost 
pentru că de acest drum beneficiază nu doar modernizaţi nu mai puţin de 35 de kilometri de 
locuitorii din cele 3 comune. Pe DJ 304 se poate drumul judeţean cu resurse proprii.

n Călăraşi

Convocaţi la finalul lunii noiembrie, în şedinţă ordinară de plen, 
consilierii locali au votat, printre altele, şi Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii - ,,Înfiinţare Creşă în municipiul Călăraşi”. Este o investiţie 
necesară pentru care Primăria speră să identifice cât mai repede şi 
sursa de finanţare. Valoarea obiectivului este de 2.660.365,37 lei la 
care se adaugă TVA în cuantum de 501.031,31 lei din care C+M este de 
2.123.499,57 lei la care se adaugă TVA în sumă de 403.464,92 lei.

Lucrarea se va realiza pe strada Independenţei, Nr. 22, acolo unde pe o 
suprafaţă de 6.891 mp sunt amplasate 4 construcţii cu regim de 
înaălţime parter, respectiv corpurile C1, C2, C3 şi C4 însumând o 
suprafaţă construită de 874 mp. Noua construcţie va fi amplasată pe 
latura de sud a lotului, diametral opusă străzii aflată pe latura de nord, 
de unde se face şi accesul în incintă. Construcţia rezultată va avea un 
regim de înălţime parter+etaj. 

Investiţia are ca obiectiv realizarea unei construcţii destinate unei creşe 
cu 2 grupe.

Consilierii locali au aprobat în ultima şedinţă de plen 
Proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de 
,,Cetăţean de onoare” al municipiului Călăraşi domnului 
doctor Pahomeanu Mihai, iniţiat de consilierul PDS, 
Nicolae Dragu.

Mihai Pahomeanu s-a născut la Călăraşi pe 21 octombrie 
1945. Absolvent al Facultăţii de Medicină Generală Cluj, în 
1969. În 1975 este numit medic principal de specialitate 
chirurgie generală în cadrul Spitalului Judeţean Călăraşi. În 
1983 a obţinut titlul de doctor în ştiinţe medicale. A 
devenit director al Spitalului Judeţean în 1996. S-a 
pensionat în 2015 însă şi-a continuat activitatea în cadrul 
Cabinetului individual din Policlinica 2 Călăraşi.

Cealaltă propunere, Ioan Stăncescu, iniţiată tot de 
consilierul Nicolae Dragu nu a întrunit voturile aleşilor 
locali.

Conducerea Primăriei Călăraşi a anunţat vineri pe 
pagina oficială de Facebook a instituţiei 
deschiderea în Centrul oraşului, a Căsuţei lui Moş 
Crăciun. 

„Am pregătit, pentru acest an, un loc cald şi 
primitor pentru Moş Crăciun care îşi doreşte cât 
mai multe vizite din partea copiilor.

Căsuţa lui Moş Crăciun se deschide vineri, 13 
decembrie, în centrul oraşului, cu următorul 
program:

13 decembrie – între orele 16.30 şi 19.00

14 şi 15 decembrie – între orele 11.00 şi 19.30

Între 16 şi 20 decembrie – între orele 16.30 şi 
19.00

21 şi 22 decembrie – între orele 11.00 şi 19.30

23 decembrie – între orele 16.30 şi 19.00

În Ajun de Crăciun, pe 24 decembrie – între orele 
11.00 şi 13.00” este mesajul transmis pe 
Facebook.

Consilierii judeţeni au votat, în unanimitate, vineri, în cadrul unei şedinţe 
ordinare de plen Hotărârea privind aprobarea numărului şi cuantumului 
burselor sociale pe criterii medicale acordate elevilor Şcolii Gimnaziale 
Speciale nr.1 Călăraşi pentru anul şcolar 2019-2020.
Potrivit iniţiatorului Hotărârii, preşedintele CJ, Vasile Iliuţă, se vor acorda nu 
mai puţin de 62 de burse sociale pe criterii medicale, cuantumul uneia fiind 
de 200 lei lunar.
Bursele sociale pe criterii medicale se acordă în fiecare an şcolar, pe 
perioada cursurilor şcolare, dar şi pe perioada vacanţelor şcolare dacă 
beneficiarii au promovat anul şcolar sau la sfârşitul anului şcolar, dacă sunt 
corigenţi la o singură disciplină de învăţământ şi au media anuală 10 la 
purtare sau calificativul ”foarte bine”.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 3 din 11.01.2017 a fost 
înfiinţată Şcoala Gimnazială Specială nr.1 Călăraşi pentru copii cu cerinţe 
educaţionale speciale. Conform prevederilor Ordinului MECTS nr. 5576/2011 
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat, elevii cu cerinţe educaţionale speciale 

Consilierii judeţeni şi-au dat acordul ca Şcoala exponenţială este, aşadar, un nou 
Biblioteca Judeţeană „Alexandru concept de pedagogie ce stimulează 
Odobescu” să implementeze în perioada interesul, curiozitatea, învăţarea 
următoare proiectul educaţional accelerată şi creativitatea elevilor, cu 
„Înfiinţare şi dotare SmartLab 4.0” ajutorul tehnologiei. Este viziunea de 
aprobând finanţarea acestuia care se va modernizare a învăţământului din judeţul 
realiza din bugetul propriu al Judeţului Călăraşi, prin proiectul SmartLab 4.0. 
pentru anul 2020 prin alocarea sumei de Laboratorul digital inteligent va fi dotat cu 
285 de mii de lei. ochelari de realitare virtuală, roboţi 

educaţionali, imprimante 3D monocromă „Beneficiarii acestui proiect vor avea 
şi color, scannere 3D, tablă interactivă, posibilitatea să experimenteze, de pildă, 
pixuri 3D. SmartLab reprezintă construcţia interiorul unei nave cosmic şi a 
unei alternative curriculare pentru microgravitaţiei în VR ori să intre în corpul 
învăţare pentru că alfabetizarea digitală şi uman şi să descopere vasele de sânge, 
tehnologică este azi la fel de necesară ca şi globulele roşii sau leucocitele, epiderma, 
alfabetizarea funcţională” se arată în celulele şi nucleul, atomul şi ADN-ul, 
Referatul de aprobare a Hotărârii privind sistemul nervos şi osos, copii pot deveni 
aprobarea implementării de către într-o secundă turişti virtuali în lumea asta 
Biblioteca Judeţeană „Alexandru mare şi spectaculoasă şi pot vedea Marele 
Odobescu” a proiectului educaţional Zid chinezesc sau deşertul Saharian, 
„Înfiinţare şi dotare SmartLab 4.0”Amazonul sau Nilul.

Patinoarul în aer liber 
revine la Călăraşi 
şi iarna aceasta!

S-a deschis Căsuţa 
lui Moş Crăciun!

n Călăraşi

S-a semnat contractul de finanţare europeană 
a proiectului de modernizare a străzii Bucureşti

n Călăraşi

Primăria intenţionează să construiască 
o creşă pe str. Independenţei

Doctorul Mihai Pahomeanu, 
cetăţean de onoare 

al municipiului Călăraşi

Consilierii locali au aprobat indicatorii tehnico - economici pentru 
obiectivul privind modernizarea unor străzi din cartierul Mircea Vodă

CJ Călăraşi: Lucrările de asfaltare 
a DJ 304 au fost finalizate!

n CJ Călăraşi

Vasile Iliuţă: Parcul auto de 
intervenţie a fost modernizat!

n CJ Călăraşi

Lucrările de modernizare 
a drumului de acces în 

Călăraşi dinspre Piscicola 
ar putea fi reluate în 

primăvara anului viitor

Consilierii judeţeni au aprobat acordarea de 
burse sociale elevilor Şcolii Gimnaziale 

Speciale nr.1 Călăraşi pentru anul şcolar în curs

Biblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu” 
va implementa proiectul educaţional 

„Înfiinţare şi dotare SmartLab 4.0”
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