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Municipalitatea Pavlikeni efectuează 
lucrări de reabilitare în zona albiei râului 
MIhalska şi Lomya pentru îmbunătăţirea 
cursului acestora, în vederea prevenirii 
inundaţiilor în zonă;

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Călăraşi achiziţionează un vehicul de 
teren echipat cu camere de vizibilitate 
redusă, bărci echipate cu camere cu 
vizibilitate redusă pentru intervenţie şi 
pază în zonele inundate; staţie de lucru 
cu hartă GPS şi aplicaţie pentru maparea 
zonelor de inundaţii sau de incendiu, 
care vor servi şi pentru monitorizarea 
zonelor de intervenţie în timp real şi a 
intervenţiei personalului.

În cadrul proiectului vor fi elaborate şi 
semnate 9 parteneriate comune de către 
ambele regiuni, precum şi o strategie 
comună şi un plan de acţiuni în situaţii 
de urgenţă, vor fi organizate exerciţii 

obiectiv specific îmbunătăţirea Consiliul Judeţean Călăraşi, în comune româno-bulgare în domeniul 
managementului comun al riscului în situaţiilor de urgenţă.calitate de partener lider, 
regiunea transfrontalieră şi se adresează 

Utilizarea eficientă a forţelor şi a noilor implementează, în parteneriat cu comunităţilor de pe ambele maluri ale 
echipamente în timpul îndeplinirii Municipalitatea Pavlikeni, Dunării (Călăraşi şi Veliko-Tarnovo), 
misiunilor vor permite:

urmărind soluţionarea diferitelor situaţii Regiunea Veliko-Tarnovo din 
- Menţinerea riscurilor identificate la de urgenţă, valoarea eligibilă a Bulgaria şi cu Inspectoratul de 
niveluri acceptabile;proiectului fiind de 949 799,45 Euro.Jandarmi Judeţean Călăraşi 

Consiliul Judeţean Călăraşi - Asigurarea unui nivel ridicat de 
”General de brigada Barbu achiziţionează echipamente de protecţie pentru cetăţeni;
Pârăianu”, proiectul intervenţie specializate, având ca - Asigurarea intervenţiei în timp util, cu 

beneficiar final Inspectoratul Judeţean "MANAGEMENTUL EFICIENT AL eficienţă maximă, în termenii de răspuns 
pentru Situaţii de Urgenţă ”Barbu SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ ÎN stabiliţi de normele în vigoare;
Ştirbei” Călăraşi: autovehicul cu REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ - Limitarea pierderilor de viaţă, a capacitate de trecere crescută, în 

pagubelor materiale şi a efectelor CĂLĂRAŞI VELIKO TARNOVO", valoare de aproximativ 300 000 Euro, ce 
adverse asupra mediului.cod e-MS ROBG-481. poate rula atât pe drumuri publice cât şi 
Rezultatele proiectului vor contribui la pe teren accidentat (teren mlăştinos, 

Proiectul este finanţat prin PROGRAMUL îmbunătăţirea calităţii gestionării canale de irigaţii, vaduri etc.) dar şi în 
INTERREG V-A ROMÂNIA-BULGARIA, comune a riscurilor, prin acţiuni de situaţii meteo periculoase (zăpezi 
AXA 3: O REGIUNE SIGURĂ, având ca prevenire şi intervenţie.abundente, viscol);

Preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă, a 
dezvăluit, joi, obiectivele majore pe care le are în vedere 
pentru 2020. “În acest an, principal noastră preocupare 
ar fi să începem lucrările la aripa nouă a Spitalului 
Judeţean de Urgenţă şi la Prefectură. Două obiective 
de importanţă majoră pentru cetăţenii judeţului 
Călăraşi. Monument istoric, sediul Prefecturii a devenit 
un simbil al Călăraşiului. Vom demara lucrările de 
reabilitare ce vor fi finanţate din bugetul propriu al 
Judeţului” a declarat într-o conferinţă de presă liderul 
CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă.

Joi, 19 decembrie 2019, primarul 
municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan 
Drăgulin, a semnat, alături de directorul 
ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat, contractul 
de finanţare europeană pentru proiectul 
”Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiul Călăraşi prin crearea unui spaţiu 
urban multifuncţional în zona centrală a 
municipiului”. 

Este vorba de proiectul ce ţinteşte reabilitarea 
centrului vechi pietonal al municipiului Călăraşi, 
valoarea finanţării europene fiind de 
36.346.757,34 lei (circa 7,6 milioane euro), 
contribuţia bugetului local fiind de doar 
726.935,15 lei.
Proiectul a obţinut finanţare în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 4.1., iar lucrările ce vor fi efectuate 
vor avea ca rezultate 20.194,8 mp de zonă 
pietonală modernizată şi extinsă, 7.255,9 mp de 
spaţii verzi reabilitate şi 785 mp carosabil 
reabilitat. Se vor implementa soluţii moderne de 
share space şi pietonal, lucrările de intervenţie ce 
vor fi efectuate urmând a fi: lucrări de 
infrastructură, fântâni, mărirea şi diversificarea 
zonelor de spaţiu verde prin amplasarea de 
jardiniere şi gradene de sprijin, trepte şi rampe 
pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi, 
pergole, divers mobilier urban, iluminat 
ornamental, canalizaţii subterane pentru 
instalaţiile noi cât şi pentru reţelele de telefonie 
şi  cablu existente, amenajarea zonelor de şedere 
prin amplasarea de bănci inteligente (dotate cu 
prize USB, sisteme inteligente şi autonome).
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începând cu 1 mai 2017, şi beneficiază de 
un buget a cărui valoare totală este de 
18.307.980,25 lei. Din aceştia, aproape 
4,9 milioane de lei constituie contribuţia 
din Fondul European de Dezvoltare 
Regională, din bugetul naţional sunt 
alocate peste 740 de mii de lei, 
cofinanţarea beneficiarului depăşind 12 
milioane de lei..
Prin proiectul care are o valoare eligibilă 
de 3,9 milioane de euro se vor semaforiza 
17 intersecţii şi 5 treceri de pietoni (cu 

Luni, 23 decembrie, Liviu Gabriel Muşat, pentru sistemul inovativ ce va fi buton), vor fi montate camere video de 
implementat, precum şi modernizarea directorul Agenţiei pentru Dezvoltare supraveghere şi senzori, totul fiind 
unor staţii de transport public. Toate Regională Sud Muntenia, şi Daniel Ştefan monitorizat într-un Centru de 
aceste investiţii de care vor beneficia management al traficului instalat în Drăgulin, primarul municipiului Călăraşi, 
locuitorii municipiului vor creşte siguranţa viitorul sediu al Poliţiei Locale ce va fi au semnat un nou contract de finanţare 
cetăţenilor în trafic şi în spaţiul public, vor amenajat din bugetul local în strada privind dezvoltarea urbană durabilă prin 
consolida încrederea populaţiei în Muşeţelului nr.2A.proiectul „Îmbunătăţirea transportului 
mijloacele de transport în comun, Intersecţiile supuse intervenţiei sunt: public de călători în municipiul Călăraşi şi 
determinând totodată o creştere a creşterea performanţelor acestuia prin Bucureşti - Panduri ▪ ️Bucureşti - Zăvoiului 
numărului de persoane care utilizează crearea unui sistem inteligent de  ▪️ Bucureşti - Belşugului ▪️ Bucureşti -
transportul public.

management al traficului şi monitorizare Titulescu ▪ ️ Republicii - Titulescu ▪ ️ 
Primăria Municipiului Călăraşi a accesat Bucureşti - Cuza Vodă ▪ ️ Griviţa - Cuza video bazat pe instrumente inovative şi 
finanţare nerambursabilă prin Regio Vodă ▪️ Republicii - Cuza Vodă ▪️ Bucureşti - eficiente”.
(Programul Operaţional Regional 2014- Eroilor ▪️ Griviţa - Eroilor ▪️ Republicii - 
2020), în cadrul Axei prioritare 4 Pentru a diminua emisiile de carbon şi Eroilor ▪️ Bucureşti - Sloboziei ▪ ️Griviţa - 
–„Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, pentru a îmbunătăţi transportul public de Sloboziei ▪️ Republicii -13 Decembrie - 
Prioritatea de investiţii 4 e–„Promovarea călători, autorităţile locale vor Sloboziei ▪ ️ Bucureşti - Dobrogea ▪ ️ Griviţa - 
unor strategii cu emisii scăzute de dioxid implementa un sistem inteligent de Dobrogea ▪ ️Republicii - Dobrogea
de carbon pentru toate tipurile de management al traficului, bazat pe Trecerile de pietoni cu buton de cerere 
teritorii, în special pentru zonele urbane, instrumente inovative şi eficiente. Astfel, prioritate vor fi:
inclusiv promovarea mobilităţii urbane prin intervenţiile prevăzute în proiect se 

Ştirbei Vodă – Prel. Bucureşti ▪️ Crişana multimodale durabile şi a măsurilor de are în vedere modernizarea şi extinderea 
–Prel. Bucureşti ▪️ Şcoala M. Viteazul - adaptare relevante pentru atenuare”, sistemului de semaforizare pentru 22 de 
Prel. Bucureşti ▪️ Griviţa - 13 Decembrie ▪️ Obiectiv specific 4.1 – „Reducerea intersecţii şi treceri de pietoni, realizarea 
Griviţa – I.L. Caragialeemisiilor de carbon în municipiile unui centru de comandă şi control unic 
Durata implementării proiectului este de reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe pentru o bună coordonare a activităţilor 
36 luni.planurile de mobilitate urbană durabilă”.de management al traficului, configurarea 
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În ultima şedinţă ordinară de plen sin 2019, consilierii judeţeni au 
validat printre altele şi Hotărârea privind aprobarea dezmembrării 
în 2 loturi a imobilului înscris în Cartea funciară nr. 30613 a UAT 
Călăraşi reprezentând fostul sediu al Colegiului Naţional “Barbu 
Ştirbei”. Proiectul a fost iniţiat de preşedintele Vasile Iliuţă după ce 
conducerea Palatului Copiilor, prin adresa nr. 730 din 27.11.2019, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Călăraşi sub nr. 19981 din aceeaşi 
dată, a semnalat faptul că în momentul de faţă acesta activează 
într-o anexă a Liceului Danubius, unde spaţiul este insuficient 
pentru tipurile de activităţi pe care le desfăşoară.

“Această necesitate de dezmembrare a apărut pentru a veni în 
sprijinul Palatului Copiilor Călăraşi deoarece au ca membrii un 
număr mare de elevi cu rezultate deosebite, pe care îi 
coordonează, există un interes tot mai mare al elevilor în 
frecventarea cursurilor Palatului şi mai ales datorită existenţei 
posibilităţii pe care o are Consiliul Judeţean Călăraşi, în 
conformitate cu art. 49 din Ordinul M.E.C.S. nr. 4624/2015.

Prin procedura de dezmembrare a imobilului, înscris în Cartea 
Funciară 30613 a UAT Călăraşi, se admit cererea şi referatul de 
dezmembrare de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Călăraşi, imobilul situat în Municipiul Călăraşi, str. Eroilor 
Revoluţiei 22 Decembrie 1989, nr. 36, judeţul Călăraşi, având nr. 
cadastral 30613.

Pentru înscrierea în Cartea funciară a operaţiunii de lotizare în 2 
loturi a imobilului, documentaţia cadastrală va fi însoţită de act de 
dezmembrare autentificat de un notar public, conform 
reglementărilor Codului Civil şi Legii cadastrului şi publicităţii 
imobiliare nr. 7/1996.

Astfel, apreciez că se impune dezmembrarea în 2 loturi a 
imobilului situat în Municipiul Călăraşi, str. Eroilor Revoluţiei 22 
Decembrie 1989, nr. 36, judeţul Călăraşi, având nr. cadastral 
30613, pentru a putea înscrie în Cartea funciară operaţiunea de 
lotizare a acestuia, în scopul venirii în întâmpinare a solicitării 
Palatului Copiilor Călăraşi.” se arată în Referatul de Aprobare.

n Călăraşi

Primăria Municipiului Călăraşi a comunităţii pescăreşti privind 
semnat contractul privind elaborarea transmiterea meşteşugului către noua 
documentaţiei tehnico-economice, generaţie.
execuţia lucrărilor şi dotarea Privind activitatea de acvacultură se 
viitorului Club al pescarilor dunăreni, vor organiza expuneri care să susţină 
obiectiv al unui proiect cu finanţare exploatarea durabilă a resurselor 
europeană obţinută în cadrul POPAM acvatice vii, a biodiversităţii şi care să 
2014-2020. nu pună în pericol rezerva piscicolă 

din zonă, pe termen mediu şi lung. Prin lucrările incluse în proiect se are 
Proiectul continuă iniţiativele în vedere valorificarea patrimoniului 
anterioare desfăşurate pe această natural al zonei, prin reabilitarea 
linie de Primăria Municipiului Călăraşi clădirii din Parcul Central (zona Jirlău) 
în care a avut parteneri alte instituţii şi transformarea ei într-un Club al 
interesate din domeniu - AJVPS, APM, pescarilor (dotat cu sală de 
ISU, AMPA, reprezentanţi ai altor conferinţe) ce va avea şi rol de centru 
FLAG-uri dunărene, asociaţii de informare. Clădirea va deveni un 
pescăreşti locale, societăţi comerciale loc de referinţă în comunitatea 
cu specific pescăresc, USAMV pescarilor dunăreni din municipiul 
Bucureşti Filiala Călăraşi, Muzeul Călăraşi, în care vor putea socializa în 
Municipal Călăraşi – ca şi colaboratori.desfăşurarea diverselor activităţi 
Contracul privind ”Servicii de specifice, cum ar fi: de educaţie 
elaborare a documentaţiei tehnico-privind protecţia mediului şi 
economice la stadiul PT+DDE+DTAC, promovare a patrimoniului local, 
execuţia de lucrări şi dotarea susţinerea de programe socio-
obiectivului de investiţii în cadrul culturale pentru valorificarea 
proiectului cu titlul “Promovarea tradiţiilor populare în spiritul 
incluziunii sociale prin înfiinţarea unui autenticităţii, cu accent pe domeniul 
Club al pescarilor dunăreni din pescuitului, instruiri în domeniu, 
municipiul Călăraşi”” are o valoare de organizarea de sesiuni de informare 
1.066.419,46 lei fără TVA, durata fiind care vizează dezvoltarea zonei 
de 4 luni-proiectarea, 12 luni-execuţia pescăreşti prin accesarea de fonduri 
lucrărilor şi 36 luni-garanţia lucrărilor.destinate desfăşurării activităţilor 

specifice, responsabilizarea BIROUL DE PRESĂ 

Solicitanţii (soţ, soţie, fiu, fiică cu documente doveditoare 
sau împuternicitul legal al solicitantului) care au fost 
declaraţi eligibili sunt invitaţi la sediul Primăriei 
Municipiului Călăraşi pentru atribuirea/licitaţia unui loc de 
parcare de domiciliu/reşedinţa/sediu, după următorul 
calendar:

1. Blocurile A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1 - 29.01.2020, ora 
09.00

2. Blocurile B2, B3, B4, 29.01.2020, ora 10.00

3. Blocurile B8, B9, B10, curtea interioară - 30.01.2020, ora 
09.00

4. Blocurile B13, B14, B15, B16, B17, B18, curtea interioară 
- 30.01.2020, ora 10.00

5. Blocurile B19, B20, B33, pentru parcarea din str.Cornişei 
- 30.01.2020, ora 11.00

6. Blocurile B11, B12, B19-sc.3, B9-sc.B, B13-sc.1, pentru 
parcarea din str. Gh. Lazar-Polivalentă, B18, B19, B20, B13-
sc.1, pentru parcarea din str. Progresul, B21-sc.3, sc.4, 
sc.5, B24-sc.1, B25, B26, pentru parcarea din str.Progresul 
(Bistro), B20.sc1 sc2-B25.sc2 sc3, pentru parcarea din str. 
Tudor Vladimirescu (Izocon) - 30.01.2020, ora 12.00

7. Blocurile E20-E21-E22.sc2-E25, F7, F8 - 31.01.2020, ora 
09.00

8. Blocurile i11, i12, i13 - 31.01.2020, ora 10.00

9. Blocurile G10, G13; J12, J13, J14, J15, J18 - 31.01.2020, 
ora 11.00

Persoanele din poziţia nr. 6 care licitează şi nu obţin un loc 
de parcare, în cadrul aceleiaşi şedinţe pot licita un loc din 
parcările arondate locuinţei acestora din poziţia 3, 4, şi 5, 
daca în acestea rămân locuri libere.

Sursa Facebook Primaria Municipiului Calarasi

Vineri, 24 ianuarie 2020, între orele 
11.00 şi 12.00, cu ocazia împlinirii a 161 
de ani de la Unirea Principatelor 
Române, Muzeul Municipal va găzdui 
manifestări artistice organizate de 
Primăria Municipiului Călăraşi în 
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Călăraşi şi Casa Corpului 
Didactic Călăraşi.

Momentele artistice sunt oferite de elevi ai Şcolii 
Gimnaziale ”Tudor Vladimirescu”, Şcolii 
Gimnaziale ”Nicolae Titulescu”, Şcolii Gimnaziale 
”Mircea Vodă”, Şcolii Gimnaziale ”Mihai 
Viteazul”, Şcoala gimnazială ”Carol I”, Palatului 
Copiilor şi ai Grădiniţei cu Program Prelungit 
”Ţara Copilăriei”.

”Mica Unire”-poveste în culori este expoziţia de 
desene şi picturi care va fi vernisată la parterul 
Muzeului Municipal Călăraşi, iar sus, la etaj, ne 
vom bucura de  ”Mica Unire” – poveste de 
istorie, prezentată de elevi prin cântec, poezie şi 
miniscenete. 

Finalul programului artistic dedicat Zilei Unirii 
Principatelor ne va găsi dând mână, în 
tradiţionala Horă a Unirii, pe toţi cei prezenţi la 
eveniment, elevi, cadre didactice, colaboratori, 
parteneri. 

BIROUL DE PRESĂ

Preşedintele Vasile Iliuţă a dezvăluit recent că instituţia pe care 
o conduce a intenţionat să construiască un heliport, în 
imediata vecinătate a Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi, 
deasupra nivelului 4 al unei parcări supraetajate însă s-a izbit 
de refuzul primarului Dan Drăgulin. De ce nu ne mai miră? „Am 
avut discuţii cu Municipiul Călăraşi să construim un heliport 
în parcarea spitalului dinspre parc însă ideea a fost până la 
urmă abandonată. Intenţia noastră era să ni se transfere acel 
spaţiu iar noi să construim acolo o parcare etajată iar 
deasupra să facem heliportul cu transfer direct la etajul 4 al 
spitalului, la sala de operaţii” a spus într-o conferinţă de presă 
Iliuţă care a continuat „Nu s-a materializat. Am explicat cum 
văd eu dezvoltarea acelei zone aglomerate construind o 
parcare cu 4 etaje ca să putem menţine regimul de înălţime al 
spitalului. Primăria a respins însă solicitarea noastră. Gândiţi-
vă că nu erau nici costuri ridicate. Nu cred că era vorba de mai 
mult de 300 de euro / mp. Parcarea n-avea nevoie de 
finisaje.”

Întrebat dacă proiectul va fi reluat, Iliuţă a răspuns scurt. 
„Aşteptăm următorul mandat”. Normal, dar dacă relaţia de 
„prietenie” cu Drăgulin se va altera din nou, în contextul că tot 
ei vor conduce administraţia locală, respectiv judeţeană, 
călărăşenii vor mai aştepta încă un mandat?

Drumul de acces în municipiul Călăraşi dinspre Piscicola finalizăm şi lucrările” a spus Iliuţă.
va fi reabilitat şi modernizat însă va trebui să mai 

Refacerea drumului de acces în municipiu, cunoscut şi aşteptăm. Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă a dat joi 
sub numele de „drum uzinal” a făcut obiectul unei asigurări că până la finele lunii ianuarie va fi obţinută 
dispute între conducerile Primăriei şi Consiliului autorizaţia de construire iar obiectivul „Îmbunătăţirea 
Judeţean, primii depunând la Parchet şi o plângere infrastructurii rutiere a drumului judeţean 306A în 
penală pentru nerespectarea prevederilor legale în vederea asigurării accesului în municipiul Călăraşi” va fi 

gata până la terminarea mandatului. „Ni s-a returnat vigoare. 
documentaţia de la Primărie. Miercuri împreună cu o 

În august 2019, Primăria a izbutit să se facă de râs echipă din Consiliu am fost la Primărie iar de acolo la 
notificând Consilul Judeţean că a dispus neemiterea Inspectoratul de Stat în Construcţii. S-a găsit şi soluţia 
autorizaţiei de construire după un control al în sensul în care cel care a întocmit PUG-ul să vină cu o 
Inspectoratului de Stat în Construcţii – Inspectoratul completare ca să putem obţine autorizaţia de 
Regional în Construcţii Sud Muntenia care a constatat construire. Sper ca până la finalul lunii ianuarie să avem 

autorizaţia iar până la terminarea mandatului să că Certificatul de urbanism conţinea date incomplete.

n CJ Călăraşi

Preşedintele Vasile Iliuţă a anunţat că fostul prefect al 
judeţului, George Iacob îşi va continua activitatea 
profesională în cadrul Direcţiei Juridice a Consiliului 
Judeţean. „În urma discuţiilor avute cu domnul prefect 
Iacob, am accepotat să-l preluăm în echipa Consiliului 
Judeţean. Domnia sa, de profesie, jurist, va activa în 
cadrul Direcţiei Juridice” a spus recent Iliuţă.
George Iacob a devenit prefect al judeţului Călăraşi pe 9 
mai 2012, funcţie pe care a ocupat-o până luni, 6 
ianuarie 2020, fiind înlocuit cu generalul de brigadă cu o 
stea (r), Marian Stoica.
Iacob a a fost angajat al Prefecturii Călăraşi din 2001, 
ocupând până la preluarea mandatului de prefect şi 
funcţia de vicepreşedinte al Sindicatului Naţional al 
Funcţionarilor Publici.

Proiectul privind 
modernizarea Centrului 
vechi pietonal, finanţat 
din fonduri europene

n Primăria Călăraşi

n Călăraşi24 ianuarie - 161 de ani 
de la Unirea 

Principatelor Române
Primăria anunţă că a semnat 
contractul de lucrări pentru 

înfiinţarea unui Club al pescarilor

n Primăria Călăraşi
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Consiliul Judeţean a intenţionat să construiască
un heliport dar s-a izbit de refuzul lui...Drăgulin
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Municipalitatea Pavlikeni efectuează 
lucrări de reabilitare în zona albiei râului 
MIhalska şi Lomya pentru îmbunătăţirea 
cursului acestora, în vederea prevenirii 
inundaţiilor în zonă;

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Călăraşi achiziţionează un vehicul de 
teren echipat cu camere de vizibilitate 
redusă, bărci echipate cu camere cu 
vizibilitate redusă pentru intervenţie şi 
pază în zonele inundate; staţie de lucru 
cu hartă GPS şi aplicaţie pentru maparea 
zonelor de inundaţii sau de incendiu, 
care vor servi şi pentru monitorizarea 
zonelor de intervenţie în timp real şi a 
intervenţiei personalului.

În cadrul proiectului vor fi elaborate şi 
semnate 9 parteneriate comune de către 
ambele regiuni, precum şi o strategie 
comună şi un plan de acţiuni în situaţii 
de urgenţă, vor fi organizate exerciţii 

obiectiv specific îmbunătăţirea Consiliul Judeţean Călăraşi, în comune româno-bulgare în domeniul 
managementului comun al riscului în situaţiilor de urgenţă.calitate de partener lider, 
regiunea transfrontalieră şi se adresează 

Utilizarea eficientă a forţelor şi a noilor implementează, în parteneriat cu comunităţilor de pe ambele maluri ale 
echipamente în timpul îndeplinirii Municipalitatea Pavlikeni, Dunării (Călăraşi şi Veliko-Tarnovo), 
misiunilor vor permite:

urmărind soluţionarea diferitelor situaţii Regiunea Veliko-Tarnovo din 
- Menţinerea riscurilor identificate la de urgenţă, valoarea eligibilă a Bulgaria şi cu Inspectoratul de 
niveluri acceptabile;proiectului fiind de 949 799,45 Euro.Jandarmi Judeţean Călăraşi 

Consiliul Judeţean Călăraşi - Asigurarea unui nivel ridicat de 
”General de brigada Barbu achiziţionează echipamente de protecţie pentru cetăţeni;
Pârăianu”, proiectul intervenţie specializate, având ca - Asigurarea intervenţiei în timp util, cu 

beneficiar final Inspectoratul Judeţean "MANAGEMENTUL EFICIENT AL eficienţă maximă, în termenii de răspuns 
pentru Situaţii de Urgenţă ”Barbu SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ ÎN stabiliţi de normele în vigoare;
Ştirbei” Călăraşi: autovehicul cu REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ - Limitarea pierderilor de viaţă, a capacitate de trecere crescută, în 

pagubelor materiale şi a efectelor CĂLĂRAŞI VELIKO TARNOVO", valoare de aproximativ 300 000 Euro, ce 
adverse asupra mediului.cod e-MS ROBG-481. poate rula atât pe drumuri publice cât şi 
Rezultatele proiectului vor contribui la pe teren accidentat (teren mlăştinos, 

Proiectul este finanţat prin PROGRAMUL îmbunătăţirea calităţii gestionării canale de irigaţii, vaduri etc.) dar şi în 
INTERREG V-A ROMÂNIA-BULGARIA, comune a riscurilor, prin acţiuni de situaţii meteo periculoase (zăpezi 
AXA 3: O REGIUNE SIGURĂ, având ca prevenire şi intervenţie.abundente, viscol);

Preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă, a 
dezvăluit, joi, obiectivele majore pe care le are în vedere 
pentru 2020. “În acest an, principal noastră preocupare 
ar fi să începem lucrările la aripa nouă a Spitalului 
Judeţean de Urgenţă şi la Prefectură. Două obiective 
de importanţă majoră pentru cetăţenii judeţului 
Călăraşi. Monument istoric, sediul Prefecturii a devenit 
un simbil al Călăraşiului. Vom demara lucrările de 
reabilitare ce vor fi finanţate din bugetul propriu al 
Judeţului” a declarat într-o conferinţă de presă liderul 
CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă.

Joi, 19 decembrie 2019, primarul 
municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan 
Drăgulin, a semnat, alături de directorul 
ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat, contractul 
de finanţare europeană pentru proiectul 
”Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiul Călăraşi prin crearea unui spaţiu 
urban multifuncţional în zona centrală a 
municipiului”. 

Este vorba de proiectul ce ţinteşte reabilitarea 
centrului vechi pietonal al municipiului Călăraşi, 
valoarea finanţării europene fiind de 
36.346.757,34 lei (circa 7,6 milioane euro), 
contribuţia bugetului local fiind de doar 
726.935,15 lei.
Proiectul a obţinut finanţare în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 4.1., iar lucrările ce vor fi efectuate 
vor avea ca rezultate 20.194,8 mp de zonă 
pietonală modernizată şi extinsă, 7.255,9 mp de 
spaţii verzi reabilitate şi 785 mp carosabil 
reabilitat. Se vor implementa soluţii moderne de 
share space şi pietonal, lucrările de intervenţie ce 
vor fi efectuate urmând a fi: lucrări de 
infrastructură, fântâni, mărirea şi diversificarea 
zonelor de spaţiu verde prin amplasarea de 
jardiniere şi gradene de sprijin, trepte şi rampe 
pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi, 
pergole, divers mobilier urban, iluminat 
ornamental, canalizaţii subterane pentru 
instalaţiile noi cât şi pentru reţelele de telefonie 
şi  cablu existente, amenajarea zonelor de şedere 
prin amplasarea de bănci inteligente (dotate cu 
prize USB, sisteme inteligente şi autonome).
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începând cu 1 mai 2017, şi beneficiază de 
un buget a cărui valoare totală este de 
18.307.980,25 lei. Din aceştia, aproape 
4,9 milioane de lei constituie contribuţia 
din Fondul European de Dezvoltare 
Regională, din bugetul naţional sunt 
alocate peste 740 de mii de lei, 
cofinanţarea beneficiarului depăşind 12 
milioane de lei..
Prin proiectul care are o valoare eligibilă 
de 3,9 milioane de euro se vor semaforiza 
17 intersecţii şi 5 treceri de pietoni (cu 

Luni, 23 decembrie, Liviu Gabriel Muşat, pentru sistemul inovativ ce va fi buton), vor fi montate camere video de 
implementat, precum şi modernizarea directorul Agenţiei pentru Dezvoltare supraveghere şi senzori, totul fiind 
unor staţii de transport public. Toate Regională Sud Muntenia, şi Daniel Ştefan monitorizat într-un Centru de 
aceste investiţii de care vor beneficia management al traficului instalat în Drăgulin, primarul municipiului Călăraşi, 
locuitorii municipiului vor creşte siguranţa viitorul sediu al Poliţiei Locale ce va fi au semnat un nou contract de finanţare 
cetăţenilor în trafic şi în spaţiul public, vor amenajat din bugetul local în strada privind dezvoltarea urbană durabilă prin 
consolida încrederea populaţiei în Muşeţelului nr.2A.proiectul „Îmbunătăţirea transportului 
mijloacele de transport în comun, Intersecţiile supuse intervenţiei sunt: public de călători în municipiul Călăraşi şi 
determinând totodată o creştere a creşterea performanţelor acestuia prin Bucureşti - Panduri ▪ ️ Bucureşti - Zăvoiului 
numărului de persoane care utilizează crearea unui sistem inteligent de  ▪️ Bucureşti - Belşugului ▪️ Bucureşti -
transportul public.

management al traficului şi monitorizare Titulescu ▪️ Republicii - Titulescu ▪️ 
Primăria Municipiului Călăraşi a accesat Bucureşti - Cuza Vodă ▪ ️ Griviţa - Cuza video bazat pe instrumente inovative şi 
finanţare nerambursabilă prin Regio Vodă ▪️ Republicii - Cuza Vodă ▪️ Bucureşti - eficiente”.
(Programul Operaţional Regional 2014- Eroilor ▪️ Griviţa - Eroilor ▪️ Republicii - 
2020), în cadrul Axei prioritare 4 Pentru a diminua emisiile de carbon şi Eroilor ▪️ Bucureşti - Sloboziei ▪ ️ Griviţa - 
–„Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, pentru a îmbunătăţi transportul public de Sloboziei ▪️ Republicii -13 Decembrie - 
Prioritatea de investiţii 4 e–„Promovarea călători, autorităţile locale vor Sloboziei ▪ ️ Bucureşti - Dobrogea ▪️ Griviţa - 
unor strategii cu emisii scăzute de dioxid implementa un sistem inteligent de Dobrogea ▪ ️ Republicii - Dobrogea
de carbon pentru toate tipurile de management al traficului, bazat pe Trecerile de pietoni cu buton de cerere 
teritorii, în special pentru zonele urbane, instrumente inovative şi eficiente. Astfel, prioritate vor fi:
inclusiv promovarea mobilităţii urbane prin intervenţiile prevăzute în proiect se 

Ştirbei Vodă – Prel. Bucureşti ▪️ Crişana multimodale durabile şi a măsurilor de are în vedere modernizarea şi extinderea 
–Prel. Bucureşti ▪️ Şcoala M. Viteazul - adaptare relevante pentru atenuare”, sistemului de semaforizare pentru 22 de 
Prel. Bucureşti ▪️ Griviţa - 13 Decembrie ▪️ Obiectiv specific 4.1 – „Reducerea intersecţii şi treceri de pietoni, realizarea 
Griviţa – I.L. Caragialeemisiilor de carbon în municipiile unui centru de comandă şi control unic 
Durata implementării proiectului este de reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe pentru o bună coordonare a activităţilor 
36 luni.planurile de mobilitate urbană durabilă”.de management al traficului, configurarea 
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În ultima şedinţă ordinară de plen sin 2019, consilierii judeţeni au 
validat printre altele şi Hotărârea privind aprobarea dezmembrării 
în 2 loturi a imobilului înscris în Cartea funciară nr. 30613 a UAT 
Călăraşi reprezentând fostul sediu al Colegiului Naţional “Barbu 
Ştirbei”. Proiectul a fost iniţiat de preşedintele Vasile Iliuţă după ce 
conducerea Palatului Copiilor, prin adresa nr. 730 din 27.11.2019, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Călăraşi sub nr. 19981 din aceeaşi 
dată, a semnalat faptul că în momentul de faţă acesta activează 
într-o anexă a Liceului Danubius, unde spaţiul este insuficient 
pentru tipurile de activităţi pe care le desfăşoară.

“Această necesitate de dezmembrare a apărut pentru a veni în 
sprijinul Palatului Copiilor Călăraşi deoarece au ca membrii un 
număr mare de elevi cu rezultate deosebite, pe care îi 
coordonează, există un interes tot mai mare al elevilor în 
frecventarea cursurilor Palatului şi mai ales datorită existenţei 
posibilităţii pe care o are Consiliul Judeţean Călăraşi, în 
conformitate cu art. 49 din Ordinul M.E.C.S. nr. 4624/2015.

Prin procedura de dezmembrare a imobilului, înscris în Cartea 
Funciară 30613 a UAT Călăraşi, se admit cererea şi referatul de 
dezmembrare de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Călăraşi, imobilul situat în Municipiul Călăraşi, str. Eroilor 
Revoluţiei 22 Decembrie 1989, nr. 36, judeţul Călăraşi, având nr. 
cadastral 30613.

Pentru înscrierea în Cartea funciară a operaţiunii de lotizare în 2 
loturi a imobilului, documentaţia cadastrală va fi însoţită de act de 
dezmembrare autentificat de un notar public, conform 
reglementărilor Codului Civil şi Legii cadastrului şi publicităţii 
imobiliare nr. 7/1996.

Astfel, apreciez că se impune dezmembrarea în 2 loturi a 
imobilului situat în Municipiul Călăraşi, str. Eroilor Revoluţiei 22 
Decembrie 1989, nr. 36, judeţul Călăraşi, având nr. cadastral 
30613, pentru a putea înscrie în Cartea funciară operaţiunea de 
lotizare a acestuia, în scopul venirii în întâmpinare a solicitării 
Palatului Copiilor Călăraşi.” se arată în Referatul de Aprobare.

n Călăraşi

Primăria Municipiului Călăraşi a comunităţii pescăreşti privind 
semnat contractul privind elaborarea transmiterea meşteşugului către noua 
documentaţiei tehnico-economice, generaţie.
execuţia lucrărilor şi dotarea Privind activitatea de acvacultură se 
viitorului Club al pescarilor dunăreni, vor organiza expuneri care să susţină 
obiectiv al unui proiect cu finanţare exploatarea durabilă a resurselor 
europeană obţinută în cadrul POPAM acvatice vii, a biodiversităţii şi care să 
2014-2020. nu pună în pericol rezerva piscicolă 

din zonă, pe termen mediu şi lung. Prin lucrările incluse în proiect se are 
Proiectul continuă iniţiativele în vedere valorificarea patrimoniului 
anterioare desfăşurate pe această natural al zonei, prin reabilitarea 
linie de Primăria Municipiului Călăraşi clădirii din Parcul Central (zona Jirlău) 
în care a avut parteneri alte instituţii şi transformarea ei într-un Club al 
interesate din domeniu - AJVPS, APM, pescarilor (dotat cu sală de 
ISU, AMPA, reprezentanţi ai altor conferinţe) ce va avea şi rol de centru 
FLAG-uri dunărene, asociaţii de informare. Clădirea va deveni un 
pescăreşti locale, societăţi comerciale loc de referinţă în comunitatea 
cu specific pescăresc, USAMV pescarilor dunăreni din municipiul 
Bucureşti Filiala Călăraşi, Muzeul Călăraşi, în care vor putea socializa în 
Municipal Călăraşi – ca şi colaboratori.desfăşurarea diverselor activităţi 
Contracul privind ”Servicii de specifice, cum ar fi: de educaţie 
elaborare a documentaţiei tehnico-privind protecţia mediului şi 
economice la stadiul PT+DDE+DTAC, promovare a patrimoniului local, 
execuţia de lucrări şi dotarea susţinerea de programe socio-
obiectivului de investiţii în cadrul culturale pentru valorificarea 
proiectului cu titlul “Promovarea tradiţiilor populare în spiritul 
incluziunii sociale prin înfiinţarea unui autenticităţii, cu accent pe domeniul 
Club al pescarilor dunăreni din pescuitului, instruiri în domeniu, 
municipiul Călăraşi”” are o valoare de organizarea de sesiuni de informare 
1.066.419,46 lei fără TVA, durata fiind care vizează dezvoltarea zonei 
de 4 luni-proiectarea, 12 luni-execuţia pescăreşti prin accesarea de fonduri 
lucrărilor şi 36 luni-garanţia lucrărilor.destinate desfăşurării activităţilor 
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Solicitanţii (soţ, soţie, fiu, fiică cu documente doveditoare 
sau împuternicitul legal al solicitantului) care au fost 
declaraţi eligibili sunt invitaţi la sediul Primăriei 
Municipiului Călăraşi pentru atribuirea/licitaţia unui loc de 
parcare de domiciliu/reşedinţa/sediu, după următorul 
calendar:

1. Blocurile A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1 - 29.01.2020, ora 
09.00

2. Blocurile B2, B3, B4, 29.01.2020, ora 10.00

3. Blocurile B8, B9, B10, curtea interioară - 30.01.2020, ora 
09.00

4. Blocurile B13, B14, B15, B16, B17, B18, curtea interioară 
- 30.01.2020, ora 10.00

5. Blocurile B19, B20, B33, pentru parcarea din str.Cornişei 
- 30.01.2020, ora 11.00

6. Blocurile B11, B12, B19-sc.3, B9-sc.B, B13-sc.1, pentru 
parcarea din str. Gh. Lazar-Polivalentă, B18, B19, B20, B13-
sc.1, pentru parcarea din str. Progresul, B21-sc.3, sc.4, 
sc.5, B24-sc.1, B25, B26, pentru parcarea din str.Progresul 
(Bistro), B20.sc1 sc2-B25.sc2 sc3, pentru parcarea din str. 
Tudor Vladimirescu (Izocon) - 30.01.2020, ora 12.00

7. Blocurile E20-E21-E22.sc2-E25, F7, F8 - 31.01.2020, ora 
09.00

8. Blocurile i11, i12, i13 - 31.01.2020, ora 10.00

9. Blocurile G10, G13; J12, J13, J14, J15, J18 - 31.01.2020, 
ora 11.00

Persoanele din poziţia nr. 6 care licitează şi nu obţin un loc 
de parcare, în cadrul aceleiaşi şedinţe pot licita un loc din 
parcările arondate locuinţei acestora din poziţia 3, 4, şi 5, 
daca în acestea rămân locuri libere.

Sursa Facebook Primaria Municipiului Calarasi

Vineri, 24 ianuarie 2020, între orele 
11.00 şi 12.00, cu ocazia împlinirii a 161 
de ani de la Unirea Principatelor 
Române, Muzeul Municipal va găzdui 
manifestări artistice organizate de 
Primăria Municipiului Călăraşi în 
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Călăraşi şi Casa Corpului 
Didactic Călăraşi.

Momentele artistice sunt oferite de elevi ai Şcolii 
Gimnaziale ”Tudor Vladimirescu”, Şcolii 
Gimnaziale ”Nicolae Titulescu”, Şcolii Gimnaziale 
”Mircea Vodă”, Şcolii Gimnaziale ”Mihai 
Viteazul”, Şcoala gimnazială ”Carol I”, Palatului 
Copiilor şi ai Grădiniţei cu Program Prelungit 
”Ţara Copilăriei”.

”Mica Unire”-poveste în culori este expoziţia de 
desene şi picturi care va fi vernisată la parterul 
Muzeului Municipal Călăraşi, iar sus, la etaj, ne 
vom bucura de  ”Mica Unire” – poveste de 
istorie, prezentată de elevi prin cântec, poezie şi 
miniscenete. 

Finalul programului artistic dedicat Zilei Unirii 
Principatelor ne va găsi dând mână, în 
tradiţionala Horă a Unirii, pe toţi cei prezenţi la 
eveniment, elevi, cadre didactice, colaboratori, 
parteneri. 
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Preşedintele Vasile Iliuţă a dezvăluit recent că instituţia pe care 
o conduce a intenţionat să construiască un heliport, în 
imediata vecinătate a Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi, 
deasupra nivelului 4 al unei parcări supraetajate însă s-a izbit 
de refuzul primarului Dan Drăgulin. De ce nu ne mai miră? „Am 
avut discuţii cu Municipiul Călăraşi să construim un heliport 
în parcarea spitalului dinspre parc însă ideea a fost până la 
urmă abandonată. Intenţia noastră era să ni se transfere acel 
spaţiu iar noi să construim acolo o parcare etajată iar 
deasupra să facem heliportul cu transfer direct la etajul 4 al 
spitalului, la sala de operaţii” a spus într-o conferinţă de presă 
Iliuţă care a continuat „Nu s-a materializat. Am explicat cum 
văd eu dezvoltarea acelei zone aglomerate construind o 
parcare cu 4 etaje ca să putem menţine regimul de înălţime al 
spitalului. Primăria a respins însă solicitarea noastră. Gândiţi-
vă că nu erau nici costuri ridicate. Nu cred că era vorba de mai 
mult de 300 de euro / mp. Parcarea n-avea nevoie de 
finisaje.”

Întrebat dacă proiectul va fi reluat, Iliuţă a răspuns scurt. 
„Aşteptăm următorul mandat”. Normal, dar dacă relaţia de 
„prietenie” cu Drăgulin se va altera din nou, în contextul că tot 
ei vor conduce administraţia locală, respectiv judeţeană, 
călărăşenii vor mai aştepta încă un mandat?

Drumul de acces în municipiul Călăraşi dinspre Piscicola finalizăm şi lucrările” a spus Iliuţă.
va fi reabilitat şi modernizat însă va trebui să mai 

Refacerea drumului de acces în municipiu, cunoscut şi aşteptăm. Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă a dat joi 
sub numele de „drum uzinal” a făcut obiectul unei asigurări că până la finele lunii ianuarie va fi obţinută 
dispute între conducerile Primăriei şi Consiliului autorizaţia de construire iar obiectivul „Îmbunătăţirea 
Judeţean, primii depunând la Parchet şi o plângere infrastructurii rutiere a drumului judeţean 306A în 
penală pentru nerespectarea prevederilor legale în vederea asigurării accesului în municipiul Călăraşi” va fi 

gata până la terminarea mandatului. „Ni s-a returnat vigoare. 
documentaţia de la Primărie. Miercuri împreună cu o 

În august 2019, Primăria a izbutit să se facă de râs echipă din Consiliu am fost la Primărie iar de acolo la 
notificând Consilul Judeţean că a dispus neemiterea Inspectoratul de Stat în Construcţii. S-a găsit şi soluţia 
autorizaţiei de construire după un control al în sensul în care cel care a întocmit PUG-ul să vină cu o 
Inspectoratului de Stat în Construcţii – Inspectoratul completare ca să putem obţine autorizaţia de 
Regional în Construcţii Sud Muntenia care a constatat construire. Sper ca până la finalul lunii ianuarie să avem 

autorizaţia iar până la terminarea mandatului să că Certificatul de urbanism conţinea date incomplete.

n CJ Călăraşi

Preşedintele Vasile Iliuţă a anunţat că fostul prefect al 
judeţului, George Iacob îşi va continua activitatea 
profesională în cadrul Direcţiei Juridice a Consiliului 
Judeţean. „În urma discuţiilor avute cu domnul prefect 
Iacob, am accepotat să-l preluăm în echipa Consiliului 
Judeţean. Domnia sa, de profesie, jurist, va activa în 
cadrul Direcţiei Juridice” a spus recent Iliuţă.
George Iacob a devenit prefect al judeţului Călăraşi pe 9 
mai 2012, funcţie pe care a ocupat-o până luni, 6 
ianuarie 2020, fiind înlocuit cu generalul de brigadă cu o 
stea (r), Marian Stoica.
Iacob a a fost angajat al Prefecturii Călăraşi din 2001, 
ocupând până la preluarea mandatului de prefect şi 
funcţia de vicepreşedinte al Sindicatului Naţional al 
Funcţionarilor Publici.

Proiectul privind 
modernizarea Centrului 
vechi pietonal, finanţat 
din fonduri europene

n Primăria Călăraşi

n Călăraşi24 ianuarie - 161 de ani 
de la Unirea 

Principatelor Române
Primăria anunţă că a semnat 
contractul de lucrări pentru 

înfiinţarea unui Club al pescarilor

n Primăria Călăraşi

Calendar de atribuire / 
licitaţie a unui loc de parcare

Sistem inteligent de management al traficului 
în municipiul Călăraşi, finanţat prin Regio Şenilate pentru situaţiile de urgenţă

George Iacob, cooptat în 
„echipa juridică” a 

Consiliului Judeţean

Iliuţă a stabilit obiectivele 
majore pentru 2020

Consiliul Judeţean a iniţiat 
primele demersuri pentru 

ca Palatul Copiilor să-şi 
mute activităţile în imobilul 

reprezentând fostul 
CN Barbu Ştirbei

Un nou termen de obţinere a autorizaţiei de construire 
pentru reabilitarea drumului de acces în municipiu

Consiliul Judeţean a intenţionat să construiască
un heliport dar s-a izbit de refuzul lui...Drăgulin


	Page 1
	Page 2

