
Primăria Grădiştea a solicitat Consiliului 
Judeţean cofinanţări pentru anul 2020, în 
cuantum de 2.549508,96 lei pentru 
finalizarea proiectelor demarate. Investiţiile 
vizează reabilitarea infrastructurii şcolare, a 
infrastructurii stradale precum şi elaborarea 
Planului Urbanistic General după cum 
urmează:
- Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu 
Program Normal Cuneşti – 85.223,21 lei
- Reabilitarea şi modernizarea Şcolii cu cls. V-

- Construire sediu Primărie D+P+1 Etaj – 
VIII, sat Rasa – 389.244,74 lei

283.640,80 lei
- Modernizare străzi în comuna Grădiştea cu 

- Amenajare refugii bus elevi şi ampolasare 
înveliş asfaltic – 270.586,28 lei

copertine protecţie în satele Grădiştea şi 
- Construire teren minifotbal cu gazon Cuneşti – 120.000 lei
sintetic, vestiare, împrejmuire şi iluminat, sat 

„Pentru anul 2020, la investiţiile iniţiate şi 
Grădiştea şi Extindere pistă de ciclişti, sat 

contractate de administraţia liberală, aflate 
Grădiştea – 449.032 lei

în curs, se solicită de la Consiliul Judeţean, 
- Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare pentru partea de cofinantare, o sumă 
Cpmin cultural din satul Grădiştea – consistentă! Singura investiţie care are 
270.586,28 lei cofinantare zero, este Canalizare şi Staţie de 
- Construire Grădiniţă cu Program Normal, sat Potabilizare, în satul Grădiştea, comuna 
Grădiştea – 229.810 lei Gradistea, judeţul Călăraşi.” a scris primarul 
- Elaborare Plan Urbanistic General – 291.550 Constantin Corbu pe contul personal de 
lei Facebook.
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n Independenţan Călăraşi · Întreţinere reţea apă Bd. Cuza Vodă tronson 
Flacăra-Bucureşti
Valoare decontată – 32.672,64 lei
· Staţie pompare ape uzate cartier residential 
echipamente hidraulice
Valoare decontată –97.042,17 lei
· Întreţinere reţea apă str. Ştirbei Vodă tronson 
str. Muşeţelului – cimitir 
Valoare decontată – 308.211,31 lei

· Canalizare Parc Speranţei şi blocuri J

Valoare decontată – 37.334,73 lei

· Canalizare şi racorduri Bd. Republicii tronson 
str. Sloboziei-str. Pompieri 

Executat 90%, valoare decontată – 68.177,44 lei

· Execuţie reţea apă bazin de înot

Valoare decontată – 18.816,76 lei

· Canalizare strada Doina 

Valoare decontată – 79.918,02 lei

În anul 2019 au fost contracte lucrări de 
execuţie pentru care se va emite în curând Primăria Municipiului Călăraşi vă prezintă Tronson Bd. Cuza Vodă – str. Dobrogei – 
ordinul de începere a lucrărilor, astfel:investiţiile finalizate, demarate sau continuate carosabil 80%

pe parcursul anului 2019, pe categorii de · Canalizare str. Dobrogei tronson Bd. 1 Mai – Tronson Bd. Cuza Vodă – str. Pompieri – 
lucrări, realizate din fonduri ale bugetului local Parc Centraliluminat 90%
sau atrase în cadrul PNDL. · Canalizare Menajeră şi pluvială str. Sf. NicolaeTronson Bd. Cuza Vodă – str. Eroilor – fibră 

optică 90% · Canalizare Menajeră şi pluvială str. Oborului
Valoare decontată în anul 2019 – 3,807,081,69 Reţea apă şi canalizare pluvială str. Pescăruşi n Străzi
lei cu TVA tronson Panduri-Gral Constantin Pantazzi· Modernizare străzi în cartierul Mircea Vodă – 
· Întreţinere Strada Varianta NordLOT 1 – lucrări în continuare
Valoare decontată în anul 2019 – 534,072 lei cu Străzile Grădiştea, Mihai Viteazul, Crângului, n Unităţi de învăţământTVADumbravei, Năvodari 

· Construire Grădiniţa cu 8 Grupe – lucrări în · Întreţinere străzi de către SPPSV, printre care: Valoare decontată anul 2019 - 3.762.092,86 lei continuareDacia,  Romană, Prunului, Frunzelor, Fundătura cu TVA
Instalaţie electrică – 90%Cazărmiui II, Fundătura Cazărmii IV, dr. ing. Ion 

Trotuare şi carosabil realizate în proporţie de Ciulinaru, Toamnei, Turturelelor, Prel. Mihai Instalaţie sanitară – 95%100% pe toate străzile, mai sunt de realizat Viteazul, Prel. Năvodari, Instalaţii termice – 90%marcajele
Amenajări exterioare – 90%· Reparaţii capitale străzi în mun. Călăraşi – 

n Canalizare şi apă Valoare decontată – 1.717.989,42 leiLOT 1 – lucrări în continuare
Străzile  Muşeţelului, Bd. Cuza Vodă şţi str. · Execuţie reţea canalizare pluvială str. 
Ştirbei Vodă – lucrări finalizate anul trecut Locomotivei n Trotuare şi parcări
Valoare decontată în anul 2019 – 2.771.951,76 Executat – 19%

· Întreţinere trotuare-lucrări complementare lei cu TVA · Execuţie Reţea Canalizare menajeră şi 
pe străzile Panduri şi Macului pluvială cartier Măgureni· Amenajare perisagistică şi modernizare Bd. 
Valoare decontată – 239.153,54 leiNicolae Titulescu între str. Cornişei şi str. Lucrări ce doar au fost începute ca şi organizare 
· Amenajare trotuare str. Pescăruş şi str. Locomotivei – lucrări în continuare de şantier, urmează reluarea lor odată cu 
Victoriiei tronson Panduri-Victorieivremea prielnică acestoraTronson Cornişei-Bucureşti – infrastructură 
Valoare decontată –95.313,59 lei80%, montaj pavele 90% · Execuţie canalizare pluvială str. Năvodari 

tronson Prel. Luceafărului-str. Victoriei · Întreţinere parcări de către SPPSV Blocuri J11 Tronson Republicii-Bucureşti – infrastructură 
– J12, blocuri N23-N26, Parcare bloc L33, 80%, montaj pavele 80% Valoare decontată – 531.381,37 lei
blocuri I 11, I 12 şi I13, bloc B8, Tronson Republicii-Locomotivei- infrastructură · Execuţie reţea apă str. Sloboziei  tronson Bd. 
În anul 2019 au fost contracte lucrări de 80% Republicii-cale ferată
execuţie pentru care se va emite în curând Valoare decontată în anul 2019 – 5.487.560,89 Valoare decontată – 199.294,54 lei
ordinul de începere a lucrărilor pentru:lei cu TVA · Reparaţii reţea canalizare blocuri H7, H16 şi 
· Amenajare parcare Bloc A5 (A1)· Reabilitare şi modernizare str. Griviţa – N25

lucrări în continuare BIROUL DE PRESĂValoare decontată – 62.523,65 lei

Camelia Ghiveciu a devenit din 20 decembrie 2019, potrivit 
Hotărârii Consiliului de Administraţie nr.16, vicepreşedinte al 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate înlocuindu-l în 
funcţie pe Răzvan Vulcănescu.

Vicepreşedinte a OFL Călăraşi, Ghiveciu a intrat în CA al CNAS 
pe 27 noiembrie 2019, potrivit Deciziei 457 a Primului 
Ministru.

De-a lungul timpului, Camelia Ghiveciu a mai ocupat funcţia 
de preşedinte – director general al CJAS Călăraşi (aprilie 2008 
– aprilie 2009) şi de manager interimar al Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Călăraşi  (mai – decembrie 2016).

SC Ecoaqua SA Călăraşi traversează europene privind apa potabilă şi apa solicită” Această hotărâre de principiu 
uzată (demonstrarea capacităţii de reprezintă propunerea AGA care a fost momente extrem de dificile iar dacă 
implementare este condiţie obligatorie transmisă spre analiză Consiliilor Locale. nu se iau măsuri ferme, inclusiv 
în aprobarea Contractului de finanţare). Şedinţa AGA în cadrul căreia se va vota 

rezilierea contractului de solicitarea de majorare a preţului, 
management al lui Cezar Neagu respectiv a tarifului, va avea loc în a 

doua jumătate a acestei luni.riscă să intre în incapacitate de 
plată. Cauzele care ar fi stat la baza 

propunerii de majorare a Operatorul regional de apă şi canalizare 
se află într-o situaţie dramatică. În acest preţului la apă şi a tarifului 
sens, a solicitat Asociaţiei de Dezvoltare pentru canalizare
Intercomunitară Ecoaqua, încă din 12 

Extinderea ariei de operare în localităţi septembrie 2019 creşterea preţului la 
mici, în care aceste servicii nu generează apă cu 20,95%, de la 3,77 lei / mc la 4,56 
suficiente venituri pentru acoperirea lei / mc precum şi a tarifului la canalizare 
costurilor de exploatare, înregistrându-de 17,35%, de la 3,25 lei / mc cât este în 
se pierderi economico – financiareprezent la 3,82 lei / mc., asta după ce şi 

Autoritatea Naţională de Reglementare Creşterea semnificativă a preţului 
Fără ajustarea preţurilor şi tarifelor la pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi energiei electrice cu aproximativ 300% 
nivelul impus de actuala realitate Publice îşi dăduse acordul, în baza faţă de perioada analizată pentru 
economică va fi anulată capacitatea Avizului nr 712947 / 10.09.2019. actualele preţuri şi tarife, adică iunie 
investiţională a operatorului.”Conducerea societăţii motivează că 2018 – mai 2019
Directorul general, Cezar Neagu care „pentru reducerea impactului asupra Punerea în funcţiune şi preluarea în 
spre finalul anului 2018, încasa o primă eficienţei serviciului (pe termen scurt şi exploatare a tuturor bunurilor realizate 
de câte sute de milioane de lei vechi, mediu) chiar a siguranţei serviciului (pe prin POS Mediu, fapt care a generat 
desigur pentru rezultatele economico-termen mediu şi lung) trebuie luate cât creşterea cheltuielilor cu amortizarea şi a 
financiare „excepţionale” realizate, a mai repede deciziile de finalizare a cheltuielilor cu taxele şi impozitele localeprimit însă o veste proastă din partea procesului de creştere a capitalului social 

Creşterea la valoarea de 2080 a salariului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară şi a ajustării preţurilor şi tarifelor). Fără 
de bază minim garantat (de la 1450 lei la ADI Ecoaqua. Întrunită în şedinţă pe 24 creşterea de capital social va fi 
01.01.2017), în condiţiile în care 60% din decembrie 2019, AGA a hotărât „de ameninţată capacitatea de 
personalul operatorului regional sunt principiu susţinerea majorării tarifului implementare a proiectului de investiţii 

cu 10% la apă şi la canalizare faţă de afectaţi în mod direct de această din POIM, cu efecte catastrofale asupra 
20,95%, respectiv 17,35%, cum se modificare.conformării operatorului la directivele 

Conducerea Primăriei Municipiului Călăraşi anunţă prin 
intermediul unei postări pe contul official de Facebook al 
instituţiei că dacă cetăţenii vor achita până la 31 martie 
impozitele şi taxele aferente vor beneficia de o bonificaţie de 
10%. 

“Vă aducem la cunoştinţă faptul că până la data de 31 martie 
a.c., dată până la care taxele şi impozitele locale se pot plăti 
cu o bonificaţie de 10%, Serviciul Taxe şi Impozite locale va 
avea un ghişeu deschis în fiecare zi de miercuri, până la ora 
18.00. Totodată, reamintim faptul că, în vederea recuperării 
zilelor libere, până pe 27 ianuarie inclusiv, de luni până joi 
programul se prelungeşte până la 17.30, iar vineri până la 
15.00.” este mesajul postat pe Facebook.

Dragoş Coman a decis să-şi 
întrerupă activitatea de viceprimar 
optând pentru funcţia de secretar 
de stat pe probleme de sport în 
cadrul Ministerului Tineretului şi 
Sportului în care a şi fost numit 
luni, 13 ianuarie conform Deciziei 
publicate în Monitorul Oficial. În 
astfel de condiţii, prin plecarea sa 
în echipa guvernamentală a rămas 
vacant un post de viceprimar pe 
care liberalii intenţionează să-l 
păstreze în continuare. Liberalii au 
nevoie de un singur vot pentru a-şi 
trece opţiunea proprie!
Cel mai probabil, pe locul lăsat 
liber de Coman în Consiliul Local va 
urca Angelica Păun, aflată pe locul 
14 în lista propusă în vara anului 
2016 de către PNL. 
Pentru funcţia de viceprimar, la 
bursa zvonurilor primul nume 
vehiculat la finele anului trecut a 
fost cel al lui Cătălin Kostelnik, un 
apropiat al celuilalt viceprimar, 
Viorel Ivanciu, şeful PNL Călăraşi. 
Tot la finele anului trecut, primarul 
Drăgulin a purtat câteva discuţii şi 
cu Mircea Buzea şi n-ar fi exclus ca 
până la urmă postul să revină 
consilierului de la PDS. Ceea ce ar 
însemna că oficial şi Partidul 
Dreptăţii Social, reprezentat în 
Consiliu Local de 3 consilieri intră 
la guvernare locală.

Lista de candidaţi 
propusă de PNL Călăraşi 

pentru Consiliul Local
14. Angelica Păun; 15. Elena 
Constantin; 16. Mihăiţă 
Dumitrache; 17. Ion Şerban; 18. 
Vasile Selea; 19. Florin Enache; 20. 
Adrian Nica; 21. Adrian Bută

n Primăria Călăraşi

Principalele obiective de 
investiţii ale anului 2019

Municipiul a 
rămas fără un 

viceprimar. Cine  
l-ar putea înlocui 
pe Dragoş Coman

Ecoaqua, în criză. Cezar Neagu a solicitat 
creşterea preţului la apă cu 20,95%!

Camelia Ghiveciu, 
vicepreşedinte al CNAS

n Primăria Călăraşi

Până pe 31 martie, taxele şi 
impozitele locale se pot plăti cu 

o bonificaţie de 10%

drumurile judeţene, erau reabilitaţi 4-5 
kilometri. Am ajuns la 35 km ceea ce 
înseamnă că am modernizat, dotat şi 
capitalizat şi SC Drumuri şi Poduri SA, 
firmă aflată în subordinea Consilului 
Judeţean. Pe POR, avem DJ 402, în 
lungime de 63 de kilometri care pleacă 
de la Curcani şi se „descarcă” tocmai la 
Belciugatele, prin Măriuţa, limită cu 
judeţul Ialomiţa. Pe PNDL, drumul 
judeţean care leagă localităţile Chirnogi 
şi Crivăţ, aflat în lucru. Sper să finalizăm 
lucrările în septembrie, anul acesta. 
Avem şi DJ 403 pentru care am semnat 
contractul de lucrări. Mai avem în 
evaluare, pe SUERD, DJ 201B, Ulmeni – 
Lehliu Sat. Proiectul este eligibil dar din 
păcate din cauza alocărilor insuficiente 
nu am fost încă „prinşi” cu vreo sumă de 
bani până acum. Sper ca pe viitoarea 
deschidere de fonduri, să semnăm 

Într-o conferinţă de presă susţinută în sala proces iar câştigătorul să se apuce de 
contractul şi pentru acest proiect. A 

de şedinţe a Consiliului Judeţean, treabă. Proiectul va fi susţinut din 
rămas în evaluare „anveloparea” 

preşedintele Vasile Iliuţă a trecut în fonduri proprii. A fost destul de dificil 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi. 

revistă stadiul principalelor obiective pentru că aici am avut de-a face cu 
Nici aici n-am putut fi prinşi cu sume ca 

demarate de la preluarea mandatului în arhitecţii specializaţi pe monumente 
să realizăm şi semnarea contractului. Am 2016, subliniind contribuţia precum şi istorice care sunt destul de puţini. În fine 
investit în Spitalul Judeţean nu mai puţin profesionalismul echipei CJ Călăraşi în am identificat o firmă care a putut gira, 
de 1 milion de euro în aparatură. Am elaborarea proiectelor care vizează să spun aşa, Studiul de Fezabilitate şi 
semnat contractul şi am intrat în posesia reabilitarea şi modernizarea Proiectul Tehnic. Aripa nouă a spitalului e 
RMN-ului, am reuşit să aducem şi un CT infrastructurii, a Spitalului Judeţean de în licitaţie la CNI. Am deschis procedura 
nou. Sala de opraţii a fost modernizată la Urgenţă Călăraşi precum şi a sediului care de licitaţie şi pentru spitalul nou de la 
fel şi etajul 4 al SJUC. Toate acestea s-au găzduieşte în acest moment Prefectura Săpunari. Pe fonduri transfrontaliere, 
întâmplat în mandatul pe care l-am Călăraşi. vom moderniza faleza iar portul de 
preluat în vara anului 2016” a precizat ambarcaţiuni va fi construit cu resurse de „Dacă ar fi să fac o succintă trecere în 
preşedintele Vasile Iliuţă, decis să la Ministerul Turismului.” a spus Iliuţă revistă a obiectivelor iniţiate aş spune că 
candideze cu succes, în vară, pentru un care a continuat „La preluarea Sediul Prefecturii e în faza de licitaţie. 
nou mandat.mandatului, în ceea ce priveşte Urmează că într-o lună să finalizăm acest 

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile 
Iliuta şi directorul ADR Sud Muntenia, Liviu 
Muşat, au semnat, marţi, contractul de finanţare 
pentru proiectul „DOTAREA INFRASTRUCTURII 
AMBULATORIULUI SPITALULUI JUDEŢEAN 
CĂLĂRAŞI” .

Proiectul este depus de Consiliului Judeţean 
Călăraşi pe Programul Operaţional Regional 2014-
2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiţii 8.1, 
Obiectiv specific 8.2, Operatiunea A, apelul de 
proiecte nr. POR/266/8/1/Operaţiunea 8.1.A : 
Ambulatorii/1/Operaţiunea 8.1.A : Ambulatorii.

Valoare totală: 10.335.990,72 lei (inclusiv TVA), 
din care valoare totală eligibilă 10.335.990,72 lei 
(inclusiv TVA) şi valoare totală neeligibilă de 
0,00 lei.

Se vor achiziţiona echipamente şi aparatură 
medicală de specialitate pentru cabinetele 
medicale din Ambulatoriu: cabinet oncologic, 
ortopedie, cabinet chirurgie plastică , 
dermatovenerologie, endoscopie, oftalmologie, 
chirurgie infantilă, cardiologie, laborator analize 
medicale, laborator radiologie.

Principalele echipamente medicale care vor fi 
achiziţionate prin proiect sunt:

- Tomograf oftalmic – OCT;

- Câmp vizual computerizat;

- Instalaţie radiologică fixă digitală cu două 
posturi;

- Instalaţie radiologică digitală pentru 
mamografii;

- Ecograf Doppler color;

- Doppler vascular;

- Electrocardiograf 6 canale.

Sursa Facebook Consiliul Judetean Calarasi

Cinci unităţi de învăţământ din judeţul fusese publicat un alt proiect de OUG care 
prevedea extinderea de la 50 de şcoli la 100 a Călăraşi au fost incluse pe lista Programului 
acestui program, cu menţiunea că în anul 2019 pilot Masă caldă care cuprinde nu mai puţin 
s-a constata că în unele şcoli în care proiectul a de 150 de şcoli, potrivit unui proiect de 
fost pilotat din 2016 abandonul şcolar a fost Ordonanţă de Urgenţă publicat de ministerul 
eradicat. Educaţiei. 
Cele 150 de unităţi învăţământ cu grade de 

E vorba de Liceul Tehnologic Duiliu Zamfirescu complexitate şi particularităţi educaţionale 
din Dragalina pentru care se va aloca suma de diferite, propuse pentru a fi cuprinse în 
1614 mii lei, Şcoala Gimnazială nr. 1 Ciocăneşti, program sunt dispuse echilibrat la nivel 
cu suma de 554 mii lei, Şcoala Gimnazială nr. 1 naţional, în medii rezidenţiale diverse – Urban 
din Ulmu, cu 168 de mii de lei, Liceul (mare, mic, central, periferic)/ Rural (mare, 
Tehnologic Constantin George Călinescu, cu mic, accesibil, greu accesibil, izolat), şi vor avea 
suma de 706 mii lei şi Şcoala Gimnazială nr. 1 statut de unităţi de învăţământ pilot, conform 
Modelu, pentru care este “prinsă” suma de 642 prevederilor legale în vigoare, în care se va 
mii lei. implementa programul.
Măsura vine după ce în decembrie anul trecut Bugetul estimat este de 104.209.000 lei

Oraşul Lehliu Gară a intrat într-un 
amplu proces de modernizare, 
proiectele iniţiate de Executivul 
condus de Iulian Iacomi aflându-se în 
diferite stadii de implementare.
Pe agenda primarului Iacomi 
figurează nu mai puţin de 14 proiecte 
care vizează reabilitarea reţelei de 
apă şi canalizare, modernizarea 
străzilor, extinderea reţelei de apă şi 
canalizare, construirea unui bazin de 
înot.

Stadiul proiectelor demarate de la 
preluarea mandatului de către Vasile Iliuţă

Bani europeni 
pentru dotarea 

Ambulatoriului SJUC

Liceul Tehnologic Constantin George Călinescu, 
inclus în Programul pilot “Masă caldă”

n Grădiştea

Grădiştea are nevoie de cofinanţări de peste 2,5 
milioane lei pentru finalizarea proiectelor demarate

Primarul Iulian Iacomi a 
prezentat stadiul implementării 
proiectelor în oraşul Lehliu Gară



Primăria Grădiştea a solicitat Consiliului 
Judeţean cofinanţări pentru anul 2020, în 
cuantum de 2.549508,96 lei pentru 
finalizarea proiectelor demarate. Investiţiile 
vizează reabilitarea infrastructurii şcolare, a 
infrastructurii stradale precum şi elaborarea 
Planului Urbanistic General după cum 
urmează:
- Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu 
Program Normal Cuneşti – 85.223,21 lei
- Reabilitarea şi modernizarea Şcolii cu cls. V-

- Construire sediu Primărie D+P+1 Etaj – 
VIII, sat Rasa – 389.244,74 lei

283.640,80 lei
- Modernizare străzi în comuna Grădiştea cu 

- Amenajare refugii bus elevi şi ampolasare 
înveliş asfaltic – 270.586,28 lei

copertine protecţie în satele Grădiştea şi 
- Construire teren minifotbal cu gazon Cuneşti – 120.000 lei
sintetic, vestiare, împrejmuire şi iluminat, sat 

„Pentru anul 2020, la investiţiile iniţiate şi 
Grădiştea şi Extindere pistă de ciclişti, sat 

contractate de administraţia liberală, aflate 
Grădiştea – 449.032 lei

în curs, se solicită de la Consiliul Judeţean, 
- Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare pentru partea de cofinantare, o sumă 
Cpmin cultural din satul Grădiştea – consistentă! Singura investiţie care are 
270.586,28 lei cofinantare zero, este Canalizare şi Staţie de 
- Construire Grădiniţă cu Program Normal, sat Potabilizare, în satul Grădiştea, comuna 
Grădiştea – 229.810 lei Gradistea, judeţul Călăraşi.” a scris primarul 
- Elaborare Plan Urbanistic General – 291.550 Constantin Corbu pe contul personal de 
lei Facebook.
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n Independenţan Călăraşi · Întreţinere reţea apă Bd. Cuza Vodă tronson 
Flacăra-Bucureşti
Valoare decontată – 32.672,64 lei
· Staţie pompare ape uzate cartier residential 
echipamente hidraulice
Valoare decontată –97.042,17 lei
· Întreţinere reţea apă str. Ştirbei Vodă tronson 
str. Muşeţelului – cimitir 
Valoare decontată – 308.211,31 lei

· Canalizare Parc Speranţei şi blocuri J

Valoare decontată – 37.334,73 lei

· Canalizare şi racorduri Bd. Republicii tronson 
str. Sloboziei-str. Pompieri 

Executat 90%, valoare decontată – 68.177,44 lei

· Execuţie reţea apă bazin de înot

Valoare decontată – 18.816,76 lei

· Canalizare strada Doina 

Valoare decontată – 79.918,02 lei

În anul 2019 au fost contracte lucrări de 
execuţie pentru care se va emite în curând Primăria Municipiului Călăraşi vă prezintă Tronson Bd. Cuza Vodă – str. Dobrogei – 
ordinul de începere a lucrărilor, astfel:investiţiile finalizate, demarate sau continuate carosabil 80%

pe parcursul anului 2019, pe categorii de · Canalizare str. Dobrogei tronson Bd. 1 Mai – Tronson Bd. Cuza Vodă – str. Pompieri – 
lucrări, realizate din fonduri ale bugetului local Parc Centraliluminat 90%
sau atrase în cadrul PNDL. · Canalizare Menajeră şi pluvială str. Sf. NicolaeTronson Bd. Cuza Vodă – str. Eroilor – fibră 

optică 90% · Canalizare Menajeră şi pluvială str. Oborului
Valoare decontată în anul 2019 – 3,807,081,69 Reţea apă şi canalizare pluvială str. Pescăruşi n Străzi
lei cu TVA tronson Panduri-Gral Constantin Pantazzi· Modernizare străzi în cartierul Mircea Vodă – 
· Întreţinere Strada Varianta NordLOT 1 – lucrări în continuare
Valoare decontată în anul 2019 – 534,072 lei cu Străzile Grădiştea, Mihai Viteazul, Crângului, n Unităţi de învăţământTVADumbravei, Năvodari 

· Construire Grădiniţa cu 8 Grupe – lucrări în · Întreţinere străzi de către SPPSV, printre care: Valoare decontată anul 2019 - 3.762.092,86 lei continuareDacia,  Romană, Prunului, Frunzelor, Fundătura cu TVA
Instalaţie electrică – 90%Cazărmiui II, Fundătura Cazărmii IV, dr. ing. Ion 

Trotuare şi carosabil realizate în proporţie de Ciulinaru, Toamnei, Turturelelor, Prel. Mihai Instalaţie sanitară – 95%100% pe toate străzile, mai sunt de realizat Viteazul, Prel. Năvodari, Instalaţii termice – 90%marcajele
Amenajări exterioare – 90%· Reparaţii capitale străzi în mun. Călăraşi – 

n Canalizare şi apă Valoare decontată – 1.717.989,42 leiLOT 1 – lucrări în continuare
Străzile  Muşeţelului, Bd. Cuza Vodă şţi str. · Execuţie reţea canalizare pluvială str. 
Ştirbei Vodă – lucrări finalizate anul trecut Locomotivei n Trotuare şi parcări
Valoare decontată în anul 2019 – 2.771.951,76 Executat – 19%

· Întreţinere trotuare-lucrări complementare lei cu TVA · Execuţie Reţea Canalizare menajeră şi 
pe străzile Panduri şi Macului pluvială cartier Măgureni· Amenajare perisagistică şi modernizare Bd. 
Valoare decontată – 239.153,54 leiNicolae Titulescu între str. Cornişei şi str. Lucrări ce doar au fost începute ca şi organizare 
· Amenajare trotuare str. Pescăruş şi str. Locomotivei – lucrări în continuare de şantier, urmează reluarea lor odată cu 
Victoriiei tronson Panduri-Victorieivremea prielnică acestoraTronson Cornişei-Bucureşti – infrastructură 
Valoare decontată –95.313,59 lei80%, montaj pavele 90% · Execuţie canalizare pluvială str. Năvodari 

tronson Prel. Luceafărului-str. Victoriei · Întreţinere parcări de către SPPSV Blocuri J11 Tronson Republicii-Bucureşti – infrastructură 
– J12, blocuri N23-N26, Parcare bloc L33, 80%, montaj pavele 80% Valoare decontată – 531.381,37 lei
blocuri I 11, I 12 şi I13, bloc B8, Tronson Republicii-Locomotivei- infrastructură · Execuţie reţea apă str. Sloboziei  tronson Bd. 
În anul 2019 au fost contracte lucrări de 80% Republicii-cale ferată
execuţie pentru care se va emite în curând Valoare decontată în anul 2019 – 5.487.560,89 Valoare decontată – 199.294,54 lei
ordinul de începere a lucrărilor pentru:lei cu TVA · Reparaţii reţea canalizare blocuri H7, H16 şi 
· Amenajare parcare Bloc A5 (A1)· Reabilitare şi modernizare str. Griviţa – N25

lucrări în continuare BIROUL DE PRESĂValoare decontată – 62.523,65 lei

Camelia Ghiveciu a devenit din 20 decembrie 2019, potrivit 
Hotărârii Consiliului de Administraţie nr.16, vicepreşedinte al 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate înlocuindu-l în 
funcţie pe Răzvan Vulcănescu.

Vicepreşedinte a OFL Călăraşi, Ghiveciu a intrat în CA al CNAS 
pe 27 noiembrie 2019, potrivit Deciziei 457 a Primului 
Ministru.

De-a lungul timpului, Camelia Ghiveciu a mai ocupat funcţia 
de preşedinte – director general al CJAS Călăraşi (aprilie 2008 
– aprilie 2009) şi de manager interimar al Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Călăraşi  (mai – decembrie 2016).

SC Ecoaqua SA Călăraşi traversează europene privind apa potabilă şi apa solicită” Această hotărâre de principiu 
uzată (demonstrarea capacităţii de reprezintă propunerea AGA care a fost momente extrem de dificile iar dacă 
implementare este condiţie obligatorie transmisă spre analiză Consiliilor Locale. nu se iau măsuri ferme, inclusiv 
în aprobarea Contractului de finanţare). Şedinţa AGA în cadrul căreia se va vota 

rezilierea contractului de solicitarea de majorare a preţului, 
management al lui Cezar Neagu respectiv a tarifului, va avea loc în a 

doua jumătate a acestei luni.riscă să intre în incapacitate de 
plată. Cauzele care ar fi stat la baza 

propunerii de majorare a Operatorul regional de apă şi canalizare 
se află într-o situaţie dramatică. În acest preţului la apă şi a tarifului 
sens, a solicitat Asociaţiei de Dezvoltare pentru canalizare
Intercomunitară Ecoaqua, încă din 12 

Extinderea ariei de operare în localităţi septembrie 2019 creşterea preţului la 
mici, în care aceste servicii nu generează apă cu 20,95%, de la 3,77 lei / mc la 4,56 
suficiente venituri pentru acoperirea lei / mc precum şi a tarifului la canalizare 
costurilor de exploatare, înregistrându-de 17,35%, de la 3,25 lei / mc cât este în 
se pierderi economico – financiareprezent la 3,82 lei / mc., asta după ce şi 

Autoritatea Naţională de Reglementare Creşterea semnificativă a preţului 
Fără ajustarea preţurilor şi tarifelor la pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi energiei electrice cu aproximativ 300% 
nivelul impus de actuala realitate Publice îşi dăduse acordul, în baza faţă de perioada analizată pentru 
economică va fi anulată capacitatea Avizului nr 712947 / 10.09.2019. actualele preţuri şi tarife, adică iunie 
investiţională a operatorului.”Conducerea societăţii motivează că 2018 – mai 2019
Directorul general, Cezar Neagu care „pentru reducerea impactului asupra Punerea în funcţiune şi preluarea în 
spre finalul anului 2018, încasa o primă eficienţei serviciului (pe termen scurt şi exploatare a tuturor bunurilor realizate 
de câte sute de milioane de lei vechi, mediu) chiar a siguranţei serviciului (pe prin POS Mediu, fapt care a generat 
desigur pentru rezultatele economico-termen mediu şi lung) trebuie luate cât creşterea cheltuielilor cu amortizarea şi a 
financiare „excepţionale” realizate, a mai repede deciziile de finalizare a cheltuielilor cu taxele şi impozitele localeprimit însă o veste proastă din partea procesului de creştere a capitalului social 

Creşterea la valoarea de 2080 a salariului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară şi a ajustării preţurilor şi tarifelor). Fără 
de bază minim garantat (de la 1450 lei la ADI Ecoaqua. Întrunită în şedinţă pe 24 creşterea de capital social va fi 
01.01.2017), în condiţiile în care 60% din decembrie 2019, AGA a hotărât „de ameninţată capacitatea de 
personalul operatorului regional sunt principiu susţinerea majorării tarifului implementare a proiectului de investiţii 

cu 10% la apă şi la canalizare faţă de afectaţi în mod direct de această din POIM, cu efecte catastrofale asupra 
20,95%, respectiv 17,35%, cum se modificare.conformării operatorului la directivele 

Conducerea Primăriei Municipiului Călăraşi anunţă prin 
intermediul unei postări pe contul official de Facebook al 
instituţiei că dacă cetăţenii vor achita până la 31 martie 
impozitele şi taxele aferente vor beneficia de o bonificaţie de 
10%. 

“Vă aducem la cunoştinţă faptul că până la data de 31 martie 
a.c., dată până la care taxele şi impozitele locale se pot plăti 
cu o bonificaţie de 10%, Serviciul Taxe şi Impozite locale va 
avea un ghişeu deschis în fiecare zi de miercuri, până la ora 
18.00. Totodată, reamintim faptul că, în vederea recuperării 
zilelor libere, până pe 27 ianuarie inclusiv, de luni până joi 
programul se prelungeşte până la 17.30, iar vineri până la 
15.00.” este mesajul postat pe Facebook.

Dragoş Coman a decis să-şi 
întrerupă activitatea de viceprimar 
optând pentru funcţia de secretar 
de stat pe probleme de sport în 
cadrul Ministerului Tineretului şi 
Sportului în care a şi fost numit 
luni, 13 ianuarie conform Deciziei 
publicate în Monitorul Oficial. În 
astfel de condiţii, prin plecarea sa 
în echipa guvernamentală a rămas 
vacant un post de viceprimar pe 
care liberalii intenţionează să-l 
păstreze în continuare. Liberalii au 
nevoie de un singur vot pentru a-şi 
trece opţiunea proprie!
Cel mai probabil, pe locul lăsat 
liber de Coman în Consiliul Local va 
urca Angelica Păun, aflată pe locul 
14 în lista propusă în vara anului 
2016 de către PNL. 
Pentru funcţia de viceprimar, la 
bursa zvonurilor primul nume 
vehiculat la finele anului trecut a 
fost cel al lui Cătălin Kostelnik, un 
apropiat al celuilalt viceprimar, 
Viorel Ivanciu, şeful PNL Călăraşi. 
Tot la finele anului trecut, primarul 
Drăgulin a purtat câteva discuţii şi 
cu Mircea Buzea şi n-ar fi exclus ca 
până la urmă postul să revină 
consilierului de la PDS. Ceea ce ar 
însemna că oficial şi Partidul 
Dreptăţii Social, reprezentat în 
Consiliu Local de 3 consilieri intră 
la guvernare locală.

Lista de candidaţi 
propusă de PNL Călăraşi 

pentru Consiliul Local
14. Angelica Păun; 15. Elena 
Constantin; 16. Mihăiţă 
Dumitrache; 17. Ion Şerban; 18. 
Vasile Selea; 19. Florin Enache; 20. 
Adrian Nica; 21. Adrian Bută

n Primăria Călăraşi

Principalele obiective de 
investiţii ale anului 2019

Municipiul a 
rămas fără un 

viceprimar. Cine  
l-ar putea înlocui 
pe Dragoş Coman

Ecoaqua, în criză. Cezar Neagu a solicitat 
creşterea preţului la apă cu 20,95%!

Camelia Ghiveciu, 
vicepreşedinte al CNAS

n Primăria Călăraşi

Până pe 31 martie, taxele şi 
impozitele locale se pot plăti cu 

o bonificaţie de 10%

drumurile judeţene, erau reabilitaţi 4-5 
kilometri. Am ajuns la 35 km ceea ce 
înseamnă că am modernizat, dotat şi 
capitalizat şi SC Drumuri şi Poduri SA, 
firmă aflată în subordinea Consilului 
Judeţean. Pe POR, avem DJ 402, în 
lungime de 63 de kilometri care pleacă 
de la Curcani şi se „descarcă” tocmai la 
Belciugatele, prin Măriuţa, limită cu 
judeţul Ialomiţa. Pe PNDL, drumul 
judeţean care leagă localităţile Chirnogi 
şi Crivăţ, aflat în lucru. Sper să finalizăm 
lucrările în septembrie, anul acesta. 
Avem şi DJ 403 pentru care am semnat 
contractul de lucrări. Mai avem în 
evaluare, pe SUERD, DJ 201B, Ulmeni – 
Lehliu Sat. Proiectul este eligibil dar din 
păcate din cauza alocărilor insuficiente 
nu am fost încă „prinşi” cu vreo sumă de 
bani până acum. Sper ca pe viitoarea 
deschidere de fonduri, să semnăm 

Într-o conferinţă de presă susţinută în sala proces iar câştigătorul să se apuce de 
contractul şi pentru acest proiect. A 

de şedinţe a Consiliului Judeţean, treabă. Proiectul va fi susţinut din 
rămas în evaluare „anveloparea” 

preşedintele Vasile Iliuţă a trecut în fonduri proprii. A fost destul de dificil 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi. 

revistă stadiul principalelor obiective pentru că aici am avut de-a face cu 
Nici aici n-am putut fi prinşi cu sume ca 

demarate de la preluarea mandatului în arhitecţii specializaţi pe monumente 
să realizăm şi semnarea contractului. Am 2016, subliniind contribuţia precum şi istorice care sunt destul de puţini. În fine 
investit în Spitalul Judeţean nu mai puţin profesionalismul echipei CJ Călăraşi în am identificat o firmă care a putut gira, 
de 1 milion de euro în aparatură. Am elaborarea proiectelor care vizează să spun aşa, Studiul de Fezabilitate şi 
semnat contractul şi am intrat în posesia reabilitarea şi modernizarea Proiectul Tehnic. Aripa nouă a spitalului e 
RMN-ului, am reuşit să aducem şi un CT infrastructurii, a Spitalului Judeţean de în licitaţie la CNI. Am deschis procedura 
nou. Sala de opraţii a fost modernizată la Urgenţă Călăraşi precum şi a sediului care de licitaţie şi pentru spitalul nou de la 
fel şi etajul 4 al SJUC. Toate acestea s-au găzduieşte în acest moment Prefectura Săpunari. Pe fonduri transfrontaliere, 
întâmplat în mandatul pe care l-am Călăraşi. vom moderniza faleza iar portul de 
preluat în vara anului 2016” a precizat ambarcaţiuni va fi construit cu resurse de „Dacă ar fi să fac o succintă trecere în 
preşedintele Vasile Iliuţă, decis să la Ministerul Turismului.” a spus Iliuţă revistă a obiectivelor iniţiate aş spune că 
candideze cu succes, în vară, pentru un care a continuat „La preluarea Sediul Prefecturii e în faza de licitaţie. 
nou mandat.mandatului, în ceea ce priveşte Urmează că într-o lună să finalizăm acest 

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile 
Iliuta şi directorul ADR Sud Muntenia, Liviu 
Muşat, au semnat, marţi, contractul de finanţare 
pentru proiectul „DOTAREA INFRASTRUCTURII 
AMBULATORIULUI SPITALULUI JUDEŢEAN 
CĂLĂRAŞI” .

Proiectul este depus de Consiliului Judeţean 
Călăraşi pe Programul Operaţional Regional 2014-
2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiţii 8.1, 
Obiectiv specific 8.2, Operatiunea A, apelul de 
proiecte nr. POR/266/8/1/Operaţiunea 8.1.A : 
Ambulatorii/1/Operaţiunea 8.1.A : Ambulatorii.

Valoare totală: 10.335.990,72 lei (inclusiv TVA), 
din care valoare totală eligibilă 10.335.990,72 lei 
(inclusiv TVA) şi valoare totală neeligibilă de 
0,00 lei.

Se vor achiziţiona echipamente şi aparatură 
medicală de specialitate pentru cabinetele 
medicale din Ambulatoriu: cabinet oncologic, 
ortopedie, cabinet chirurgie plastică , 
dermatovenerologie, endoscopie, oftalmologie, 
chirurgie infantilă, cardiologie, laborator analize 
medicale, laborator radiologie.

Principalele echipamente medicale care vor fi 
achiziţionate prin proiect sunt:

- Tomograf oftalmic – OCT;

- Câmp vizual computerizat;

- Instalaţie radiologică fixă digitală cu două 
posturi;

- Instalaţie radiologică digitală pentru 
mamografii;

- Ecograf Doppler color;

- Doppler vascular;

- Electrocardiograf 6 canale.

Sursa Facebook Consiliul Judetean Calarasi

Cinci unităţi de învăţământ din judeţul fusese publicat un alt proiect de OUG care 
prevedea extinderea de la 50 de şcoli la 100 a Călăraşi au fost incluse pe lista Programului 
acestui program, cu menţiunea că în anul 2019 pilot Masă caldă care cuprinde nu mai puţin 
s-a constata că în unele şcoli în care proiectul a de 150 de şcoli, potrivit unui proiect de 
fost pilotat din 2016 abandonul şcolar a fost Ordonanţă de Urgenţă publicat de ministerul 
eradicat. Educaţiei. 
Cele 150 de unităţi învăţământ cu grade de 

E vorba de Liceul Tehnologic Duiliu Zamfirescu complexitate şi particularităţi educaţionale 
din Dragalina pentru care se va aloca suma de diferite, propuse pentru a fi cuprinse în 
1614 mii lei, Şcoala Gimnazială nr. 1 Ciocăneşti, program sunt dispuse echilibrat la nivel 
cu suma de 554 mii lei, Şcoala Gimnazială nr. 1 naţional, în medii rezidenţiale diverse – Urban 
din Ulmu, cu 168 de mii de lei, Liceul (mare, mic, central, periferic)/ Rural (mare, 
Tehnologic Constantin George Călinescu, cu mic, accesibil, greu accesibil, izolat), şi vor avea 
suma de 706 mii lei şi Şcoala Gimnazială nr. 1 statut de unităţi de învăţământ pilot, conform 
Modelu, pentru care este “prinsă” suma de 642 prevederilor legale în vigoare, în care se va 
mii lei. implementa programul.
Măsura vine după ce în decembrie anul trecut Bugetul estimat este de 104.209.000 lei

Oraşul Lehliu Gară a intrat într-un 
amplu proces de modernizare, 
proiectele iniţiate de Executivul 
condus de Iulian Iacomi aflându-se în 
diferite stadii de implementare.
Pe agenda primarului Iacomi 
figurează nu mai puţin de 14 proiecte 
care vizează reabilitarea reţelei de 
apă şi canalizare, modernizarea 
străzilor, extinderea reţelei de apă şi 
canalizare, construirea unui bazin de 
înot.

Stadiul proiectelor demarate de la 
preluarea mandatului de către Vasile Iliuţă

Bani europeni 
pentru dotarea 

Ambulatoriului SJUC

Liceul Tehnologic Constantin George Călinescu, 
inclus în Programul pilot “Masă caldă”

n Grădiştea

Grădiştea are nevoie de cofinanţări de peste 2,5 
milioane lei pentru finalizarea proiectelor demarate

Primarul Iulian Iacomi a 
prezentat stadiul implementării 
proiectelor în oraşul Lehliu Gară
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