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Art. 2 Se constată încetarea de drept a 
mandatului de preşedinte al CJ Călăraşi 
a domnului Vasile Iliuţă

Art. 3 Se declară vacant locul 
consilierului judeţean de la art. 1

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi 
contestată la instanţa de contencios 
administrativ (...).”

 O reacţie propmtă a venit însă rapid din 
PSD. „Legat de ce aţi invocat, mă simt 
obligat să fac o precizare aici. Domnul 
Vasile Iliuţă, probabil, că a făcut o 
declaraţie politică. Nu este membru al 
Partidului Social Democrat, nu are 
adeziune. Nu e înscris în PSD. Dacă 
dumneavoastră aveţi un document în 
sensul ăsta, vă rugăm să ni-l prezentaţi 
(...) Nu mi se pare corect ca nefiind de 
faţă (n.r. Vasile Iliuţă) şi neprezentând 
documente în acest sens, să supuneţi o Liberalii au întreprins marţi o primă Călăraşi nr. 37 / 09.03.2020 şi a 
astfel de chestie spre aprobare. Sunt încercare de excludere a preşedintelui Referatului de aprobare nr 4473 / 
secretarul general al partidului şi vă pot Vasile Iliuţă din Consiliul Judeţean, 09.03.2020, înregistrat la Consiliul 
spune că nu s-a înscris în PSD. N-aveţi propunând suplimentarea ordinii de zi a Judeţean, de articolele din presa locală 
dovada” a declarat liderul consilieri şedinţei extraordinare de plen cu şi naţională în cadrul cărora domnul 
judeţeni PSD, Ion Samoilă.„Proiectul de hotărâre privind Iliuţă a declarat public că începând cu 
După câteva „parlamentări”, evident constatarea încetării de drept a data de 5 martie nu mai e membru PNL 
sterile, lipsite de suport juridic după cum mandatului de consilier judeţean a şi s-a înscris în PSD, a prevederilor art. 8 
avea să susţină şi secretarul general al domnului Vasile Iliuţă”, depus cu o zi alin 1 şi 2 din Legea 14 / 2003 privind 
judeţului, Emil Muşat, propunerea înainte, fără ca acest document să partidele politice, a prevederilor art. 
vicepreşedintelui Valentin Barbu a fost conţină şi avizul de legalitate. „De ce am 204 alin 2 şi 3 şi 6 din OUG 57 / 2019 
supusă votului consilierilor. Doar 4 dintre făcut acest lucru? Din punctul meu de privind Codul Administrativ (...), şi în 
ei, Vasile Nedelcu, Valentin Deculescu,, vedere, al PNL suntem datori să temeiul art. 196 alin 1 lit. d din OUG 57 
Nicolae Rogoz şi desigur, Valentin Barbu, introducem acest Proiect de Hotărâre pe / 2019 se hotărăşte:
au votat „pentru”. Alţi 9 s-au „abţinut” şi ordinea de zi, urmare a evenimentelor Art. 1 Se constată încetarea de drept a 
tot atâţia au votat „împotrivă”. În din 5 martie” a spus iniţiatorul mandatului de consilier judeţean în 
consecinţă, proiectul n-a mai fost inclus proiectului, vicepreşedintele CJ, Valentin cadrul CJ Călăraşi a domnului Vasile 
pe ordinea de zi.Barbu care a continuat dând citire şi Iliuţă datorită faptului că acesta s-a 

textului PH iniţiat „Ţinând cont de În altă ordine de idei, Iliuţă şi PNL înscris în PSD în data de 5 martie 
adresa organizaţiei judeţene PNL Călăraşi continuă lupta şi în justiţie. conform declaraţiilor publice ale 

Vasile Iliuţă, preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, 
a participat la şedinţa ordinară a Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Evenimentul, 
organizat, la începutul lunii, în sala de şedinţe a 
Consiliului Judeţean Teleorman, a avut pe ordinea de 
zi, spre aprobare, patru proiecte de hotărâre. 
Astfel, au fost avizate favorabil Raportul de activitate al 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
precum şi proiectul de constituire a Comisiei regionale 
pentru stabilirea criteriilor de selecţia a proiectelor 
strategice din regiunea Sud Muntenia. De asemenea, în 
cadrul şedinţei, a fost ales noul preşedinte al CpDR Sud 
Muntenia, în persoana domnului Dănuţ Cristescu, 
preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, care a 
preluat mandatul de la domnul Victor Moraru, 
preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, noul 
vicepreşedinte fiind domnul Bogdan Toader, 
preşedintele Consiliului Judeţean Prahova. Un alt 
proiect de hotărâre, aflat pe ordinea de zi, a vizat 
desemnarea reprezentanţilor regiunii Sud Muntenia, în 
Comitetul de monitorizare a Programului Operaţional 
Regional 2014-2020.
Nu în ultimul rând, au fost realizate informări cu referire 
la stadiul implementării Programului Operaţional 
Regional 2014-2020 şi al pregătirii viitorului exerciţiu 
financiar.
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
este organismul regional deliberativ, fără personalitate 
juridică care este constituit şi funcţionează pe principii 
parteneriale la nivelul regiunii de dezvoltare Sud 
Muntenia, în scopul coordonării activităţilor de 
elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de 
dezvoltare regională.
CpDR Sud Muntenia este alcătuit din 28 de membri, câte 
patru de la nivelul fiecărui judeţ din regiunea noastră 
(Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova 
şi Teleorman), după cum urmează: preşedintele 
consiliului judeţean, reprezentantul consiliilor locale 
municipale, reprezentantul consiliilor locale orăşeneşti, 
reprezentantul consiliilor locale comunale.

Primăria Municipiului Călăraşi anunţă faptul că, în 
perioada 09.03.2020 – 12.05.2020, se vor executa 
lucrări asupra părţii carosabile a Bulevardului 
Nicolae Titulescu, tronson cuprins între b-dul 
Republicii şi strada Speranţei. Acest tronson se va 
realiza respectând următoarele etape:
l Etapa I (9 martie – 9 aprilie) - Realizarea 
intersecţiei B-dul Nicolae Titulescu – B-dul 
Republicii.
În această etapă, se va închide circulaţia în 
intersecţia dintre B-dul Nicolae Titulescu şi B-dul 
Republicii, aceasta urmând a fi deviată prin străzile 
laterale, unde vor fi plantate indicatoare de oprire şi 
staţionare interzisă, pentru a se evita aglomerarea 
zonei ţinând cont de lăţimile mici ale părţilor 
carosabile.
Intersecţia cu str. Dunărea, respectiv str. Borcea 
rămân deschise, însă cu restricţii: Tronsonul str. 
Dunărea – str. Borcea – circulaţie cu sens unic pe 
direcţia str. Dunărea – Str. Borcea.
Circulaţia pietonală se va desfăşura în condiţii de 
siguranţă pe amplasamentul actual al trotuarelor, 
lucrarea fiind delimitată prin bariere normale şi 
girlande din polietilena sau lanţ.  

Etapa II (10 – 21 aprilie) - Realizare trotuare 
Se va deschide circulaţia, în regim restricţionat, pe 
tronsonul executat în etapa I şi se va ataca zona de 
trotuare.
Circulaţia pietonală se va desfăşura pe partea 
carosabilă a B-dului N.Titulescu, respectiv B-dul 
Republicii, în condiţii de siguranţă, acesta fiind dirijat 
printr-un culoar realizat din bariere normale şi 
girlande din polietilena sau lanţ.
Circulaţia rutieră pe B-dul N.Titulescu va fi dirijată 
prin intermediul balizelor direcţionale şi a 
indicatoarelor de circulaţie.
Intrarea in Intrarea în clădirile limitrofe va fi 
asigurată cu pasarele mobile.
Pe timpul nopţii lucrările vor fi semnalizate cu lămpi 
având lumina galbenă intermitentă.
Intrarea în şcoală se va face prin celelalte puncte de 
acces ce nu sunt afectate de investiţie.

Etapa III (21 aprilie – 12 mai) - Realizarea 
intersecţiei cu strada Dunărea şi strada Borcea şi a 
parcului cuprins între acestea.
Se vor ridica restricţiile de pe b-dul Republicii. 
Lucrarea va fi delimitat prin bariere normale şi 
girlande din polietilena sau lanţ. Circulaţia rutieră pe 
B-dul N.Titulescu va fi dirijat prin intermediul 
balizelor direcţionale şi a indicatoarelor de circulaţie, 
astfel încât circulaţia să se desfăţoare pe benzile de 
pe partea dreapta a direcţiei de mers str. Dunărea – 
str. Borcea.
Intrarea în clădirile limitrofe va fi asigurată cu 
pasarele mobile.
Perioadele de lucru pot suferi modificări în funcţie 
de starea vremii, existând în derularea investiţiei 
timpi tehnologici ce nu pot fi scurtaţi.

l 

l 

Modernizarea şi extinderea spaţiilor verzi pentru îmbunătăţirea 
calităţii vieţii urbane, deci implicit a calităţii aerului pe care îl 
respirăm, sunt obiective asumate ale municipalităţii călărăşene, iar 
acţiunile în vederea atingerii acestor obiective se concretizează în 
atragerea de fonduri europene pe această linie (modernizarea 
spaţiilor verzi de pe strada Bucureşti, revitalizarea zonei centrale 
prin extinderea spaţiilor verzi, revitalizarea zonelor verzi adiacente 
lacului decantor din zona de sud a oraşului), în investiţiile din 
parcuri, dar şi în refacerea fondului vegetal prin plantări de arbori 
în fiecare toamnă şi primăvară.

Pentru primăvara anului 2020, ne-am propus să derulăm cea mai 
amplă campanie de plantare arbori a ultimilor ani, alături şi 
împreună cu dumneavoastră, călărăşenii.

Campania ”Verde în oraş” se desfăşoară în perioada 14 martie-15 
aprilie, în colaborare cu Direcţia Silvică Călăraşi şi Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Călăraşi, şi îşi propune plantarea a 2.000 de puieţi 
în parcuri, pe spaţii verzi şi aliniamente stradale din municipiul 
Călăraşi.

Se vor planta salcâmi, stejari roşii, catalpa, cer, plopi albi, iar prima 
acţiune de plantare a avut loc pe 14 martie, în Parcul 
Constructorului, unde au fost plantaţi 200 de salcâmi.

Vom planta arbori în special în zonele în care au fost tăiaţi copaci în 
ultimele luni (din cauza pericolului pe care aceştia îl prezentau 
pentru integritatea persoanelor sau a bunurilor sau a 

arbori şi care pot, totodată să îngrijească puieţii ce vor fi plantaţi.implementării unor proiecte de modernizare trotuare)-strada 
Numai împreună cu dumneavoastră, călărăşenii, vom face “Verde Muşeţelului, Parc Dendrologic, Parc Aurora etc., însă şi în zone 
în oraş”!unde există spaţiu verde suficient. Ne bazăm şi pe sprijinul 

călărăşenilor care ne pot indica zone unde se pretează a fi plantaţi BIROUL DE PRESĂ

Consiliul Judeţean Călăraşi, prin Direcţia de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Călăraşi, informează că pe perioada 
stării de urgenţă, certificatele de încadrare într-un grad de 
handicap şi atestatele de asistent maternal îşi prelungesc 
valabilitatea.

,,Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de 
handicap şi atestatele de asistent maternal eliberate de 
comisia pentru protecţia copilului, precum şi certificatele de 
încadrare în grad şi tip de handicap eliberate de comisia de 
evaluare a persoanelor adulte cu handicap a căror 
valabilitate expiră în perioada de urgenţă declarată, îşi 
prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgenţă.

Certificatele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi 
licenţele serviciilor sociale, provizorii şi de funcţionare, a 
căror valabilitate expiră în perioada de urgenţă declarată, îşi 
prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgenţă.”, 
se menţionează în decretul privind decretarea stării de 
urgenţă pentru o perioadă de 30 de zile,pe întreg teritoriul 
României, semnat, astăzi, de preşedintele Klaus Iohannis.

n Călăraşi

În actualul context epidemiologic, Primăria Municipiului 
Călăraşi aduce la cunoştinţa contribuabililor că programul 
Serviciului Colectare si Impunere Venituri se modifică astfel:

În perioada 17-31 martie, cu posibilitatea prelungirii 
acesteia, activitatea Serviciului Colectare si Impunere 
Venituri se desfăşoară după următorul program:

- În intervalul 8:00 - 9:00 eliberare decizii de impunere;

- În intervalul 9:00 - 13:30 primire declaraţii de impunere;

- Casieria va functiona în intervalul 9:00-13:30.

- Casieria din cadrul Biroului de Evidenţă a persoanelor se va 
închide.

În contextul publicării în Monitorul Oficial nr. 212/16.03.2020 a 
Decretului privind instituirea stării de urgenţă, Primăria Municipiului 
Călăraşi prin Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor 
anunţă cetăţenii că:

lse menţine valabilitatea actelor de identitate care expiră pe 
perioada stării de urgenţă; 

se pot depune cereri pentru eliberarea certificatelor de stare civilă 
şi a actelor de identitate la ghişeele serviciului, iar pentru situaţii 
deosebite este posibilă programarea telefonică, pe perioada instituirii 
stării de urgenţă, la numărul de telefon 0242/318.308;

având în vedere că programul de audienţe a fost suspendat, petiţiile 
pot fi depuse on-line la adresa de e-mail calarasievp@yahoo.com.

l

l

Pentru protecţia pensionarilor călărăşeni beneficiari 
de tichete gratuite de călătorie pentru transportul 
public în comun, Primăria Municipiului Călăraşi a 
hotărât prelungirea valabilităţii acestora pentru 
perioada martie-mai 2020.
Aproximativ 850 de pensionari călărăşeni cu pensii 
până în 1200 de lei beneficiază de 12 călătorii 
gratuite pe lună.
În actualul context epidemiologic, facem un apel 
către aceştia să se protejeze cu mare atenţie, să nu 
iasă din casă, iar dacă o fac pentru urgenţe, să evite 
aglomerările, inclusiv transportul în comun. 
Facem apel, totodată, şi la membrii familiilor 
acestora de a îi convinge să se protejeze prin 
această distanţare socială. Primăria Municipiului 
Călăraşi a luat măsuri pentru descurajarea 
întâlnirilor din zona Orizont a pensionarilor, prin 
închiderea locurilor de socializare şi afişaj cu reguli 
de protecţie.

Programul pilot se adresează blocurilor B şi C curpinse între străzile 
Eroilor-Cornişei-N. Titulescu-Flacăra/Bucureşti, locuitorii acestei 
zone urmând să primească lunar 4 saci galbeni pentru recilat 
hârtie, carton, plastic şi metal. 

Sacii galbeni vor fi scoşi în fiecare miercuri dimineaţă, la platforma 
arondată, de unde vor fi ridicaţi de operatorul de salubrizare.

Eforturile în vederea reducerii cantităţii de gunoi menajer, obligaţie 
asumată în faţa Comisiei Europene, trebuie să fie comune: 
administraţia publică locală-operator salubrizare-cetăţean!

Locatarii din blocurile menţionate sunt rugaţi, aşadar, să răspundă 
apelurilor operatorului de salubrizare care în scurt timp îi va 
contacta, prin reprezentanţi, pentru primirea primilor saci galbeni!

Vă mulţumim!

Primar,
Daniel Ştefan Drăgulin

n Primăria Călăraşi

n Călăraşi

Spitalul Judeţean Călăraşi a fost vizitat, 
miercuri, de preşedintele Consiliului 
Judeţean Călăraşi

Vasile Iliuţă a verificat procedurile de 
organizare ale instituţiei spitaliceşti pe 
perioada pandemiei de coronavirus şi s-
a asigurat de existenţa echipamentelor 
necesare desfăşurării actului medical în 
acestă perioadă de criză.

Totodată, preşedintele Consiliului 
Judeţean Călăraşi a declarat că va 
finanţa orice activitate şi aparatură 
medicală pentru ca spitalul judeţean să 
treacă cu bine de vârful epidemic.

Sursa Facebook Consiliul Judeţean 
Călăraşi

Având în vedere evoluţia infecţiei cu COVID 19 la nivelul Consiliul Judeţean Călăraşi a elaborat o strategie internă 
întregii ţări, astăzi am discutat cu fiecare director de de lucru care NU va întrerupe în niciun fel relaţia cu 
instituţie subordonată Consiliului Judeţean Călăraşi şi am cetăţeanul şi cu nevoile acestuia.
demarat procedura internă de urgenţă care permite Fac apel, din nou, la cetăţenii judeţului să ţină cont de 
asigurarea îndeplinirii activităţilor esenţiale pentru recomandările autorităţilor şi să dea dovadă de 
comunitate fără întreruperi. responsabilitate.
Vă anunţ că la nivelul Consiliului Judeţean Călăraşi este Vasile Iliuţă, preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi
sistat programul de audienţe, însă activitatea 

Sursa Facebook Consiliul Judeţean Călăraşiadministraţiei publice NU este oprită.

Preşedintele Consiliului Judeţean Vasile Iliuţă a făcut, prin resursele necesare pentru ca răspândirea COVID-19 să fie 
intermediul unei postări pe postări pe pagina personală de evitată pe teritoriul judeţului nostru şi se acţionează 
Facebook, aprel la calm şi înţelegere subliniind că sunt conform planului stabilit la nivel naţional.
pregătite resursele necesare pentru evitarea răspândirii Singura dumneavoastră misiune este să vă informaţi din 
COVID-19 pe întreg teritoriul judeţului. surse oficiale şi să respectaţi cu stricteţe regulile de igienă 
“În aceste momente toţi trebuie să dăm dovadă de impuse. Fac apel la calm şi înţelegere. Putem să trecem cu 
responsabilitate, solidaritate şi respect. Sunt pregătite toate bine peste aceste zile grele!” a scris Iliuţă pe Facebook.

Lucrări asupra părţii 
carosabile a B-dului N. 

Titulescu, pe tronsonul B-dul 
Republicii - Str. Speranţa

n Călăraşi

Primăria a decis prelungirea 
valabilităţii tichetelor de călătorie 

pentru transportul public local 

Campania de plantare arbori în municipiul 
Călăraşi ”Verde în oraş”: 14 martie - 15 aprilie

Primăria şi operatorul de salubrizare REBU SA vor demara un 
nou program pilot, de încurajare a reciclării în rândul populaţiei

n Călăraşi

Primăria anunţă modificarea 
programului cu publicul al 

Serviciului Colectare si 
Impunere Venituri

n SPCLEP Călăraşi

Se menţine valabilitatea actelor 
de identitate care expiră pe 
perioada stării de urgenţă!

Iliuţă: În aceste momente toţi trebuie să dăm 
dovadă de responsabilitate, solidaritate şi respect!

Liberalii, tentativă eşuată de excludere 
a lui Iliuţă din Consiliul Judeţean!

Proiectele de hotărâri 
aprobate în cadrul şedinţei 

ordinare a Consiliului 
pentru Dezvoltare Regională 

Sud Muntenia

n DGASPC Călăraşi

Pe perioada stării de urgenţă, 
certificatele de încadrare    

într-un grad de handicap şi 
atestatele de asistent maternal 

îşi prelungesc valabilitatea

V. Iliuţă: Consiliul Judeţean Călăraşi a elaborat o 
strategie internă de lucru care NU va întrerupe în niciun 

fel relaţia cu cetăţeanul şi cu nevoile acestuia

Spitalul Judeţean, verificat de preşedintele Iliuţă
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Art. 2 Se constată încetarea de drept a 
mandatului de preşedinte al CJ Călăraşi 
a domnului Vasile Iliuţă

Art. 3 Se declară vacant locul 
consilierului judeţean de la art. 1

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi 
contestată la instanţa de contencios 
administrativ (...).”

 O reacţie propmtă a venit însă rapid din 
PSD. „Legat de ce aţi invocat, mă simt 
obligat să fac o precizare aici. Domnul 
Vasile Iliuţă, probabil, că a făcut o 
declaraţie politică. Nu este membru al 
Partidului Social Democrat, nu are 
adeziune. Nu e înscris în PSD. Dacă 
dumneavoastră aveţi un document în 
sensul ăsta, vă rugăm să ni-l prezentaţi 
(...) Nu mi se pare corect ca nefiind de 
faţă (n.r. Vasile Iliuţă) şi neprezentând 
documente în acest sens, să supuneţi o Liberalii au întreprins marţi o primă Călăraşi nr. 37 / 09.03.2020 şi a 
astfel de chestie spre aprobare. Sunt încercare de excludere a preşedintelui Referatului de aprobare nr 4473 / 
secretarul general al partidului şi vă pot Vasile Iliuţă din Consiliul Judeţean, 09.03.2020, înregistrat la Consiliul 
spune că nu s-a înscris în PSD. N-aveţi propunând suplimentarea ordinii de zi a Judeţean, de articolele din presa locală 
dovada” a declarat liderul consilieri şedinţei extraordinare de plen cu şi naţională în cadrul cărora domnul 
judeţeni PSD, Ion Samoilă.„Proiectul de hotărâre privind Iliuţă a declarat public că începând cu 
După câteva „parlamentări”, evident constatarea încetării de drept a data de 5 martie nu mai e membru PNL 
sterile, lipsite de suport juridic după cum mandatului de consilier judeţean a şi s-a înscris în PSD, a prevederilor art. 8 
avea să susţină şi secretarul general al domnului Vasile Iliuţă”, depus cu o zi alin 1 şi 2 din Legea 14 / 2003 privind 
judeţului, Emil Muşat, propunerea înainte, fără ca acest document să partidele politice, a prevederilor art. 
vicepreşedintelui Valentin Barbu a fost conţină şi avizul de legalitate. „De ce am 204 alin 2 şi 3 şi 6 din OUG 57 / 2019 
supusă votului consilierilor. Doar 4 dintre făcut acest lucru? Din punctul meu de privind Codul Administrativ (...), şi în 
ei, Vasile Nedelcu, Valentin Deculescu,, vedere, al PNL suntem datori să temeiul art. 196 alin 1 lit. d din OUG 57 
Nicolae Rogoz şi desigur, Valentin Barbu, introducem acest Proiect de Hotărâre pe / 2019 se hotărăşte:
au votat „pentru”. Alţi 9 s-au „abţinut” şi ordinea de zi, urmare a evenimentelor Art. 1 Se constată încetarea de drept a 
tot atâţia au votat „împotrivă”. În din 5 martie” a spus iniţiatorul mandatului de consilier judeţean în 
consecinţă, proiectul n-a mai fost inclus proiectului, vicepreşedintele CJ, Valentin cadrul CJ Călăraşi a domnului Vasile 
pe ordinea de zi.Barbu care a continuat dând citire şi Iliuţă datorită faptului că acesta s-a 

textului PH iniţiat „Ţinând cont de În altă ordine de idei, Iliuţă şi PNL înscris în PSD în data de 5 martie 
adresa organizaţiei judeţene PNL Călăraşi continuă lupta şi în justiţie. conform declaraţiilor publice ale 

Vasile Iliuţă, preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, 
a participat la şedinţa ordinară a Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Evenimentul, 
organizat, la începutul lunii, în sala de şedinţe a 
Consiliului Judeţean Teleorman, a avut pe ordinea de 
zi, spre aprobare, patru proiecte de hotărâre. 
Astfel, au fost avizate favorabil Raportul de activitate al 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
precum şi proiectul de constituire a Comisiei regionale 
pentru stabilirea criteriilor de selecţia a proiectelor 
strategice din regiunea Sud Muntenia. De asemenea, în 
cadrul şedinţei, a fost ales noul preşedinte al CpDR Sud 
Muntenia, în persoana domnului Dănuţ Cristescu, 
preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, care a 
preluat mandatul de la domnul Victor Moraru, 
preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, noul 
vicepreşedinte fiind domnul Bogdan Toader, 
preşedintele Consiliului Judeţean Prahova. Un alt 
proiect de hotărâre, aflat pe ordinea de zi, a vizat 
desemnarea reprezentanţilor regiunii Sud Muntenia, în 
Comitetul de monitorizare a Programului Operaţional 
Regional 2014-2020.
Nu în ultimul rând, au fost realizate informări cu referire 
la stadiul implementării Programului Operaţional 
Regional 2014-2020 şi al pregătirii viitorului exerciţiu 
financiar.
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
este organismul regional deliberativ, fără personalitate 
juridică care este constituit şi funcţionează pe principii 
parteneriale la nivelul regiunii de dezvoltare Sud 
Muntenia, în scopul coordonării activităţilor de 
elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de 
dezvoltare regională.
CpDR Sud Muntenia este alcătuit din 28 de membri, câte 
patru de la nivelul fiecărui judeţ din regiunea noastră 
(Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova 
şi Teleorman), după cum urmează: preşedintele 
consiliului judeţean, reprezentantul consiliilor locale 
municipale, reprezentantul consiliilor locale orăşeneşti, 
reprezentantul consiliilor locale comunale.

Primăria Municipiului Călăraşi anunţă faptul că, în 
perioada 09.03.2020 – 12.05.2020, se vor executa 
lucrări asupra părţii carosabile a Bulevardului 
Nicolae Titulescu, tronson cuprins între b-dul 
Republicii şi strada Speranţei. Acest tronson se va 
realiza respectând următoarele etape:
l Etapa I (9 martie – 9 aprilie) - Realizarea 
intersecţiei B-dul Nicolae Titulescu – B-dul 
Republicii.
În această etapă, se va închide circulaţia în 
intersecţia dintre B-dul Nicolae Titulescu şi B-dul 
Republicii, aceasta urmând a fi deviată prin străzile 
laterale, unde vor fi plantate indicatoare de oprire şi 
staţionare interzisă, pentru a se evita aglomerarea 
zonei ţinând cont de lăţimile mici ale părţilor 
carosabile.
Intersecţia cu str. Dunărea, respectiv str. Borcea 
rămân deschise, însă cu restricţii: Tronsonul str. 
Dunărea – str. Borcea – circulaţie cu sens unic pe 
direcţia str. Dunărea – Str. Borcea.
Circulaţia pietonală se va desfăşura în condiţii de 
siguranţă pe amplasamentul actual al trotuarelor, 
lucrarea fiind delimitată prin bariere normale şi 
girlande din polietilena sau lanţ.  

Etapa II (10 – 21 aprilie) - Realizare trotuare 
Se va deschide circulaţia, în regim restricţionat, pe 
tronsonul executat în etapa I şi se va ataca zona de 
trotuare.
Circulaţia pietonală se va desfăşura pe partea 
carosabilă a B-dului N.Titulescu, respectiv B-dul 
Republicii, în condiţii de siguranţă, acesta fiind dirijat 
printr-un culoar realizat din bariere normale şi 
girlande din polietilena sau lanţ.
Circulaţia rutieră pe B-dul N.Titulescu va fi dirijată 
prin intermediul balizelor direcţionale şi a 
indicatoarelor de circulaţie.
Intrarea in Intrarea în clădirile limitrofe va fi 
asigurată cu pasarele mobile.
Pe timpul nopţii lucrările vor fi semnalizate cu lămpi 
având lumina galbenă intermitentă.
Intrarea în şcoală se va face prin celelalte puncte de 
acces ce nu sunt afectate de investiţie.

Etapa III (21 aprilie – 12 mai) - Realizarea 
intersecţiei cu strada Dunărea şi strada Borcea şi a 
parcului cuprins între acestea.
Se vor ridica restricţiile de pe b-dul Republicii. 
Lucrarea va fi delimitat prin bariere normale şi 
girlande din polietilena sau lanţ. Circulaţia rutieră pe 
B-dul N.Titulescu va fi dirijat prin intermediul 
balizelor direcţionale şi a indicatoarelor de circulaţie, 
astfel încât circulaţia să se desfăţoare pe benzile de 
pe partea dreapta a direcţiei de mers str. Dunărea – 
str. Borcea.
Intrarea în clădirile limitrofe va fi asigurată cu 
pasarele mobile.
Perioadele de lucru pot suferi modificări în funcţie 
de starea vremii, existând în derularea investiţiei 
timpi tehnologici ce nu pot fi scurtaţi.

l 

l 

Modernizarea şi extinderea spaţiilor verzi pentru îmbunătăţirea 
calităţii vieţii urbane, deci implicit a calităţii aerului pe care îl 
respirăm, sunt obiective asumate ale municipalităţii călărăşene, iar 
acţiunile în vederea atingerii acestor obiective se concretizează în 
atragerea de fonduri europene pe această linie (modernizarea 
spaţiilor verzi de pe strada Bucureşti, revitalizarea zonei centrale 
prin extinderea spaţiilor verzi, revitalizarea zonelor verzi adiacente 
lacului decantor din zona de sud a oraşului), în investiţiile din 
parcuri, dar şi în refacerea fondului vegetal prin plantări de arbori 
în fiecare toamnă şi primăvară.

Pentru primăvara anului 2020, ne-am propus să derulăm cea mai 
amplă campanie de plantare arbori a ultimilor ani, alături şi 
împreună cu dumneavoastră, călărăşenii.

Campania ”Verde în oraş” se desfăşoară în perioada 14 martie-15 
aprilie, în colaborare cu Direcţia Silvică Călăraşi şi Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Călăraşi, şi îşi propune plantarea a 2.000 de puieţi 
în parcuri, pe spaţii verzi şi aliniamente stradale din municipiul 
Călăraşi.

Se vor planta salcâmi, stejari roşii, catalpa, cer, plopi albi, iar prima 
acţiune de plantare a avut loc pe 14 martie, în Parcul 
Constructorului, unde au fost plantaţi 200 de salcâmi.

Vom planta arbori în special în zonele în care au fost tăiaţi copaci în 
ultimele luni (din cauza pericolului pe care aceştia îl prezentau 
pentru integritatea persoanelor sau a bunurilor sau a 

arbori şi care pot, totodată să îngrijească puieţii ce vor fi plantaţi.implementării unor proiecte de modernizare trotuare)-strada 
Numai împreună cu dumneavoastră, călărăşenii, vom face “Verde Muşeţelului, Parc Dendrologic, Parc Aurora etc., însă şi în zone 
în oraş”!unde există spaţiu verde suficient. Ne bazăm şi pe sprijinul 

călărăşenilor care ne pot indica zone unde se pretează a fi plantaţi BIROUL DE PRESĂ

Consiliul Judeţean Călăraşi, prin Direcţia de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Călăraşi, informează că pe perioada 
stării de urgenţă, certificatele de încadrare într-un grad de 
handicap şi atestatele de asistent maternal îşi prelungesc 
valabilitatea.

,,Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de 
handicap şi atestatele de asistent maternal eliberate de 
comisia pentru protecţia copilului, precum şi certificatele de 
încadrare în grad şi tip de handicap eliberate de comisia de 
evaluare a persoanelor adulte cu handicap a căror 
valabilitate expiră în perioada de urgenţă declarată, îşi 
prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgenţă.

Certificatele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi 
licenţele serviciilor sociale, provizorii şi de funcţionare, a 
căror valabilitate expiră în perioada de urgenţă declarată, îşi 
prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgenţă.”, 
se menţionează în decretul privind decretarea stării de 
urgenţă pentru o perioadă de 30 de zile,pe întreg teritoriul 
României, semnat, astăzi, de preşedintele Klaus Iohannis.

n Călăraşi

În actualul context epidemiologic, Primăria Municipiului 
Călăraşi aduce la cunoştinţa contribuabililor că programul 
Serviciului Colectare si Impunere Venituri se modifică astfel:

În perioada 17-31 martie, cu posibilitatea prelungirii 
acesteia, activitatea Serviciului Colectare si Impunere 
Venituri se desfăşoară după următorul program:

- În intervalul 8:00 - 9:00 eliberare decizii de impunere;

- În intervalul 9:00 - 13:30 primire declaraţii de impunere;

- Casieria va functiona în intervalul 9:00-13:30.

- Casieria din cadrul Biroului de Evidenţă a persoanelor se va 
închide.

În contextul publicării în Monitorul Oficial nr. 212/16.03.2020 a 
Decretului privind instituirea stării de urgenţă, Primăria Municipiului 
Călăraşi prin Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor 
anunţă cetăţenii că:

lse menţine valabilitatea actelor de identitate care expiră pe 
perioada stării de urgenţă; 

se pot depune cereri pentru eliberarea certificatelor de stare civilă 
şi a actelor de identitate la ghişeele serviciului, iar pentru situaţii 
deosebite este posibilă programarea telefonică, pe perioada instituirii 
stării de urgenţă, la numărul de telefon 0242/318.308;

având în vedere că programul de audienţe a fost suspendat, petiţiile 
pot fi depuse on-line la adresa de e-mail calarasievp@yahoo.com.

l

l

Pentru protecţia pensionarilor călărăşeni beneficiari 
de tichete gratuite de călătorie pentru transportul 
public în comun, Primăria Municipiului Călăraşi a 
hotărât prelungirea valabilităţii acestora pentru 
perioada martie-mai 2020.
Aproximativ 850 de pensionari călărăşeni cu pensii 
până în 1200 de lei beneficiază de 12 călătorii 
gratuite pe lună.
În actualul context epidemiologic, facem un apel 
către aceştia să se protejeze cu mare atenţie, să nu 
iasă din casă, iar dacă o fac pentru urgenţe, să evite 
aglomerările, inclusiv transportul în comun. 
Facem apel, totodată, şi la membrii familiilor 
acestora de a îi convinge să se protejeze prin 
această distanţare socială. Primăria Municipiului 
Călăraşi a luat măsuri pentru descurajarea 
întâlnirilor din zona Orizont a pensionarilor, prin 
închiderea locurilor de socializare şi afişaj cu reguli 
de protecţie.

Programul pilot se adresează blocurilor B şi C curpinse între străzile 
Eroilor-Cornişei-N. Titulescu-Flacăra/Bucureşti, locuitorii acestei 
zone urmând să primească lunar 4 saci galbeni pentru recilat 
hârtie, carton, plastic şi metal. 

Sacii galbeni vor fi scoşi în fiecare miercuri dimineaţă, la platforma 
arondată, de unde vor fi ridicaţi de operatorul de salubrizare.

Eforturile în vederea reducerii cantităţii de gunoi menajer, obligaţie 
asumată în faţa Comisiei Europene, trebuie să fie comune: 
administraţia publică locală-operator salubrizare-cetăţean!

Locatarii din blocurile menţionate sunt rugaţi, aşadar, să răspundă 
apelurilor operatorului de salubrizare care în scurt timp îi va 
contacta, prin reprezentanţi, pentru primirea primilor saci galbeni!

Vă mulţumim!

Primar,
Daniel Ştefan Drăgulin

n Primăria Călăraşi

n Călăraşi

Spitalul Judeţean Călăraşi a fost vizitat, 
miercuri, de preşedintele Consiliului 
Judeţean Călăraşi

Vasile Iliuţă a verificat procedurile de 
organizare ale instituţiei spitaliceşti pe 
perioada pandemiei de coronavirus şi s-
a asigurat de existenţa echipamentelor 
necesare desfăşurării actului medical în 
acestă perioadă de criză.

Totodată, preşedintele Consiliului 
Judeţean Călăraşi a declarat că va 
finanţa orice activitate şi aparatură 
medicală pentru ca spitalul judeţean să 
treacă cu bine de vârful epidemic.

Sursa Facebook Consiliul Judeţean 
Călăraşi

Având în vedere evoluţia infecţiei cu COVID 19 la nivelul Consiliul Judeţean Călăraşi a elaborat o strategie internă 
întregii ţări, astăzi am discutat cu fiecare director de de lucru care NU va întrerupe în niciun fel relaţia cu 
instituţie subordonată Consiliului Judeţean Călăraşi şi am cetăţeanul şi cu nevoile acestuia.
demarat procedura internă de urgenţă care permite Fac apel, din nou, la cetăţenii judeţului să ţină cont de 
asigurarea îndeplinirii activităţilor esenţiale pentru recomandările autorităţilor şi să dea dovadă de 
comunitate fără întreruperi. responsabilitate.
Vă anunţ că la nivelul Consiliului Judeţean Călăraşi este Vasile Iliuţă, preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi
sistat programul de audienţe, însă activitatea 

Sursa Facebook Consiliul Judeţean Călăraşiadministraţiei publice NU este oprită.

Preşedintele Consiliului Judeţean Vasile Iliuţă a făcut, prin resursele necesare pentru ca răspândirea COVID-19 să fie 
intermediul unei postări pe postări pe pagina personală de evitată pe teritoriul judeţului nostru şi se acţionează 
Facebook, aprel la calm şi înţelegere subliniind că sunt conform planului stabilit la nivel naţional.
pregătite resursele necesare pentru evitarea răspândirii Singura dumneavoastră misiune este să vă informaţi din 
COVID-19 pe întreg teritoriul judeţului. surse oficiale şi să respectaţi cu stricteţe regulile de igienă 
“În aceste momente toţi trebuie să dăm dovadă de impuse. Fac apel la calm şi înţelegere. Putem să trecem cu 
responsabilitate, solidaritate şi respect. Sunt pregătite toate bine peste aceste zile grele!” a scris Iliuţă pe Facebook.

Lucrări asupra părţii 
carosabile a B-dului N. 

Titulescu, pe tronsonul B-dul 
Republicii - Str. Speranţa

n Călăraşi

Primăria a decis prelungirea 
valabilităţii tichetelor de călătorie 

pentru transportul public local 

Campania de plantare arbori în municipiul 
Călăraşi ”Verde în oraş”: 14 martie - 15 aprilie

Primăria şi operatorul de salubrizare REBU SA vor demara un 
nou program pilot, de încurajare a reciclării în rândul populaţiei

n Călăraşi

Primăria anunţă modificarea 
programului cu publicul al 

Serviciului Colectare si 
Impunere Venituri

n SPCLEP Călăraşi

Se menţine valabilitatea actelor 
de identitate care expiră pe 
perioada stării de urgenţă!

Iliuţă: În aceste momente toţi trebuie să dăm 
dovadă de responsabilitate, solidaritate şi respect!

Liberalii, tentativă eşuată de excludere 
a lui Iliuţă din Consiliul Judeţean!

Proiectele de hotărâri 
aprobate în cadrul şedinţei 

ordinare a Consiliului 
pentru Dezvoltare Regională 

Sud Muntenia

n DGASPC Călăraşi

Pe perioada stării de urgenţă, 
certificatele de încadrare    

într-un grad de handicap şi 
atestatele de asistent maternal 

îşi prelungesc valabilitatea

V. Iliuţă: Consiliul Judeţean Călăraşi a elaborat o 
strategie internă de lucru care NU va întrerupe în niciun 

fel relaţia cu cetăţeanul şi cu nevoile acestuia

Spitalul Judeţean, verificat de preşedintele Iliuţă
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