
Deşi SC EcoAqua SA Călăraşi are nevoie ca de Analizând această raportare, rezultă că din 
aer de o infizie de capital de 5 milioane de lei, creanţele de încasat de 11.290.157 lei au fost 
fosta conducere executivă n-a făcut nici măcar promovate acţiuni judiciare şi de executare 
un pas în direcţia recuperării unor creanţe în silită pentru suma de 4.671.591,94 lei dar nu 
sumă de peste 6,6 milioane lei. Cel puţin asta se menţionează ce s-a întâmplat cu creanţele 
rezultă din Raportul de expertiză financiar – rămase neîncasate în sumă de 6.618.565,06 
contabilă extrajudiciară privind verificarea lei şi de ce pentru aceste creanţe nu s-au 
indicatorilor de performanţă menţionaţi în formulat cereri de executare silită, notificări 
Componenta de administrare, analiză a sau ce alte proceduri au demarat.” se arată în 
riscului economic şi analiza financiară a Raportul menţionat mai sus.
societăţii, redactat recent de un expert În loc să urmărească modul de recuperare a 
contabil, document care a stat de fapt la baza sumelor datorate, peste 66 de miliarde de lei 
revocării Consiliului de Administraţie al vechi (îndatorire de serviciu neîndeplinită 
operatorului regional de apă şi canal precum care a cauzat o pagubă societăţii!), Cezar 
şi la demiterea fostului director general, Cezar Neagu a recurs la o cale mult mai comodă 
Neagu. „În Raportul Administratorilor privind pentru ca societatea să nu intre în colaps. Şi 
activitatea anului 2019, pag. 8, se arată că anume a solicitat majorarea preţului la apă cu 
„Societatea are de încasat 11.290.157 lei de 20% şi a tarifului la canalizare cu 17%, e drept 
la 57.803 clienţi din care 29.742 reprezintă în 2 etape, dorinţa sa fiind “legitimată” la 
clienţi (nr. contracte) populaţie blocuri şi finele lunii ianuarie de votul exprimat de 5 din 
25.655 clienţi (nr. contracte) populaţie case” cei 38 de membri ai ADI Ecoaqua. În realitate 
iar „Pentru recuperarea acestora, la data de majorările vor fi resimţite tot de cei care au 
31.12.2019, operatorul înregistrează un nr. plătit şi până acum, cei rău – platnici fiind în 
de 2.689 acţiuni în justiţie sau curs de continuare “păsuiţi”. Iar cei mai norocoşi 
executare pentru suma totală de dintre aceştia nu vor fi deloc deranjaţi. Asta 
4.671.591,94 lei”. Se mai menţionează că „În înseamnă management de dreapta, promovat 
cursul anului 2019, s-au înregistrat un nr. de până la urmă de o “nulitate” profesională 
624 de dosare de judecată sau de executare înfiptă politic în fruntea unei companii care se 
pentru suma de 1.329.143 lei din care confruntă cu probleme mult mai grave decât 
rămase la 31.12.2019=511 dosare cu un sold cele semnate în Raport de expertiză financiar 
de 974.026 lei”. – contabilă extrajudiciară.

Săptămâna trecută, a fost trasat planul de 
săpătură, stabilindu-se cota zero a 
investiţiei, iar acum se lucrează la săpătura 
fundaţiei.

Viitoarea clădire a Pieţei Mari va avea o 
deschidere generoasă către centrul 
pietonal, care va fi modernizat cu ajutorul 
fondurilor europene. Vă vom ţine la curent 
cu stadiul lucrărilor!
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Preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile continua cu această administraţie SC Drumuri şi Poduri SA, care avem 
Iliuţă, a criticat în termeni duri depăşită, riscăm să devenim Direcţie de Urbanism, compartimente 
conducerea Primăriei Călăraşi despre falimentari. Nu avem investiţii la care cunosc foarte bine acest mecanism 
care a susţinut că obstrucţionează în au autorizării, nu putem obţine Călăraşi pentru că toate lumea fuge de 
mod vădit demararea investiţiilor în conducerea Primăriei care nu e 
municipiu, atât cele publice cât şi interesată să dezvolte municipiul. Astăzi 
private, din cauza piedicilor puse în s-au pierdut 2 „bănuţi” de la SC 
obţinerea autorizaţiilor de construire. Drumuri şi Poduri care va face investiţia 
Iliuţă a exemplificat în acest sens în comuna Mânăstirea, acolo unde 
demersul iniţiat de SC Drumuri şi Poduri deţine un teren de 1,3 ha.” a spus într-o 
SA, companie aflată în subordonarea CJ conferinţă de presă, Vasile Iliuţă.
Călăraşi, de schimbare a În opinia sa, cea mai bună soluţie pentru 
amplasamentului sediului, fiind nevoită rezolvarea acestei „probleme” o 
până la urmă să redirecţioneze investiţia reprezintă înlocuirea actualei 
în comuna Mânăstirea acolo unde deţine 

administraţii conduse de liberalul Dan 
în proprietate un teren cu o suprafaţă de 

Drăgulin, la alegerile locale, programate 
1,3 hectare.

cel mai probabil la finele lunii 
„Este vorba de o investiţie pe care septembrie. „Soluţia pe care o văd 
Consiliul Judeţean dorea s-o facă prin 

astăzi ca urmare a acestei ostilităţi pe 
SC Drumuri şi Poduri SA, prin documentele ca să investim în acest 

care conducerea municipiului o 
schimbarea amplasamentului sediului municipiu, imaginaţi-vă ce păţesc 

manifestă faţă de Consiliul Judeţean 
din zona portuară, acolo unde societăţile sau persoanele fizice. Aş da 

care reuşeşte să identifice posibilităţi de traversăm oraşul şi creăm disconfort şi câteva exemple. Cei care au 
dezvoltare, fie prin intermediul cetăţenilor, în zona Astalrom, fostul achiziţionat Fabrica de Zahăr, când s-au 
societăţilor proprii, fie prin sprijinirea Consid. Am încercat să obţinem toate dus la Primărie au aflat că termenul de 
UAT-urilor este schimbarea primarului. documentele. Pe zona de nomenclator obţinere a autorizaţiei de construire 
Numai aşa putem face investiţii. Eu altă stradal avem 3 Certificate de Urbanism, pentru complexul pe care vor să-l facă 
soluţie nu văd. Din păcate, din cauza 3 zone de încadrare cu numere diferite. acol, este de 1 an de zile! Cei de la 
acestui motiv, Consiliul Judeţean nu Vreau să vă spun că actuala Dedeman, m-au contacta fraţii Pavăl 
poate obţine avizarea, autorizarea administraţie nu doreşte să se facă care mi-au spus că au avut întârzieri de 
investiţiilor!” a mai precizat şeful CJ investiţii în municipiul Călăraşi. Dacă 2 ani pentru că nu li s-a eliberat 
Călăraşi, Vasile Iliuţă.noi ca unitate judeţeană teritorială, prin autorizaţia de construire. Dacă vom 

Din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, vă 
informăm că tratamentele de combatere a 
căpuşelor şi ţânţarilor (larve şi adulţi), atât avio, 
cât şi terestru, pe raza municipiului Călăraşi (zone 
verzi, mlăştinoase, inundate, lucii de apă, locuri 
de joacă, parcuri etc) se vor reprograma pentru 
perioada 27.06.2020-01.07.2020.

Tratamentul avio se va efectua în intervalul orar 
06.00-11.00, iar cel terestru în intervalul orar 
22.00-04.00, în funcţie de condiţiile 
meteorologice fiind posibilă prelungirea 
perioadei (fapt ce va fi comunicat ulterior). 

Substanţele active ale produselor utilizate sunt: 
cipermetrin, tetrametrin, pyperonil, butoxid, 
deltametrin şi s-metropren, acestea fiind 
omologate de Comisia Naţională pentru Produse 
Biocide.

Precizăm că tratamentele se vor desfăşura în 
condiţii corespunzătoare, pe raza municipiului 
Călăraşi, respectând prevederile legale de 
protecţie a mediului, a sănătăţii şi securităţii 
populaţiei.

Modernizarea străzii Griviţa prevede şi 
semaforizarea intersecţiei cu strada 
Eroilor. Zilele acestea, semafoarele sunt 
în teste, urmează corelarea lor cu cele 
din intersecţia Bucureşti-Eroilor. 
Diagrama de funcţionare a celor două 
semafoare este deja transmisă către 
Serviciul Poliţiei Rutiere.

Tronsonul Cuza-Vodă-Pompieri al străzii 
Griviţa va fi finalizat (trotuare, instalaţii 
electrice, turnare strat asfalt de uzură) 
în câteva săptămâni!

Reamintim călărăşenilor faptul că 
Primăria Municipiului Călăraşi va 
semaforiza, cu ajutorul fondurilor 
europene, alte 17 intersecţii din oraş, 
prin proiectul de management 
inteligent al traficului, care se ridică la o 
valoare de circa 3,5 milioane de euro.
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optimizează procesele către beneficiari. Primăria Municipiului Călăraşi, prin 
Obiectivul general al proiectului va conduce Direcţia Programe şi Dezvoltare 
la consolidarea capacităţii de planificare 

Locală, implementează, începând cu strategică pe termen lung şi fundamentarea 
18 mai 2020, proiectul deciziilor.
„Fundamentarea deciziilor, 

Rezultate previzionate: planificare strategică şi măsuri 
simplificate pentru cetăţeni la ▪ Identificarea, analiza şi fundamentarea 
nivelul administraţiei publice a zonei urbane funcţionale a municipiului 

Călăraşi;Municipiului Călăraşi”, Cod SIPOCA 
816 / Cod MySMIS2014 135232. ▪ Elaborarea Strategiei Integrate de 

Dezvoltare Urbană, document de planificare 
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social strategică şi fundamentare a procesului 
European (FSE) prin Programul Operaţional decizional din administraţia publică locală;
Capacitate Administrativă (POCA) 2014-

▪ Elaborarea documentului de planificare 2020, Axa prioritară 2: „Administraţie şi 
strategică a dezvoltării urbane durabile ”Plan sistem judiciar accesibile şi transparente”, 
de mobilitate urbană durabilă (PMUD) al Obiectivul specific 2.1: „Introducerea de 
zonei urbane funcţionale a municipiului sisteme şi standarde comune în 
Călăraşi ";administraţia publică locală ce optimizează 

procesele orientate către beneficiari în ▪ Elaborarea Strategiei de Smart City a 
concordanţă cu SCAP”, şi are o valoare de Municipiului Călăraşi;
3.046.760,00 lei, din care: valoarea eligibilă 

▪ Sistem informatic de Smart City nerambursabilă de 2.985.824,80 lei şi 
implementat;cofinanţarea eligibilă a beneficiarului de 

60.935,20 lei. ▪ Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor 
personalului.Obiectivul general al proiectului îl reprezintă 

introducerea de noi sisteme şi standarde Durata proiectului se întinde pe o perioadă 
comune în Primăria Municipiului Călăraşi ce de 24 luni.

Primăria Municipiului Călăraşi face cunoscut 
faptul că pe platforma ghiseul.ro, şi persoanele 
juridice, pe lângă cele fizice, îşi pot achita online 
taxele şi impozitele locale.

Pentru acest lucru, persoanele juridice sunt 
rugate să trimită pe mail-ul instituţiei noastre, 
office@primariacalarasi.ro, o solicitare, prin 
reprezentantul legal, pentru obţinerea unui cont 
pe ghiseul.ro.

Sistemul Naţional Electronic de Plată Online cu 
Cardul Bancar (SNEP)* permite plata online prin 
site-ul www.ghiseul.ro, operat de catre Centrul 
Naţional pentru Managementul Societăţii 
Informaţionale, a obligaţiilor fiscale locale 
existente. Site-ul este securizat la înalte 
standarde privind tranzacţionarea pe baza de 
carduri bancare.

Reamintim faptul că până pe 30 iunie 2020, 
contribuabilii, persoane fizice şi juridice, pot 
beneficia de o bonificaţie de 10% pentru plata 
taxelor şi impozitelor locale.

BIROUL DE PRESĂ

Într-o conferinţă de presă susţinută azi la sediul CJ 
Călăraşi, preşedintele Vasile Iliuţă s-a referit şi societatea 
EcoAqua în cadrul căreia Consiliul de Administraţie a 
fost revocat iar fostul director general, Cezar Neagu a 
fost demis, ceea ce a stârnit valuri de nemulţumiri din 
partea reprezentanţilor primăriilor Călăraşi şi Urziceni, 
conduse de doi primari cu carnete la PNL. “După cum 
bine ştiţi, în spaţiul public au apărut fel de fel de 
contestaţii, de nemulţumiri. Păi cum să nu fie 
nemulţumiri când soţia, nepoţii primarului Drăgulin au 
fost sau sunt prinşi la EcoAqua? Cum să nu fie el 
supărat acum după ce au fost identificate pe statul de 
plată persoane angajate fictiv? E clar că supărarea e 
foarte mare!” a declarat Iliuţă care a continuat „Datoria 
noastră este să apărăm interesele cetăţeanului pentru 
că banii din care s-au plătit salariile celor din familia 
Drăgulin provin din metrul cub de apă pe care-l achită 
călărăşeanul. Şocant e cea a spus fostul director 
general într-un interviu pe care l-am văzut în presa 
locală. Că el a fost obligat, că a avut sarcină de la partid 
să angajeze persoane fictiv. E clar că aici se lucrează pe 
sarcini primite de la partid, pe interesele de grup. 
Vreau să spun că partidele nu mai sunt partide ci 
grupuri de interese formate din oameni care ocupă 
vremelnic diverse funcţii şi care nu înţeleg că sunt 
plătiţi din bani publici”.
În altă ordine de idei, Iliuţă a tras şi un semnal de alarmă 
cu privire la „sănătatea” financiară a societăţii, 
subliniind că dacă nu se va recurge la o majorare de 
capital, EcoAqua are toate şansele să intre în 
incapacitate de plată. „Situaţia e destul de dificilă 
pentru că starea de urgenţă şi cea de alertă a permis, 
dacă vreţi, cetăţenilor să nu plătească facturile şi să fie 
apoi debranşaţi. Se plăteşte acum mai puţin la apă 
poate şi pentru că cetăţenii consideră că au alte 
priorităţi. Oricum, în momentul acesta, societate nu 
traversează o perioadă foarte bună, din punct de 
vedere financiar. Urmează să facem o analiză dar cred 
că acum ar fi momentul ca şi judecătorii să se pronunţe 
pe marginea celor două plângeri ca să putem să 
decidem. Acum avem o majoritate în AGA de 60% pe 
care ei, din nu ştiu ce raţiuni, o contestă. Dacă ei ar fi 
avut o majoritate atunci puteau contesta legalitatea 
hotărârilor. Ne e teamă însă că vom ajunge în 
incapacitate de plată dacă nu vom majora capitalul 
social. Acesta e primul punct asupra căruia trebuie să 
ne aplecăm cu toată responsabilitatea: majorarea 
capitalului social!”, a conchis preşedintele CJ Călăraşi, 
Vasile Iliuţă.

19 proprietari de maşini abandonate pe 
domeniul public, identificaţi şi somaţi de 
administraţia locală, în ultimele luni. Şapte 
maşini au fost deja ridicate.

Pe lângă cele 19 maşini abandonate pentru care 
s-au emis somaţii, mai avem în monitorizare încă 
15. Menţionăm că în ultimii cinci ani, în urma 
somaţiilor au fost ridicate de pe domeniul public 
al municipiului Călăraşi aproximativ 120 de 
autovehicule abandonate.

Facem apel la călărăşeni care deţin astfel de 
autovehicule să le depoziteze pe proprietăţile 
private şi nu pe domeniul public.

O nouă lucrare de infrastructură în 
cartierul Mircea Vodă. Pe strada 
Pescăruşi, zona de case, au început 
lucrările de înfiinţare a unei reţele de 
canalizare pluvială şi de reabilitare a 
reţelei de alimentare cu apă, lucrări ce 
vor închide acest capitol al 
infrastructurii de utilităţi şi îl vor 
deschide pe cel al asfaltării. 

Reţeaua de alimentare cu apă se 
întinde pe 1.518 metri liniari şi 
prevede:

▪ 104 cămine de branşament

▪ 104 apometre cu citire radio la 
distanţă

▪ 6 cămine de vane

▪ 8 hidranţi

Reţeaua de canalizare pluvială 
prevede:

▪ 25 cămine de vizitare

▪ 60 de guri de scurgere

Lucrările au început de pe strada 
Digului, cu reţeaua de canalizare 
pluvială, reţea ce are descărcarea în 
strada Năvodari.
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n Primăria Călăraşi

Tratamentele de combatere 
a căpuşelor şi ţânţarilor, 

reprogramate pentru 
perioada 27 iunie - 1 iulie

n Primăria Călăraşi

Pe platforma ghiseul.ro 
se pot achita online 

taxele şi impozitele locale

n Primăria Călăraşi

Eliberăm domeniul 
public de maşinile 

abandonate!

Au început 
lucrările de 

reconstrucţie 
a Pieţei Mari

În curând, o nouă intersecţie semaforizată în municipiul Călăraşi!

Reţea nouă de apă şi 
de canalizare pluvială 
pe strada Pescăruşi!

n Călăraşi

Primăria, beneficiară a unui proiect 
cofinanţat prin FES prin POCA 2014-2020

Vasile Iliuţă a explicat miercuri în cadrul unei conferinţe de Ordinul de retragere până nu se finalizează contestaţia care 
presă motivele pentru care demersul liberalilor de a-i retrage reprezintă şi judecata pe fond. Data încetării de drept a 
sprijinul politic în urma căruia ar pierde nu doar calitatea de mandatului este data comunicării de către prefect şi de către 
consilier judeţean ci şi funcţia de preşedinte al CJ Călăraşi, nu consilieri a Hotărârii forului competent să decidă asupra 
are deocamdată sorţi de izbândă. „Se vehiculează prin PNL că excluderii, în condiţiile în care legalitatea acesteia nu a fost 
voi fi exclus, că mi se va retrage calitatea de membru. Aş da contestată” a spus Iliuţă care a conchis „Din cele prezentate 
citire câtorva lucruri pe care le-am extras din lege. Simultan rezultă fără dubiu că în situaţia în care la nivelul Instituţiei 
cu solicitarea de emitere a ordonanţelor peşidenţiale în cele Prefectului Judeţul Călăraşi s-ar emite un Ordin care să 
două dosare despre care ştiţi că se află pe rolul instanţelor, constate vacantarea funcţiei de consilier judeţean deţinută 
au fost introduse 2 acţiuni: acţiunea de ordonanţă de Iliuţă Vasile din motivele arătate mai sus şi infracţiunea de 
preşedinţială şi acţiunea pe fond. Iar Codul Administrativ abuz în serviciu i s-ar potrivi ca o mănuşă pentru semnatarul 
spune foarte clar că la momentul acesta nu poate fi emis documentului”.

Lucrările de reabilitare a Casei Demetriad 
au început, conform unui mesaj postat pe 
pagina de Facebook a Consiliului Judeţean. 
Lucrările sunt estimate la 1,5 milioane 
euro, fonduri europene, clădirea urmând a 
găzdui ulterior Secţia Ştiinţele Naturii a 
Muzeului Dunării de Jos.
“Am început lucrările de reabilitare a 
Casei Demetriad, clădire monument 
istoric în care a funcţionat până anul 
trecut Secţia Copii a Bibliotecii judeţene. 
Clădirea, o bijuterie arhitecturală, este locaţie, Consiliul Judeţean Călăraşi va 
restaurată pe bani europeni în cadrul deschide Secţia Ştiinţele Naturii a 
Programului Interreg România-Bulgaria Muzeului Dunării de Jos.” se arată în 
având o valoare de 1, 5 milioane euro. mesajul postat pe Facebook de 
După finalizarea lucrărilor, în această conducerea CJ Călăraşi.

SC IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL 
angajează operator volă pentru 
CMID Ciocăneşti, cu intrare prin 

Mihai Viteazu, jud Călăraşi.   
Program de lucru 8-10 ore / zi. 

Relaţii la nr. de telefon 0735.312.263

V. Iliuţă, mesaj tranşant: Soluţia 
este schimbarea primarului!

Iliuţă: Codul Administrativ spune foarte clar că la momentul 
acesta nu poate fi emis Ordinul de retragere până nu se 

finalizează contestaţia care reprezintă şi judecata pe fond

n CJ Călăraşi

V. Iliuţă: Cum să nu fie 
nemulţumiri când apropiaţi ai 
primarului Drăgulin au fost sau 

sunt „prinşi” la EcoAqua?!

n CJ CălăraşiEcoAqua SA: Creanţe neîncasate de peste 
6,6 milioane lei pentru care nu s-a 

început nicio formă de executare silită!

Au demarat lucrările de 
reabilitare a Casei Demetriad

ANUNŢ

SC Iridex Group Salubrizare SRL angajează operator volă



Deşi SC EcoAqua SA Călăraşi are nevoie ca de Analizând această raportare, rezultă că din 
aer de o infizie de capital de 5 milioane de lei, creanţele de încasat de 11.290.157 lei au fost 
fosta conducere executivă n-a făcut nici măcar promovate acţiuni judiciare şi de executare 
un pas în direcţia recuperării unor creanţe în silită pentru suma de 4.671.591,94 lei dar nu 
sumă de peste 6,6 milioane lei. Cel puţin asta se menţionează ce s-a întâmplat cu creanţele 
rezultă din Raportul de expertiză financiar – rămase neîncasate în sumă de 6.618.565,06 
contabilă extrajudiciară privind verificarea lei şi de ce pentru aceste creanţe nu s-au 
indicatorilor de performanţă menţionaţi în formulat cereri de executare silită, notificări 
Componenta de administrare, analiză a sau ce alte proceduri au demarat.” se arată în 
riscului economic şi analiza financiară a Raportul menţionat mai sus.
societăţii, redactat recent de un expert În loc să urmărească modul de recuperare a 
contabil, document care a stat de fapt la baza sumelor datorate, peste 66 de miliarde de lei 
revocării Consiliului de Administraţie al vechi (îndatorire de serviciu neîndeplinită 
operatorului regional de apă şi canal precum care a cauzat o pagubă societăţii!), Cezar 
şi la demiterea fostului director general, Cezar Neagu a recurs la o cale mult mai comodă 
Neagu. „În Raportul Administratorilor privind pentru ca societatea să nu intre în colaps. Şi 
activitatea anului 2019, pag. 8, se arată că anume a solicitat majorarea preţului la apă cu 
„Societatea are de încasat 11.290.157 lei de 20% şi a tarifului la canalizare cu 17%, e drept 
la 57.803 clienţi din care 29.742 reprezintă în 2 etape, dorinţa sa fiind “legitimată” la 
clienţi (nr. contracte) populaţie blocuri şi finele lunii ianuarie de votul exprimat de 5 din 
25.655 clienţi (nr. contracte) populaţie case” cei 38 de membri ai ADI Ecoaqua. În realitate 
iar „Pentru recuperarea acestora, la data de majorările vor fi resimţite tot de cei care au 
31.12.2019, operatorul înregistrează un nr. plătit şi până acum, cei rău – platnici fiind în 
de 2.689 acţiuni în justiţie sau curs de continuare “păsuiţi”. Iar cei mai norocoşi 
executare pentru suma totală de dintre aceştia nu vor fi deloc deranjaţi. Asta 
4.671.591,94 lei”. Se mai menţionează că „În înseamnă management de dreapta, promovat 
cursul anului 2019, s-au înregistrat un nr. de până la urmă de o “nulitate” profesională 
624 de dosare de judecată sau de executare înfiptă politic în fruntea unei companii care se 
pentru suma de 1.329.143 lei din care confruntă cu probleme mult mai grave decât 
rămase la 31.12.2019=511 dosare cu un sold cele semnate în Raport de expertiză financiar 
de 974.026 lei”. – contabilă extrajudiciară.

Săptămâna trecută, a fost trasat planul de 
săpătură, stabilindu-se cota zero a 
investiţiei, iar acum se lucrează la săpătura 
fundaţiei.

Viitoarea clădire a Pieţei Mari va avea o 
deschidere generoasă către centrul 
pietonal, care va fi modernizat cu ajutorul 
fondurilor europene. Vă vom ţine la curent 
cu stadiul lucrărilor!
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Preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile continua cu această administraţie SC Drumuri şi Poduri SA, care avem 
Iliuţă, a criticat în termeni duri depăşită, riscăm să devenim Direcţie de Urbanism, compartimente 
conducerea Primăriei Călăraşi despre falimentari. Nu avem investiţii la care cunosc foarte bine acest mecanism 
care a susţinut că obstrucţionează în au autorizării, nu putem obţine Călăraşi pentru că toate lumea fuge de 
mod vădit demararea investiţiilor în conducerea Primăriei care nu e 
municipiu, atât cele publice cât şi interesată să dezvolte municipiul. Astăzi 
private, din cauza piedicilor puse în s-au pierdut 2 „bănuţi” de la SC 
obţinerea autorizaţiilor de construire. Drumuri şi Poduri care va face investiţia 
Iliuţă a exemplificat în acest sens în comuna Mânăstirea, acolo unde 
demersul iniţiat de SC Drumuri şi Poduri deţine un teren de 1,3 ha.” a spus într-o 
SA, companie aflată în subordonarea CJ conferinţă de presă, Vasile Iliuţă.
Călăraşi, de schimbare a În opinia sa, cea mai bună soluţie pentru 
amplasamentului sediului, fiind nevoită rezolvarea acestei „probleme” o 
până la urmă să redirecţioneze investiţia reprezintă înlocuirea actualei 
în comuna Mânăstirea acolo unde deţine 

administraţii conduse de liberalul Dan 
în proprietate un teren cu o suprafaţă de 

Drăgulin, la alegerile locale, programate 
1,3 hectare.

cel mai probabil la finele lunii 
„Este vorba de o investiţie pe care septembrie. „Soluţia pe care o văd 
Consiliul Judeţean dorea s-o facă prin 

astăzi ca urmare a acestei ostilităţi pe 
SC Drumuri şi Poduri SA, prin documentele ca să investim în acest 

care conducerea municipiului o 
schimbarea amplasamentului sediului municipiu, imaginaţi-vă ce păţesc 

manifestă faţă de Consiliul Judeţean 
din zona portuară, acolo unde societăţile sau persoanele fizice. Aş da 

care reuşeşte să identifice posibilităţi de traversăm oraşul şi creăm disconfort şi câteva exemple. Cei care au 
dezvoltare, fie prin intermediul cetăţenilor, în zona Astalrom, fostul achiziţionat Fabrica de Zahăr, când s-au 
societăţilor proprii, fie prin sprijinirea Consid. Am încercat să obţinem toate dus la Primărie au aflat că termenul de 
UAT-urilor este schimbarea primarului. documentele. Pe zona de nomenclator obţinere a autorizaţiei de construire 
Numai aşa putem face investiţii. Eu altă stradal avem 3 Certificate de Urbanism, pentru complexul pe care vor să-l facă 
soluţie nu văd. Din păcate, din cauza 3 zone de încadrare cu numere diferite. acol, este de 1 an de zile! Cei de la 
acestui motiv, Consiliul Judeţean nu Vreau să vă spun că actuala Dedeman, m-au contacta fraţii Pavăl 
poate obţine avizarea, autorizarea administraţie nu doreşte să se facă care mi-au spus că au avut întârzieri de 
investiţiilor!” a mai precizat şeful CJ investiţii în municipiul Călăraşi. Dacă 2 ani pentru că nu li s-a eliberat 
Călăraşi, Vasile Iliuţă.noi ca unitate judeţeană teritorială, prin autorizaţia de construire. Dacă vom 

Din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, vă 
informăm că tratamentele de combatere a 
căpuşelor şi ţânţarilor (larve şi adulţi), atât avio, 
cât şi terestru, pe raza municipiului Călăraşi (zone 
verzi, mlăştinoase, inundate, lucii de apă, locuri 
de joacă, parcuri etc) se vor reprograma pentru 
perioada 27.06.2020-01.07.2020.

Tratamentul avio se va efectua în intervalul orar 
06.00-11.00, iar cel terestru în intervalul orar 
22.00-04.00, în funcţie de condiţiile 
meteorologice fiind posibilă prelungirea 
perioadei (fapt ce va fi comunicat ulterior). 

Substanţele active ale produselor utilizate sunt: 
cipermetrin, tetrametrin, pyperonil, butoxid, 
deltametrin şi s-metropren, acestea fiind 
omologate de Comisia Naţională pentru Produse 
Biocide.

Precizăm că tratamentele se vor desfăşura în 
condiţii corespunzătoare, pe raza municipiului 
Călăraşi, respectând prevederile legale de 
protecţie a mediului, a sănătăţii şi securităţii 
populaţiei.

Modernizarea străzii Griviţa prevede şi 
semaforizarea intersecţiei cu strada 
Eroilor. Zilele acestea, semafoarele sunt 
în teste, urmează corelarea lor cu cele 
din intersecţia Bucureşti-Eroilor. 
Diagrama de funcţionare a celor două 
semafoare este deja transmisă către 
Serviciul Poliţiei Rutiere.

Tronsonul Cuza-Vodă-Pompieri al străzii 
Griviţa va fi finalizat (trotuare, instalaţii 
electrice, turnare strat asfalt de uzură) 
în câteva săptămâni!

Reamintim călărăşenilor faptul că 
Primăria Municipiului Călăraşi va 
semaforiza, cu ajutorul fondurilor 
europene, alte 17 intersecţii din oraş, 
prin proiectul de management 
inteligent al traficului, care se ridică la o 
valoare de circa 3,5 milioane de euro.
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optimizează procesele către beneficiari. Primăria Municipiului Călăraşi, prin 
Obiectivul general al proiectului va conduce Direcţia Programe şi Dezvoltare 
la consolidarea capacităţii de planificare 

Locală, implementează, începând cu strategică pe termen lung şi fundamentarea 
18 mai 2020, proiectul deciziilor.
„Fundamentarea deciziilor, 

Rezultate previzionate: planificare strategică şi măsuri 
simplificate pentru cetăţeni la ▪ Identificarea, analiza şi fundamentarea 
nivelul administraţiei publice a zonei urbane funcţionale a municipiului 

Călăraşi;Municipiului Călăraşi”, Cod SIPOCA 
816 / Cod MySMIS2014 135232. ▪ Elaborarea Strategiei Integrate de 

Dezvoltare Urbană, document de planificare 
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social strategică şi fundamentare a procesului 
European (FSE) prin Programul Operaţional decizional din administraţia publică locală;
Capacitate Administrativă (POCA) 2014-

▪ Elaborarea documentului de planificare 2020, Axa prioritară 2: „Administraţie şi 
strategică a dezvoltării urbane durabile ”Plan sistem judiciar accesibile şi transparente”, 
de mobilitate urbană durabilă (PMUD) al Obiectivul specific 2.1: „Introducerea de 
zonei urbane funcţionale a municipiului sisteme şi standarde comune în 
Călăraşi ";administraţia publică locală ce optimizează 

procesele orientate către beneficiari în ▪ Elaborarea Strategiei de Smart City a 
concordanţă cu SCAP”, şi are o valoare de Municipiului Călăraşi;
3.046.760,00 lei, din care: valoarea eligibilă 

▪ Sistem informatic de Smart City nerambursabilă de 2.985.824,80 lei şi 
implementat;cofinanţarea eligibilă a beneficiarului de 

60.935,20 lei. ▪ Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor 
personalului.Obiectivul general al proiectului îl reprezintă 

introducerea de noi sisteme şi standarde Durata proiectului se întinde pe o perioadă 
comune în Primăria Municipiului Călăraşi ce de 24 luni.

Primăria Municipiului Călăraşi face cunoscut 
faptul că pe platforma ghiseul.ro, şi persoanele 
juridice, pe lângă cele fizice, îşi pot achita online 
taxele şi impozitele locale.

Pentru acest lucru, persoanele juridice sunt 
rugate să trimită pe mail-ul instituţiei noastre, 
office@primariacalarasi.ro, o solicitare, prin 
reprezentantul legal, pentru obţinerea unui cont 
pe ghiseul.ro.

Sistemul Naţional Electronic de Plată Online cu 
Cardul Bancar (SNEP)* permite plata online prin 
site-ul www.ghiseul.ro, operat de catre Centrul 
Naţional pentru Managementul Societăţii 
Informaţionale, a obligaţiilor fiscale locale 
existente. Site-ul este securizat la înalte 
standarde privind tranzacţionarea pe baza de 
carduri bancare.

Reamintim faptul că până pe 30 iunie 2020, 
contribuabilii, persoane fizice şi juridice, pot 
beneficia de o bonificaţie de 10% pentru plata 
taxelor şi impozitelor locale.

BIROUL DE PRESĂ

Într-o conferinţă de presă susţinută azi la sediul CJ 
Călăraşi, preşedintele Vasile Iliuţă s-a referit şi societatea 
EcoAqua în cadrul căreia Consiliul de Administraţie a 
fost revocat iar fostul director general, Cezar Neagu a 
fost demis, ceea ce a stârnit valuri de nemulţumiri din 
partea reprezentanţilor primăriilor Călăraşi şi Urziceni, 
conduse de doi primari cu carnete la PNL. “După cum 
bine ştiţi, în spaţiul public au apărut fel de fel de 
contestaţii, de nemulţumiri. Păi cum să nu fie 
nemulţumiri când soţia, nepoţii primarului Drăgulin au 
fost sau sunt prinşi la EcoAqua? Cum să nu fie el 
supărat acum după ce au fost identificate pe statul de 
plată persoane angajate fictiv? E clar că supărarea e 
foarte mare!” a declarat Iliuţă care a continuat „Datoria 
noastră este să apărăm interesele cetăţeanului pentru 
că banii din care s-au plătit salariile celor din familia 
Drăgulin provin din metrul cub de apă pe care-l achită 
călărăşeanul. Şocant e cea a spus fostul director 
general într-un interviu pe care l-am văzut în presa 
locală. Că el a fost obligat, că a avut sarcină de la partid 
să angajeze persoane fictiv. E clar că aici se lucrează pe 
sarcini primite de la partid, pe interesele de grup. 
Vreau să spun că partidele nu mai sunt partide ci 
grupuri de interese formate din oameni care ocupă 
vremelnic diverse funcţii şi care nu înţeleg că sunt 
plătiţi din bani publici”.
În altă ordine de idei, Iliuţă a tras şi un semnal de alarmă 
cu privire la „sănătatea” financiară a societăţii, 
subliniind că dacă nu se va recurge la o majorare de 
capital, EcoAqua are toate şansele să intre în 
incapacitate de plată. „Situaţia e destul de dificilă 
pentru că starea de urgenţă şi cea de alertă a permis, 
dacă vreţi, cetăţenilor să nu plătească facturile şi să fie 
apoi debranşaţi. Se plăteşte acum mai puţin la apă 
poate şi pentru că cetăţenii consideră că au alte 
priorităţi. Oricum, în momentul acesta, societate nu 
traversează o perioadă foarte bună, din punct de 
vedere financiar. Urmează să facem o analiză dar cred 
că acum ar fi momentul ca şi judecătorii să se pronunţe 
pe marginea celor două plângeri ca să putem să 
decidem. Acum avem o majoritate în AGA de 60% pe 
care ei, din nu ştiu ce raţiuni, o contestă. Dacă ei ar fi 
avut o majoritate atunci puteau contesta legalitatea 
hotărârilor. Ne e teamă însă că vom ajunge în 
incapacitate de plată dacă nu vom majora capitalul 
social. Acesta e primul punct asupra căruia trebuie să 
ne aplecăm cu toată responsabilitatea: majorarea 
capitalului social!”, a conchis preşedintele CJ Călăraşi, 
Vasile Iliuţă.

19 proprietari de maşini abandonate pe 
domeniul public, identificaţi şi somaţi de 
administraţia locală, în ultimele luni. Şapte 
maşini au fost deja ridicate.

Pe lângă cele 19 maşini abandonate pentru care 
s-au emis somaţii, mai avem în monitorizare încă 
15. Menţionăm că în ultimii cinci ani, în urma 
somaţiilor au fost ridicate de pe domeniul public 
al municipiului Călăraşi aproximativ 120 de 
autovehicule abandonate.

Facem apel la călărăşeni care deţin astfel de 
autovehicule să le depoziteze pe proprietăţile 
private şi nu pe domeniul public.

O nouă lucrare de infrastructură în 
cartierul Mircea Vodă. Pe strada 
Pescăruşi, zona de case, au început 
lucrările de înfiinţare a unei reţele de 
canalizare pluvială şi de reabilitare a 
reţelei de alimentare cu apă, lucrări ce 
vor închide acest capitol al 
infrastructurii de utilităţi şi îl vor 
deschide pe cel al asfaltării. 

Reţeaua de alimentare cu apă se 
întinde pe 1.518 metri liniari şi 
prevede:

▪ 104 cămine de branşament

▪ 104 apometre cu citire radio la 
distanţă

▪ 6 cămine de vane

▪ 8 hidranţi

Reţeaua de canalizare pluvială 
prevede:

▪ 25 cămine de vizitare

▪ 60 de guri de scurgere

Lucrările au început de pe strada 
Digului, cu reţeaua de canalizare 
pluvială, reţea ce are descărcarea în 
strada Năvodari.
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n Primăria Călăraşi

Tratamentele de combatere 
a căpuşelor şi ţânţarilor, 

reprogramate pentru 
perioada 27 iunie - 1 iulie

n Primăria Călăraşi

Pe platforma ghiseul.ro 
se pot achita online 

taxele şi impozitele locale

n Primăria Călăraşi

Eliberăm domeniul 
public de maşinile 

abandonate!

Au început 
lucrările de 

reconstrucţie 
a Pieţei Mari

În curând, o nouă intersecţie semaforizată în municipiul Călăraşi!

Reţea nouă de apă şi 
de canalizare pluvială 
pe strada Pescăruşi!

n Călăraşi

Primăria, beneficiară a unui proiect 
cofinanţat prin FES prin POCA 2014-2020

Vasile Iliuţă a explicat miercuri în cadrul unei conferinţe de Ordinul de retragere până nu se finalizează contestaţia care 
presă motivele pentru care demersul liberalilor de a-i retrage reprezintă şi judecata pe fond. Data încetării de drept a 
sprijinul politic în urma căruia ar pierde nu doar calitatea de mandatului este data comunicării de către prefect şi de către 
consilier judeţean ci şi funcţia de preşedinte al CJ Călăraşi, nu consilieri a Hotărârii forului competent să decidă asupra 
are deocamdată sorţi de izbândă. „Se vehiculează prin PNL că excluderii, în condiţiile în care legalitatea acesteia nu a fost 
voi fi exclus, că mi se va retrage calitatea de membru. Aş da contestată” a spus Iliuţă care a conchis „Din cele prezentate 
citire câtorva lucruri pe care le-am extras din lege. Simultan rezultă fără dubiu că în situaţia în care la nivelul Instituţiei 
cu solicitarea de emitere a ordonanţelor peşidenţiale în cele Prefectului Judeţul Călăraşi s-ar emite un Ordin care să 
două dosare despre care ştiţi că se află pe rolul instanţelor, constate vacantarea funcţiei de consilier judeţean deţinută 
au fost introduse 2 acţiuni: acţiunea de ordonanţă de Iliuţă Vasile din motivele arătate mai sus şi infracţiunea de 
preşedinţială şi acţiunea pe fond. Iar Codul Administrativ abuz în serviciu i s-ar potrivi ca o mănuşă pentru semnatarul 
spune foarte clar că la momentul acesta nu poate fi emis documentului”.

Lucrările de reabilitare a Casei Demetriad 
au început, conform unui mesaj postat pe 
pagina de Facebook a Consiliului Judeţean. 
Lucrările sunt estimate la 1,5 milioane 
euro, fonduri europene, clădirea urmând a 
găzdui ulterior Secţia Ştiinţele Naturii a 
Muzeului Dunării de Jos.
“Am început lucrările de reabilitare a 
Casei Demetriad, clădire monument 
istoric în care a funcţionat până anul 
trecut Secţia Copii a Bibliotecii judeţene. 
Clădirea, o bijuterie arhitecturală, este locaţie, Consiliul Judeţean Călăraşi va 
restaurată pe bani europeni în cadrul deschide Secţia Ştiinţele Naturii a 
Programului Interreg România-Bulgaria Muzeului Dunării de Jos.” se arată în 
având o valoare de 1, 5 milioane euro. mesajul postat pe Facebook de 
După finalizarea lucrărilor, în această conducerea CJ Călăraşi.

SC IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL 
angajează operator volă pentru 
CMID Ciocăneşti, cu intrare prin 

Mihai Viteazu, jud Călăraşi.   
Program de lucru 8-10 ore / zi. 

Relaţii la nr. de telefon 0735.312.263

V. Iliuţă, mesaj tranşant: Soluţia 
este schimbarea primarului!

Iliuţă: Codul Administrativ spune foarte clar că la momentul 
acesta nu poate fi emis Ordinul de retragere până nu se 

finalizează contestaţia care reprezintă şi judecata pe fond

n CJ Călăraşi

V. Iliuţă: Cum să nu fie 
nemulţumiri când apropiaţi ai 
primarului Drăgulin au fost sau 

sunt „prinşi” la EcoAqua?!

n CJ CălăraşiEcoAqua SA: Creanţe neîncasate de peste 
6,6 milioane lei pentru care nu s-a 

început nicio formă de executare silită!

Au demarat lucrările de 
reabilitare a Casei Demetriad

ANUNŢ

SC Iridex Group Salubrizare SRL angajează operator volă
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