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ales pentru o doamnă!” a spus Ciolacu.
Întrebat cum de a fost posibil ca PSD 
Călăraşi să se despartă, în decurs de 
câteva săptămâni, de preşedintele 
Iulian Iacomi şi preşedintele executiv, 
Roxana Paţurcă, Ciolacu a spus „Fiindcă 
aici s-a dorit o altă construcţie 
transpartinică. Indiferent cine e la PSD, 
cine e la PNL, alţii din alte părţi, nu din 
judeţul dvs. să facă jocurile. Un lucru 
evident, clar. Nu a ieşit acest lucru. 
(...). Cred că interesele cetăţenilor din 
judeul dvs. au prioritate, nu 
aranjamentele politice în urma cărora 
campaniile electorale să fie câştigate 
dinainte, la masa verde. Acela este un 
blat, să ştiţi! Când pui un preşedinte pe 
care apoi îl retragi c-a venit domnul 
Iliuţă, etc. S-au stricat jocurile...Puneţi-
vă puţin imaginaţia la lucru şi veţi 
vedea tot tabloul că eu am dreptate”.Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a comentat demersul său ca fiind unul „urât”. „Nu 
Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu şi decizia de excludere din partid a cred în familii cu soţul într-un partid, 
secretarul general al partidului, Paul senatoarei Roxana Paţurcă după ce soţia în alt partid, poate copilul într-un 
Stănescu, lider interimar al organizaţiei aceasta nu s-a prezentat luni în plenul alt partid. Sunt improvizaţii în politică 
judeţene PSD Călăraşi s-au aflat Parlamentului acolo unde urma să se şi la un moment dat ele ajung la 
miercuri în judeţul Călăraşi pentru a dezbată şi să se voteze moţiunea de această finalitate. N-am crezut 
susţine candidaţii susţinuţi de social – cenzură depusă de social – democraţi la niciodată şi nici n-am să cred de-acum 
democraţi la localele din 27 septembrie.adresa Guvernului Orban, catalogând încolo. Îi urez succes. Urât gestul, mai 

Având în vedere dispoziţiile art. 21 din HOTĂRÂREA   nr. 1275/2000 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996  şi prevederile 
art. 42 şi 43 din LEGEA  nr. 114/1996  - Legea locuinţei şi 
prevederile  Hotărârii de Consiliul Local  nr. 110  din 30.07.2020, 
Anexa nr. 5,  privind Actele justificative pentru obţinerea  unei 
locuinţe sociale, vă aducem la cunoştinţă faptul că aveţi obligaţia 
de a vă completa / actualiza dosarele de locuinţă socială până la 
data de 18 septembrie 2020. 
Dosarele care nu vor fi completate/actualizate vor fi înscrise în 
categoria dosarelor incomplete şi nu vor fi punctate.
Relaţii suplimentare puteţi obţine la Compartimentul de Fond 
locativ din cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi sau la adresa de 
internet  https://primariacalarasi.ro/index.php/directiile-
primariei/directia-juridica-si-administratie-locala/compartimentul-
fond-locativ.

Preşedinte,
Comisia de analiză şi repartizare  a cererilor  de locuinţe sociale

Viorel Ivanciu

PSD Călăraşi a depus la Biroul Electoral de 
Circumscripţie municipal lista cu candidaţii pentru 
Consiliul Local Călăraşi, la localele din 27 septembrie.

Pe prima poziţie se află Marius Dulce, candidatul 
susţinut de social – democraţi pentru funcţia de 
primar. Urmează preşedintele CJ, Vasile Iliuţă iar pe 3 
este Nicolae Dragu, fost primar în 3 mandate, ultima 
oară consilier local. Pe 4 figurează directorul ADR Sud 
Muntenia, Liviu Muşat iar pe 5 antreprenorul, Nicuşor 
Cionoiu.

Iată lista completă de candidaţi PSD pentru CLM 
Călăraşi: 1. Marius Dulce – inginer agronom; 2. Vasile 
Iliuţă – economist; 3. Nicolae Dragu – economist; 4. 
Liviu Muşat – inginer; 5. Nicuşor Cionoiu – inginer; 6. 
Gheorghe Stoian – profesor; 7. Iuliana Raiu – inginer 
agronom; 8. Florian Dinu – tehnician; 9. Carmen 
Filimon – medic; 10. Marius Sbârcea – jurist; 11. 
Stelian Aldea – metrolog; 12. Săndina Georgescu – 
inginer; 13. Sandu Marin – consilier juridic; 14. 
Melania Vulpoiu – profesor; 15. Cătălin Mihai 
Dumitrescu – inginer; 16. Radu Druncea – inginer; 17. 
Gabi Şişman – jurist – economist; 18. Stela Oprea – 
frizer; 19. George Vlase – inginer; 20. Alexandru 
Iordănescu – inginer; 21. Ion Ene – psiholog; 22. Otilia 
Mărgărit – profesor; 23. Mihaela Dumitru – inginer; 
24. Vasile Tudose – operator chimist; 25. Daniel 
Bertescu – gestionar; 26. Alin Chihaia – contabil; 27. 
Emilian Goţa - electronist

Primăria Municipiului Călăraşi, prin Direcţia de Condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le copie); tichetele sociale pe suport electronic pentru 
Asistenţă Socială, a demarat acţiunea de primire îndeplinească solicitanţii sunt următoarele: sprijin educaţional se acordă pe baza listelor  - dovada înscrierii la grădiniţă/ şcoală;
a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale întocmite în conformitate cu prevederile art. 4 - să aibă domiciliul/reşedinţa pe raza - certificat de căsătorie părinţi în original şi 
pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în alin. (5) O.U.G. nr. 133/2020, aceste persoane municipiului Călăraşi; copie (după caz);
conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind având obligaţia să depună doar dovada înscrierii - venitul lunar net pe membru de familie - certificat de deces părinte (unde este cazul) în unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de copilului / copiilor la grădiniţă / şcoală pentru realizat în luna iulie a acestui an este de până la original şi copie;elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de anul 2020/2021.1.115 lei;

- acte doveditoare privind veniturile realizate sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe Prima evaluare a cererilor depuse, însoţite de - să facă dovada înscrierii copilului la şcoală în de membrii familiei în luna iulie 2020 (adeverinţe suport electronic pentru sprijin educaţional actele doveditoare se va realiza până la ciclurile primar şi gimnazial. eliberate de angajator cu salariul net, inclusiv acordate din fonduri externe nerambursabile, 14.09.2020, urmând ca Direcia de Asistenţă - pentru copii preşcolari, venitul net lunar pe bonuri de masa, adeverinţa eliberată de organele precum şi unele măsuri de distribuire a acestora. Socială să înainteze lista destinatarilor finali către membru de familie să fie mai mic de 248 lei şi să fiscale sau de alte autorităţi competente, Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai Instituţia Prefectului Judeţului Călăraşi până la fie înscris în învăţământul prescolar. mandate poştale de plată, extrase de cont, cupon dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar, data de 15.09.2020. Pentru anul şcolar 2020-2021, cererile tip se pensie, cupon şomaj, cupon alocatie de stat, primar şi gimnazial, fără sprijin material, cu 
Direcţia de Asistenţă Socială are obligaţia de a depun de către reprezentantul familiei sau de decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor venituri la nivelul veniturilor sociale minime 
actualiza lunar lista destinatarilor finali şi de a o către reprezentantul legal al copilului, la sediul (după caz), declaraţie pe propria răspundere acordate familiei acestora, beneficiază în anul 
înainta Instituţiei Prefectului Judeţului Călăraşi, Direcţiei de Asistenţă Socială Călăraşi, str. pentru cei cu venituri ocazionale;şcolar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub 
ca atare, sunt acceptate şi solicitările depuse Progresul, nr. 23, în cadrul programului cu - hotărârea judecătorească prin care soţul / formă de tichet social pe suport electronic în 
peste acest termen, aceste persoane urmând a publicul, însoţite de următoarele actele soţia este arestat / arestată preventiv pentru o cuantum de 500 de lei/an şcolar.
se regăsi pe lista destinatarilor finali din luna doveditoare: perioada mai mare de 30 de zile sau execută o Aceste tichete sociale emise pe suport electronic  următoare depunerii cererii.- acte de identitate ale părinţilor / pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la vor putea fi utilizate pentru achiziţionarea de 

repezentantului legal (în original şi copie); Menţionăm că suma de bani de pe tichetul întreţinerea copiilor şi, după caz, alte acte materiale şcolare necesare frecventării şcolii, 
social, aferentă unui an şcolar va putea fi folosită - documente din care rezultă calitatea de doveditoare privind componenţa familiei (după constând în: articole pe papetărie, caiete, stilouri, 
timp de un an de zile de la data emiterii, numai reprezentant legal, în original şi copie, după caz caz).articole pentru pictură, ghiozdane şi alte articole 
pe baza actului de identitate al titularului, (hotărâre judecătorească de încredinţare, necesare în şcoli şi grădiniţe, precum şi articole Precizăm că pentru beneficiarii de venit minim 
aceste tichete putând fi utilizate numai în încuviinţare a adopţiei; dispoziţia conducătorului de vestimentaţie necesare frecventării şcolii şi garantat conform Legii nr. 416/2001 cu 
anumite magazine din raza localităţii de Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi grădiniţei. modificările şi completările ulterioare precum şi 
domiciliu a fiecărui titular de tichet. Lista cu Protecţia Copilului / hotărârea instanţei de pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. Destinatar final al acestui sprijin educaţional este 
aceste magazine va fi primită de către fiecare judecată pentru măsura plasamentului, 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea copilul, titularul tichetului social pe suport 
persoană, odată cu distribuirea tichetului.hotărârea judecătorească de instituire a tutelei / familiei, republicată, cu modificările şi electronic pentru sprijin educaţional fiind 

dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii); completările ulterioare, ce se regăsesc în De asemenea, informaţii suplimentare se pot reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul 
- certificatele de naştere ale copiilor (original şi evidenţele Direcţiei de Asistenţă Socială , solicita şi telefonic la numerele 0242/313151.legal  al copilului.

Directorul Direcţiei Dezvoltare din cadrul Consiliului 
Judeţean, Eduard Grama a anunţat vineri pe pagina 
personală de Facebook semnarea contractului privind 
construirea unui corp nou DS+P+5E în incinta 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi, valoarea 
investiţiei fiind estimată la 86,2 milioane lei. „S-a 
semnat contractul privind realizarea obiectivului de 
investiţii “Construire Corp nou DS+P+5E în incinta 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Dr. Pompei Samarian 
Călăraşi”. 
 Vor exista spaţii pentru secţiile de imagistică (CT şi 
RMN), neurologie, psihiatrie, geriatrie, oncologie, 
pediatrie, obstetrică-gincologie, chirurgie plastică, 
neonatologie, însumând în total 230 de paturi. 
Investiţia are o valoare de  86,2 milioane de lei şi o 
durată de realizare de 40 de luni.” a scris pe 
Facebook, Eduard Grama care a mai adăugat “Te poţi 
împodobi cu penele altuia, dar nu poţi zbura 
#echipa_ILIUŢĂ #obiectiv_realizat.“

La finele lunii iulie, consilierii judeţeni au adoptat, printre altele, 
şi Hotărârea privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 
propriu al Judeţului Călăraşi la 30 iunie 2020
Concret, s-a aprobat executia bugetului propriu al Judeţului 
Călăraşi şi a bugetelor instituţiilor finanţate integral sau parţial 
din venituri proprii.
În  sinteză, situaţia pe secţiunile bugetui propriu al judeţului, la 
sfârşitul trimestrului II al anului 2020, arată astfel:
Venituri prognozate 2020: 149.903.000 lei
Venituri prognozate la finele trimestrului II: 107.914.000 lei
Venituri încasate la finele trimestrului II: 91.977.397 lei
Cheltuieli prognozate 2020: 149.903.000 lei
Cheltuieli prognozate la finele trimestrului II: 107.914.000 lei
Plăţi realizate la finele trimestrului II: 87.081.027 lei
Potrivit acestor date rezultă următorul grad de realizare a 
veniturilor şi cheltuielilor:
Gradul de realizare al veniturilor trimestrul II: 85,23%
Gradul de realizare al cheltuielilor trimestrul II: 80,69%

Municipiul Călăraşi este printre Municipiului Călăraşi a demarat ▪ Etapa a II-a  - Elaborarea studiilor de 
elaborarea viitorului Plan Urbanistic fundamentareprimele municipii din ţară care va 
General, prin care se vor reglementa elabora Planul Urbanistic General în Urmează, pentru perioada 2021-
din punct de vedere urbanistic toate format GIS (Geographic Information 2022, alte trei etape:
zonele asupra cărora, prin System-Sistem Informaţional ▪ Etapa a III-a – Elaborarea analizei 
reglementările urbanistice actuale, Geografic). Acest lucru va determina diagnostic multicriteriale integrate
există interdicţie de construire, astfel o mult mai uşoară gestionare a a ▪ Etapa a IV-a – Elaborarea formei 
încât să nu mai fie necesară informaţiilor oferite de documentaţia preliminare a documentaţiei de 
elaborarea de Planuri Urbanistice viitorului PUG, precum şi un control urbanism
Zonele (PUZ-uri), decât în situaţii mai bun din partea utilizatorilor ▪ Etapa a V-a – Obţinerea de avize excepţionale menţionate în asupra modului de respectare a şi/sau acorduri, redactarea finală a Regulamentul Local de Urbanism.legislaţiei. Serviciile oferite vor putea documentaţiei de urbanism cu 
Până în prezent au fost parcurse fi accesate prin mijloace electronice, introducerea tuturor observaţiilor.
primele două etape:atât de cetăţeni, cât şi de companii Finalizarea viitorului PUG al 

sau instituţii publice! ▪ Etapa I – Baza de date GIS pentru municipiului Călăraşi este preconizată 
La finele lui 2019, Primăria urbanism în decursul anului 2022.

„Este prima zi când domnul preşedinte Ciolacu vine în 
campanie electorală şi se întâlneşte cu activul de partid. Este 
prima vizită în teren, să spun aşa, la Călăraşi” a declarat 
miercuri secretarul general al PSD, Paul Stănescu, liderul 
interimar al organizaţiei judeţene PSD Călăraşi care a mai 
precizat că liderul social – democraţilor, Marcel Ciolacu va fi 
prezent la Călăraşi şi pe 28 septembrie pentru a marca victoria 
social – democraţilor la locale. „Domnul preşedinte Ciolacu a 
promis că pe 28 septembrie va fi la Călăraşi, a doua zi după 
alegeri”.
În calitate de preşedinte interimar, Stănescu a mai afirmat că 
are convingerea că PSD Călăraşi va câştiga atât şefia CJ cât şi 
Primăria municipiului reşedinţă de judeţ. „Ca să fiu foarte 
sincer cu dvs., mi-am dorit şi-mi doresc foarte mult ca 
organizaţia PSD Călăraşi să câştige alegerile atât la Consiliul 
Judeţean cât şi la Primăria Călăraşi. Bineînţeles ajutaţi şi de 
dl preşedinte Ciolacu. Am şi convingerea că organizaţia 
Călăraşi va câştiga Consiliul Judeţean cât şi Primăria 
Călăraşi.” a mai adăugat Paul Stănescu.

Deputatul PSD de Călăraşi, Cristian Valentin îşi arată efectele nefaste prin 
Sefer, a reacţionat după scandalul incapacitatea de convocare în şedinţă 
declanşat de amânarea la plată a statutară a consilierilor judeţeni în 
salariilor celor 806 angajaţi de la vederea adoptării unei hotărâri care să 
DGASPC, susţinând prin intermediul conducă la deblocarea situaţiei.” a mai 
unui mesaj postat pe pagina personală scris pe Facebook, deputatul Sefer, 
de Facebook că “Obsesia pentru putere membru al Comisiei pentru muncă şi 
a PNL afectează grav peste 800 de 

protecţie socială, care a conchis “Îmi 
familii din Călăraşi.”

exprim speranţa că în al 12 - lea ceas 
“Autoasumata conducere PNL a 

conducerea PNL să înţeleagă că oamenii 
Consiliului Judeţean Călăraşi îşi 

sunt mai presus de jocurile politice şi să dovedeşte incompetenţa, lăsând în prag 
accepte propunerea consilierilor de începere a anului şcolar fără venituri 
judeţeni PSD de convocare într-o angajaţii DGASPC Călăraşi. Asumarea 
şedinţă care să întrunească condiţiile ilegitimă a conducerii Consiliului 
legale pentru adoptarea hotărârilor.”.Judeţean de către domnul Barbu 

Deputatul PSD de Călăraşi, Cristian Sefer trage un semnal de alarmă 
susţinând că “Datele INS arată clar dezastrul din piaţa muncii: şomajul a 
ajuns la 5,4%, adică mai mare cu 75% faţă de nivelul lăsat la finalul lui 
2019 de guvernarea PSD!”.
În opinia sa, “Pe zi ce trece, Orban vrea să ne arate că trăieşte într-o 
realitate paralelă. Sutele de mii de locuri de muncă pierdute în ultimele 
luni sunt numite de Orban ,,câteva contracte încetate''. 
Parlamentarul călărăşean susţine că PSD a ştiut să reducă şomajul la cel 
mai mic nivel din ultimii 30 de ani, propunând şi câteva soluţii în acest 
sens: 
“Stimulent de 3.000 lei/lună timp de 1 an, plătit firmelor pentru 
angajarea fiecărui şomer pentru o perioadă de cel puţin 2 ani. Stimulent 
de reconversie profesională de 2.500 lei/lună, timp de un an, plătit 
firmelor care angajează cel puţin pentru 2 ani ucenici sau stagiari, ori 
persoane care fac reconversie profesională. Ajutor de stat pentru firmele 
care creează locuri de muncă în zonele cu şomaj mai mare de 5% şi care 
plătesc salarii cel puţin egale cu salariul mediu pe economie.” a continuat 
Sefer care a conchis “PNL are toate pârghiile la îndemână pentru a salva 
locurile de muncă. Au Guvernul, au majoritatea în Parlament! Dacă nu se 
pricep, să demisioneze!”

Vicepreşedintele PSD Călăraşi, soluţiile în acest sens. “Când Guvernul 
liberal produce doar haos pe tema deputatul Sorin Vrăjitoru acuză 
deschiderii şcolii, primarii PSD vin cu Guvernul Orban că nu a pregătit noul an 
soluţii concrete: şcolar, în opinia sa sute de mii de copii 
1) Testarea gratuită şi periodică a fiind condamnaţi de guvernarea PNL la 
tuturor cadrelor didactice şi a analfabetism. „Guvernul Orban le fură 
personalului auxiliar.elevilor un an din viaţă! Un an în care 

învăţătura le este grav compromisă de 2) Testarea gratuită a elevilor, la cerere 
şi ori de câte ori este nevoie.incompetenţa unui Executiv pus doar 

pe propria căpătuială! 3) Asigurarea gratuită de măşti pentru 
tot personalul din învăţământ şi pentru Pentru că şcoala începe confuz, fără 
toţi copiii.măşti de protecţie, fără manuale, fără 

tablete pentru cei care provin din 4) Acordarea de stimulente 
familii defavorizate, fără acces la personalului din educaţie pentru 
internet pentru şcoala online, sute de gradul ridicat de risc la contaminare 
mii de copii riscă să rămână fără carte! Covid şi asigurarea resurselor pentru 
Guvernul îi condamnă, cu bună ştiinţă, protejarea lor şi a familiilor – 2000 de 
la analfabetism! Este haos, este lei/lună pentru cadre didactice, 1500 
nesiguranţă, este ignoranţă! 2020 este de lei/lună pentru personal auxiliar; 
ANUL NEGRU AL EDUCAŢIEI!” a scris pe legea a fost iniţiată de PSD şi este 
Facebook, Vrăjitoru care a mai adăugat depusă la Camera Deputaţilor.” a 
că primarii PSD au identificat deja conchis parlamentarul călărăşean.

Vicepreşedintele PSD Călăraşi, Sorin Vrăjitoru a scris muncă.
pe pagina personală de Facebook că Executivul De aceea, PSD a iniţiat cea mai amplă acţiune de 
condus de Ludovic Orban trebuie să respecte legea şi apărare a drepturilor pensionarilor: o petiţie 
să procedeze la majorarea pensiilor conform semnată de peste 800.000 de pensionari din 
precederilor legale în vigoare. În opinia sa, PNL a întreaga ţară prin care cerem imperativ guvernului 
devalizat bugetul, adoptând o atitudine care „sfidează să respecte şi să aplice legea în vigoare şi să acorde 
regulile morale ale societăţii”.

majorarea de 40%, de la 1 Septembrie. Executivul nu 
“De când am intrat în politică, am militat mereu mai poate da vina pe pandemie. La rectificarea din 
pentru un trai mai bun al pensionarilor. Sunt părinţii 

aprilie, când s-a reconfigurat bugetul, ca urmare a 
noştri, sunt bunicii noştri! Nivelul de trai al 

pandemiei, Guvernul prevăzuse banii pentru seniorilor din România ar trebui egalat cu cel al 
majorarea cu 40%. Banii nu mai sunt pentru că PNL a pensionarilor din alte ţări civilizate. Ar trebui ca ei 
devalizat bugetul. Este o atitudine care sfidează să-şi permită vacanţe liniştite, nu să se gândească 
regulile morale ale societăţii! Este cinism marca mereu doar la medicamente şi la datoriile către stat.  
PNL!” este mesajul scris pe Facebook de deputatul Iar o mărire a pensiilor cu 40% le-ar putea asigura 
Sorin Vrăjitoru.acel trai decent pe care îl merită după zeci de ani de 

E. Grama: S-a semnat contractul privind 
realizarea obiectivului de investiţii “Construire 

Corp nou DS+P+5E în incinta Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Dr. Pompei Samarian Călăraşi”

n Călăraşi

Primăria a demarat acţiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea 
tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional

n Primăria Călăraşi

Dosarele de locuinţă socială 
se vor completa / actualiza 

până pe 18 septembrie

n CJ Călăraşi 

Execuţia bugetului propriu al 
Judeţului la finele trimestrului 2 Călăraşiul este printre primele municipii din ţară care 

va elabora Planul Urbanistic General în format GIS

M. Ciolacu: 
Aici s-a 
dorit o altă 
construcţie 
transpartinică

M. Ciolacu: 
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ales pentru o doamnă!” a spus Ciolacu.
Întrebat cum de a fost posibil ca PSD 
Călăraşi să se despartă, în decurs de 
câteva săptămâni, de preşedintele 
Iulian Iacomi şi preşedintele executiv, 
Roxana Paţurcă, Ciolacu a spus „Fiindcă 
aici s-a dorit o altă construcţie 
transpartinică. Indiferent cine e la PSD, 
cine e la PNL, alţii din alte părţi, nu din 
judeţul dvs. să facă jocurile. Un lucru 
evident, clar. Nu a ieşit acest lucru. 
(...). Cred că interesele cetăţenilor din 
judeul dvs. au prioritate, nu 
aranjamentele politice în urma cărora 
campaniile electorale să fie câştigate 
dinainte, la masa verde. Acela este un 
blat, să ştiţi! Când pui un preşedinte pe 
care apoi îl retragi c-a venit domnul 
Iliuţă, etc. S-au stricat jocurile...Puneţi-
vă puţin imaginaţia la lucru şi veţi 
vedea tot tabloul că eu am dreptate”.Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a comentat demersul său ca fiind unul „urât”. „Nu 
Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu şi decizia de excludere din partid a cred în familii cu soţul într-un partid, 
secretarul general al partidului, Paul senatoarei Roxana Paţurcă după ce soţia în alt partid, poate copilul într-un 
Stănescu, lider interimar al organizaţiei aceasta nu s-a prezentat luni în plenul alt partid. Sunt improvizaţii în politică 
judeţene PSD Călăraşi s-au aflat Parlamentului acolo unde urma să se şi la un moment dat ele ajung la 
miercuri în judeţul Călăraşi pentru a dezbată şi să se voteze moţiunea de această finalitate. N-am crezut 
susţine candidaţii susţinuţi de social – cenzură depusă de social – democraţi la niciodată şi nici n-am să cred de-acum 
democraţi la localele din 27 septembrie.adresa Guvernului Orban, catalogând încolo. Îi urez succes. Urât gestul, mai 

Având în vedere dispoziţiile art. 21 din HOTĂRÂREA   nr. 1275/2000 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996  şi prevederile 
art. 42 şi 43 din LEGEA  nr. 114/1996  - Legea locuinţei şi 
prevederile  Hotărârii de Consiliul Local  nr. 110  din 30.07.2020, 
Anexa nr. 5,  privind Actele justificative pentru obţinerea  unei 
locuinţe sociale, vă aducem la cunoştinţă faptul că aveţi obligaţia 
de a vă completa / actualiza dosarele de locuinţă socială până la 
data de 18 septembrie 2020. 
Dosarele care nu vor fi completate/actualizate vor fi înscrise în 
categoria dosarelor incomplete şi nu vor fi punctate.
Relaţii suplimentare puteţi obţine la Compartimentul de Fond 
locativ din cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi sau la adresa de 
internet  https://primariacalarasi.ro/index.php/directiile-
primariei/directia-juridica-si-administratie-locala/compartimentul-
fond-locativ.

Preşedinte,
Comisia de analiză şi repartizare  a cererilor  de locuinţe sociale

Viorel Ivanciu

PSD Călăraşi a depus la Biroul Electoral de 
Circumscripţie municipal lista cu candidaţii pentru 
Consiliul Local Călăraşi, la localele din 27 septembrie.

Pe prima poziţie se află Marius Dulce, candidatul 
susţinut de social – democraţi pentru funcţia de 
primar. Urmează preşedintele CJ, Vasile Iliuţă iar pe 3 
este Nicolae Dragu, fost primar în 3 mandate, ultima 
oară consilier local. Pe 4 figurează directorul ADR Sud 
Muntenia, Liviu Muşat iar pe 5 antreprenorul, Nicuşor 
Cionoiu.

Iată lista completă de candidaţi PSD pentru CLM 
Călăraşi: 1. Marius Dulce – inginer agronom; 2. Vasile 
Iliuţă – economist; 3. Nicolae Dragu – economist; 4. 
Liviu Muşat – inginer; 5. Nicuşor Cionoiu – inginer; 6. 
Gheorghe Stoian – profesor; 7. Iuliana Raiu – inginer 
agronom; 8. Florian Dinu – tehnician; 9. Carmen 
Filimon – medic; 10. Marius Sbârcea – jurist; 11. 
Stelian Aldea – metrolog; 12. Săndina Georgescu – 
inginer; 13. Sandu Marin – consilier juridic; 14. 
Melania Vulpoiu – profesor; 15. Cătălin Mihai 
Dumitrescu – inginer; 16. Radu Druncea – inginer; 17. 
Gabi Şişman – jurist – economist; 18. Stela Oprea – 
frizer; 19. George Vlase – inginer; 20. Alexandru 
Iordănescu – inginer; 21. Ion Ene – psiholog; 22. Otilia 
Mărgărit – profesor; 23. Mihaela Dumitru – inginer; 
24. Vasile Tudose – operator chimist; 25. Daniel 
Bertescu – gestionar; 26. Alin Chihaia – contabil; 27. 
Emilian Goţa - electronist

Primăria Municipiului Călăraşi, prin Direcţia de Condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le copie); tichetele sociale pe suport electronic pentru 
Asistenţă Socială, a demarat acţiunea de primire îndeplinească solicitanţii sunt următoarele: sprijin educaţional se acordă pe baza listelor  - dovada înscrierii la grădiniţă/ şcoală;
a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale întocmite în conformitate cu prevederile art. 4 - să aibă domiciliul/reşedinţa pe raza - certificat de căsătorie părinţi în original şi 
pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în alin. (5) O.U.G. nr. 133/2020, aceste persoane municipiului Călăraşi; copie (după caz);
conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind având obligaţia să depună doar dovada înscrierii - venitul lunar net pe membru de familie - certificat de deces părinte (unde este cazul) în unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de copilului / copiilor la grădiniţă / şcoală pentru realizat în luna iulie a acestui an este de până la original şi copie;elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de anul 2020/2021.1.115 lei;

- acte doveditoare privind veniturile realizate sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe Prima evaluare a cererilor depuse, însoţite de - să facă dovada înscrierii copilului la şcoală în de membrii familiei în luna iulie 2020 (adeverinţe suport electronic pentru sprijin educaţional actele doveditoare se va realiza până la ciclurile primar şi gimnazial. eliberate de angajator cu salariul net, inclusiv acordate din fonduri externe nerambursabile, 14.09.2020, urmând ca Direcia de Asistenţă - pentru copii preşcolari, venitul net lunar pe bonuri de masa, adeverinţa eliberată de organele precum şi unele măsuri de distribuire a acestora. Socială să înainteze lista destinatarilor finali către membru de familie să fie mai mic de 248 lei şi să fiscale sau de alte autorităţi competente, Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai Instituţia Prefectului Judeţului Călăraşi până la fie înscris în învăţământul prescolar. mandate poştale de plată, extrase de cont, cupon dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar, data de 15.09.2020. Pentru anul şcolar 2020-2021, cererile tip se pensie, cupon şomaj, cupon alocatie de stat, primar şi gimnazial, fără sprijin material, cu 
Direcţia de Asistenţă Socială are obligaţia de a depun de către reprezentantul familiei sau de decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor venituri la nivelul veniturilor sociale minime 
actualiza lunar lista destinatarilor finali şi de a o către reprezentantul legal al copilului, la sediul (după caz), declaraţie pe propria răspundere acordate familiei acestora, beneficiază în anul 
înainta Instituţiei Prefectului Judeţului Călăraşi, Direcţiei de Asistenţă Socială Călăraşi, str. pentru cei cu venituri ocazionale;şcolar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub 
ca atare, sunt acceptate şi solicitările depuse Progresul, nr. 23, în cadrul programului cu - hotărârea judecătorească prin care soţul / formă de tichet social pe suport electronic în 
peste acest termen, aceste persoane urmând a publicul, însoţite de următoarele actele soţia este arestat / arestată preventiv pentru o cuantum de 500 de lei/an şcolar.
se regăsi pe lista destinatarilor finali din luna doveditoare: perioada mai mare de 30 de zile sau execută o Aceste tichete sociale emise pe suport electronic  următoare depunerii cererii.- acte de identitate ale părinţilor / pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la vor putea fi utilizate pentru achiziţionarea de 

repezentantului legal (în original şi copie); Menţionăm că suma de bani de pe tichetul întreţinerea copiilor şi, după caz, alte acte materiale şcolare necesare frecventării şcolii, 
social, aferentă unui an şcolar va putea fi folosită - documente din care rezultă calitatea de doveditoare privind componenţa familiei (după constând în: articole pe papetărie, caiete, stilouri, 
timp de un an de zile de la data emiterii, numai reprezentant legal, în original şi copie, după caz caz).articole pentru pictură, ghiozdane şi alte articole 
pe baza actului de identitate al titularului, (hotărâre judecătorească de încredinţare, necesare în şcoli şi grădiniţe, precum şi articole Precizăm că pentru beneficiarii de venit minim 
aceste tichete putând fi utilizate numai în încuviinţare a adopţiei; dispoziţia conducătorului de vestimentaţie necesare frecventării şcolii şi garantat conform Legii nr. 416/2001 cu 
anumite magazine din raza localităţii de Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi grădiniţei. modificările şi completările ulterioare precum şi 
domiciliu a fiecărui titular de tichet. Lista cu Protecţia Copilului / hotărârea instanţei de pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. Destinatar final al acestui sprijin educaţional este 
aceste magazine va fi primită de către fiecare judecată pentru măsura plasamentului, 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea copilul, titularul tichetului social pe suport 
persoană, odată cu distribuirea tichetului.hotărârea judecătorească de instituire a tutelei / familiei, republicată, cu modificările şi electronic pentru sprijin educaţional fiind 

dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii); completările ulterioare, ce se regăsesc în De asemenea, informaţii suplimentare se pot reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul 
- certificatele de naştere ale copiilor (original şi evidenţele Direcţiei de Asistenţă Socială , solicita şi telefonic la numerele 0242/313151.legal  al copilului.

Directorul Direcţiei Dezvoltare din cadrul Consiliului 
Judeţean, Eduard Grama a anunţat vineri pe pagina 
personală de Facebook semnarea contractului privind 
construirea unui corp nou DS+P+5E în incinta 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi, valoarea 
investiţiei fiind estimată la 86,2 milioane lei. „S-a 
semnat contractul privind realizarea obiectivului de 
investiţii “Construire Corp nou DS+P+5E în incinta 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Dr. Pompei Samarian 
Călăraşi”. 
 Vor exista spaţii pentru secţiile de imagistică (CT şi 
RMN), neurologie, psihiatrie, geriatrie, oncologie, 
pediatrie, obstetrică-gincologie, chirurgie plastică, 
neonatologie, însumând în total 230 de paturi. 
Investiţia are o valoare de  86,2 milioane de lei şi o 
durată de realizare de 40 de luni.” a scris pe 
Facebook, Eduard Grama care a mai adăugat “Te poţi 
împodobi cu penele altuia, dar nu poţi zbura 
#echipa_ILIUŢĂ #obiectiv_realizat.“

La finele lunii iulie, consilierii judeţeni au adoptat, printre altele, 
şi Hotărârea privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 
propriu al Judeţului Călăraşi la 30 iunie 2020
Concret, s-a aprobat executia bugetului propriu al Judeţului 
Călăraşi şi a bugetelor instituţiilor finanţate integral sau parţial 
din venituri proprii.
În  sinteză, situaţia pe secţiunile bugetui propriu al judeţului, la 
sfârşitul trimestrului II al anului 2020, arată astfel:
Venituri prognozate 2020: 149.903.000 lei
Venituri prognozate la finele trimestrului II: 107.914.000 lei
Venituri încasate la finele trimestrului II: 91.977.397 lei
Cheltuieli prognozate 2020: 149.903.000 lei
Cheltuieli prognozate la finele trimestrului II: 107.914.000 lei
Plăţi realizate la finele trimestrului II: 87.081.027 lei
Potrivit acestor date rezultă următorul grad de realizare a 
veniturilor şi cheltuielilor:
Gradul de realizare al veniturilor trimestrul II: 85,23%
Gradul de realizare al cheltuielilor trimestrul II: 80,69%

Municipiul Călăraşi este printre Municipiului Călăraşi a demarat ▪ Etapa a II-a  - Elaborarea studiilor de 
elaborarea viitorului Plan Urbanistic fundamentareprimele municipii din ţară care va 
General, prin care se vor reglementa elabora Planul Urbanistic General în Urmează, pentru perioada 2021-
din punct de vedere urbanistic toate format GIS (Geographic Information 2022, alte trei etape:
zonele asupra cărora, prin System-Sistem Informaţional ▪ Etapa a III-a – Elaborarea analizei 
reglementările urbanistice actuale, Geografic). Acest lucru va determina diagnostic multicriteriale integrate
există interdicţie de construire, astfel o mult mai uşoară gestionare a a ▪ Etapa a IV-a – Elaborarea formei 
încât să nu mai fie necesară informaţiilor oferite de documentaţia preliminare a documentaţiei de 
elaborarea de Planuri Urbanistice viitorului PUG, precum şi un control urbanism
Zonele (PUZ-uri), decât în situaţii mai bun din partea utilizatorilor ▪ Etapa a V-a – Obţinerea de avize excepţionale menţionate în asupra modului de respectare a şi/sau acorduri, redactarea finală a Regulamentul Local de Urbanism.legislaţiei. Serviciile oferite vor putea documentaţiei de urbanism cu 
Până în prezent au fost parcurse fi accesate prin mijloace electronice, introducerea tuturor observaţiilor.
primele două etape:atât de cetăţeni, cât şi de companii Finalizarea viitorului PUG al 

sau instituţii publice! ▪ Etapa I – Baza de date GIS pentru municipiului Călăraşi este preconizată 
La finele lui 2019, Primăria urbanism în decursul anului 2022.

„Este prima zi când domnul preşedinte Ciolacu vine în 
campanie electorală şi se întâlneşte cu activul de partid. Este 
prima vizită în teren, să spun aşa, la Călăraşi” a declarat 
miercuri secretarul general al PSD, Paul Stănescu, liderul 
interimar al organizaţiei judeţene PSD Călăraşi care a mai 
precizat că liderul social – democraţilor, Marcel Ciolacu va fi 
prezent la Călăraşi şi pe 28 septembrie pentru a marca victoria 
social – democraţilor la locale. „Domnul preşedinte Ciolacu a 
promis că pe 28 septembrie va fi la Călăraşi, a doua zi după 
alegeri”.
În calitate de preşedinte interimar, Stănescu a mai afirmat că 
are convingerea că PSD Călăraşi va câştiga atât şefia CJ cât şi 
Primăria municipiului reşedinţă de judeţ. „Ca să fiu foarte 
sincer cu dvs., mi-am dorit şi-mi doresc foarte mult ca 
organizaţia PSD Călăraşi să câştige alegerile atât la Consiliul 
Judeţean cât şi la Primăria Călăraşi. Bineînţeles ajutaţi şi de 
dl preşedinte Ciolacu. Am şi convingerea că organizaţia 
Călăraşi va câştiga Consiliul Judeţean cât şi Primăria 
Călăraşi.” a mai adăugat Paul Stănescu.

Deputatul PSD de Călăraşi, Cristian Valentin îşi arată efectele nefaste prin 
Sefer, a reacţionat după scandalul incapacitatea de convocare în şedinţă 
declanşat de amânarea la plată a statutară a consilierilor judeţeni în 
salariilor celor 806 angajaţi de la vederea adoptării unei hotărâri care să 
DGASPC, susţinând prin intermediul conducă la deblocarea situaţiei.” a mai 
unui mesaj postat pe pagina personală scris pe Facebook, deputatul Sefer, 
de Facebook că “Obsesia pentru putere membru al Comisiei pentru muncă şi 
a PNL afectează grav peste 800 de 

protecţie socială, care a conchis “Îmi 
familii din Călăraşi.”

exprim speranţa că în al 12 - lea ceas 
“Autoasumata conducere PNL a 

conducerea PNL să înţeleagă că oamenii 
Consiliului Judeţean Călăraşi îşi 

sunt mai presus de jocurile politice şi să dovedeşte incompetenţa, lăsând în prag 
accepte propunerea consilierilor de începere a anului şcolar fără venituri 
judeţeni PSD de convocare într-o angajaţii DGASPC Călăraşi. Asumarea 
şedinţă care să întrunească condiţiile ilegitimă a conducerii Consiliului 
legale pentru adoptarea hotărârilor.”.Judeţean de către domnul Barbu 

Deputatul PSD de Călăraşi, Cristian Sefer trage un semnal de alarmă 
susţinând că “Datele INS arată clar dezastrul din piaţa muncii: şomajul a 
ajuns la 5,4%, adică mai mare cu 75% faţă de nivelul lăsat la finalul lui 
2019 de guvernarea PSD!”.
În opinia sa, “Pe zi ce trece, Orban vrea să ne arate că trăieşte într-o 
realitate paralelă. Sutele de mii de locuri de muncă pierdute în ultimele 
luni sunt numite de Orban ,,câteva contracte încetate''. 
Parlamentarul călărăşean susţine că PSD a ştiut să reducă şomajul la cel 
mai mic nivel din ultimii 30 de ani, propunând şi câteva soluţii în acest 
sens: 
“Stimulent de 3.000 lei/lună timp de 1 an, plătit firmelor pentru 
angajarea fiecărui şomer pentru o perioadă de cel puţin 2 ani. Stimulent 
de reconversie profesională de 2.500 lei/lună, timp de un an, plătit 
firmelor care angajează cel puţin pentru 2 ani ucenici sau stagiari, ori 
persoane care fac reconversie profesională. Ajutor de stat pentru firmele 
care creează locuri de muncă în zonele cu şomaj mai mare de 5% şi care 
plătesc salarii cel puţin egale cu salariul mediu pe economie.” a continuat 
Sefer care a conchis “PNL are toate pârghiile la îndemână pentru a salva 
locurile de muncă. Au Guvernul, au majoritatea în Parlament! Dacă nu se 
pricep, să demisioneze!”

Vicepreşedintele PSD Călăraşi, soluţiile în acest sens. “Când Guvernul 
liberal produce doar haos pe tema deputatul Sorin Vrăjitoru acuză 
deschiderii şcolii, primarii PSD vin cu Guvernul Orban că nu a pregătit noul an 
soluţii concrete: şcolar, în opinia sa sute de mii de copii 
1) Testarea gratuită şi periodică a fiind condamnaţi de guvernarea PNL la 
tuturor cadrelor didactice şi a analfabetism. „Guvernul Orban le fură 
personalului auxiliar.elevilor un an din viaţă! Un an în care 

învăţătura le este grav compromisă de 2) Testarea gratuită a elevilor, la cerere 
şi ori de câte ori este nevoie.incompetenţa unui Executiv pus doar 

pe propria căpătuială! 3) Asigurarea gratuită de măşti pentru 
tot personalul din învăţământ şi pentru Pentru că şcoala începe confuz, fără 
toţi copiii.măşti de protecţie, fără manuale, fără 

tablete pentru cei care provin din 4) Acordarea de stimulente 
familii defavorizate, fără acces la personalului din educaţie pentru 
internet pentru şcoala online, sute de gradul ridicat de risc la contaminare 
mii de copii riscă să rămână fără carte! Covid şi asigurarea resurselor pentru 
Guvernul îi condamnă, cu bună ştiinţă, protejarea lor şi a familiilor – 2000 de 
la analfabetism! Este haos, este lei/lună pentru cadre didactice, 1500 
nesiguranţă, este ignoranţă! 2020 este de lei/lună pentru personal auxiliar; 
ANUL NEGRU AL EDUCAŢIEI!” a scris pe legea a fost iniţiată de PSD şi este 
Facebook, Vrăjitoru care a mai adăugat depusă la Camera Deputaţilor.” a 
că primarii PSD au identificat deja conchis parlamentarul călărăşean.

Vicepreşedintele PSD Călăraşi, Sorin Vrăjitoru a scris muncă.
pe pagina personală de Facebook că Executivul De aceea, PSD a iniţiat cea mai amplă acţiune de 
condus de Ludovic Orban trebuie să respecte legea şi apărare a drepturilor pensionarilor: o petiţie 
să procedeze la majorarea pensiilor conform semnată de peste 800.000 de pensionari din 
precederilor legale în vigoare. În opinia sa, PNL a întreaga ţară prin care cerem imperativ guvernului 
devalizat bugetul, adoptând o atitudine care „sfidează să respecte şi să aplice legea în vigoare şi să acorde 
regulile morale ale societăţii”.

majorarea de 40%, de la 1 Septembrie. Executivul nu 
“De când am intrat în politică, am militat mereu mai poate da vina pe pandemie. La rectificarea din 
pentru un trai mai bun al pensionarilor. Sunt părinţii 

aprilie, când s-a reconfigurat bugetul, ca urmare a 
noştri, sunt bunicii noştri! Nivelul de trai al 

pandemiei, Guvernul prevăzuse banii pentru seniorilor din România ar trebui egalat cu cel al 
majorarea cu 40%. Banii nu mai sunt pentru că PNL a pensionarilor din alte ţări civilizate. Ar trebui ca ei 
devalizat bugetul. Este o atitudine care sfidează să-şi permită vacanţe liniştite, nu să se gândească 
regulile morale ale societăţii! Este cinism marca mereu doar la medicamente şi la datoriile către stat.  
PNL!” este mesajul scris pe Facebook de deputatul Iar o mărire a pensiilor cu 40% le-ar putea asigura 
Sorin Vrăjitoru.acel trai decent pe care îl merită după zeci de ani de 

E. Grama: S-a semnat contractul privind 
realizarea obiectivului de investiţii “Construire 

Corp nou DS+P+5E în incinta Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Dr. Pompei Samarian Călăraşi”

n Călăraşi

Primăria a demarat acţiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea 
tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional

n Primăria Călăraşi

Dosarele de locuinţă socială 
se vor completa / actualiza 

până pe 18 septembrie

n CJ Călăraşi 

Execuţia bugetului propriu al 
Judeţului la finele trimestrului 2 Călăraşiul este printre primele municipii din ţară care 

va elabora Planul Urbanistic General în format GIS

M. Ciolacu: 
Aici s-a 
dorit o altă 
construcţie 
transpartinică

M. Ciolacu: 
Aici s-a 
dorit o altă 
construcţie 
transpartinică

P. Stănescu: Am convingerea că organizaţia PSD Călăraşi va câştiga 
alegerile atât la Consiliul Judeţean cât şi la Primăria Călăraşi

Ce candidaţi propune 
PSD pentru Consiliul 

Local municipal Călăraşi

Cr. Sefer:  Datele INS arată clar 
dezastrul din piaţa muncii

S. Vrăjitoru: 2020 este ANUL NEGRU AL EDUCAŢIEI!

S. Vrăjitoru: Este o atitudine care sfidează regulile 
morale ale societăţii. Este cinism marca PNL!

Cr. Sefer: Obsesia pentru putere a PNL 
afectează grav peste 800 de familii din Călăraşi
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