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Preşedintele Consiliului Judeţean 
Călăraşi, Vasile Iliuţă a confirmat 
informaţia potrivit căreia Prefectura a 
astacat la instanţa de contencios şi a 
doua Hotărâre privind repartizarea 
sumelor din fondul constituit la 
dispoziţia Consiliului Judeţean Călăraşi, 
în procent de 6%, din impozitul pe venit 
estimat a fi încasat la nivelul Judeţului 
Călăraşi, pe unităţi 
administrativ–teritoriale, pe anul 2021 
şi estimări pentru anii 2022-2024, 
adoptată luni în plenul unei şedinţe 
extraordinare de îndată. “Prefectura a 
atacat într-adevăr şi a doua Hotărâre. 
Am revocat prima hotărâre pe care am 
aprobat-o pe motivele pe care le-au 
spus şi am adoptat luni o altă hotărâre 
în cadrul unei şedinţe extraordinare de 
îndată. Vom merge în instanţă şi ne 
vom apăra faţă de abuzul prefectului 
pe care-l vom dovedi. Care a fost 

de mii de lei. Am încercat să creăm noi şi ne contestă cu prefectul. După motivul juridic invocat? Că nu am 
acest echilibru ca să putem ţine în hotărârea judecătorească, prefectului inserat în Hotărâre toate 
funcţiune şi administraţiile PSD, chiar o să-i facem plângere penală pentru administraţiile publice locale care au 
dacă n-am putut să ajungem la suma abuz în serviciu. Ne-a atacat până făcut solicitări Consiliului Judeţean. 
de 1,1 milioane lei pe fiecare primărie. acum 70% din hotărârile CJ, inclusiv Toate solicitările noi le-am consemnat, 
Am ajuns undeva la 800 de mii de lei dispoziţii care ţin de funcţionarea le-am pus în preambulul hotărârii.”, a 
pe fiecare administraţie. Şi Partidul Consiliului Judeţean. Nu are dreptul declarat joi Iliuţă care a prezentat şi 
Social Democrat are primari, are prin lege, obligaţia domniei sale este motivele care au determinat adoptarea 
cetăţeni care aşteaptă programe de să vadă dacă am încălcat o lege şi nu HCJ în formula contestată în instanţă de 
dezvoltare în localităţile lor.”, a PNL şi prefectul liberal, Valentin Barbu. să corecteze hotărârile CJ sau 
susţinut Iliuţă care a mai declarat că va dispoziţiile preşedintelui.

“Am văzut comparaţia corect făcută. depune plângere penală împotriva 
Anul trecut, din fondul de rezervă, Cei care au dreptul să ne atace pe prefectului de abuz în serviciu.
Guvernul a alocat administraţiilor funcţionarea Consiliului Judeţean este 

“Primarii PNL nu şi-au cheltuit banii pe liberale câte 1,1 milioane lei. Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
care i-au dus în fondul de rulment sau Publici.”, a conchis preşedintele CJ Primăriile PSD au primit sume mult 
de rezervă. Au bani în cont dar vin la Călăraşi, Vasile Iliuţă.mai mici. În decembrie, doar câte 100 

Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă a tras din nou un 
semnal de alarmă cu privire la problemele existente în 
domeniul protecţiei sociale de la nivelul Judeţului, declarând 
joi că prin bugetul aprobat se va asigura funcţionarea 
DGASPC Călăraşi doar pentru 7 luni.
„Pentru protecţia socială, bugetul alocat asigură o 
funcţionare de doar 7 luni de zile. Avem 35 de milioane lei 
aprobaţi pentru funcţionarea DGASPC dintr-un total de 57 
de milioane lei, istoricul de anul trecut. Am făcut o 
restructurare la Plătăreşti ca să reducem presiunea pe 
bugetul CJ Călăraşi. La acest moment, estimăm o economie 
de 1 milion de lei pe lună. Vom avea 6, 7 milioane de lei la 
final economii generate de reducerea cheltuielilor la 
DGASPC.”, a spus Iliuţă.
În domeniul Sănătăţii, Iliuţă a precizat că fost asigurată, de la 
bugetul Judeţului, suma de 2,5 milioane lei, reprezentând 
cofinanţarea la proiectul privind achiziţia de aparatură 
medicală cu fonduri europene pentru Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Călăraşi. „La spital, am pus cota de cofinanţare de 
2,5 milioane lei reprezentând aparatură medicală 
planificată a fi achiziţionată pe fonduri europene. Avem o 
corespondenţă cu Ministerul Sănătăţii privind lista 
aprobată de Consiliul de Administraţie al Spitalului şi 
depusă la DSP, ca să putem să reînnoim aparatura în cadrul 
spitalului.”, a continuat preşedintele Consiliului Judeţean.
Lucrările de reabilitare şi modernizare a drumului de acces în 
municipiul Călăraşi pe la Siderca aflate în derulare vor 
continua în perioada următoare pe ce de-al doilea tronson, 
aflat în proprietatea Municipiului Călăraşi. „La acest moment 
ce aţi văzut la Siderca e o mică parte din drumul de acces în 
municipiu pe care l-am promis cetăţenilor. Urmează a doua 
parte unde va fi implicată şi Primăria municipiului Călăraşi. 
Municipalitatea va asigura cofinanţarea pentru lucrările ce 
vor fi licitate, în sumă de 3 milioane de lei. Va fi o întârziere 
de maxim 2 luni. Cred că la finalul lunii iunie vom începe şi 
cea de-a doua bucată de drum până la Piscicola, cu sens 
giratoriu la Piscicola.”, a afirmat Vasile Iliuţă.
În altă ordine de idei, finanţarea sportului de performanţă, 
respectiv susţinerea echipei de fotbal Dunărea Călăraşi care 
păstrează şanse de participare la barajul de promovare în 
Liga 1, e un alt obiectiv al Executivului CJ. „Am asigurat şi 
sume pentru sportul de performanţă la Călăraşi. Nu sunt la 
fel de mari precum cele de anul trecut. Sper ca echipa (n.r. 
Dunărea Călăraşi) să promoveze în Liga 1 şi să identificăm 
cele mai bune soluţii ca să asigurăm finanţarea pentru 
primul eşalon.”, a conchis preşedintele CJC, Vasile Iliuţă.
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Proiectul de buget al municipiului Călăraşi pe anul 
2021 a fost adoptat de toţi aleşii locali lunea 
trecută în plenul unei şedinţe extraordinare. „Este 
un act de normalitate.”, a declarat miercuri după-
amiază la Antena 3 Călăraşi, primarul Marius 
Dulce care a explicat şi motivele care au stat la 
baza acestei „unanimităţi”, înregistrată în forul 
deliberativ local.
„Am ţinut cont de amendamentele propuse de 
cei de la PNL, USR şi PRO România. Atunci când 
sunt amendamente care ţin de interesul 
comunităţii, nu putem să nu le aprobăm. Poate 
noi n-am avut viziunea necesară pentru un 
anumit segment şi atunci dânşii au venit în 
completare. Am ţinut cont de amendamentele 
dumnealor, le-am trecut în buget şi drept urmare 
toată lumea a votat bugetul!”, a continuat Dulce.
Întrebat cum comentează declaraţiile liderului 
PNL Călăraşi, Emil Dumitru care a afirmat vinerea 
trecută că va solicita explicaţii pentru votul pozitiv 
dat pentru proiectul de hotărâre privind bugetul 
colegilor săi, consilierii locali care riscă să fie 
sancţionaţi chiar cu excluderea dacă, pe viitor, vor 
avea o poziţie diferită faţă de cea asumată de 
conducerea partidului, Dulce a spus „Probabil 
domnul preşedinte al PNL Călăraşi n-a înţeles că 
s-a terminat campania electorală şi că trebuie să 
lucrăm pentru comunitate. Eu am văzut acest vot 
ca pe unul în interesul comunităţii. Dacă nu este 
călărăşean, nu vrea bunăstarea călărăşenilor. 
Dacă ar sta în Călăraşi, atunci ar vedea că acest 
buget e în interesul cetăţeanului.”

Primarul Marius Dulce le-a mulţumit dezvoltarea municipiului. lucrăm cu cei de la Serviciul Public 
public consilierilor locali care luni au Pavaje Spaţii Verzi cu care vom „La bază am aşezat infrastructura 

finaliza şi lucrările din cartierele votat în unanimitate Proiectul de rutieră şi pietonală şi se vede că 
Ceremac şi Farfuria, în funcţie de hotărâre privind aprobarea lucrăm. În fiecare zi suntem pe 
timp şi de alocările de la Guvern.”, a bugetului municipiului Călăraşi pe teren şi avansăm cu lucrările. În 
continuat Dulce care a conchis anul 2021, conceput în deplină curând o să terminăm şi strada 
„Sperăm să beneficiem de alocări concordanţă cu promisiunile Zefirului şi strada Luceafărului. 
guvernamentale. Duoă cum aţi asumate anul trecut în campania Până în luna iunie cred că o să 
auzit acest PNRR (N.R. Plan electorală. finalizăm primul tronson din strada 
Naţional de Relansare şi Rezilienţă), Plevna până pe Pompieri sau „Aşa cum bine ştiţi, luni am votat 
pentru care am pregătit nişte fişe Sloboziei.bugetul municipiului Călăraşi. Şi pe de da dezvolta oraşul prin 

În al doilea rând, am fost interesaţi această cale, vreau să mulţumesc intermediul său, se tot plimbă de la 
să modernizăm toate locurile de doamnelor şi domnilor consilieri că un minister la altul. Aşteptăm să se 
joacă, cel puţin cele vizibile care au în final, după ce pe anumite stabilizeze şi Guvernul pentru că 
echipamente în bună stare. Anul capitole s-au abţinut sau le-au avem şi o problemă în Coaliţie şi 
acesta vom aloca până la 1 milion respins, au votat în unanimitate nimeni nu mai ia decizii. Dar 
de lei.bugetul. Un fapt bun care va sperăm că totul se va termina cu 

contribui la bunăstarea cetăţenilor. În rest, vom merge pe zonele în care bine şi vom primi finanţările 
Bugetul e unul pe care l-am implememtăm proiectele europene promise. Drept pentru care vă spun 
conceput aşa cum am promis în şi unde avem foarte multe lucrări încă o dată că sunt încrezător şi 
campania electorală.”, a declarat complementare de făcut. Drept împreună cu consilierii locali care 
într-o conferinţă de presă la sediul pentru care resursele sunt au votat bugetul vom face tot ce ne 
PSD Călăraşi, primarul Dulce care a îndreptate în zonele respective. Nu stă în putinţă să dezvoltăm 

am uitat pe nimeni! Dimpotrivă. reiterat direcţiile în care va acţiona, Călăraşiul cât mai bine şi cât mai 
Pentru a avea costuri cât mai mici, în acest an, Executivul PMC pentru repede.”

un disconfort. N-am terminat 
încă. S-a ajuns undeva la 45% 
dacă nu mai bine din lucrare. 
Urmează o altă etapă. Am 
achiziţionat căminele de vid, în 
plus suntem într-o discuţie cu 
proiectantul care nu a prins trotuare până am inclus tot 
căminele de branşament la colţul. Asta se întâmplă la 
populaţie. Chiar ieri ne-am blocurile N, pe strada Speranţei, 
întâlnit să găsim soluţia tehnică pe strada Oituz. Aici, pe strada 
prin care să achiziţionăm nişte Oituz, am avut posibilitatea să 
cămine cu branşamente astfel amenajăm o parcare (...). Am 
încât cetăţenii să se branşeze găsit o parcare uitată pe care am 
foarte uşor la aceste canalizări. pus-o în valoare. Mai avem o 
Sper ca în iunie, iulie să problemă cu capacele şi cu 
terminăm. Ulterior, vom peisagistica. În ceea ce priveşte 
identifica şi resursele necesare ca peisagistica, o s-o facem cu forţe 
să asfaltăm, începând cu anul proprii pentru că nu ne convine 
viitor, străzile din acest cartier.cum s-a lucrat.
Cartierul Mircea Vodă. Sper ca Bazarul BIG. O lucrare întârziată 
dl. Emil Dumitru (n.r. de 1 an de zile. Am făcut între 
preşedintele interimar al PNL timp un bazar provizoriu. Şi pe 
Călăraşi) să nu ne pună piedici această cale îmi prezint scuze Invitat miercuri în studioul cum procedăm astfel încât să iasă 
pentru că din ce-am înţeles ar cetăţenilor de pe strada Antena 3 Călăraşi, primarul o lucrare foarte bună.
putea să ne pună piedici ca să nu Trandafirilor pentru că mutând Marius Dulce a trecut în revistă Clubul Pescarilor. Suntem în accesăm fondurile respective. acolo bazarul i-am deranjat odată stadiul principalelor lucrări de grafic. S-au apucat deja de Sunt toate documentele date la cu diminuarea spaţiilor de execuţie a unor obiective de construirea gardului Compania Naţională de Investiţii. parcare. Nu avem altă soluţie. Nu interes major, iniţiate atât cu împrejmuitor. La interior s-a dat E o investiţie estimată la 130 cred că-i un capăt de ţară să fim fonduri proprii cât şi împrumuturi deja şi prima mână de var, cum milioane lei.toleranţi. În 7 luni o să terminăm bancare care urmează să fie se spune. Repet, suntem în grafic. 

lucrările de execuţie a bazarului. Eu sper să fim acceptaţi la finalizate în perioada următoare. Cu siguranţă proiectul va fi 
finanţare pentru că îndeplinim E vorba de Piaţa Centrală, Clubul finalizat în iunie. Suntem în grafic, s-a terminat 
toate condiţiile. Suntem în lista pescarilor, strada Griviţa, B-dul N. fundaţia, în 2 – 3 luni se vor pune Strada Griviţa. Ne-am oprit la 
sinteză a CNI. Dacă acest lucru nu Titulescu, canalizarea pluvială şi şi stâlpii, urmând ca la sfârşitul lui capăt pentru că mai au puţin de 
se va întâmpla, am luat în calcul, menajeră din cartierul Măgureni, iunie, începutul lunii iulie să lucru în acea intersecţie, între 
ca în toamnă „să prindem în Bazarul Big precum şi reabilitarea montăm panourile sandwich. În Bucureşti şi Griviţa. Am 
bugetul Primăriei suma necesară şi modernizarea unor străzi din luna octombrie terminăm promisiunea că se va aplica şi 
pentru un contract multianual ca lucrările. De asta am şi grăbit Cartierul Mircea Vodă. stratul al doilea de asfalt ca să 
să putem reabilita şi moderniza lucrările să nu-i mai prindă pe putem să ne conectăm. Într-o „Piaţa Centrală. De vreo trei 
străzile din acest cartier prin comercianţii de acolo încă o iarnă săptămână se vor termina săptămâni, antreprenorul a mai 
fonduri proprii.afară.lucrările şi pe strada Griviţa.încetinit ritmul lucrărilor. N-au 
La fel vom proceda şi cu strada fost nişte situaţii clare acolo şi în Cartierul Măgureni. Acolo s-a - Bulevardul Nicolae Titulescu. 
Mihail Kogălniceanu şi Bulevardul consecinţă trebuie să le definim produs un disconfort că am fost Am mai lucrat acolo, am construit 
1 Mai. Anul acesta vom face o mai bine. Mai exact, a venit cu forţaţi fiind vorba de o lucrare o parcare, am făcut şi modificări. 
reprofilare cu piatră, iar de la ceva care nu era prevăzut în întârziată de 1 an de zile, cu Cum am găsit lucrurile, nu mi s-a 
anul, cu siguranţă, vom intra cu proiect. Vrem să luăm decizia cea termen de execuţie până în iunie, părut normal, în sensul că se 
asfaltul.”, a spus Dulce în iulie. Am muncit şi în iarnă, ne-au mai bună. E vorba de renunţarea terminase trotuarul de pavele 
emisiunea Punct la Călăraşi, prins şi cele două săptămâni cu la anumite lucrări şi punerea până la intrare în scară. Atunci 
moderată de Luminiţa Iordache.ploi şi s-a creat acolo, într-adevăr, altora în operă. Trebuie să vedem am prelungit toate aceste 

Primarul, Marius Dulce, a declarat 
săptămâna trecută într-o conferință de 
presă că Administraţia Fondului de 
Mediu a sancţionat Primăria 
Municipiului Călăraşi cu suma de 2 
milioane de lei, reprezentând 
contribuţie stabilită suplimentar de 
plată ca urmare a neîndeplinirii 
obiectivului anual de reducere cu 
procentul aferent a cantităţilor de 
deşeuri eliminate prin depozitare din 
deşeurile municipale conform 
prevederilor OUG 196 / 2005, pentru 
perioada 2015-2019.

„Administraţia Fondului de Mediu ne-
a sancţionat cu suma de 2 milioane de Le-am spus celor de la AFM că deja 
lei, pe anii 2015 – 2019. N-am plătit suntem penalizați pe aceste sume pe 
încă această sumă. Acum suntem la care vi le spun însă dânșii au susţinut 
nivelul de discuții. Am întrebat de ce că asta este legislația. Au constatat că 
ne-au sancţionat pe 2015 pentru că n-am îndeplinit cotele de reciclabil și 
atunci era altă legislație. La momentul drept urmare ne-au penalizat pe anii 
2015, noi puteam să constituim 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 cu 2 
reciclabil prin pământul, betoanele şi milioane lei. Am făcut adresele, 
deșeurile de piatră. Am demonstrat că solicitând anularea raportului de 
prin pământul şi pietrele rezultate din inspecţie fiscală. Dacă nu vom avea 
excavări pe care le-am dus, am câştig de cauză, o să plătim 
supraînălțat digul de la Măgureni. Am contribuţia stabilită suplimentar 
modificat cota ca să nu mai avem eşalonat.”, a continuat primarul 
probleme acolo însă dânșii consideră municipiului Călăraşi.
că acestea nu fac obiectul În altă ordine de idei, Dulce a mai 
contribuţiei, potrivit legislaţiei afirmat că în urma discuţiilor purtate 
aferente în vigoare.”, a spus Dulce care cu ADI Ecomanagement Salubris, 
a mai adăugat că deşi cota de reciclabil conducerea asociaţiei a solicitat 
pe 2021 este de 60%, posibilităţile mărirea tarifelor deşeurilor, propunere 
municipalităţii de colectare selectivă cu care Municipiul Călăraşi nu este de 
sunt estimate la 5%. „Anul acesta acord. „Săptămâna trecută a fost o 
trebuie să ne ducem pe o cotă de discuție la ADI Ecomanagement 
reciclabil de 60%. La momentul Salubris. Am aflat că există o adresă 
acesta, din ce calcule avem, suntem prin care vor să mărească tarifele. 
undeva la 5%. Asta m-a determinat să Bineînțeles că nu vom fi de acord. 
fac un apel la populație astfel încât Vom vedea cum vom putea să 
începem să gestionăm acest reciclabil. reciclăm acest gunoi. Avem în vedere 
Altfel, o să plătim. Așa cum știți, deja să construim o platformă pentru a 
plătim 80 lei/tonă de menajer, din crea compost, ca tot ce înseamnă 
luna mai o să plătim cu 120 lei / tonă verde și biodegradabil să îl adunăm 
în plus, asta înseamnă 200 lei / tonă acolo. Să putem să îl descărcăm în 
de menajer. Şi atunci nu putem să reciclabilul care ne este impus.”, a 
atingem aceste cote. conchis primarul Marius Dulce.

Pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare tehnică, servicii SSM, comisioane, taxe, Sistem de producere a gazelor medicale 
a Consiliului Judeţean Călăraşi, diverse şi neprevăzute: 1.211 mii lei; 50 posturi - Studiu de fezabilitate, taxe, 
desfăşurată luni, 12 aprilie, a figurat şi avize: 5 mii lei;- Consultanţă pentru elaborare proiect 
Hotărârea privind aprobarea utilizării "Consolidarea capacităţii de reacţie la - Spitalul Judetean de Urgenta Călăraşi - excedentului bugetar, rezultat la criza de sănătate publică cauzată de Modernizarea sistemului de producere a încheierea exerciţiului bugetar 2020, în răspândirea virusului Sars-CoV-2", gazelor medicale - Studiu de fezabilitate, exerciţiul bugetar 2021. E vorba de servicii audit şi servicii informare şi taxe, avize: 5 mii lei;suma de 4.903.000 lei care va fi utilizată publicitate: 114 mii lei;
pentru finanţarea următoarelor - Expertiză tehnică pentru corpurile de 

- Demolare: corp clădire CT, coşuri de obiective de investiţii: cladire F, G, H, din incinta S.J.U. Călăraşi: 
fum Centrală termică, corp magazii C7, 143 mii lei;

- Reţele tehnico-edilitare (alimentare cu C13, C8, şopron metalic – faza Expertiză 
apă, canalizare, gaze naturale, electrice) - Extindere Unitate Primiri Urgenţe din tehnică şi Documentaţie Tehnică pentru 
şi circuite carosabile, pietonale, cadrul SJU Călăraşi prin înfiinţare Autorizarea Demolării, inclusiv taxe, 
amenajare spaţii verzi pentru Locuinţe heliport şi spaţii parcare, precum şi avize: 50 mii lei;
de serviciu (ANL) - B-dul Nicolae dotări necesare desfăşurării actului 

- Modernizare, reabilitare corpuri A + B - Titulescu nr.1 bis, Municipiul Călăraşi - medical de urgenţă în condiţii optime: 5 
Parter + demisol, cu scările aferente execuţie lucrări, asistenţă tehnică, mii lei;
corp A (scara 2 - zona demisol) şi corp B servicii SSM, taxe avize, comisioane, 

- Spital de Psihiatrie Săpunari – Corp - (zona demisol), SJU Calarasi, faza PT + Cofinanţare racord electric, inclusiv 
nou de spital S+P+2E în incinta Spitalului DE, inclusiv asistenţă tehnică din partea diverse şi neprevăzute: 458 mii lei;
de Psihiatrie Săpunari PT + execuţie proiectantului: 42 mii lei;

- Modernizare, reabilitare etaj 3 corp A lucrări, taxe avize: 15 mii lei;
- Revizie documentatie DALI pentru cu scările aferente corp A (scara1 - 

- Proiect “Modernizarea şi reabilitarea obiectivul de investitii "Creşterea etajele 2-4; scara 2 - etajele P-4) + corp 
drumurilor judeţene DJ 402 tronson DN eficienţei energetice la corpurile A, B, C, B etajele 1-5, cu scara aferentă corp B 
4 – Curcani – Măriuţa - limită judeţ D la Spitalul Judeţean de Urgenţă Dr. etajele P-5-SJU Călăraşi, execuţie lucrări, 
Ialomiţa, km 0+000 – km 53+700 şi DJ Pompei Samarian Călăraşi: 24 mii lei;inclusiv asistenţă tehnică, SSM, 
302 tronson DN3 – Belciugatele – comisioane: 1.814 mii lei; - Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraşi - Măriuţa - limită judeţ Ialomiţa, km. 

Expertiză tehnică, Documentaţie de 0+000 - km 15+365” - cofinantare - Demolare Gospodărie de apă, 
Avizare Lucrări de Intervenţii - proiect, elaborare PT, documentaţii demontare şi remontare reţele 
Gospodărie de apă şi adăpost ALA, avize, taxe şi demarare executie lucrari exterioare, demontare şi relocare chiller, 
inclusiv taxe, avize: 40 mii lei; (investiţie multianuală) – FEDR: 977 mii existente pe amplasamentul corpului 
- Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraşi - lei.nou de spital - execuţie lucrări, asistenţă 

„Încercăm să o facem pe cale extraordinară, să cerem 
ordonanţă preşedinţială de suspendare a deciziei 
prefectului până la judecarea pe fond astfel încât primarii 
să poată să pună banii în bugetele locale ca să finanţeze 
proiectele de dezvoltare locale.”, a declarat joia trecută 
preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi. Afirmaţiile lui 
Vasile Iliuţă au survenit în contextul atacării la instanţa de 
contencios administrativ de către prefectul Valentin Barbu şi 
a celei de-a doua Hotărârii privind repartizarea sumelor din 
fondul constituit la dispoziţia Consiliului Judeţean în procent 
de 6% din impozitul estimat a fi încasat la nivelul Judeţului 
Călăraşi, pe unităţi administrativ – teritoriale pe anul 2021 şi 
estimări pe anii 2022-2024.
Tot în cadrul aceleaşi conferinţe de presă, Iliuţă a dat 
asigurări că modul de alocare a sumelor din acest an nu va 
deveni o obişnuinţă, fiind vorba de o excepţie generată de 
necesitatea de echilibrare a bugetelor UAT-urilor, de la nivel 
judeţean. „Am spus că echilibrăm bugetele localităţilor 
care nu au primit bani prin Hotărâre de Guvern. E o 
excepţie! Urmează apoi să ne aşezăm la masă şi să alocăm 
banii în funcţie de procentul electoral. PSD are în acest 
moment un procent electoral de 51% iar PNL, 40%. Mai 
există un primar de la un alt partid politic (n.r. primarul 
Mihai Ilie, oraş Budeţti, membru PPU-sl). E o cutumă pe 
care am practicat-o în mandantul 2016-2020 şi a dat roade. 
Reprezentantul partidului cu reprezentare în Consiliul 
Judeţean a preluat, să zicem, suma cuvenită în urma 
procentului electoral pe care a alocat-o primarilor din acel 
partid în funcţie de necesităţile fiecărei localităţi.”, a 
conchis Vasile Iliuţă.

n CJ Călăraşi

V. Iliuţă: Bugetul alocat 
asigură funcţionarea DGASPC 

doar pentru 7 luni

V. Iliuţă: Încercăm să cerem 
ordonanţă preşedinţială de 

suspendare a deciziei prefectului

Războiul dintre CJ Călăraşi şi Prefectură 
continuă! Iliuţă pregăteşte o plângere 

penală împotriva prefectului!

n CJ Călăraşi

Ce investiţii sunt propuse spre finanţare din 
excedentul bugetar rezultat la finele anului trecut

Deşi bugetul municipiului pe anul 2021 a fost aprobat Plevna se vor realiza etapizat pentru reducerea 
relativ târziu, pe 12 aprilie, primarul Marius Dulce a disconfortului creat.
declarat miercuri la Antena 3 Călăraşi că a identificat „După cum aţi văzut se lucrează pe strada Plevna 
încă de la finele anului trecut soluţia demarării mai pentru că avem un contract multianual(n.r. în 
devreme a lucrărilor de reabilitare şi modernizare a contract mai sunt incluse şi străzile Rahova şi Viitor). 
unor străzi din municipiu. „Avem buget, nu ne mai Vom face lucruri trainice, sănătoase. Strada Plevna e 
ţine nimic în loc pentru a acţiona cu motoarele destul de lungă (n.r. 1.963,09). Şi atunci o vom 
turate. Oricum nu ne-a ţinut pentru că am avut grijă, moderniza pe segmente. Adică n-o s-o frezăm pe 
încă de anul trecut, să încheiem nişte contracte toată, odată, până la Libertăţii după care să ne 
multianuale. Am estimat că se va întâmpla acest apucăm de asfaltat. O vom face pe tronsoane ca să 
lucru care să dureze până la votarea bugetului. poată fi utilizată şi într-o anumită stare de curăţenie. 
Contractele încheiate ne-au dat posibilitatea să ne Este un deranj acolo, provocat de praf. Am 
mişcăm foarte repede, aşa cum s-a întâmplat pe intervenit, am udat, au venit şi ploile. Sper să găsim 
strada Zefirului şi urmează strada Luceafărului”, a înţelegere şi în rândul cetăţenilor pentru disconfortul 
spus Dulce care a precizat că lucrările de pe strada creat.”, a conchis primarul Marius Dulce.

Marius Dulce: În octombrie 
terminăm lucrările la Bazarul Big

M. Dulce: Am ţinut cont de 
amendamentele propuse de cei 
de la PNL, USR şi PRO România

M. Dulce: Sunt încrezător şi împreună cu consilierii locali 
care au votat bugetul vom face tot ce ne stă în putinţă să 

dezvoltăm Călăraşiul cât mai bine şi cât mai repede

M. Dulce: Am avut grijă să încheiem contracte multianuale 
care ne-au dat posibilitatea să ne mişcăm foarte repede

M. Dulce: Anul acesta trebuie să ne 
ducem pe o cotă de reciclabil de 60%. Din 

ce calcule avem, suntem undeva la 5%



3ACTUALITATE2 ACTUALITATE

Preşedintele Consiliului Judeţean 
Călăraşi, Vasile Iliuţă a confirmat 
informaţia potrivit căreia Prefectura a 
astacat la instanţa de contencios şi a 
doua Hotărâre privind repartizarea 
sumelor din fondul constituit la 
dispoziţia Consiliului Judeţean Călăraşi, 
în procent de 6%, din impozitul pe venit 
estimat a fi încasat la nivelul Judeţului 
Călăraşi, pe unităţi 
administrativ–teritoriale, pe anul 2021 
şi estimări pentru anii 2022-2024, 
adoptată luni în plenul unei şedinţe 
extraordinare de îndată. “Prefectura a 
atacat într-adevăr şi a doua Hotărâre. 
Am revocat prima hotărâre pe care am 
aprobat-o pe motivele pe care le-au 
spus şi am adoptat luni o altă hotărâre 
în cadrul unei şedinţe extraordinare de 
îndată. Vom merge în instanţă şi ne 
vom apăra faţă de abuzul prefectului 
pe care-l vom dovedi. Care a fost 

de mii de lei. Am încercat să creăm noi şi ne contestă cu prefectul. După motivul juridic invocat? Că nu am 
acest echilibru ca să putem ţine în hotărârea judecătorească, prefectului inserat în Hotărâre toate 
funcţiune şi administraţiile PSD, chiar o să-i facem plângere penală pentru administraţiile publice locale care au 
dacă n-am putut să ajungem la suma abuz în serviciu. Ne-a atacat până făcut solicitări Consiliului Judeţean. 
de 1,1 milioane lei pe fiecare primărie. acum 70% din hotărârile CJ, inclusiv Toate solicitările noi le-am consemnat, 
Am ajuns undeva la 800 de mii de lei dispoziţii care ţin de funcţionarea le-am pus în preambulul hotărârii.”, a 
pe fiecare administraţie. Şi Partidul Consiliului Judeţean. Nu are dreptul declarat joi Iliuţă care a prezentat şi 
Social Democrat are primari, are prin lege, obligaţia domniei sale este motivele care au determinat adoptarea 
cetăţeni care aşteaptă programe de să vadă dacă am încălcat o lege şi nu HCJ în formula contestată în instanţă de 
dezvoltare în localităţile lor.”, a PNL şi prefectul liberal, Valentin Barbu. să corecteze hotărârile CJ sau 
susţinut Iliuţă care a mai declarat că va dispoziţiile preşedintelui.

“Am văzut comparaţia corect făcută. depune plângere penală împotriva 
Anul trecut, din fondul de rezervă, Cei care au dreptul să ne atace pe prefectului de abuz în serviciu.
Guvernul a alocat administraţiilor funcţionarea Consiliului Judeţean este 

“Primarii PNL nu şi-au cheltuit banii pe liberale câte 1,1 milioane lei. Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
care i-au dus în fondul de rulment sau Publici.”, a conchis preşedintele CJ Primăriile PSD au primit sume mult 
de rezervă. Au bani în cont dar vin la Călăraşi, Vasile Iliuţă.mai mici. În decembrie, doar câte 100 

Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă a tras din nou un 
semnal de alarmă cu privire la problemele existente în 
domeniul protecţiei sociale de la nivelul Judeţului, declarând 
joi că prin bugetul aprobat se va asigura funcţionarea 
DGASPC Călăraşi doar pentru 7 luni.
„Pentru protecţia socială, bugetul alocat asigură o 
funcţionare de doar 7 luni de zile. Avem 35 de milioane lei 
aprobaţi pentru funcţionarea DGASPC dintr-un total de 57 
de milioane lei, istoricul de anul trecut. Am făcut o 
restructurare la Plătăreşti ca să reducem presiunea pe 
bugetul CJ Călăraşi. La acest moment, estimăm o economie 
de 1 milion de lei pe lună. Vom avea 6, 7 milioane de lei la 
final economii generate de reducerea cheltuielilor la 
DGASPC.”, a spus Iliuţă.
În domeniul Sănătăţii, Iliuţă a precizat că fost asigurată, de la 
bugetul Judeţului, suma de 2,5 milioane lei, reprezentând 
cofinanţarea la proiectul privind achiziţia de aparatură 
medicală cu fonduri europene pentru Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Călăraşi. „La spital, am pus cota de cofinanţare de 
2,5 milioane lei reprezentând aparatură medicală 
planificată a fi achiziţionată pe fonduri europene. Avem o 
corespondenţă cu Ministerul Sănătăţii privind lista 
aprobată de Consiliul de Administraţie al Spitalului şi 
depusă la DSP, ca să putem să reînnoim aparatura în cadrul 
spitalului.”, a continuat preşedintele Consiliului Judeţean.
Lucrările de reabilitare şi modernizare a drumului de acces în 
municipiul Călăraşi pe la Siderca aflate în derulare vor 
continua în perioada următoare pe ce de-al doilea tronson, 
aflat în proprietatea Municipiului Călăraşi. „La acest moment 
ce aţi văzut la Siderca e o mică parte din drumul de acces în 
municipiu pe care l-am promis cetăţenilor. Urmează a doua 
parte unde va fi implicată şi Primăria municipiului Călăraşi. 
Municipalitatea va asigura cofinanţarea pentru lucrările ce 
vor fi licitate, în sumă de 3 milioane de lei. Va fi o întârziere 
de maxim 2 luni. Cred că la finalul lunii iunie vom începe şi 
cea de-a doua bucată de drum până la Piscicola, cu sens 
giratoriu la Piscicola.”, a afirmat Vasile Iliuţă.
În altă ordine de idei, finanţarea sportului de performanţă, 
respectiv susţinerea echipei de fotbal Dunărea Călăraşi care 
păstrează şanse de participare la barajul de promovare în 
Liga 1, e un alt obiectiv al Executivului CJ. „Am asigurat şi 
sume pentru sportul de performanţă la Călăraşi. Nu sunt la 
fel de mari precum cele de anul trecut. Sper ca echipa (n.r. 
Dunărea Călăraşi) să promoveze în Liga 1 şi să identificăm 
cele mai bune soluţii ca să asigurăm finanţarea pentru 
primul eşalon.”, a conchis preşedintele CJC, Vasile Iliuţă.
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Proiectul de buget al municipiului Călăraşi pe anul 
2021 a fost adoptat de toţi aleşii locali lunea 
trecută în plenul unei şedinţe extraordinare. „Este 
un act de normalitate.”, a declarat miercuri după-
amiază la Antena 3 Călăraşi, primarul Marius 
Dulce care a explicat şi motivele care au stat la 
baza acestei „unanimităţi”, înregistrată în forul 
deliberativ local.
„Am ţinut cont de amendamentele propuse de 
cei de la PNL, USR şi PRO România. Atunci când 
sunt amendamente care ţin de interesul 
comunităţii, nu putem să nu le aprobăm. Poate 
noi n-am avut viziunea necesară pentru un 
anumit segment şi atunci dânşii au venit în 
completare. Am ţinut cont de amendamentele 
dumnealor, le-am trecut în buget şi drept urmare 
toată lumea a votat bugetul!”, a continuat Dulce.
Întrebat cum comentează declaraţiile liderului 
PNL Călăraşi, Emil Dumitru care a afirmat vinerea 
trecută că va solicita explicaţii pentru votul pozitiv 
dat pentru proiectul de hotărâre privind bugetul 
colegilor săi, consilierii locali care riscă să fie 
sancţionaţi chiar cu excluderea dacă, pe viitor, vor 
avea o poziţie diferită faţă de cea asumată de 
conducerea partidului, Dulce a spus „Probabil 
domnul preşedinte al PNL Călăraşi n-a înţeles că 
s-a terminat campania electorală şi că trebuie să 
lucrăm pentru comunitate. Eu am văzut acest vot 
ca pe unul în interesul comunităţii. Dacă nu este 
călărăşean, nu vrea bunăstarea călărăşenilor. 
Dacă ar sta în Călăraşi, atunci ar vedea că acest 
buget e în interesul cetăţeanului.”

Primarul Marius Dulce le-a mulţumit dezvoltarea municipiului. lucrăm cu cei de la Serviciul Public 
public consilierilor locali care luni au Pavaje Spaţii Verzi cu care vom „La bază am aşezat infrastructura 

finaliza şi lucrările din cartierele votat în unanimitate Proiectul de rutieră şi pietonală şi se vede că 
Ceremac şi Farfuria, în funcţie de hotărâre privind aprobarea lucrăm. În fiecare zi suntem pe 
timp şi de alocările de la Guvern.”, a bugetului municipiului Călăraşi pe teren şi avansăm cu lucrările. În 
continuat Dulce care a conchis anul 2021, conceput în deplină curând o să terminăm şi strada 
„Sperăm să beneficiem de alocări concordanţă cu promisiunile Zefirului şi strada Luceafărului. 
guvernamentale. Duoă cum aţi asumate anul trecut în campania Până în luna iunie cred că o să 
auzit acest PNRR (N.R. Plan electorală. finalizăm primul tronson din strada 
Naţional de Relansare şi Rezilienţă), Plevna până pe Pompieri sau „Aşa cum bine ştiţi, luni am votat 
pentru care am pregătit nişte fişe Sloboziei.bugetul municipiului Călăraşi. Şi pe de da dezvolta oraşul prin 

În al doilea rând, am fost interesaţi această cale, vreau să mulţumesc intermediul său, se tot plimbă de la 
să modernizăm toate locurile de doamnelor şi domnilor consilieri că un minister la altul. Aşteptăm să se 
joacă, cel puţin cele vizibile care au în final, după ce pe anumite stabilizeze şi Guvernul pentru că 
echipamente în bună stare. Anul capitole s-au abţinut sau le-au avem şi o problemă în Coaliţie şi 
acesta vom aloca până la 1 milion respins, au votat în unanimitate nimeni nu mai ia decizii. Dar 
de lei.bugetul. Un fapt bun care va sperăm că totul se va termina cu 

contribui la bunăstarea cetăţenilor. În rest, vom merge pe zonele în care bine şi vom primi finanţările 
Bugetul e unul pe care l-am implememtăm proiectele europene promise. Drept pentru care vă spun 
conceput aşa cum am promis în şi unde avem foarte multe lucrări încă o dată că sunt încrezător şi 
campania electorală.”, a declarat complementare de făcut. Drept împreună cu consilierii locali care 
într-o conferinţă de presă la sediul pentru care resursele sunt au votat bugetul vom face tot ce ne 
PSD Călăraşi, primarul Dulce care a îndreptate în zonele respective. Nu stă în putinţă să dezvoltăm 

am uitat pe nimeni! Dimpotrivă. reiterat direcţiile în care va acţiona, Călăraşiul cât mai bine şi cât mai 
Pentru a avea costuri cât mai mici, în acest an, Executivul PMC pentru repede.”

un disconfort. N-am terminat 
încă. S-a ajuns undeva la 45% 
dacă nu mai bine din lucrare. 
Urmează o altă etapă. Am 
achiziţionat căminele de vid, în 
plus suntem într-o discuţie cu 
proiectantul care nu a prins trotuare până am inclus tot 
căminele de branşament la colţul. Asta se întâmplă la 
populaţie. Chiar ieri ne-am blocurile N, pe strada Speranţei, 
întâlnit să găsim soluţia tehnică pe strada Oituz. Aici, pe strada 
prin care să achiziţionăm nişte Oituz, am avut posibilitatea să 
cămine cu branşamente astfel amenajăm o parcare (...). Am 
încât cetăţenii să se branşeze găsit o parcare uitată pe care am 
foarte uşor la aceste canalizări. pus-o în valoare. Mai avem o 
Sper ca în iunie, iulie să problemă cu capacele şi cu 
terminăm. Ulterior, vom peisagistica. În ceea ce priveşte 
identifica şi resursele necesare ca peisagistica, o s-o facem cu forţe 
să asfaltăm, începând cu anul proprii pentru că nu ne convine 
viitor, străzile din acest cartier.cum s-a lucrat.
Cartierul Mircea Vodă. Sper ca Bazarul BIG. O lucrare întârziată 
dl. Emil Dumitru (n.r. de 1 an de zile. Am făcut între 
preşedintele interimar al PNL timp un bazar provizoriu. Şi pe 
Călăraşi) să nu ne pună piedici această cale îmi prezint scuze Invitat miercuri în studioul cum procedăm astfel încât să iasă 
pentru că din ce-am înţeles ar cetăţenilor de pe strada Antena 3 Călăraşi, primarul o lucrare foarte bună.
putea să ne pună piedici ca să nu Trandafirilor pentru că mutând Marius Dulce a trecut în revistă Clubul Pescarilor. Suntem în accesăm fondurile respective. acolo bazarul i-am deranjat odată stadiul principalelor lucrări de grafic. S-au apucat deja de Sunt toate documentele date la cu diminuarea spaţiilor de execuţie a unor obiective de construirea gardului Compania Naţională de Investiţii. parcare. Nu avem altă soluţie. Nu interes major, iniţiate atât cu împrejmuitor. La interior s-a dat E o investiţie estimată la 130 cred că-i un capăt de ţară să fim fonduri proprii cât şi împrumuturi deja şi prima mână de var, cum milioane lei.toleranţi. În 7 luni o să terminăm bancare care urmează să fie se spune. Repet, suntem în grafic. 

lucrările de execuţie a bazarului. Eu sper să fim acceptaţi la finalizate în perioada următoare. Cu siguranţă proiectul va fi 
finanţare pentru că îndeplinim E vorba de Piaţa Centrală, Clubul finalizat în iunie. Suntem în grafic, s-a terminat 
toate condiţiile. Suntem în lista pescarilor, strada Griviţa, B-dul N. fundaţia, în 2 – 3 luni se vor pune Strada Griviţa. Ne-am oprit la 
sinteză a CNI. Dacă acest lucru nu Titulescu, canalizarea pluvială şi şi stâlpii, urmând ca la sfârşitul lui capăt pentru că mai au puţin de 
se va întâmpla, am luat în calcul, menajeră din cartierul Măgureni, iunie, începutul lunii iulie să lucru în acea intersecţie, între 
ca în toamnă „să prindem în Bazarul Big precum şi reabilitarea montăm panourile sandwich. În Bucureşti şi Griviţa. Am 
bugetul Primăriei suma necesară şi modernizarea unor străzi din luna octombrie terminăm promisiunea că se va aplica şi 
pentru un contract multianual ca lucrările. De asta am şi grăbit Cartierul Mircea Vodă. stratul al doilea de asfalt ca să 
să putem reabilita şi moderniza lucrările să nu-i mai prindă pe putem să ne conectăm. Într-o „Piaţa Centrală. De vreo trei 
străzile din acest cartier prin comercianţii de acolo încă o iarnă săptămână se vor termina săptămâni, antreprenorul a mai 
fonduri proprii.afară.lucrările şi pe strada Griviţa.încetinit ritmul lucrărilor. N-au 
La fel vom proceda şi cu strada fost nişte situaţii clare acolo şi în Cartierul Măgureni. Acolo s-a - Bulevardul Nicolae Titulescu. 
Mihail Kogălniceanu şi Bulevardul consecinţă trebuie să le definim produs un disconfort că am fost Am mai lucrat acolo, am construit 
1 Mai. Anul acesta vom face o mai bine. Mai exact, a venit cu forţaţi fiind vorba de o lucrare o parcare, am făcut şi modificări. 
reprofilare cu piatră, iar de la ceva care nu era prevăzut în întârziată de 1 an de zile, cu Cum am găsit lucrurile, nu mi s-a 
anul, cu siguranţă, vom intra cu proiect. Vrem să luăm decizia cea termen de execuţie până în iunie, părut normal, în sensul că se 
asfaltul.”, a spus Dulce în iulie. Am muncit şi în iarnă, ne-au mai bună. E vorba de renunţarea terminase trotuarul de pavele 
emisiunea Punct la Călăraşi, prins şi cele două săptămâni cu la anumite lucrări şi punerea până la intrare în scară. Atunci 
moderată de Luminiţa Iordache.ploi şi s-a creat acolo, într-adevăr, altora în operă. Trebuie să vedem am prelungit toate aceste 

Primarul, Marius Dulce, a declarat 
săptămâna trecută într-o conferință de 
presă că Administraţia Fondului de 
Mediu a sancţionat Primăria 
Municipiului Călăraşi cu suma de 2 
milioane de lei, reprezentând 
contribuţie stabilită suplimentar de 
plată ca urmare a neîndeplinirii 
obiectivului anual de reducere cu 
procentul aferent a cantităţilor de 
deşeuri eliminate prin depozitare din 
deşeurile municipale conform 
prevederilor OUG 196 / 2005, pentru 
perioada 2015-2019.

„Administraţia Fondului de Mediu ne-
a sancţionat cu suma de 2 milioane de Le-am spus celor de la AFM că deja 
lei, pe anii 2015 – 2019. N-am plătit suntem penalizați pe aceste sume pe 
încă această sumă. Acum suntem la care vi le spun însă dânșii au susţinut 
nivelul de discuții. Am întrebat de ce că asta este legislația. Au constatat că 
ne-au sancţionat pe 2015 pentru că n-am îndeplinit cotele de reciclabil și 
atunci era altă legislație. La momentul drept urmare ne-au penalizat pe anii 
2015, noi puteam să constituim 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 cu 2 
reciclabil prin pământul, betoanele şi milioane lei. Am făcut adresele, 
deșeurile de piatră. Am demonstrat că solicitând anularea raportului de 
prin pământul şi pietrele rezultate din inspecţie fiscală. Dacă nu vom avea 
excavări pe care le-am dus, am câştig de cauză, o să plătim 
supraînălțat digul de la Măgureni. Am contribuţia stabilită suplimentar 
modificat cota ca să nu mai avem eşalonat.”, a continuat primarul 
probleme acolo însă dânșii consideră municipiului Călăraşi.
că acestea nu fac obiectul În altă ordine de idei, Dulce a mai 
contribuţiei, potrivit legislaţiei afirmat că în urma discuţiilor purtate 
aferente în vigoare.”, a spus Dulce care cu ADI Ecomanagement Salubris, 
a mai adăugat că deşi cota de reciclabil conducerea asociaţiei a solicitat 
pe 2021 este de 60%, posibilităţile mărirea tarifelor deşeurilor, propunere 
municipalităţii de colectare selectivă cu care Municipiul Călăraşi nu este de 
sunt estimate la 5%. „Anul acesta acord. „Săptămâna trecută a fost o 
trebuie să ne ducem pe o cotă de discuție la ADI Ecomanagement 
reciclabil de 60%. La momentul Salubris. Am aflat că există o adresă 
acesta, din ce calcule avem, suntem prin care vor să mărească tarifele. 
undeva la 5%. Asta m-a determinat să Bineînțeles că nu vom fi de acord. 
fac un apel la populație astfel încât Vom vedea cum vom putea să 
începem să gestionăm acest reciclabil. reciclăm acest gunoi. Avem în vedere 
Altfel, o să plătim. Așa cum știți, deja să construim o platformă pentru a 
plătim 80 lei/tonă de menajer, din crea compost, ca tot ce înseamnă 
luna mai o să plătim cu 120 lei / tonă verde și biodegradabil să îl adunăm 
în plus, asta înseamnă 200 lei / tonă acolo. Să putem să îl descărcăm în 
de menajer. Şi atunci nu putem să reciclabilul care ne este impus.”, a 
atingem aceste cote. conchis primarul Marius Dulce.

Pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare tehnică, servicii SSM, comisioane, taxe, Sistem de producere a gazelor medicale 
a Consiliului Judeţean Călăraşi, diverse şi neprevăzute: 1.211 mii lei; 50 posturi - Studiu de fezabilitate, taxe, 
desfăşurată luni, 12 aprilie, a figurat şi avize: 5 mii lei;- Consultanţă pentru elaborare proiect 
Hotărârea privind aprobarea utilizării "Consolidarea capacităţii de reacţie la - Spitalul Judetean de Urgenta Călăraşi - excedentului bugetar, rezultat la criza de sănătate publică cauzată de Modernizarea sistemului de producere a încheierea exerciţiului bugetar 2020, în răspândirea virusului Sars-CoV-2", gazelor medicale - Studiu de fezabilitate, exerciţiul bugetar 2021. E vorba de servicii audit şi servicii informare şi taxe, avize: 5 mii lei;suma de 4.903.000 lei care va fi utilizată publicitate: 114 mii lei;
pentru finanţarea următoarelor - Expertiză tehnică pentru corpurile de 

- Demolare: corp clădire CT, coşuri de obiective de investiţii: cladire F, G, H, din incinta S.J.U. Călăraşi: 
fum Centrală termică, corp magazii C7, 143 mii lei;

- Reţele tehnico-edilitare (alimentare cu C13, C8, şopron metalic – faza Expertiză 
apă, canalizare, gaze naturale, electrice) - Extindere Unitate Primiri Urgenţe din tehnică şi Documentaţie Tehnică pentru 
şi circuite carosabile, pietonale, cadrul SJU Călăraşi prin înfiinţare Autorizarea Demolării, inclusiv taxe, 
amenajare spaţii verzi pentru Locuinţe heliport şi spaţii parcare, precum şi avize: 50 mii lei;
de serviciu (ANL) - B-dul Nicolae dotări necesare desfăşurării actului 

- Modernizare, reabilitare corpuri A + B - Titulescu nr.1 bis, Municipiul Călăraşi - medical de urgenţă în condiţii optime: 5 
Parter + demisol, cu scările aferente execuţie lucrări, asistenţă tehnică, mii lei;
corp A (scara 2 - zona demisol) şi corp B servicii SSM, taxe avize, comisioane, 

- Spital de Psihiatrie Săpunari – Corp - (zona demisol), SJU Calarasi, faza PT + Cofinanţare racord electric, inclusiv 
nou de spital S+P+2E în incinta Spitalului DE, inclusiv asistenţă tehnică din partea diverse şi neprevăzute: 458 mii lei;
de Psihiatrie Săpunari PT + execuţie proiectantului: 42 mii lei;

- Modernizare, reabilitare etaj 3 corp A lucrări, taxe avize: 15 mii lei;
- Revizie documentatie DALI pentru cu scările aferente corp A (scara1 - 

- Proiect “Modernizarea şi reabilitarea obiectivul de investitii "Creşterea etajele 2-4; scara 2 - etajele P-4) + corp 
drumurilor judeţene DJ 402 tronson DN eficienţei energetice la corpurile A, B, C, B etajele 1-5, cu scara aferentă corp B 
4 – Curcani – Măriuţa - limită judeţ D la Spitalul Judeţean de Urgenţă Dr. etajele P-5-SJU Călăraşi, execuţie lucrări, 
Ialomiţa, km 0+000 – km 53+700 şi DJ Pompei Samarian Călăraşi: 24 mii lei;inclusiv asistenţă tehnică, SSM, 
302 tronson DN3 – Belciugatele – comisioane: 1.814 mii lei; - Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraşi - Măriuţa - limită judeţ Ialomiţa, km. 

Expertiză tehnică, Documentaţie de 0+000 - km 15+365” - cofinantare - Demolare Gospodărie de apă, 
Avizare Lucrări de Intervenţii - proiect, elaborare PT, documentaţii demontare şi remontare reţele 
Gospodărie de apă şi adăpost ALA, avize, taxe şi demarare executie lucrari exterioare, demontare şi relocare chiller, 
inclusiv taxe, avize: 40 mii lei; (investiţie multianuală) – FEDR: 977 mii existente pe amplasamentul corpului 
- Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraşi - lei.nou de spital - execuţie lucrări, asistenţă 

„Încercăm să o facem pe cale extraordinară, să cerem 
ordonanţă preşedinţială de suspendare a deciziei 
prefectului până la judecarea pe fond astfel încât primarii 
să poată să pună banii în bugetele locale ca să finanţeze 
proiectele de dezvoltare locale.”, a declarat joia trecută 
preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi. Afirmaţiile lui 
Vasile Iliuţă au survenit în contextul atacării la instanţa de 
contencios administrativ de către prefectul Valentin Barbu şi 
a celei de-a doua Hotărârii privind repartizarea sumelor din 
fondul constituit la dispoziţia Consiliului Judeţean în procent 
de 6% din impozitul estimat a fi încasat la nivelul Judeţului 
Călăraşi, pe unităţi administrativ – teritoriale pe anul 2021 şi 
estimări pe anii 2022-2024.
Tot în cadrul aceleaşi conferinţe de presă, Iliuţă a dat 
asigurări că modul de alocare a sumelor din acest an nu va 
deveni o obişnuinţă, fiind vorba de o excepţie generată de 
necesitatea de echilibrare a bugetelor UAT-urilor, de la nivel 
judeţean. „Am spus că echilibrăm bugetele localităţilor 
care nu au primit bani prin Hotărâre de Guvern. E o 
excepţie! Urmează apoi să ne aşezăm la masă şi să alocăm 
banii în funcţie de procentul electoral. PSD are în acest 
moment un procent electoral de 51% iar PNL, 40%. Mai 
există un primar de la un alt partid politic (n.r. primarul 
Mihai Ilie, oraş Budeţti, membru PPU-sl). E o cutumă pe 
care am practicat-o în mandantul 2016-2020 şi a dat roade. 
Reprezentantul partidului cu reprezentare în Consiliul 
Judeţean a preluat, să zicem, suma cuvenită în urma 
procentului electoral pe care a alocat-o primarilor din acel 
partid în funcţie de necesităţile fiecărei localităţi.”, a 
conchis Vasile Iliuţă.

n CJ Călăraşi

V. Iliuţă: Bugetul alocat 
asigură funcţionarea DGASPC 

doar pentru 7 luni

V. Iliuţă: Încercăm să cerem 
ordonanţă preşedinţială de 

suspendare a deciziei prefectului

Războiul dintre CJ Călăraşi şi Prefectură 
continuă! Iliuţă pregăteşte o plângere 

penală împotriva prefectului!

n CJ Călăraşi

Ce investiţii sunt propuse spre finanţare din 
excedentul bugetar rezultat la finele anului trecut

Deşi bugetul municipiului pe anul 2021 a fost aprobat Plevna se vor realiza etapizat pentru reducerea 
relativ târziu, pe 12 aprilie, primarul Marius Dulce a disconfortului creat.
declarat miercuri la Antena 3 Călăraşi că a identificat „După cum aţi văzut se lucrează pe strada Plevna 
încă de la finele anului trecut soluţia demarării mai pentru că avem un contract multianual(n.r. în 
devreme a lucrărilor de reabilitare şi modernizare a contract mai sunt incluse şi străzile Rahova şi Viitor). 
unor străzi din municipiu. „Avem buget, nu ne mai Vom face lucruri trainice, sănătoase. Strada Plevna e 
ţine nimic în loc pentru a acţiona cu motoarele destul de lungă (n.r. 1.963,09). Şi atunci o vom 
turate. Oricum nu ne-a ţinut pentru că am avut grijă, moderniza pe segmente. Adică n-o s-o frezăm pe 
încă de anul trecut, să încheiem nişte contracte toată, odată, până la Libertăţii după care să ne 
multianuale. Am estimat că se va întâmpla acest apucăm de asfaltat. O vom face pe tronsoane ca să 
lucru care să dureze până la votarea bugetului. poată fi utilizată şi într-o anumită stare de curăţenie. 
Contractele încheiate ne-au dat posibilitatea să ne Este un deranj acolo, provocat de praf. Am 
mişcăm foarte repede, aşa cum s-a întâmplat pe intervenit, am udat, au venit şi ploile. Sper să găsim 
strada Zefirului şi urmează strada Luceafărului”, a înţelegere şi în rândul cetăţenilor pentru disconfortul 
spus Dulce care a precizat că lucrările de pe strada creat.”, a conchis primarul Marius Dulce.

Marius Dulce: În octombrie 
terminăm lucrările la Bazarul Big

M. Dulce: Am ţinut cont de 
amendamentele propuse de cei 
de la PNL, USR şi PRO România

M. Dulce: Sunt încrezător şi împreună cu consilierii locali 
care au votat bugetul vom face tot ce ne stă în putinţă să 

dezvoltăm Călăraşiul cât mai bine şi cât mai repede

M. Dulce: Am avut grijă să încheiem contracte multianuale 
care ne-au dat posibilitatea să ne mişcăm foarte repede

M. Dulce: Anul acesta trebuie să ne 
ducem pe o cotă de reciclabil de 60%. Din 

ce calcule avem, suntem undeva la 5%
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