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Ziua Europei 2021 – Grădina Europeană
La 9 mai 2021 sărbătorim cea de-a 71-a aniversare a Bulgaria marchează Ziua Europei, în condiţiile 
declaraţiei Schuman, punctul de plecare al impuse de criza COVID-19, cu o acţiune initulată 
călătoriei noastre către Uniunea Europeană. Viaţa şi Grădina Europeană, ce se va desfăşura online, prin 
munca lui Robert Schuman au fost definite de care sărbătorim pacea, solidaritatea, valorile UE şi 
dorinţa sa puternică de a pune capăt războiului în spiritul european.
Europa iar astăzi luptăm împreună pentru o lume Dacă sunteţi interesaţi să vă alăturaţi, nu trebuie 
mai sigură. decât să trimiteţi o fotografie cu dumneavoastră 
Programul Interreg V-A România – Bulgaria, pentru (de preferinţă cu o floare / buchet de flori) până pe 
care Biroul Regional pentru Cooperare 27 apr i l ie  2021,  la  adresa de e-mai l  
Transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa România – info@calarasicbc.ro. Fotografiile primite vor 
Bulgaria are rol de Secretariat Comun, întrupează acoperi harta Europei, iar produsul final va fi postat 
una dintre valorile fundamentale ale Uniunii pe site-ul Programului www.interregrobg.eu 
Europene: cooperarea între oamenii, regiunile şi precum şi pe pagina de Facebook.

prietenii, fi creativ, ia o cameră şi trimite-ne o ţările aflate aproape pentru a depăşi obstacolele Nu fi timid - zâmbeşte, fi pozitiv, informează-ţi 
fotografie cu tine (cu sau fără flori).comune, contribuind totodată la construirea unei 

Europe mai puternice. Pentru a afla mai multe despre Programul Interreg 
V-A România–Bulgaria, despre evenimentele De Ziua Europei, chiar şi în condiţiile distanţării 
viitoare, dar şi despre proiectele finanţate, vă sociale, trebuie să rămânem împreună: aceasta 
invităm să accesaţi pagina de internet înseamnă coeziune, aceasta înseamnă Europa. La 
www.interregrobg.eu. fel ca anul trecut, Programul Interreg V-A România – 

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria 
Independenţa, str. Unirii, nr. 42, Independenţa, judeţul Călăraşi, 
telefon 0242535353, fax 0242535433, email 
primarindependenta@yahoo.com

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, 
în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat:  Închirierea unei suprafeţe de teren extravilan din 
domeniul privat al comunei Independenţa de 4,46 ha, situată în 
tarlaua 14/2, parcela 10/1. Închirierea se face în baza HCL nr. 
49/17.12.2020, HCL nr. 50/17.12.2020, HCL, nr. 51/17.12.2020, HCL 
nr.52/17.12.2020, HCL nr.14/15.04.2021 şi a O.U.G. nr. 57/2019, 
privind Codul Administrativ. 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 

3.1. Modalitatea sau modalitaţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se 
depune solicitare scrisă la sediul Primăriei comunei Independenţa. 

3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului 
din cadrul instituţiei de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: : birou achiziţii publice, Primăria 
comunei Independenţa, str. Unirii, nr. 42, telefon 0242535353, fax 
0243535433, e-mail: primarindependenta@yahoo.com. 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ: contravaloarea documentaţiei de atribuire în 
cuantum de 30 lei, se achită la casieria instituţiei. 

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 04/05/2021, ora 
16.30. 

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 12/05/2021, ora 09.00. 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei 
Independenţa, str. Unirii, nr. 42. 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar. 

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 12/05/2021, ora 10.00, la Căminul Cultural 
Independenţa, str. Unirii, nr.44, sat Independenţa, comuna 
Independenţa, judeţul Călăraşi. 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Călăraşi, str. 
Bucureşti, nr. 106, telefon 0242311947, e-mail trcl@just.ro. 

Primăria Independenţa

ANUNŢ PUBLIC

Centrul Judeţean de Creaţie şi Cultură Călăraşi, instituţie îşi pierde cunoştinţa în urma unei încăierări cu un hoţ şi 
subordonată Consiliului Judeţean Călăraşi, vă invită la se trezeşte că viaţa ei anostă a devenit ceea ce detesta 
film. Puteţi viziona Scoob – 2D (variantă dublată), după cel mai mult: o comedie romantică strălucitoare şi plină 
cum urmează: de clişee.

7 mai 2021  | Ora 12:30
8 – 9 mai 2021 | Orele 10:00 şi 12:30 Centrul Judeţean de Creaţie şi Cultură Călăraşi, instituţie 

subordonată Consiliului Judeţean Călăraşi, vă invită la Scoob – 2D (variantă dublată) film. Puteţi viziona Femeia Fantastică 1984 – 2D, după 
Regia: Tony Cervone cum urmează:
Voci: Mark Wahlberg, Amanda Seyfried, Zac Efron, Gina 4 – 13 mai 2021 | Ora: 18:00 
Rodriguez, Will Forte, Frank Welker. Luni, filmul nu va fi proiectat.
Gen film: Animaţie; Durata: 93 minute; Rating: AG Femeia Fantastică 1984 – 2D Aceasta este prima aventură animată de lungă durată a 

Regia: Patty Jenkinslui Scooby-Doo care dezvăluie modul în care el şi cel mai 
bun prieten al său, Shaggy, au devenit doi dintre cei mai Cu: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig
iubiţi demascatori de rău făcători din lume. Povestea ne Gen film: Acţiune, Aventuri, Fantastic; Durata: 151 
duce înapoi la locul în care totul a început atunci când un minute; Rating: AP 12
tânăr pe nume Shaggy se întâlneşte pentru prima dată cu Diana Prince trăieşte în linişte printre muritori în perioada 
Scooby şi fac echipă cu Velma, Daphne şi Fred pentru a vibrantă a anilor 1980 – o perioadă a excesului în care 
lansa Echipa Misterelor. ţelul e să ai tot. Deşi şi-a recăpătat complet puterile, ea îşi 

ţine identitatea ascunsă lucrând drept curator pentru 
Centrul Judeţean de Creaţie şi Cultură Călăraşi, instituţie artefacte antice. Însă curând, Diana trebuie să se lupte cu 
subordonată Consiliului Judeţean Călăraşi, vă invită la un coleg de muncă şi un om de afaceri, a cărui dorinţă de 
film. Puteţi viziona Cât romantism! – 2D, după cum bogăţie extremă trimite lumea pe o cale de distrugere, 
urmează: după ce un artefact antic care acordă dorinţe dispare.

23 – 29 aprilie 2021 | Ora 18:00 
Luni, filmul nu va fi proiectat Purtarea măştii este obligatorie în incinta 

Cinematografului iar sala se va ocupa la o capacitate de Cât romantism! – 2D maxim 50% când rata de incidenţă Covid-19 pe municipiu 
Regia: Todd Strauss-Schulson este sub 1,5 la mia de locuitori, şi până la 30% când rata 

de incidenţă Covid-19 pe municipiu este între 1,5 şi 3 la Cu: Rebel Wilson, Liam Hemsworth, Adam Devine, 
mia de locuitori.Priyanka Chopra

Gen film: Comedie, Fantastic, Romantic, Dragoste; 
Durata: 88 minute; Rating: AP 12 PROGRAM CASIERIE
Natalie (Rebel Wilson) e arhitectă în New York. Deşi îşi dă 

Marţi – Joi: 16.00 - 21.00
silinţa la locul de muncă pentru a se remarca, de obicei i 

Vineri: 12.30 – 21.00se cere să aducă cafeaua şi gustările, nu să proiecteze 
Sâmbătă – Duminică: 9.00 – 21.00zgârie-nori. 
Luni, cinematograful este închis.Colac peste pupăză, Natalie, cinică în privinţa dragostei, 

CINEMA 3D/2D Centrul Judeţean de Creaţie şi Cultură Călăraşi
Program Cinema 3D / 2D Călăraşi

de la ora 15.00.

Dunărea Călăraşi – U Craiova 1948 1-1
Au marcat: Ariel Lopez 50′ / Andrea Compagno 80′
Dunărea Călăraşi: 12. Răzvan Began – 6. Kamil Wiktorski, 20. Bogdan 
Şandru, 14. Ariel Lopez – 2. Andrei  Rus, 5. Cristian Puşcaş, 17. Alin 
Cârstocea, 11. Sandro Djuric (28. Charles Acolatse 65′), 18. Robert 
Sălceanu – 10. Saifeddine Alami (90. Bodo Kanda 78′), 26. Cristi Bud (19. 
Valentin Alexandru 57′)
Rezerve: 33. Ionuţ Alexandru – 8. Marius Fotescu, 22. Ionuţ Sîrbu, 3. 
Ionuţ Ţenea, 70. Alexandru Ciucur, 28. Costin Petre
Antrenor: Cristian Pustai
U Craiova 1947: 21. Mario Enache – 20. Alexandru Gîţ, 23. Costinel 
Gugu, 44. Denis Ispas, 5. Jeremy Huyghebaert – 18. Călin Cristea – 99. Arena Ion Comşa a găzduit luni după-amiază ultima partidă 
Andrei Ciolacu (2. Radu Negru 78′), 8. Dragoş Albu, 24. William Baeten din cadrul rundei a 5-a a play-off-ului ligii a 2-a, Dunărea – U 
(19. Marian Anghelina 46′), 92. Adrian Voicu (77. Valentin Munteanu 

Craiova 1948, echipele care au terminat sezonul regular pe 60′) – 33. Andrea Compagno
primele 2 locuri, la o diferenţă de un punct. Rezerve: 1. Sorin Mogoşanu – 15. AQlexandru Blidar, 16. Vlad Pop, 30. 
Oaspeţii au venit în oraşul de la malul Borcei să obţină toate cele 3 Marian Stoenac, 76. Arsene Luboya, 78. Abdelaye Diakite
puncte forţând încă din start deschiderea scorului. În minutul 20, Antrenor: Eugen Trică
Andrea Compagno reia cu capul, aproape de linia de 6 metri, puţin 

Arbitri: Horial Mladinovici - Vlad Bârleanu şi Mihăiţă Necula (Bucureşti); 
peste bara transversală trecându-şi în cont prima mare ocazie. Finalul 

Rezervă: Eduard Ioniţă (Galaţi); Observatori: Silviu Crângaşu (Ploieşti) şi 
primei părţi aparţine gazdele care se mută în jumătatea adversă punând 

Petre Badea (Tulcea).
presiune pe reduta condusă de Costinel Gugu.

 n Etapa 5 | RezultateJocul se animă şi mai mult în repriza secundă finalizată cu câte o reuşită 
ASU Poli – FK Csikszereda 0-1de ambele părţi. În minutul 55, Dunărea înscrie prin Ariel Lopez care a 

marcat un gol spectaculos! De la circa 28 de metri, fundaşul spaniolo – A marcat: M. Schieb (14)
uruguayan câştigă balonul din faţa lui Compagno şi şutează perfect, FC Rapid – CS Mioveni 1-1
aproape de vinclul din stânga, nicio şansă pentru portarul oltenilor, A marcat: C. Hlistei (43) / B. Rusu (82)
Mario Enache. Dunărea Călăraşi – U Craiova 1948  1-1
Craiova se înfurie şi reia ofensiva la poarta lui Betan însă tot Dunărea e Au marcat: A. Lopez 50′ / A. Compagno 80′
aproape de gol. În minutul 75, Alami, scăpat spre buturile lui Enache 
încearcă un lob însă nu reuşeşte execuţia şi portarul reuşeşte să reţină 
balonul. 1. U Craiova 5 3 2 0 5-2 46
Egalarea survine în minutul 80. Uriaşul italian din avanposturi, Andrea 2. FC Rapid 5 3 1 1 8-4 43
Compagno reia cu capul, din 6 metri, de lângă Wiktorski, cornerul 3. CS Mioveni 5 2 3 0 10-2 42
executat de Călin Cristea. 1-1, rezultat cu care se va încheia şi duelul 4. Dunărea 5 1 2 2 5-11 39
deşi oltenii şi-au mai trecut în cont şi ocaziile punctate de R. Negru (81), 

5. FK Csikszereda 5 1 1 3 3-5 36
Anghelina (88, 90+3) şi A. Compagno (90+4).

6. ASU Poli 5 0 1 4 1-8 33
Dunărea încheie prima parte a play-off-ului pe 4 cu 39 de puncte, 

 n Etapa 6bilanţul la capătul celor 5 partide însemnând 1 victorie, 2 egaluri şi tot 
atâtea eşecuri, golaveraj, 5-11. Vineri, 30 aprilie: Ora 15.00 ASU Poli – Dunărea Călăraşi; Ora 20.00 U 
Etapa viitoare, elevii lui Pustai vor evolua la Timişoara cu ultima clasată, Craiova 1948 – CS Mioveni. Sâmbătă, 1 mai: Ora 20.00 FC Rapid – FK 
ASU Poli, în tur scorul fiind alb, 0-0. Meciul va avea loc vineri, 30 aprilie, Csikszereda

 n Clasament 

Primăriile PSD, doar 21 la număr, au încasat câte 102.000 Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, Scandalul declanşat de stafful PNL Călăraşi cu 
lei (incluzând aici şi primăria Călăraşi, deşi în septembrie pentru unele unități / subdiviziuni administrativ -privire la repartizarea discreţionară, de către 
când la conducere se afla răposatul, primise 5 milioane de teritorialepreşedintele CJ, Vasile Iliuţă, a sumelor din lei, adică 50 de miliarde de lei vechi!). Articolul 1. Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din fondul constituit la dispoziţia Consiliului Spre aducere aminte zgomotoşilor de azi, primăriile taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

Judeţean Călăraşi, în procent de 6% din Frumuşani, Fundulea, Perişoru, Roseţi, Valea Argovei şi locale pe anul 2020 cu suma de 876.397 mii lei din Fondul 
impozitul pe venit estimat a fi încasat Vâlcelele n-au primit nici un leu. Doar pentru că sunt de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 

conduse de aleşi PSD! bugetul de stat pe anul 2020, și alocarea acesteia (27.134.000 lei) a fost recent amplificat.
bugetelor locale ale unităților / subdiviziunilor Ca să n-o mai lungim, ideea e simplă. Când împărţirea a 

De data asta în ring au intrat şi doi primari liberali, ba chiar administrativ-teritoriale prevăzute în anexele nr. 1 și 2, fost făcută de Orban sau Ciucă, cum s-a întâmplat anul 
3, avându-l în vedere şi pe edilul oraşului Budeşti care deşi care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru trecut, a fost în regulă. Ba chiar, foarte bine! Când alocarea 
a câştigat mandatul sub sigla PPU-sl tot gravitează în jurul finanțarea cheltuielilor de funcționare până la sfârșitul unei sume...iluzorii o face Iliuţă, e nenorocire! 
PNL, partid din care a plecat înainte de locale pentru că nu anului 2020, precum și pentru finanțarea cheltuielilor Păi e frumos aşa stimabililor? 
şi-l dorea în calitate de candidat. În esenţă, toţi 3 au necesare asigurării activității de asistență socială și de 

Şi mai e ceva. Dacă în 2020, PSD n-a atacat la instanţa de insistat pentru împărţirea echitabilă a sumei mai sus- protecție a copilului, pentru luna noiembrie 2020.
contencios hotărârile Guvernului, de data asta, la Călăraşi, menţionate, susţinând că au o grămadă de proiecte Județul Călărași – 14.997.000 leiliberalii l-au pus pe prefectul uns de ei să atace HCJ, propuse pentru finanţare şi au nevoie de bani ca de aer. 465 mii lei (17 UAT-uri, toate PNL): Oltenița, Alexandru provocând momentan suspendarea acesteia. Adică nimeni 

Ba mai mult, în aceeaşi conferinţă de presă, preşedintele Odobescu, Belciugatele, Chiselet, Dichiseni, Dor Mărunt, nu va primi nici un leu din sumele stabilite în Anexa care i-a 
interimar al PNL Călăraşi, dl. Emil Dumitru a prezentat şi un Dorobanțu, Frăsinet, Jegălia, Lehliu, Nicolae Bălcescu, scos din minţi pe Dumitru&Co. Aşa procedează marile 
amendament redactat de colegul său, George Chiriţă, Plătărești, Sohatu, Spanțov, Ștefan cel Mare, Ulmu, Unirea.spirite democratice!
consilier judeţean care a pledat şi el pentru echitate. 450 mii lei (10 UAT-uri, toate PNL): Lehliu Gară, Borcea, Hotărârea nr. 758 din 10 septembrie 2020 privind „Scopul final", susţine fosta glorie pesedistă, „este Cuza Vodă, Dragalina, Luica, Mitreni, Modelu, Radovanu, alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la bunăstarea tuturor cetăţenilor din judeţul Călăraşi, scop Șoldanu, Tămădău Mare.dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul care poate fi atins inclusiv prin împărţirea sumelor 

2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale 450 mii lei (1 UAT): Budești (localitate condusă de un arătate mai sus în mod echitabil UAT-urilor judeţului 
primar de la PPU-sl dar care nu și-a ascuns în campania de Articolul 1 Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din Călăraşi." Mirobolant!
la parlamentare simpatia pentru PNL și candidații susținuți taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

Şi el, şi Emil Dumitru şi primarii au, desigur, dreptate pe de acest partid.locale pe anul 2020 cu suma de 1.339.978 mii lei din 
care din păcate au ezitat s-o susţină şi anul trecut atunci Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, 102 mii lei (21 UAT-uri, toate PSD): Călărași, Căscioarele, când Guvernul PNL, în două rânduri, la interval de 3 luni, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, și alocarea Chirnogi, Ciocănești, Crivăț, Curcani, Dragoș Vodă, Fundeni, împărţea banii din fondul de rezervă cu dedicaţie, acesteia bugetelor locale ale unităților administrativ- Gălbinași, Grădiștea, Gurbănești, Ileana, Independența, prioritate având primăriile conduse de profesioniştii teritoriale, potrivit anexei care face parte integrantă din Lupșanu, Mânăstirea, Nana, Sărulești, Ștefan Vodă, liberali. Cum se spune, atunci le convenea pe deplin prezenta hotărâre, pentru plata cheltuielilor curente și de Ulmeni, Vasilați, Vlad Țepeș.situaţia! capital. Lipsesc:  Frumușani, Fundulea, Perișoru, Roseți, Valea 
Dar să „vorbim" pe documente şi nu pe...vorbe.

Județul Călărași Argovei, Vâlcelele (toate PSD)
Pe 10 septembrie 2020, Prin HG 758, premierul de atunci, Ce sume au încasat direct de la Guvern în 2020 primăriile Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Călărași nr. 
Ludovic Orban, aloca din fondul de rezervă bugetară la PNL care figurează cu 0 lei în Anexa din Hotărârea privind 6518/2020, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
dispoziţia Guvernului suma totală de 1.339.978.000 lei repartizarea sumelor din fondul constituit la dispoziţia Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei 
pentru unele unităţi administrativ – teritoriale, judeţului Consiliului Judeţean Călăraşi, în procent de 6% din sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
Călăraşi revenindu-i 30,4 milioane lei. Primăriile conduse impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Judeţului Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, 
de liberali (31, la număr) au primit sume cuprinse între Călăraşi, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul pentru unele unități administrativ-teritoriale din județul 
580.000 lei şi 5.000.000 lei în vreme ce UAT-urile conduse 2021 şi estimări pentru anii 2022-2024Călărași, pentru plata cheltuielilor curente și de capital. 
de PSD (23, la număr) câte 250.000 lei. 

Oraş Lehliu Gară: 650.000 lei + 450.000 lei. Total: Județul Călărași: 30.400.000 lei
Orban, om politic de talie planetară, onest, cumpătat nu 1.100.000 lei5.000.000 lei (1 UAT, de la PNL) Călărașidorea atunci dezvoltarea echilibrată a tuturor 

Dor Mărunt: 650.000 lei + 465.000 lei. Total: 1.115.000 lei900.000 lei (1 UAT, PSD) Oltenițacomunităţilor locale din Românie şi implicit şi din judeţul 
Borcea: 650.000 lei + 450.000 lei. Total: 1.100.000 lei780.000 lei (1 UAT, PNL) DichiseniCălăraşi? Nuuuuuu! Sumele, să nu ne mai ascundem după 
Radovanu: 650.000 lei + 450.000 lei. Total: 1.100.000 leidegete, au însemnat de fapt un soi de mită alocată de 650.000 lei (10 UAT-uri, toate PNL) Lehliu Gară, Borcea, 

boss-ul PNL şi al Guvernului primarilor ca să nu fugă spre Dor Mărunt, Dragalina, Grădiștea, Jegălia, Modelu, Jegălia: 650.000 lei + 465.000 lei. Total: 1.115.000 lei
alte partide politice. Fix în cot l-a durut pe Şică Mandolină Plătărești, Radovanu, Spanțov Dragalina: 650.000 lei + 450.000 lei. Total: 1.100.000 lei
că cetăţenii din Dragoş Vodă, Fundeni ori Gălbinaşi nu-s la 580.000 lei (19 UAT-uri, toate PNL) Alexandru Odobescu, Lehliu: 580.000 lei + 450.000 lei. Total: 1.030.000 lei
fel de egali precum cei din Lehliu Gară, Borcea sau Dor Belciugatele, Căscioarele, Chirnogi, Chiselet, Ciocănești, Tămădău Mare: 580.000 lei + 450.000 lei. Total: 1.030.000 Mărunt. Crivăț, Dorobanțu, Frumușani, Independența, Lehliu, Luica, lei
Mai departe. Șoldanu, Ștefan cel Mare, Ștefan Vodă, Tămădău Mare, 

Nicolae Bălcescu: 250.000 lei (sept PSD) + 465.000 lei (dec. Ulmeni, Ulmu, Vlad ȚepeșPe 17 decembrie 2020, deci după alegerile parlamentare PNL). Total: 715.000 lei
500.000 lei (2 UAT-uri, ambele PSD) Budești, Funduleaalte daruri de la Guvern. De data asta de la premierul 

Budeşti: 500.000 lei (sept. PSD) + 450.000 lei (dec. PNL). 
interimar Nicolae Ciucă, din pixul său fiind alocată din 250.000 lei (20 UAT-uri, toate PSD) Cuza Vodă, Dragoș Total: 950.000 lei
fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului suma Vodă, Frăsinet, Fundeni, Gălbinași, Gurbănești, Ileana, 

Ce sume au încasat în 2020, de la Guvernul PNL, în baza de 867.397.000 lei pentru unele unităţi administrativ Lupșanu, Mânăstirea, Mitreni, Nana, Nicolae Bălcescu, 
HG-urilor menţionate mai sus, localităţile hulite acum de teritoriale. Perișoru, Roseți, Sărulești, Sohatu, Unirea, Valea Argovei, 
Emil DumitruVasilați, VâlceleleJudeţul Călăraşi a fost cadorisit cu suma de 14.997.000 lei 
Gurbăneşti: 250.000 lei + 102.000 lei. Total: 352.000 lei200.000 lei (1) Curcanişi de data asta, primăriile PNL fiind favorizate. Cele 27 de 
Vâlcelele: 250.000 lei + 0 lei. Total: 250.000 leiUAT-uri conduse de liberali au primit câte 465.000 lei (17 la Hotărârea nr. 1100 / 17.12. 2020 privind alocarea unei 

număr!) respectiv câte 450.000 lei (10, la număr). Săruleşti: 250.000 lei + 102.000 lei. Total: 352.000 lei.sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

Convocaţi luni, 12 aprilie, în şedinţă 
extraordinară, consilierii locali au adoptat, în 
unanimitate, Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bugetului propriu al municipiului 
Călăraşi pe anul 2021 şi estimările pentru 
anii 2022-2024.

În conformitate cu prevederile Legii nr.15 / 
2021 a Bugetului de stat pe anul 2021 şi a 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, de respectare a principiului 
echilibrului bugetar, a fost fundamentat 
bugetul anului 2021, atât la partea de 
venituri cât şi la partea de cheltuieli, în sumă 
totală de 142.141.000 lei, incluzând aici şi 
suma de 2.200.000 lei, repartizată luni de 
Consiliul Judeţean Călăraşi din cota de 6% 
din impozitul pe venit estimat a fi încasat la 
bugetul de stat, reprezentând cofinanţare 
proiecte de infrastructură, programe de 
dezvoltare locală şi cheltuieli de funcţionare 
care nu pot fi finanţate din venituri proprii.

Pentru Secţiunea de funcţionare, bugetul 
alocat este de 138.172.000 lei din care:

- Salarii: 64.836.000 lei (46,92% din total 
buget)

- Bunuri şi servicii: 42.744.000 lei (30,93%)

- Asistenţă socială: 14.148.000 lei (10,24%)

- Tineret, sport, religie, acţiuni culturale: 
1.472.000 lei (1,06%)

- Subvenţii transport public local: 1.800.000 
lei (1,30%)

- Investiţii (inclusiv proiecte): 6.408.000 lei 
(4,63%)

- Rambursări rate şi dobânzi credite: 
4.283.000 lei (3,07%)

- Fond de rezervă: 1.400.000 lei (1,01%)

- Alte cheltuieli: 1.081.000 lei (0,78%)

Pentru Secţiunea de dezvoltare, bugetul 
este de 3.969.000 lei, reprezentând venituri 
proprii, în sumă de 1.769.000 lei şi fonduri 
repartizate de Consiliul Judeţean din cota de 
6% din impozitul pe venit, în cuantum de 
2.200.000 lei, la care se adaugă şi 
excedentul bugetar rezultat la finalul anului 
2020, în sumă de 4.073.000 lei.

Programul de investiţii publice pe anul 2021 
va beneficia de o finanţare totală de 
32.496.000 lei ce va fi asigurată din 
următoarele surse:

- Venituri proprii: 8.608.000 lei

- Excedent bugetar: 4.703.000 lei

- Împrumut bancar (CEC Bank): 19.810.000 
lei.

Bugetul propriu al municipiului aprobat pe 
cele două secţiuni se prezintă astfel:

- Secţiunea de funcţionare: 138.172.000 lei 
la venituri şi respectiv 133.528.000 lei la 
cheltuieli

- Secţiunea de dezvoltare: 5.842.000 lei la 
venituri şi 12.686.000 lei la cheltuieli

Deficitul secţiunii de dezvoltare, în cuantum 
de 4.644.000 lei se va acoperi din excedentul 
secţiunii de funcţionare, în sumă de 
4.644.000 lei.

Prin includerea excedentului bugetar rezultat 
la finele anului trecut, în sumă de 4.073.000 
lei, bugetul propriu al municipiului pe anul 
2021 este estimat la 146.214.000 lei.

Consilierii locali au mai aprobat în plenul 
şedinţei extraordinare:

- Bugetele instituţiilor finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii de la bugetul propriu al 
municipiului Călăraşi, pe anul 2021, în 
valoare de 3.202.000 lei precum şi  
estimările pentru anii 2022-2024.

- Bugetul creditelor interne în sumă de 
19.810.000 lei, pentru obiectivele de 
investiţii finantaţe din credit.

- Programul anual al achiziţiilor publice 
aferent anului 2021.

- Anexa care cuprinde numărul de personal şi 
fondul de salarii al U.A.T.- Municipiul 
Călăraşi.

n Primăria Călăraşi

Bugetul a fost 
aprobat!

n Liga a 2-a | Play-off | Et. 5

La un pas de surpriză: Dunărea - „FC U“ 1-1!

Liberalii vor egalitate dar nu pentru... pesedişti!
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www.interregrobg.eu
      Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

Ziua Europei 2021 – Grădina Europeană
La 9 mai 2021 sărbătorim cea de-a 71-a aniversare a Bulgaria marchează Ziua Europei, în condiţiile 
declaraţiei Schuman, punctul de plecare al impuse de criza COVID-19, cu o acţiune initulată 
călătoriei noastre către Uniunea Europeană. Viaţa şi Grădina Europeană, ce se va desfăşura online, prin 
munca lui Robert Schuman au fost definite de care sărbătorim pacea, solidaritatea, valorile UE şi 
dorinţa sa puternică de a pune capăt războiului în spiritul european.
Europa iar astăzi luptăm împreună pentru o lume Dacă sunteţi interesaţi să vă alăturaţi, nu trebuie 
mai sigură. decât să trimiteţi o fotografie cu dumneavoastră 
Programul Interreg V-A România – Bulgaria, pentru (de preferinţă cu o floare / buchet de flori) până pe 
care Biroul Regional pentru Cooperare 27 apr i l ie  2021,  la  adresa de e-mai l  
Transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa România – info@calarasicbc.ro. Fotografiile primite vor 
Bulgaria are rol de Secretariat Comun, întrupează acoperi harta Europei, iar produsul final va fi postat 
una dintre valorile fundamentale ale Uniunii pe site-ul Programului www.interregrobg.eu 
Europene: cooperarea între oamenii, regiunile şi precum şi pe pagina de Facebook.

prietenii, fi creativ, ia o cameră şi trimite-ne o ţările aflate aproape pentru a depăşi obstacolele Nu fi timid - zâmbeşte, fi pozitiv, informează-ţi 
fotografie cu tine (cu sau fără flori).comune, contribuind totodată la construirea unei 

Europe mai puternice. Pentru a afla mai multe despre Programul Interreg 
V-A România–Bulgaria, despre evenimentele De Ziua Europei, chiar şi în condiţiile distanţării 
viitoare, dar şi despre proiectele finanţate, vă sociale, trebuie să rămânem împreună: aceasta 
invităm să accesaţi pagina de internet înseamnă coeziune, aceasta înseamnă Europa. La 
www.interregrobg.eu. fel ca anul trecut, Programul Interreg V-A România – 

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria 
Independenţa, str. Unirii, nr. 42, Independenţa, judeţul Călăraşi, 
telefon 0242535353, fax 0242535433, email 
primarindependenta@yahoo.com

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, 
în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat:  Închirierea unei suprafeţe de teren extravilan din 
domeniul privat al comunei Independenţa de 4,46 ha, situată în 
tarlaua 14/2, parcela 10/1. Închirierea se face în baza HCL nr. 
49/17.12.2020, HCL nr. 50/17.12.2020, HCL, nr. 51/17.12.2020, HCL 
nr.52/17.12.2020, HCL nr.14/15.04.2021 şi a O.U.G. nr. 57/2019, 
privind Codul Administrativ. 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 

3.1. Modalitatea sau modalitaţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se 
depune solicitare scrisă la sediul Primăriei comunei Independenţa. 

3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului 
din cadrul instituţiei de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: : birou achiziţii publice, Primăria 
comunei Independenţa, str. Unirii, nr. 42, telefon 0242535353, fax 
0243535433, e-mail: primarindependenta@yahoo.com. 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ: contravaloarea documentaţiei de atribuire în 
cuantum de 30 lei, se achită la casieria instituţiei. 

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 04/05/2021, ora 
16.30. 

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 12/05/2021, ora 09.00. 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei 
Independenţa, str. Unirii, nr. 42. 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar. 

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 12/05/2021, ora 10.00, la Căminul Cultural 
Independenţa, str. Unirii, nr.44, sat Independenţa, comuna 
Independenţa, judeţul Călăraşi. 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Călăraşi, str. 
Bucureşti, nr. 106, telefon 0242311947, e-mail trcl@just.ro. 

Primăria Independenţa

ANUNŢ PUBLIC

Centrul Judeţean de Creaţie şi Cultură Călăraşi, instituţie îşi pierde cunoştinţa în urma unei încăierări cu un hoţ şi 
subordonată Consiliului Judeţean Călăraşi, vă invită la se trezeşte că viaţa ei anostă a devenit ceea ce detesta 
film. Puteţi viziona Scoob – 2D (variantă dublată), după cel mai mult: o comedie romantică strălucitoare şi plină 
cum urmează: de clişee.

7 mai 2021  | Ora 12:30
8 – 9 mai 2021 | Orele 10:00 şi 12:30 Centrul Judeţean de Creaţie şi Cultură Călăraşi, instituţie 

subordonată Consiliului Judeţean Călăraşi, vă invită la Scoob – 2D (variantă dublată) film. Puteţi viziona Femeia Fantastică 1984 – 2D, după 
Regia: Tony Cervone cum urmează:
Voci: Mark Wahlberg, Amanda Seyfried, Zac Efron, Gina 4 – 13 mai 2021 | Ora: 18:00 
Rodriguez, Will Forte, Frank Welker. Luni, filmul nu va fi proiectat.
Gen film: Animaţie; Durata: 93 minute; Rating: AG Femeia Fantastică 1984 – 2D Aceasta este prima aventură animată de lungă durată a 

Regia: Patty Jenkinslui Scooby-Doo care dezvăluie modul în care el şi cel mai 
bun prieten al său, Shaggy, au devenit doi dintre cei mai Cu: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig
iubiţi demascatori de rău făcători din lume. Povestea ne Gen film: Acţiune, Aventuri, Fantastic; Durata: 151 
duce înapoi la locul în care totul a început atunci când un minute; Rating: AP 12
tânăr pe nume Shaggy se întâlneşte pentru prima dată cu Diana Prince trăieşte în linişte printre muritori în perioada 
Scooby şi fac echipă cu Velma, Daphne şi Fred pentru a vibrantă a anilor 1980 – o perioadă a excesului în care 
lansa Echipa Misterelor. ţelul e să ai tot. Deşi şi-a recăpătat complet puterile, ea îşi 

ţine identitatea ascunsă lucrând drept curator pentru 
Centrul Judeţean de Creaţie şi Cultură Călăraşi, instituţie artefacte antice. Însă curând, Diana trebuie să se lupte cu 
subordonată Consiliului Judeţean Călăraşi, vă invită la un coleg de muncă şi un om de afaceri, a cărui dorinţă de 
film. Puteţi viziona Cât romantism! – 2D, după cum bogăţie extremă trimite lumea pe o cale de distrugere, 
urmează: după ce un artefact antic care acordă dorinţe dispare.

23 – 29 aprilie 2021 | Ora 18:00 
Luni, filmul nu va fi proiectat Purtarea măştii este obligatorie în incinta 

Cinematografului iar sala se va ocupa la o capacitate de Cât romantism! – 2D maxim 50% când rata de incidenţă Covid-19 pe municipiu 
Regia: Todd Strauss-Schulson este sub 1,5 la mia de locuitori, şi până la 30% când rata 

de incidenţă Covid-19 pe municipiu este între 1,5 şi 3 la Cu: Rebel Wilson, Liam Hemsworth, Adam Devine, 
mia de locuitori.Priyanka Chopra

Gen film: Comedie, Fantastic, Romantic, Dragoste; 
Durata: 88 minute; Rating: AP 12 PROGRAM CASIERIE
Natalie (Rebel Wilson) e arhitectă în New York. Deşi îşi dă 

Marţi – Joi: 16.00 - 21.00
silinţa la locul de muncă pentru a se remarca, de obicei i 

Vineri: 12.30 – 21.00se cere să aducă cafeaua şi gustările, nu să proiecteze 
Sâmbătă – Duminică: 9.00 – 21.00zgârie-nori. 
Luni, cinematograful este închis.Colac peste pupăză, Natalie, cinică în privinţa dragostei, 

CINEMA 3D/2D Centrul Judeţean de Creaţie şi Cultură Călăraşi
Program Cinema 3D / 2D Călăraşi

de la ora 15.00.

Dunărea Călăraşi – U Craiova 1948 1-1
Au marcat: Ariel Lopez 50′ / Andrea Compagno 80′
Dunărea Călăraşi: 12. Răzvan Began – 6. Kamil Wiktorski, 20. Bogdan 
Şandru, 14. Ariel Lopez – 2. Andrei  Rus, 5. Cristian Puşcaş, 17. Alin 
Cârstocea, 11. Sandro Djuric (28. Charles Acolatse 65′), 18. Robert 
Sălceanu – 10. Saifeddine Alami (90. Bodo Kanda 78′), 26. Cristi Bud (19. 
Valentin Alexandru 57′)
Rezerve: 33. Ionuţ Alexandru – 8. Marius Fotescu, 22. Ionuţ Sîrbu, 3. 
Ionuţ Ţenea, 70. Alexandru Ciucur, 28. Costin Petre
Antrenor: Cristian Pustai
U Craiova 1947: 21. Mario Enache – 20. Alexandru Gîţ, 23. Costinel 
Gugu, 44. Denis Ispas, 5. Jeremy Huyghebaert – 18. Călin Cristea – 99. Arena Ion Comşa a găzduit luni după-amiază ultima partidă 
Andrei Ciolacu (2. Radu Negru 78′), 8. Dragoş Albu, 24. William Baeten din cadrul rundei a 5-a a play-off-ului ligii a 2-a, Dunărea – U 
(19. Marian Anghelina 46′), 92. Adrian Voicu (77. Valentin Munteanu 

Craiova 1948, echipele care au terminat sezonul regular pe 60′) – 33. Andrea Compagno
primele 2 locuri, la o diferenţă de un punct. Rezerve: 1. Sorin Mogoşanu – 15. AQlexandru Blidar, 16. Vlad Pop, 30. 
Oaspeţii au venit în oraşul de la malul Borcei să obţină toate cele 3 Marian Stoenac, 76. Arsene Luboya, 78. Abdelaye Diakite
puncte forţând încă din start deschiderea scorului. În minutul 20, Antrenor: Eugen Trică
Andrea Compagno reia cu capul, aproape de linia de 6 metri, puţin 

Arbitri: Horial Mladinovici - Vlad Bârleanu şi Mihăiţă Necula (Bucureşti); 
peste bara transversală trecându-şi în cont prima mare ocazie. Finalul 

Rezervă: Eduard Ioniţă (Galaţi); Observatori: Silviu Crângaşu (Ploieşti) şi 
primei părţi aparţine gazdele care se mută în jumătatea adversă punând 

Petre Badea (Tulcea).
presiune pe reduta condusă de Costinel Gugu.

 n Etapa 5 | RezultateJocul se animă şi mai mult în repriza secundă finalizată cu câte o reuşită 
ASU Poli – FK Csikszereda 0-1de ambele părţi. În minutul 55, Dunărea înscrie prin Ariel Lopez care a 

marcat un gol spectaculos! De la circa 28 de metri, fundaşul spaniolo – A marcat: M. Schieb (14)
uruguayan câştigă balonul din faţa lui Compagno şi şutează perfect, FC Rapid – CS Mioveni 1-1
aproape de vinclul din stânga, nicio şansă pentru portarul oltenilor, A marcat: C. Hlistei (43) / B. Rusu (82)
Mario Enache. Dunărea Călăraşi – U Craiova 1948  1-1
Craiova se înfurie şi reia ofensiva la poarta lui Betan însă tot Dunărea e Au marcat: A. Lopez 50′ / A. Compagno 80′
aproape de gol. În minutul 75, Alami, scăpat spre buturile lui Enache 
încearcă un lob însă nu reuşeşte execuţia şi portarul reuşeşte să reţină 
balonul. 1. U Craiova 5 3 2 0 5-2 46
Egalarea survine în minutul 80. Uriaşul italian din avanposturi, Andrea 2. FC Rapid 5 3 1 1 8-4 43
Compagno reia cu capul, din 6 metri, de lângă Wiktorski, cornerul 3. CS Mioveni 5 2 3 0 10-2 42
executat de Călin Cristea. 1-1, rezultat cu care se va încheia şi duelul 4. Dunărea 5 1 2 2 5-11 39
deşi oltenii şi-au mai trecut în cont şi ocaziile punctate de R. Negru (81), 

5. FK Csikszereda 5 1 1 3 3-5 36
Anghelina (88, 90+3) şi A. Compagno (90+4).

6. ASU Poli 5 0 1 4 1-8 33
Dunărea încheie prima parte a play-off-ului pe 4 cu 39 de puncte, 

 n Etapa 6bilanţul la capătul celor 5 partide însemnând 1 victorie, 2 egaluri şi tot 
atâtea eşecuri, golaveraj, 5-11. Vineri, 30 aprilie: Ora 15.00 ASU Poli – Dunărea Călăraşi; Ora 20.00 U 
Etapa viitoare, elevii lui Pustai vor evolua la Timişoara cu ultima clasată, Craiova 1948 – CS Mioveni. Sâmbătă, 1 mai: Ora 20.00 FC Rapid – FK 
ASU Poli, în tur scorul fiind alb, 0-0. Meciul va avea loc vineri, 30 aprilie, Csikszereda

 n Clasament 

Primăriile PSD, doar 21 la număr, au încasat câte 102.000 Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, Scandalul declanşat de stafful PNL Călăraşi cu 
lei (incluzând aici şi primăria Călăraşi, deşi în septembrie pentru unele unități / subdiviziuni administrativ -privire la repartizarea discreţionară, de către 
când la conducere se afla răposatul, primise 5 milioane de teritorialepreşedintele CJ, Vasile Iliuţă, a sumelor din lei, adică 50 de miliarde de lei vechi!). Articolul 1. Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din fondul constituit la dispoziţia Consiliului Spre aducere aminte zgomotoşilor de azi, primăriile taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

Judeţean Călăraşi, în procent de 6% din Frumuşani, Fundulea, Perişoru, Roseţi, Valea Argovei şi locale pe anul 2020 cu suma de 876.397 mii lei din Fondul 
impozitul pe venit estimat a fi încasat Vâlcelele n-au primit nici un leu. Doar pentru că sunt de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 

conduse de aleşi PSD! bugetul de stat pe anul 2020, și alocarea acesteia (27.134.000 lei) a fost recent amplificat.
bugetelor locale ale unităților / subdiviziunilor Ca să n-o mai lungim, ideea e simplă. Când împărţirea a 

De data asta în ring au intrat şi doi primari liberali, ba chiar administrativ-teritoriale prevăzute în anexele nr. 1 și 2, fost făcută de Orban sau Ciucă, cum s-a întâmplat anul 
3, avându-l în vedere şi pe edilul oraşului Budeşti care deşi care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru trecut, a fost în regulă. Ba chiar, foarte bine! Când alocarea 
a câştigat mandatul sub sigla PPU-sl tot gravitează în jurul finanțarea cheltuielilor de funcționare până la sfârșitul unei sume...iluzorii o face Iliuţă, e nenorocire! 
PNL, partid din care a plecat înainte de locale pentru că nu anului 2020, precum și pentru finanțarea cheltuielilor Păi e frumos aşa stimabililor? 
şi-l dorea în calitate de candidat. În esenţă, toţi 3 au necesare asigurării activității de asistență socială și de 

Şi mai e ceva. Dacă în 2020, PSD n-a atacat la instanţa de insistat pentru împărţirea echitabilă a sumei mai sus- protecție a copilului, pentru luna noiembrie 2020.
contencios hotărârile Guvernului, de data asta, la Călăraşi, menţionate, susţinând că au o grămadă de proiecte Județul Călărași – 14.997.000 leiliberalii l-au pus pe prefectul uns de ei să atace HCJ, propuse pentru finanţare şi au nevoie de bani ca de aer. 465 mii lei (17 UAT-uri, toate PNL): Oltenița, Alexandru provocând momentan suspendarea acesteia. Adică nimeni 

Ba mai mult, în aceeaşi conferinţă de presă, preşedintele Odobescu, Belciugatele, Chiselet, Dichiseni, Dor Mărunt, nu va primi nici un leu din sumele stabilite în Anexa care i-a 
interimar al PNL Călăraşi, dl. Emil Dumitru a prezentat şi un Dorobanțu, Frăsinet, Jegălia, Lehliu, Nicolae Bălcescu, scos din minţi pe Dumitru&Co. Aşa procedează marile 
amendament redactat de colegul său, George Chiriţă, Plătărești, Sohatu, Spanțov, Ștefan cel Mare, Ulmu, Unirea.spirite democratice!
consilier judeţean care a pledat şi el pentru echitate. 450 mii lei (10 UAT-uri, toate PNL): Lehliu Gară, Borcea, Hotărârea nr. 758 din 10 septembrie 2020 privind „Scopul final", susţine fosta glorie pesedistă, „este Cuza Vodă, Dragalina, Luica, Mitreni, Modelu, Radovanu, alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la bunăstarea tuturor cetăţenilor din judeţul Călăraşi, scop Șoldanu, Tămădău Mare.dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul care poate fi atins inclusiv prin împărţirea sumelor 

2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale 450 mii lei (1 UAT): Budești (localitate condusă de un arătate mai sus în mod echitabil UAT-urilor judeţului 
primar de la PPU-sl dar care nu și-a ascuns în campania de Articolul 1 Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din Călăraşi." Mirobolant!
la parlamentare simpatia pentru PNL și candidații susținuți taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

Şi el, şi Emil Dumitru şi primarii au, desigur, dreptate pe de acest partid.locale pe anul 2020 cu suma de 1.339.978 mii lei din 
care din păcate au ezitat s-o susţină şi anul trecut atunci Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, 102 mii lei (21 UAT-uri, toate PSD): Călărași, Căscioarele, când Guvernul PNL, în două rânduri, la interval de 3 luni, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, și alocarea Chirnogi, Ciocănești, Crivăț, Curcani, Dragoș Vodă, Fundeni, împărţea banii din fondul de rezervă cu dedicaţie, acesteia bugetelor locale ale unităților administrativ- Gălbinași, Grădiștea, Gurbănești, Ileana, Independența, prioritate având primăriile conduse de profesioniştii teritoriale, potrivit anexei care face parte integrantă din Lupșanu, Mânăstirea, Nana, Sărulești, Ștefan Vodă, liberali. Cum se spune, atunci le convenea pe deplin prezenta hotărâre, pentru plata cheltuielilor curente și de Ulmeni, Vasilați, Vlad Țepeș.situaţia! capital. Lipsesc:  Frumușani, Fundulea, Perișoru, Roseți, Valea 
Dar să „vorbim" pe documente şi nu pe...vorbe.

Județul Călărași Argovei, Vâlcelele (toate PSD)
Pe 10 septembrie 2020, Prin HG 758, premierul de atunci, Ce sume au încasat direct de la Guvern în 2020 primăriile Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Călărași nr. 
Ludovic Orban, aloca din fondul de rezervă bugetară la PNL care figurează cu 0 lei în Anexa din Hotărârea privind 6518/2020, au fost transmise proiectul de hotărâre a 
dispoziţia Guvernului suma totală de 1.339.978.000 lei repartizarea sumelor din fondul constituit la dispoziţia Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei 
pentru unele unităţi administrativ – teritoriale, judeţului Consiliului Judeţean Călăraşi, în procent de 6% din sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
Călăraşi revenindu-i 30,4 milioane lei. Primăriile conduse impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Judeţului Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, 
de liberali (31, la număr) au primit sume cuprinse între Călăraşi, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul pentru unele unități administrativ-teritoriale din județul 
580.000 lei şi 5.000.000 lei în vreme ce UAT-urile conduse 2021 şi estimări pentru anii 2022-2024Călărași, pentru plata cheltuielilor curente și de capital. 
de PSD (23, la număr) câte 250.000 lei. 

Oraş Lehliu Gară: 650.000 lei + 450.000 lei. Total: Județul Călărași: 30.400.000 lei
Orban, om politic de talie planetară, onest, cumpătat nu 1.100.000 lei5.000.000 lei (1 UAT, de la PNL) Călărașidorea atunci dezvoltarea echilibrată a tuturor 

Dor Mărunt: 650.000 lei + 465.000 lei. Total: 1.115.000 lei900.000 lei (1 UAT, PSD) Oltenițacomunităţilor locale din Românie şi implicit şi din judeţul 
Borcea: 650.000 lei + 450.000 lei. Total: 1.100.000 lei780.000 lei (1 UAT, PNL) DichiseniCălăraşi? Nuuuuuu! Sumele, să nu ne mai ascundem după 
Radovanu: 650.000 lei + 450.000 lei. Total: 1.100.000 leidegete, au însemnat de fapt un soi de mită alocată de 650.000 lei (10 UAT-uri, toate PNL) Lehliu Gară, Borcea, 

boss-ul PNL şi al Guvernului primarilor ca să nu fugă spre Dor Mărunt, Dragalina, Grădiștea, Jegălia, Modelu, Jegălia: 650.000 lei + 465.000 lei. Total: 1.115.000 lei
alte partide politice. Fix în cot l-a durut pe Şică Mandolină Plătărești, Radovanu, Spanțov Dragalina: 650.000 lei + 450.000 lei. Total: 1.100.000 lei
că cetăţenii din Dragoş Vodă, Fundeni ori Gălbinaşi nu-s la 580.000 lei (19 UAT-uri, toate PNL) Alexandru Odobescu, Lehliu: 580.000 lei + 450.000 lei. Total: 1.030.000 lei
fel de egali precum cei din Lehliu Gară, Borcea sau Dor Belciugatele, Căscioarele, Chirnogi, Chiselet, Ciocănești, Tămădău Mare: 580.000 lei + 450.000 lei. Total: 1.030.000 Mărunt. Crivăț, Dorobanțu, Frumușani, Independența, Lehliu, Luica, lei
Mai departe. Șoldanu, Ștefan cel Mare, Ștefan Vodă, Tămădău Mare, 

Nicolae Bălcescu: 250.000 lei (sept PSD) + 465.000 lei (dec. Ulmeni, Ulmu, Vlad ȚepeșPe 17 decembrie 2020, deci după alegerile parlamentare PNL). Total: 715.000 lei
500.000 lei (2 UAT-uri, ambele PSD) Budești, Funduleaalte daruri de la Guvern. De data asta de la premierul 

Budeşti: 500.000 lei (sept. PSD) + 450.000 lei (dec. PNL). 
interimar Nicolae Ciucă, din pixul său fiind alocată din 250.000 lei (20 UAT-uri, toate PSD) Cuza Vodă, Dragoș Total: 950.000 lei
fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului suma Vodă, Frăsinet, Fundeni, Gălbinași, Gurbănești, Ileana, 

Ce sume au încasat în 2020, de la Guvernul PNL, în baza de 867.397.000 lei pentru unele unităţi administrativ Lupșanu, Mânăstirea, Mitreni, Nana, Nicolae Bălcescu, 
HG-urilor menţionate mai sus, localităţile hulite acum de teritoriale. Perișoru, Roseți, Sărulești, Sohatu, Unirea, Valea Argovei, 
Emil DumitruVasilați, VâlceleleJudeţul Călăraşi a fost cadorisit cu suma de 14.997.000 lei 
Gurbăneşti: 250.000 lei + 102.000 lei. Total: 352.000 lei200.000 lei (1) Curcanişi de data asta, primăriile PNL fiind favorizate. Cele 27 de 
Vâlcelele: 250.000 lei + 0 lei. Total: 250.000 leiUAT-uri conduse de liberali au primit câte 465.000 lei (17 la Hotărârea nr. 1100 / 17.12. 2020 privind alocarea unei 

număr!) respectiv câte 450.000 lei (10, la număr). Săruleşti: 250.000 lei + 102.000 lei. Total: 352.000 lei.sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

Convocaţi luni, 12 aprilie, în şedinţă 
extraordinară, consilierii locali au adoptat, în 
unanimitate, Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bugetului propriu al municipiului 
Călăraşi pe anul 2021 şi estimările pentru 
anii 2022-2024.

În conformitate cu prevederile Legii nr.15 / 
2021 a Bugetului de stat pe anul 2021 şi a 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, de respectare a principiului 
echilibrului bugetar, a fost fundamentat 
bugetul anului 2021, atât la partea de 
venituri cât şi la partea de cheltuieli, în sumă 
totală de 142.141.000 lei, incluzând aici şi 
suma de 2.200.000 lei, repartizată luni de 
Consiliul Judeţean Călăraşi din cota de 6% 
din impozitul pe venit estimat a fi încasat la 
bugetul de stat, reprezentând cofinanţare 
proiecte de infrastructură, programe de 
dezvoltare locală şi cheltuieli de funcţionare 
care nu pot fi finanţate din venituri proprii.

Pentru Secţiunea de funcţionare, bugetul 
alocat este de 138.172.000 lei din care:

- Salarii: 64.836.000 lei (46,92% din total 
buget)

- Bunuri şi servicii: 42.744.000 lei (30,93%)

- Asistenţă socială: 14.148.000 lei (10,24%)

- Tineret, sport, religie, acţiuni culturale: 
1.472.000 lei (1,06%)

- Subvenţii transport public local: 1.800.000 
lei (1,30%)

- Investiţii (inclusiv proiecte): 6.408.000 lei 
(4,63%)

- Rambursări rate şi dobânzi credite: 
4.283.000 lei (3,07%)

- Fond de rezervă: 1.400.000 lei (1,01%)

- Alte cheltuieli: 1.081.000 lei (0,78%)

Pentru Secţiunea de dezvoltare, bugetul 
este de 3.969.000 lei, reprezentând venituri 
proprii, în sumă de 1.769.000 lei şi fonduri 
repartizate de Consiliul Judeţean din cota de 
6% din impozitul pe venit, în cuantum de 
2.200.000 lei, la care se adaugă şi 
excedentul bugetar rezultat la finalul anului 
2020, în sumă de 4.073.000 lei.

Programul de investiţii publice pe anul 2021 
va beneficia de o finanţare totală de 
32.496.000 lei ce va fi asigurată din 
următoarele surse:

- Venituri proprii: 8.608.000 lei

- Excedent bugetar: 4.703.000 lei

- Împrumut bancar (CEC Bank): 19.810.000 
lei.

Bugetul propriu al municipiului aprobat pe 
cele două secţiuni se prezintă astfel:

- Secţiunea de funcţionare: 138.172.000 lei 
la venituri şi respectiv 133.528.000 lei la 
cheltuieli

- Secţiunea de dezvoltare: 5.842.000 lei la 
venituri şi 12.686.000 lei la cheltuieli

Deficitul secţiunii de dezvoltare, în cuantum 
de 4.644.000 lei se va acoperi din excedentul 
secţiunii de funcţionare, în sumă de 
4.644.000 lei.

Prin includerea excedentului bugetar rezultat 
la finele anului trecut, în sumă de 4.073.000 
lei, bugetul propriu al municipiului pe anul 
2021 este estimat la 146.214.000 lei.

Consilierii locali au mai aprobat în plenul 
şedinţei extraordinare:

- Bugetele instituţiilor finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii de la bugetul propriu al 
municipiului Călăraşi, pe anul 2021, în 
valoare de 3.202.000 lei precum şi  
estimările pentru anii 2022-2024.

- Bugetul creditelor interne în sumă de 
19.810.000 lei, pentru obiectivele de 
investiţii finantaţe din credit.

- Programul anual al achiziţiilor publice 
aferent anului 2021.

- Anexa care cuprinde numărul de personal şi 
fondul de salarii al U.A.T.- Municipiul 
Călăraşi.

n Primăria Călăraşi

Bugetul a fost 
aprobat!

n Liga a 2-a | Play-off | Et. 5

La un pas de surpriză: Dunărea - „FC U“ 1-1!

Liberalii vor egalitate dar nu pentru... pesedişti!
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