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Terenul nu este al Fundaţiei de Tineret, a 
declarat preşedintele CJ Călăraşi, Vasile 
Iliuţă care a explicat că fundaţia nu are 
drept de proprietate asupra imobilului 
conform prevederilor legale în vedere.
“Fundaţia nu are drept de proprietate. 
La acest moment, aplicarea legii 18, a 
legii 1 şi a legii 247 nu are fundament 
pentru Fundaţia de Tineret. În afară de o 
aprobare de Consiliu Local care nu e 
valabilă. Ar fi trebuit, pe fond funciar să i 
se atribuie teren dacă avea drepturi. Să 
facă dovada constituirii sau reconstituirii 
dreptului de proprietate. Acea hotărâre 
de Consiliu Local e ilegală.
S-a prezentat un document prin care 
Consiliul Local de la acea dată, 1993, 
1994 a atribuit fundaţiei o suprafaţă de 
teren din Parcul Dumbrava. Demersurile 
viitoare însă n-au mai fost făcute. De la care este astăzi poziţia administraţiei preşedintele Fundaţiei), să avem 
aprobarea respectivă, trebuia să facă faţă de cetăţeni care, poate, de bună colaborare dar el fuge cu hârtiile, fuge 
demersurile să obţină constituirea credinţă au construit, crezând că actele de răspundere. Nu a vrut să depună nici 
dreptului de proprietate. Fundaţia n-a pe care le pun la dispoziţie sunt legale. un document până la ora actuală.. Cred 
mai făcut demersurile. E clar, nu e în Neavând un act legal, trebuie să găsim o că o să fugim cu legea după el. O să-l 
Registrul OCPI care să definească dreptul formă. Concesiunea iar Primăria să le invităm să depună actele. Noi facem 
de proprietate, n-a trecut prin Comisia pună la dispoziţie prin licitaţie terenul dovada că le-am cerut în scris la adresa 
Judeţeană, n-a trecut prin Comisia sau vânzarea terenului. Sau alte forme pe care o are CJ, să vină să depună 
Locală de atribuire sau constituire a pentru a pune legalitate în acea zonă. statutul şi tot ce înseamnă modul de 
dreptului de proprietate. Acea fundaţie Dar nu mai puţin s-o lăsăm organizare şi de funcţionare precum şi 
nu are niciun drept de proprietate neimpozitată, taxată pentru că azi acei toate deciziile pe care le-a luat în 
asupra terenului!”, a susţinut Iliuţă care a cetăţeni nu pot să se branşeze la curent numele Consiliului Judeţean până astăzi. 
mai adăugat că Primăria municipiului în mod corect. S-au branşat sub diverse Încercăm să găsim o formulă legală prin 
reşedinţă de judeţ va evalua situaţia şi forme, prin fundaţie, care nu sunt executor, prin tot ce ne permite legea ca 
speră într-o rezolvare odată cu suficient de legale.”, a mai precizat să obţinem acele documente.”, a conchis 
elaborarea PUG-ului. “Primăria a evitat preşedintele Vasile Iliuţă care a liderul CJ Călăraşi
să ia decizii până astăzi. Sunt mulţi recunoscut că nici până astăzi n-a reuşit “În mandatul 2021-2024 vom lua 
cetăţeni încurcaţi, care sunt cu hotărâri să finalizeze procesul de desemnare a decizia să punem acea zonă în 
judecătoreşti, şi-au câştigat drepturi...De reprezentanţilor Consiliului Judeţean în legalitate. Analizăm toate posibilităţile 
aceea Primăria, după cum a spus şi dl structura de conducere a Fundaţiei. “La prin noul PUG care se va realiza pe 
administrator public, va face o evaluare teritoriul municipiului Călăraşi”acest moment, nu i-am desemnat pentru 
care trebuie să fie corectă. Să vedem că am încercat să-l căutăm (n.r. Vasile Iliuţă, preşedinte CJ Călăraşi

PSD Călăraşi a stabilit candidaţii care vor 
reprezenta partidul la alegerile parţiale din 27 
iunie, pentru funcţia de primar în localităţile 
Frumuşani şi Cuza Vodă. Anunţul a fost făcut 
joia trecută de preşedintele interimar, Vasile 
Iliuţă 

“Am desemnat candidaţii în cele două localităţi. Pentru 
comuna Frumuşani, dl Bălan Florin iar pentru comuna 
Cuza Vodă, dl Vlăsceanu Marian. În perioada de 
precampanie urmează să lansăm candidaţii după care ne 
vom pregăti să câştigăm aceste două localităţi care vor 
intra în portofoliul PSD”, a susţinut într-o conferinţă de 
presă, Vasile Iliuţă.
Florin Bălan (50 de ani) ocupă în acest moment funcţia de 
şef serviciu ANAF Budeşti, acolo unde activează din 2014. 
Fermier, Marian Vlăsceanu este fiul liderul organizaţiei 
locale, Vasile Vlăsceanu, în prezent consilier local.
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Parcul Dumbrava din municipiul Călăraşi ar putea fi 
reabilitat şi modernizat cu fonduri europene care vor fi 
alocate prin viitorul Plan Naţional de Rezilienţă şi 
Recuperare (PNRR), apreciază primarul Marius Dulce.

„Am făcut o primă evaluare, investiţia se ridică la o 
sumă destul de mare. Din ce „poveşti” s-au auzit ca să 
spunem aşa cu acest PNRR, există posibilitatea să fie 
finanţat. Noi suntem pregătiţi. În momentul în care se 
va deschide o finanţare pe PNRR, pe zona de amenajare 
parcuri, gândim să construim un parc modern, cu tartan 
turnat, pe categorii de vârstă. Încercăm să găsim surse 
de finanţare pentru amenajarea de locuri de joacă pe 
timp de iarnă, locaţii acoperite, astfel încât copiii să 
aibă unde să se joace în condiţii decente.”, a declarat 
recent Dulce care a mai adăugat că locaţia ar putea 
suferi îmbunătăţiri. „Dacă mă întrebaţi pe mine, eu n-aş 
mai ţine fântâna, cea cu vopsea albastră, din Parcul 
Dumbrava. Am discutat, totul depinde de banii pe care-
i avem la dispoziţie. Aş propune să construim un skate 
park acolo şi dăm o altă utilitate bazinului de la 
cascadă. Să vedem în ce măsură reuşim să concesionăm 
acel spaţiu care să „găzduiască” un lac cu hidrobicilete 
doar pentru cei mici.”

Nu mai puţin de 4 obiective de investiţii 
figurează pe lista sinteză a subprogramele 
pe care Compania Naţională de Investiţii 
S.A.(CNI) le implementează. În acest sens, 
Primăria municipiului Călăraşi a predat 
deja către CNI documentaţiile tehnico-
economice aferente acestor obiective, 
unul dintre acestea fiind “Modernizare 
străzi în cartierul Mircea Vodă municipiul 
Călăraşi - Lot 2”. E vorba de reabilitarea şi 
modernizarea a 15 străzi din acest cartier, 
valoarea investiţiei, aflată în atenţia 
primarului Marius Dulce, fiind estimată la 
peste 13 milioane de lei.
“Am spus-o în ultima conferinţă de 
presă, o spun şi aici, la fel de răspicat că 
nu i-am uitat pe cetăţenii care locuiesc în 
Cartierul Mircea Vodă. Ştiu foarte bine cu 
ce probleme de infrastructură stradală şi 
pietonală se confruntă. Figurăm pe listă 

Subprogram: Alte obiectiveStrada G-ral C-tin Pantazi; Strada Aleea sinteză, cu toate documentele conforme, 
Canalului; Strada Prel. Luceafărului ; Realizare şi modernizare în PT - Sediul verificate, la Compania Naţională de 
Strada Pescaruş; Strada Luceafărului; Poliţiei LocaleInvestiţii (CNI) cu obiectivul de investiţii 
Strada Sulfinei; Strada Macului; Strada Subprogram: Săli de cinema„Modernizare străzi în cartierul Mircea 
Muşeţelului Tronson I; Strada Muşeţelului Vodă - Lot 2.””, a declarat Dulce care a Reabilitare clădire publică - Cinema 
Tronson II; Strada Prel. Mihai Viteazul; mai adăugat că mizează pe sprjinul Victoria
Strada Prel. Panduri; Strada Ciocârliei; tuturor parlamentarilor călărăşeni pentru Obiectivele menţionate mai sus se află pe 
Strada Digului; Strada Panduri; Strada ca investiţia să fie aprobată de board-ul Lista Sinteză, în stadiul de analiză 
ZăvoiuluiCNI. Există şi varianta de rezervă în cazul documentaţii. Valoarea totală a 
În urma implementării investiţiei, se vor în care proiectul va fi respins de la investiţiilor este de circa 26 de milioane 
moderniza 8.034.28 m de stradă, o finanţare de CNI şi anume bugetul local. de lei
suprafaţă a părţii carosabile de 54.065mp “Sperăm ca toate forţele politice din Conform cadrului legal de derulare a 
şi se vor executa 24.945mp de trotuare. Călăraşi să ne sprijine în obţinerea Programului Naţional de Construcţii de 
Vor fi aduse la cotă 89 cămine, 5 guri de finanţării acestui obiectiv care vizează Interes Public sau Social, OG 25/2001 cu 
scurgere, vor fi înfiinţate 181 de noi guri restul străzilor rămase de asfaltat. Dacă modificările şi completările ulterioare, 
de scurgere, se vor realiza G.N. în număr nu se va întâmpla acest lucru, atunci vom introducerea pe lista sinteză a 
de 337 şi se vor aduce la cotă 703 buc. bugeta realizarea acestor lucrări cu subprogramelor pe care CNI le 
hidranţi /cămine apometru.resurse proprii. La fel vom proceda şi cu implementează reprezintă etapa 

str. M. Kogălniceanu, respectiv B-dul 1 Obiective de investiţii aflate pe lista preliminară privind promovarea spre 
Mai, obiective care se află de asemenea sinteză şi a căror documentaţii tehnico – finanţare. Asigurarea finanţării de noi 
în atenţia CNI. De aceea, dragi călărăşeni, economice au fost predate CNI de obiective de investiţii se realizează numai 
vă solicit să mai aveţi puţină răbdare!”, a Primăria Municipiului Călăraşi în corelare cu alocaţiile bugetare 
conchis primarul Marius Dulce. Subprogram: Drumuri de interes local şi disponibile anual. Date specifice cu privire 
Modernizare străzi în cartierul Mircea drumuri de interes judeţean          la valoarea investiţiei, durata de realizare, 
Vodă municipiul Călăraşi - Lot 2 Strada M. Kogălniceanu şi B-dul 1 Mai din etc. nu pot fi cunoscute decât după 
Valoarea totală estimativă a investiţiei: municipiul Călăraşi, jud. Călăraşi aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
13.195.084,84 lei (fără TVA). şi finalizarea procedurilor de achiziţie Modernizare străzi în cartierul Mircea 

publică pentru fiecare obiectiv in parte.Lotul 2 cuprinde următoarele străzi: Vodă municipiul Călăraşi - Lot 2

“Am făcut și facem în continuare fel de Relaţiile dintre Consiliul Judeţean și 
fel de întâlniri și înţelegeri cu opoziţia. Instituţia Prefectului au devenit 
Vedeţi că în Consiliul Judeţean chiar dacă extrem de tensionate, odată cu 
revenim și le repunem pe ordinea de zi, instalarea în funcţia de prefect a lui 
avem discuţii în comisii, cu toate acestea, 

Valentin Barbu, candidatul susţinut în ședinţele de Consiliu, ori se abţin, ori 
de PNL pentru șefia CJ, la localele sunt împotrivă. Chiar nu înţeleg această 
din septembrie 2020. atitudine pentru că toţi am fost aleși, 

suntem trimiși acolo din partea 
Vicepreședintele Ion Samoilă a “reclamat” cetăţenilor, nu să ne arătăm mușchii și să 
faptul că Prefectura a luat la ţintă Consiliul facem opoziţie de dragul opoziţiei și să parte declară că vor să ne sprijine în 
Judeţean, atacând toate deciziile și facem chestiuni constructive pentru dezvoltarea judeţului dar nu înţeleg ce 
hotărârile emise ceea ce îngreunează judeţ.”, a continuat vicepreședintele sprijină atâta timp cât ne atacă toate 
desfășurarea activităţii. Consiliului Judeţean.hotărârile. Trebuie să se gândească că 
“Am declarat de la început că speram acei 6% nu afectează Consiliul Judeţean Samoilă a mai subliniat că prefectul Barbu 
într-o colaborare fructuoasă cu Instituţia ci UAT-urile. Ne-a atacat o hotărâre, am are mai degrabă o problemă de natură 
Prefectului având în vedere că dl prefect schimbat-o, am dat alta care e și aceasta personală cu fostul său rival din alegeri, 
vine din postura de vicepreședinte al atacată iar instanţa până la acest Vasile Iliuţă și care ar trebui să înceteze. 
Consiliului Judeţean. moment nu a stabilit un termen de “Din păcate, nu e așa. Dar nu ne lăsăm 
Se pare însă că dl prefect a luat la ţintă judecată. bătuţi, noi încercăm să facem funcţionale 
Consiliul Judeţean. În fiecare zi ne trezim Am vorbit cu cabinetul de avocatură pe lucrurile în Consiliul Judeţean. Sperăm să 
cu decizii și hotărâri direct atacate în care l-am angajat, urmează să facem se înţeleagă la un moment dat că nu 
instanţă fără a încerca vreo discuţie sau niște demersuri în instanţă pentru a grăbi facem decât lucruri legale în Consiliul 
înţelegere prealabilă. Nu suntem perfecţi puţin termenele ca să știm ce avem de Judeţean.
dar sunt lucruri pe care putem să le făcut pentru că suntem asaltaţi cu 

Domnul prefect cred că a luat-o personal discutăm, să facem în așa fel fel încât să telefoane și mesaje de la toţi primării că 
cu dl Iliuţă. Nu știu dacă are ceva cu intre într-o normalitate și legalitate, nu le-am blocat aceste sume iar ei nu-și pot 
Consiliul Judeţean dar e clar că-i o să atacăm direct la instanţă pentru că face nici cofinanţări, nici investiţii 

asta nu face decât să blocheze activitatea chestiune personală care ar trebui să propuse pentru dezvoltarea localităţilor.”, 
Consiliului Judeţean, fiind obligaţi să înceteze pentru că dl Vasile Iliuţă a declarat Samoilă care a arătat cu degetul 
dăm alte hotărâri cum s-a și întâmplat cu reprezintă judeţul și se reprezintă pe și spre opoziţia din Consiliu, mai exact 
hotărârea privind repartizarea sumei din dânsul în Consiliul Judeţean”, a conchis spre PNL și USR care se opun cu obstinaţie 
cota de 6%. Chiar nu înţeleg. Pe de o Ion Samoilă.proiectelor de dezvoltare ale judeţului. 

Veşti proaste pentru cei care intenţionează să 
se adreseze justiţiei după ce imobilele pe care 
le-au construit ilegal pe malul stâng al 
Braţului Borcea au început să fie demolate de 
Primăria Municipiului Călăraşi. 

Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă a precizat joi că 
“Hotărârile judecătoreşti sunt lovite de nulitate dacă 
cei din zona Promenda vor încerca acţiuni în instanţă”, 
invocând în acest sens prevederile Legii 50 / 1991 
actualizată privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii. “Primăria s-a acoperit prin Dispoziţia 
primarului Marius Dulce. Conform Legii 50, orice 
construcţie edificată pe domeniul public poate fi 
demolată fără proces, decât în baza unei dispoziţii pe 
care primarul o pune în aplicare prin intermediul unei 
comisii pe care o stabilit-o. Acea comisie e condusă de 
administratorul public, Eduard Grama, căruia noi îi 
mulţumim pentru că duce la îndeplinire dispoziţia 
primarului Marius Dulce ca să putem să continuăm 
dezvoltarea municipiului şi a judeţului şi să ducem mai 
departe proiectele pe care le-am promis călărăşenilor 
că le vom realiza”, a continuat Vasile Iliuţă.

Administratorul public, Eduard Grama a anunţat că 
procesul de demolare a construcţiilor ridicate ilegal se 
va finaliza în două săptămâni urmând ca terenul să fie 
pus la dispoziţia constructorului pentru demararea 
lucrărilor de execuţie a portului turistic de agrement şi 
ulterior a promenadei. În zonă, nu mai puţin de 57 de 
persoane au deţinut terenuri cu suprafeţe cuprinse 
între 6 şi 984 mp, în baza unor contracte de ocupare 
temporară, în 2020, suma încasată de Primărie din 
închirierea spaţiilor fiind de doar 3.180 lei!

n Consiliul Judeţean Călăraşi

PSD a stabilit candidaţii 
pentru “parţialele” din 27 

iunie în localităţile 
Frumuşani şi Cuza Vodă

V. Iliuţă: Acţiunile lor 
sunt lovite de nulitate!

I. Samoilă: Se pare însă că dl prefect 
a luat la ţintă Consiliul Judeţean

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Vasile Iliuţă: Fundaţia nu are niciun 
drept de proprietate asupra terenului!

Cetăţenii care şi-au construit locuinţe în Parcul Dumbrava ar trebui să aibă motive de îngrijorare. 

Primăria Municipiului Călăraşi, în calitate de Pe această cale aş dori să adresez mulţumiri concordanţă cu statutul istoric al clădirii.
beneficiar, a finalizat implementarea proiectului tuturor celor care, în mai mică sau mai mare Această investiţie vine să completeze peisajul 

măsura au contribuit la realizarea şi cu titlul “DEZVOLTAREA  PATRIMONIULUI urbanistic local, zestrea culturală şi turistică. Sunt 
implementarea proiectului şi au creat motivul CULTURAL PRIN RESTAURAREA de evidenţiat, nu neapărat suma cheltuită cât 
întâlnirii noastre de astăzi. MONUMENTULUI ISTORIC POŞTA VECHE DIN initiaţiva şi munca depusă de a revitaliza oraşul şi 

MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI”, finanţat din Le urez succes în activitate membrilor de a genera bunăstare. Este ştiut faptul că, 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014- Serviciului de patrimoniu local din cadrul pentru a susţine dezvoltarea turismului cultural, 

Primăriei care vor asigura funcţionarea acestui 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului sunt necesare acţiuni concertate de conservare, 
nou obiectiv cultural.urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea restaurare şi punere în valoare a clădirilor cu 

durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de Succes, inspiraţie şi putere de muncă valoare arhitectonică şi istorică, necesare 
investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, personalului Direcţiei de Programe şi Dezvoltare creşterii potenţialului turistic şi atragerii de noi 

Locală care trebuie să transpună în proiecte, în turişti. promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural 
finanţări, o parte dintre  intervenţiile de care şi cultural. Astfel, călărăşenii şi nu numai vor beneficia de 
municipiul nostru are nevoie pentru a oferi o amenajările realizate prin proiect. Acest obiectiv 
viaţă mai bună locuitorilor săi!”, a fost mesajul cultural oferă posibilităţi multiple de petrecere a Valoarea contractului de lucrări este de 
transmis de primarul municipiului Călăraşi, timpului liber, în cadrul atelierelor create aici, 7.608.066,80 lei  (aprox. 1,6 milioane Euro). 
Marius Dulce cu ocazia inaugurării acestui pentru localnici şi turişti, susţinând, totodată, şi Restul valorii reprezintă contracte pentru servicii 
obiectiv cultural. atingerea indicatorului de creştere a numărului de dirigenţie de şantier, asistenţă din partea 

de turişti, prevăzut în proiect.proiectantului, marketing şi promovare, 
Cele 5 ateliere sunt: informare şi publicitate, dotări diverse (IT şi 

mobilier, materiale, etc). În afară de contribuţia - la demisol: atelierul foto-video care prezintă 
de 2%, PMC a mai cheltuit aproximativ 50.000 vechile tehnici (de fotografiere şi filmare) dar şi a 
lei, din bugetul local, pentru achiziţia diverselor tehnicilor moderne de realizare şi manipulare a 
materiale şi a altor dotări care nu au fost eligibile imaginii prin intermediul soft-urilor, dezvoltă 

laser şi a imprimantelor 3D. a fi achiziţionate prin proiect dar care sunt competenţe în manipularea digitală a imaginilor 
necesare funcţionării Centrului Cultural. foto şi video cu ajutorul unui soft specializat; Atelierele de pictură/gravură hârtie/tipografie - 
„Astăzi am reuşit să închidem acest proiect, în aici se produce, se pictează, se imprimă hârtie  - la parter: hub-urile Conectare umană şi 
valoare de 2,52 milioane euro, demarat în 2017, reciclată, chiar de către participanţii la ateliere; Conectare om-maşină fac posibilă conectarea 
care vizează punerea în valoare a monumentului se pot realiza suveniruri diverse cu ajutorul participanţilor la ultimele tehnologii şi la surse de 
istoric POŞTA VECHE, în vederea creşterii presei de gravură, ghilotinei, a presei de carte; informare (biblioteci on-line), asigură dotări 
atractivităţii turistice în municipiul nostru şi în scanerul de carte este folosit la transformarea, în necesare pentru întâlnirea a 10-15 
judeţul Călăraşi, redând circuitului turistic format digital, a informaţiilor cuprinse în arhivele tineri/întâlnire pentru discuţii cu specialişti, 
patrimoniul cultural reabilitat, reprezentat de locale, favorizând accesul la tipărituri care nu ar personalităţi, conducători de organizaţii, ajutând 
acest edificiu, dovadă a identităţii culturale putea fi expuse sau citite datorită vechimii şi a Clădirea, construită la sfârşitul sec. XIX este tinerii să îşi aleagă mai uşor viitoarea carieră; 
locale. stării de conservare. Minitipografia asigură monument istoric, de clasă A, inclus în lista conectarea la ultimele tehnologii şi la biblioteci 

realizarea de flyere de prezentare, invitaţii, monumentelor istorice. Realizarea acestei on-line, utilizarea căştilelor de realitate Centrul oferă un spaţiu inedit în care sunt 
calendare, afişe, chestionare.investiţii locale va genera un impact regional şi augmentată şi dronă; prezentate informaţii privind istoria locurilor şi 

chiar naţional, prin punerea în valoare rezultată oamenilor, oferă oportunităţi pentru - la etaj: atelierul de tradiţii locale care În municipiul Călăraşi, clădirea completează 
din atribuirea destinaţiei de Centru Cultural.dobândirea şi dezvoltarea abilităţilor practice, găzduieşte activităţi diverse (cusături, croitorie, „patrulaterul” format din astfel de clădiri 

participarea la activităţi în cele 5 ateliere. Este Obiectivele avute în vedere la momentul iniţierii împletituri din diverse fibre naturale, gătit, reabilitate, aparţinând aceleiaşi generaţii: 
un proiect pe care şi l-a dorit Primăria Călăraşi, a proiectului au constat în conservarea, construcţii de machete ale caselor demolate şi - Muzeul Municipal Călăraşi;
durat, dar merită, şi de astăzi punem această restaurarea şi valorificarea durabilă a machete de bărci tradiţionle); se pot identifica 

- Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi “bijuterie” la dispoziţia călărăşenilor, cu patrimoniului cultural local, prin lucrări de elementele inedite şi definitorii ale oraşului, 
Patrimoniu Cultural Naţional Călăraşi;precădere a copiilor care-şi pot dezvolta consolidare, conservare, restaurare, dotări putând fi realizate şi multiplicate ca suveniruri cu 
- Palatul Prefecturii Călăraşi.abilităţile în cele 5 ateliere.  interioare şi amenajări expoziţionale, în ajutorul unui laptop, al unui aparat de tăiat cu 

Primarul Ionel Zardova anunţă că o echipă mobilă de 
vaccinare se va afla vineri, 4 iunie, în comuna Ştefan Vodă 
pentru vaccinarea atât a persoanelor care au primit prima 
doză şi care trebuie să facă rapelul cât şi a celor care 
doresc să facă acum prima doză.
“Vă informăm că în data de 4 iunie 2021, o echipă mobilă 
de vaccinare se va deplasa în localitate pentru a vaccina 
(rapel) cu Moderna.
Persoanele care doresc să se vaccineze împotriva COVID-
19 cu prima doză se pot vaccina şi cu Pfizer.
Locaţia de desfăşurare va fi Căminul cultural, după ora 
12.00. 
Pentru mai multe informaţii vă aşteptăm la sediul 
Primăriei.”, se arată în anunţul semnat de primarul, Ionel 
Zardova

M. Dulce: Nu i-am uitat pe cetăţenii din Cartierul Mircea Vodă. 
Ştiu foarte bine cu ce probleme de infrastructură se confruntă

M. Dulce: Parcul Dumbrava ar 
putea fi reabilitat şi modernizat 

cu fonduri din PNRR

O echipă mobilă de vaccinare 
va fi prezentă vineri, 4 iunie, în 

comuna Ştefan Vodă

Restaurarea monumentului istoric Poşta Veche a fost finalizată
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Terenul nu este al Fundaţiei de Tineret, a 
declarat preşedintele CJ Călăraşi, Vasile 
Iliuţă care a explicat că fundaţia nu are 
drept de proprietate asupra imobilului 
conform prevederilor legale în vedere.
“Fundaţia nu are drept de proprietate. 
La acest moment, aplicarea legii 18, a 
legii 1 şi a legii 247 nu are fundament 
pentru Fundaţia de Tineret. În afară de o 
aprobare de Consiliu Local care nu e 
valabilă. Ar fi trebuit, pe fond funciar să i 
se atribuie teren dacă avea drepturi. Să 
facă dovada constituirii sau reconstituirii 
dreptului de proprietate. Acea hotărâre 
de Consiliu Local e ilegală.
S-a prezentat un document prin care 
Consiliul Local de la acea dată, 1993, 
1994 a atribuit fundaţiei o suprafaţă de 
teren din Parcul Dumbrava. Demersurile 
viitoare însă n-au mai fost făcute. De la care este astăzi poziţia administraţiei preşedintele Fundaţiei), să avem 
aprobarea respectivă, trebuia să facă faţă de cetăţeni care, poate, de bună colaborare dar el fuge cu hârtiile, fuge 
demersurile să obţină constituirea credinţă au construit, crezând că actele de răspundere. Nu a vrut să depună nici 
dreptului de proprietate. Fundaţia n-a pe care le pun la dispoziţie sunt legale. un document până la ora actuală.. Cred 
mai făcut demersurile. E clar, nu e în Neavând un act legal, trebuie să găsim o că o să fugim cu legea după el. O să-l 
Registrul OCPI care să definească dreptul formă. Concesiunea iar Primăria să le invităm să depună actele. Noi facem 
de proprietate, n-a trecut prin Comisia pună la dispoziţie prin licitaţie terenul dovada că le-am cerut în scris la adresa 
Judeţeană, n-a trecut prin Comisia sau vânzarea terenului. Sau alte forme pe care o are CJ, să vină să depună 
Locală de atribuire sau constituire a pentru a pune legalitate în acea zonă. statutul şi tot ce înseamnă modul de 
dreptului de proprietate. Acea fundaţie Dar nu mai puţin s-o lăsăm organizare şi de funcţionare precum şi 
nu are niciun drept de proprietate neimpozitată, taxată pentru că azi acei toate deciziile pe care le-a luat în 
asupra terenului!”, a susţinut Iliuţă care a cetăţeni nu pot să se branşeze la curent numele Consiliului Judeţean până astăzi. 
mai adăugat că Primăria municipiului în mod corect. S-au branşat sub diverse Încercăm să găsim o formulă legală prin 
reşedinţă de judeţ va evalua situaţia şi forme, prin fundaţie, care nu sunt executor, prin tot ce ne permite legea ca 
speră într-o rezolvare odată cu suficient de legale.”, a mai precizat să obţinem acele documente.”, a conchis 
elaborarea PUG-ului. “Primăria a evitat preşedintele Vasile Iliuţă care a liderul CJ Călăraşi
să ia decizii până astăzi. Sunt mulţi recunoscut că nici până astăzi n-a reuşit “În mandatul 2021-2024 vom lua 
cetăţeni încurcaţi, care sunt cu hotărâri să finalizeze procesul de desemnare a decizia să punem acea zonă în 
judecătoreşti, şi-au câştigat drepturi...De reprezentanţilor Consiliului Judeţean în legalitate. Analizăm toate posibilităţile 
aceea Primăria, după cum a spus şi dl structura de conducere a Fundaţiei. “La prin noul PUG care se va realiza pe 
administrator public, va face o evaluare teritoriul municipiului Călăraşi”acest moment, nu i-am desemnat pentru 
care trebuie să fie corectă. Să vedem că am încercat să-l căutăm (n.r. Vasile Iliuţă, preşedinte CJ Călăraşi

PSD Călăraşi a stabilit candidaţii care vor 
reprezenta partidul la alegerile parţiale din 27 
iunie, pentru funcţia de primar în localităţile 
Frumuşani şi Cuza Vodă. Anunţul a fost făcut 
joia trecută de preşedintele interimar, Vasile 
Iliuţă 

“Am desemnat candidaţii în cele două localităţi. Pentru 
comuna Frumuşani, dl Bălan Florin iar pentru comuna 
Cuza Vodă, dl Vlăsceanu Marian. În perioada de 
precampanie urmează să lansăm candidaţii după care ne 
vom pregăti să câştigăm aceste două localităţi care vor 
intra în portofoliul PSD”, a susţinut într-o conferinţă de 
presă, Vasile Iliuţă.
Florin Bălan (50 de ani) ocupă în acest moment funcţia de 
şef serviciu ANAF Budeşti, acolo unde activează din 2014. 
Fermier, Marian Vlăsceanu este fiul liderul organizaţiei 
locale, Vasile Vlăsceanu, în prezent consilier local.
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Parcul Dumbrava din municipiul Călăraşi ar putea fi 
reabilitat şi modernizat cu fonduri europene care vor fi 
alocate prin viitorul Plan Naţional de Rezilienţă şi 
Recuperare (PNRR), apreciază primarul Marius Dulce.

„Am făcut o primă evaluare, investiţia se ridică la o 
sumă destul de mare. Din ce „poveşti” s-au auzit ca să 
spunem aşa cu acest PNRR, există posibilitatea să fie 
finanţat. Noi suntem pregătiţi. În momentul în care se 
va deschide o finanţare pe PNRR, pe zona de amenajare 
parcuri, gândim să construim un parc modern, cu tartan 
turnat, pe categorii de vârstă. Încercăm să găsim surse 
de finanţare pentru amenajarea de locuri de joacă pe 
timp de iarnă, locaţii acoperite, astfel încât copiii să 
aibă unde să se joace în condiţii decente.”, a declarat 
recent Dulce care a mai adăugat că locaţia ar putea 
suferi îmbunătăţiri. „Dacă mă întrebaţi pe mine, eu n-aş 
mai ţine fântâna, cea cu vopsea albastră, din Parcul 
Dumbrava. Am discutat, totul depinde de banii pe care-
i avem la dispoziţie. Aş propune să construim un skate 
park acolo şi dăm o altă utilitate bazinului de la 
cascadă. Să vedem în ce măsură reuşim să concesionăm 
acel spaţiu care să „găzduiască” un lac cu hidrobicilete 
doar pentru cei mici.”

Nu mai puţin de 4 obiective de investiţii 
figurează pe lista sinteză a subprogramele 
pe care Compania Naţională de Investiţii 
S.A.(CNI) le implementează. În acest sens, 
Primăria municipiului Călăraşi a predat 
deja către CNI documentaţiile tehnico-
economice aferente acestor obiective, 
unul dintre acestea fiind “Modernizare 
străzi în cartierul Mircea Vodă municipiul 
Călăraşi - Lot 2”. E vorba de reabilitarea şi 
modernizarea a 15 străzi din acest cartier, 
valoarea investiţiei, aflată în atenţia 
primarului Marius Dulce, fiind estimată la 
peste 13 milioane de lei.
“Am spus-o în ultima conferinţă de 
presă, o spun şi aici, la fel de răspicat că 
nu i-am uitat pe cetăţenii care locuiesc în 
Cartierul Mircea Vodă. Ştiu foarte bine cu 
ce probleme de infrastructură stradală şi 
pietonală se confruntă. Figurăm pe listă 

Subprogram: Alte obiectiveStrada G-ral C-tin Pantazi; Strada Aleea sinteză, cu toate documentele conforme, 
Canalului; Strada Prel. Luceafărului ; Realizare şi modernizare în PT - Sediul verificate, la Compania Naţională de 
Strada Pescaruş; Strada Luceafărului; Poliţiei LocaleInvestiţii (CNI) cu obiectivul de investiţii 
Strada Sulfinei; Strada Macului; Strada Subprogram: Săli de cinema„Modernizare străzi în cartierul Mircea 
Muşeţelului Tronson I; Strada Muşeţelului Vodă - Lot 2.””, a declarat Dulce care a Reabilitare clădire publică - Cinema 
Tronson II; Strada Prel. Mihai Viteazul; mai adăugat că mizează pe sprjinul Victoria
Strada Prel. Panduri; Strada Ciocârliei; tuturor parlamentarilor călărăşeni pentru Obiectivele menţionate mai sus se află pe 
Strada Digului; Strada Panduri; Strada ca investiţia să fie aprobată de board-ul Lista Sinteză, în stadiul de analiză 
ZăvoiuluiCNI. Există şi varianta de rezervă în cazul documentaţii. Valoarea totală a 
În urma implementării investiţiei, se vor în care proiectul va fi respins de la investiţiilor este de circa 26 de milioane 
moderniza 8.034.28 m de stradă, o finanţare de CNI şi anume bugetul local. de lei
suprafaţă a părţii carosabile de 54.065mp “Sperăm ca toate forţele politice din Conform cadrului legal de derulare a 
şi se vor executa 24.945mp de trotuare. Călăraşi să ne sprijine în obţinerea Programului Naţional de Construcţii de 
Vor fi aduse la cotă 89 cămine, 5 guri de finanţării acestui obiectiv care vizează Interes Public sau Social, OG 25/2001 cu 
scurgere, vor fi înfiinţate 181 de noi guri restul străzilor rămase de asfaltat. Dacă modificările şi completările ulterioare, 
de scurgere, se vor realiza G.N. în număr nu se va întâmpla acest lucru, atunci vom introducerea pe lista sinteză a 
de 337 şi se vor aduce la cotă 703 buc. bugeta realizarea acestor lucrări cu subprogramelor pe care CNI le 
hidranţi /cămine apometru.resurse proprii. La fel vom proceda şi cu implementează reprezintă etapa 

str. M. Kogălniceanu, respectiv B-dul 1 Obiective de investiţii aflate pe lista preliminară privind promovarea spre 
Mai, obiective care se află de asemenea sinteză şi a căror documentaţii tehnico – finanţare. Asigurarea finanţării de noi 
în atenţia CNI. De aceea, dragi călărăşeni, economice au fost predate CNI de obiective de investiţii se realizează numai 
vă solicit să mai aveţi puţină răbdare!”, a Primăria Municipiului Călăraşi în corelare cu alocaţiile bugetare 
conchis primarul Marius Dulce. Subprogram: Drumuri de interes local şi disponibile anual. Date specifice cu privire 
Modernizare străzi în cartierul Mircea drumuri de interes judeţean          la valoarea investiţiei, durata de realizare, 
Vodă municipiul Călăraşi - Lot 2 Strada M. Kogălniceanu şi B-dul 1 Mai din etc. nu pot fi cunoscute decât după 
Valoarea totală estimativă a investiţiei: municipiul Călăraşi, jud. Călăraşi aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
13.195.084,84 lei (fără TVA). şi finalizarea procedurilor de achiziţie Modernizare străzi în cartierul Mircea 

publică pentru fiecare obiectiv in parte.Lotul 2 cuprinde următoarele străzi: Vodă municipiul Călăraşi - Lot 2

“Am făcut și facem în continuare fel de Relaţiile dintre Consiliul Judeţean și 
fel de întâlniri și înţelegeri cu opoziţia. Instituţia Prefectului au devenit 
Vedeţi că în Consiliul Judeţean chiar dacă extrem de tensionate, odată cu 
revenim și le repunem pe ordinea de zi, instalarea în funcţia de prefect a lui 
avem discuţii în comisii, cu toate acestea, 

Valentin Barbu, candidatul susţinut în ședinţele de Consiliu, ori se abţin, ori 
de PNL pentru șefia CJ, la localele sunt împotrivă. Chiar nu înţeleg această 
din septembrie 2020. atitudine pentru că toţi am fost aleși, 

suntem trimiși acolo din partea 
Vicepreședintele Ion Samoilă a “reclamat” cetăţenilor, nu să ne arătăm mușchii și să 
faptul că Prefectura a luat la ţintă Consiliul facem opoziţie de dragul opoziţiei și să parte declară că vor să ne sprijine în 
Judeţean, atacând toate deciziile și facem chestiuni constructive pentru dezvoltarea judeţului dar nu înţeleg ce 
hotărârile emise ceea ce îngreunează judeţ.”, a continuat vicepreședintele sprijină atâta timp cât ne atacă toate 
desfășurarea activităţii. Consiliului Judeţean.hotărârile. Trebuie să se gândească că 
“Am declarat de la început că speram acei 6% nu afectează Consiliul Judeţean Samoilă a mai subliniat că prefectul Barbu 
într-o colaborare fructuoasă cu Instituţia ci UAT-urile. Ne-a atacat o hotărâre, am are mai degrabă o problemă de natură 
Prefectului având în vedere că dl prefect schimbat-o, am dat alta care e și aceasta personală cu fostul său rival din alegeri, 
vine din postura de vicepreședinte al atacată iar instanţa până la acest Vasile Iliuţă și care ar trebui să înceteze. 
Consiliului Judeţean. moment nu a stabilit un termen de “Din păcate, nu e așa. Dar nu ne lăsăm 
Se pare însă că dl prefect a luat la ţintă judecată. bătuţi, noi încercăm să facem funcţionale 
Consiliul Judeţean. În fiecare zi ne trezim Am vorbit cu cabinetul de avocatură pe lucrurile în Consiliul Judeţean. Sperăm să 
cu decizii și hotărâri direct atacate în care l-am angajat, urmează să facem se înţeleagă la un moment dat că nu 
instanţă fără a încerca vreo discuţie sau niște demersuri în instanţă pentru a grăbi facem decât lucruri legale în Consiliul 
înţelegere prealabilă. Nu suntem perfecţi puţin termenele ca să știm ce avem de Judeţean.
dar sunt lucruri pe care putem să le făcut pentru că suntem asaltaţi cu 

Domnul prefect cred că a luat-o personal discutăm, să facem în așa fel fel încât să telefoane și mesaje de la toţi primării că 
cu dl Iliuţă. Nu știu dacă are ceva cu intre într-o normalitate și legalitate, nu le-am blocat aceste sume iar ei nu-și pot 
Consiliul Judeţean dar e clar că-i o să atacăm direct la instanţă pentru că face nici cofinanţări, nici investiţii 

asta nu face decât să blocheze activitatea chestiune personală care ar trebui să propuse pentru dezvoltarea localităţilor.”, 
Consiliului Judeţean, fiind obligaţi să înceteze pentru că dl Vasile Iliuţă a declarat Samoilă care a arătat cu degetul 
dăm alte hotărâri cum s-a și întâmplat cu reprezintă judeţul și se reprezintă pe și spre opoziţia din Consiliu, mai exact 
hotărârea privind repartizarea sumei din dânsul în Consiliul Judeţean”, a conchis spre PNL și USR care se opun cu obstinaţie 
cota de 6%. Chiar nu înţeleg. Pe de o Ion Samoilă.proiectelor de dezvoltare ale judeţului. 

Veşti proaste pentru cei care intenţionează să 
se adreseze justiţiei după ce imobilele pe care 
le-au construit ilegal pe malul stâng al 
Braţului Borcea au început să fie demolate de 
Primăria Municipiului Călăraşi. 

Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă a precizat joi că 
“Hotărârile judecătoreşti sunt lovite de nulitate dacă 
cei din zona Promenda vor încerca acţiuni în instanţă”, 
invocând în acest sens prevederile Legii 50 / 1991 
actualizată privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii. “Primăria s-a acoperit prin Dispoziţia 
primarului Marius Dulce. Conform Legii 50, orice 
construcţie edificată pe domeniul public poate fi 
demolată fără proces, decât în baza unei dispoziţii pe 
care primarul o pune în aplicare prin intermediul unei 
comisii pe care o stabilit-o. Acea comisie e condusă de 
administratorul public, Eduard Grama, căruia noi îi 
mulţumim pentru că duce la îndeplinire dispoziţia 
primarului Marius Dulce ca să putem să continuăm 
dezvoltarea municipiului şi a judeţului şi să ducem mai 
departe proiectele pe care le-am promis călărăşenilor 
că le vom realiza”, a continuat Vasile Iliuţă.

Administratorul public, Eduard Grama a anunţat că 
procesul de demolare a construcţiilor ridicate ilegal se 
va finaliza în două săptămâni urmând ca terenul să fie 
pus la dispoziţia constructorului pentru demararea 
lucrărilor de execuţie a portului turistic de agrement şi 
ulterior a promenadei. În zonă, nu mai puţin de 57 de 
persoane au deţinut terenuri cu suprafeţe cuprinse 
între 6 şi 984 mp, în baza unor contracte de ocupare 
temporară, în 2020, suma încasată de Primărie din 
închirierea spaţiilor fiind de doar 3.180 lei!

n Consiliul Judeţean Călăraşi

PSD a stabilit candidaţii 
pentru “parţialele” din 27 

iunie în localităţile 
Frumuşani şi Cuza Vodă

V. Iliuţă: Acţiunile lor 
sunt lovite de nulitate!

I. Samoilă: Se pare însă că dl prefect 
a luat la ţintă Consiliul Judeţean

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Vasile Iliuţă: Fundaţia nu are niciun 
drept de proprietate asupra terenului!

Cetăţenii care şi-au construit locuinţe în Parcul Dumbrava ar trebui să aibă motive de îngrijorare. 

Primăria Municipiului Călăraşi, în calitate de Pe această cale aş dori să adresez mulţumiri concordanţă cu statutul istoric al clădirii.
beneficiar, a finalizat implementarea proiectului tuturor celor care, în mai mică sau mai mare Această investiţie vine să completeze peisajul 

măsura au contribuit la realizarea şi cu titlul “DEZVOLTAREA  PATRIMONIULUI urbanistic local, zestrea culturală şi turistică. Sunt 
implementarea proiectului şi au creat motivul CULTURAL PRIN RESTAURAREA de evidenţiat, nu neapărat suma cheltuită cât 
întâlnirii noastre de astăzi. MONUMENTULUI ISTORIC POŞTA VECHE DIN initiaţiva şi munca depusă de a revitaliza oraşul şi 

MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI”, finanţat din Le urez succes în activitate membrilor de a genera bunăstare. Este ştiut faptul că, 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014- Serviciului de patrimoniu local din cadrul pentru a susţine dezvoltarea turismului cultural, 

Primăriei care vor asigura funcţionarea acestui 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului sunt necesare acţiuni concertate de conservare, 
nou obiectiv cultural.urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea restaurare şi punere în valoare a clădirilor cu 

durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de Succes, inspiraţie şi putere de muncă valoare arhitectonică şi istorică, necesare 
investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, personalului Direcţiei de Programe şi Dezvoltare creşterii potenţialului turistic şi atragerii de noi 

Locală care trebuie să transpună în proiecte, în turişti. promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural 
finanţări, o parte dintre  intervenţiile de care şi cultural. Astfel, călărăşenii şi nu numai vor beneficia de 
municipiul nostru are nevoie pentru a oferi o amenajările realizate prin proiect. Acest obiectiv 
viaţă mai bună locuitorilor săi!”, a fost mesajul cultural oferă posibilităţi multiple de petrecere a Valoarea contractului de lucrări este de 
transmis de primarul municipiului Călăraşi, timpului liber, în cadrul atelierelor create aici, 7.608.066,80 lei  (aprox. 1,6 milioane Euro). 
Marius Dulce cu ocazia inaugurării acestui pentru localnici şi turişti, susţinând, totodată, şi Restul valorii reprezintă contracte pentru servicii 
obiectiv cultural. atingerea indicatorului de creştere a numărului de dirigenţie de şantier, asistenţă din partea 

de turişti, prevăzut în proiect.proiectantului, marketing şi promovare, 
Cele 5 ateliere sunt: informare şi publicitate, dotări diverse (IT şi 

mobilier, materiale, etc). În afară de contribuţia - la demisol: atelierul foto-video care prezintă 
de 2%, PMC a mai cheltuit aproximativ 50.000 vechile tehnici (de fotografiere şi filmare) dar şi a 
lei, din bugetul local, pentru achiziţia diverselor tehnicilor moderne de realizare şi manipulare a 
materiale şi a altor dotări care nu au fost eligibile imaginii prin intermediul soft-urilor, dezvoltă 

laser şi a imprimantelor 3D. a fi achiziţionate prin proiect dar care sunt competenţe în manipularea digitală a imaginilor 
necesare funcţionării Centrului Cultural. foto şi video cu ajutorul unui soft specializat; Atelierele de pictură/gravură hârtie/tipografie - 
„Astăzi am reuşit să închidem acest proiect, în aici se produce, se pictează, se imprimă hârtie  - la parter: hub-urile Conectare umană şi 
valoare de 2,52 milioane euro, demarat în 2017, reciclată, chiar de către participanţii la ateliere; Conectare om-maşină fac posibilă conectarea 
care vizează punerea în valoare a monumentului se pot realiza suveniruri diverse cu ajutorul participanţilor la ultimele tehnologii şi la surse de 
istoric POŞTA VECHE, în vederea creşterii presei de gravură, ghilotinei, a presei de carte; informare (biblioteci on-line), asigură dotări 
atractivităţii turistice în municipiul nostru şi în scanerul de carte este folosit la transformarea, în necesare pentru întâlnirea a 10-15 
judeţul Călăraşi, redând circuitului turistic format digital, a informaţiilor cuprinse în arhivele tineri/întâlnire pentru discuţii cu specialişti, 
patrimoniul cultural reabilitat, reprezentat de locale, favorizând accesul la tipărituri care nu ar personalităţi, conducători de organizaţii, ajutând 
acest edificiu, dovadă a identităţii culturale putea fi expuse sau citite datorită vechimii şi a Clădirea, construită la sfârşitul sec. XIX este tinerii să îşi aleagă mai uşor viitoarea carieră; 
locale. stării de conservare. Minitipografia asigură monument istoric, de clasă A, inclus în lista conectarea la ultimele tehnologii şi la biblioteci 

realizarea de flyere de prezentare, invitaţii, monumentelor istorice. Realizarea acestei on-line, utilizarea căştilelor de realitate Centrul oferă un spaţiu inedit în care sunt 
calendare, afişe, chestionare.investiţii locale va genera un impact regional şi augmentată şi dronă; prezentate informaţii privind istoria locurilor şi 

chiar naţional, prin punerea în valoare rezultată oamenilor, oferă oportunităţi pentru - la etaj: atelierul de tradiţii locale care În municipiul Călăraşi, clădirea completează 
din atribuirea destinaţiei de Centru Cultural.dobândirea şi dezvoltarea abilităţilor practice, găzduieşte activităţi diverse (cusături, croitorie, „patrulaterul” format din astfel de clădiri 

participarea la activităţi în cele 5 ateliere. Este Obiectivele avute în vedere la momentul iniţierii împletituri din diverse fibre naturale, gătit, reabilitate, aparţinând aceleiaşi generaţii: 
un proiect pe care şi l-a dorit Primăria Călăraşi, a proiectului au constat în conservarea, construcţii de machete ale caselor demolate şi - Muzeul Municipal Călăraşi;
durat, dar merită, şi de astăzi punem această restaurarea şi valorificarea durabilă a machete de bărci tradiţionle); se pot identifica 

- Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi “bijuterie” la dispoziţia călărăşenilor, cu patrimoniului cultural local, prin lucrări de elementele inedite şi definitorii ale oraşului, 
Patrimoniu Cultural Naţional Călăraşi;precădere a copiilor care-şi pot dezvolta consolidare, conservare, restaurare, dotări putând fi realizate şi multiplicate ca suveniruri cu 
- Palatul Prefecturii Călăraşi.abilităţile în cele 5 ateliere.  interioare şi amenajări expoziţionale, în ajutorul unui laptop, al unui aparat de tăiat cu 

Primarul Ionel Zardova anunţă că o echipă mobilă de 
vaccinare se va afla vineri, 4 iunie, în comuna Ştefan Vodă 
pentru vaccinarea atât a persoanelor care au primit prima 
doză şi care trebuie să facă rapelul cât şi a celor care 
doresc să facă acum prima doză.
“Vă informăm că în data de 4 iunie 2021, o echipă mobilă 
de vaccinare se va deplasa în localitate pentru a vaccina 
(rapel) cu Moderna.
Persoanele care doresc să se vaccineze împotriva COVID-
19 cu prima doză se pot vaccina şi cu Pfizer.
Locaţia de desfăşurare va fi Căminul cultural, după ora 
12.00. 
Pentru mai multe informaţii vă aşteptăm la sediul 
Primăriei.”, se arată în anunţul semnat de primarul, Ionel 
Zardova

M. Dulce: Nu i-am uitat pe cetăţenii din Cartierul Mircea Vodă. 
Ştiu foarte bine cu ce probleme de infrastructură se confruntă

M. Dulce: Parcul Dumbrava ar 
putea fi reabilitat şi modernizat 

cu fonduri din PNRR

O echipă mobilă de vaccinare 
va fi prezentă vineri, 4 iunie, în 

comuna Ştefan Vodă

Restaurarea monumentului istoric Poşta Veche a fost finalizată
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