
din Regatul Unit, la Constanţa, expediate în port de diverse 
state UE. Încă 70 de containere cu deşeuri ilegale, aduse în 
România din Belgia, au fost identificate în alte câteva porturi 
româneşti de pe coasta Mării Negre.
Un raport al Poliţiei arată că, în ciuda faptului că 
documentele declarau deşeuri din plastic, containerele 
conţineau de fapt deşeuri din lemn şi metal, precum şi 
materiale periculoase. Containerele fuseseră încărcate în 
Germania, iar conţinutul lor provenea de la o firmă belgiană.
În afară de gunoaiele aduse din Europa, oameni din justiţie, 
la curent cu cercetările, spun că în Agigea vor fi descărcate şi 
containere cu gunoaie venite din Togo. Absolut incredibil
Şi toate acestea s-au petrecut în mai puţin de o lună.
Vidul legislativ nu poate fi invocat în acest caz.
Avem Legea nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor, care 
urmăreşte drumul parcurs de deşeu, de la generare până la 

Deputatul PSD de Călărași, Constantin Bîrcă, a etapa finală, în toate fazele sale. Nu este vorba numai despre 
deşeuri, este vorba şi despre aspecte care influenţează susținut în plenul Camerei Deputaților declarația 
ambientul în mod categoric.politică intitulată “Suntem campioni la producerea, 
Şi străinii ştiu asta, dar, în strânsă legătură cu afacerişti veroşi, importul şi gestionarea deşeurilor! Până când?”.
îşi exportă gunoaiele la noi. Ne pot tăia pădurile, ştiu că pot Iată mai jos textul integral al declarației:
veni liniştiţi cu ATV-uri şi maşini de teren, pentru că la noi nu „Iubim cu toţii România, dar nu ne putem împăca cu ideea că 
există restricţii pentru asemenea sporturi, ca la ei. acest minunat "colţ de rai" capătă, pe zi ce trece, noi valenţe 
Autorităţile tac sau comentează de la peluză. Nicio negative sub directa oblăduire a actualului Guvern.
reglementare adoptată sau înaintată spre legiferare!

Deşeurile şi importurile ilegale de deşeuri s-au înmulţit 
Intervenţia societăţii civile este ignorată, deşi ar trebui considerabil în ultimele 18 luni.
ascultată măcar această afirmaţie: "E necesar un sistem 

Acesta este rezultatul tristei analize dedicată problemei 
naţional de monitorizare a deşeurilor pentru a fi identificate 

deşeurilor din ţară, publicată de EUObserver.
şi oprite de la import aşa-zisele mărfuri la mâna a doua care 

În ciuda faptului că are a doua cea mai proastă rată de se dovedesc a fi în fapt gunoaie inutilizabile".
reciclare a deşeurilor din UE, România a ajuns să dea pe 

Dacă autorităţile actuale nu au aflat sau nu au fost informate, 
dinafară de deşeuri şi gunoaie - cele mai multe aduse ilegal 

ţin să transmit următoarea decizie a Comisiei Europene: 
din străinătate.

"Statele membre ale UE, inclusiv România, pot face progrese 
Săptămâna trecută au fost descoperite 189 de tone de suplimentare pentru a transforma deşeurile într-o resursă şi a 
gunoaie aduse din Italia în curtea unei firme din judeţul construi o economie circulară prin reducerea generării de 
Bihor, în vestul ţării. Garda română de Mediu a stabilit că deşeuri, sporirea gradului de reciclare şi reducerea volumului 
importatorul nu dispune de instalaţii necesare pentru a de deşeuri depozitate. UE are obiective ambiţioase şi a 
recicla gunoiul şi că, cel mai probabil, el urma să ajungă în instituit noi norme pentru ca toate statele membre să devină 
gropi ilegale de gunoi. lideri în gestionarea deşeurilor. Aceasta va crea locuri de 
Alte 25 de tone de deşeuri din cauciuc au ajuns în România, muncă, o creştere mai durabilă şi un mediu mai curat".

În declaraţia politică susţinută în Parlament în 19 din cadrul Serviciului Omoruri, care îndeplineau 
mai 2021, deputatul PSD, Dumitru Coarnă a atras condiţiile de vechime şi vârstă, au beneficiat de 
atenţia asupra unor grave probleme existente în aceste falsuri şi au în plată sume de bani 
interiorul MAI. majorate, altele decât cele cuvenite”, a subliniat 

deputatul.

S-a creat astfel discriminare în rândul acestei 
categorii profesionale, prin încasarea fără drept a 
unor sume de bani, fenomen ce generează un 
prejudiciu în continuă derulare şi creştere. Sunt 
oameni în structurile de conducere care trebuie 
să plece acasă, să elibereze locul pentru 
profesionişti. Caracatiţa corupţiei s-a extins la 
nivel naţional!

“Am ajuns să trăim într-un stat de tip mafiot, în 
care o parte dintre politicieni sunt în legătură 
directă cu lumea interlopă şi dictează regulile 
siguranţei publice. Mecaniscul e simplu: 

“O parte din lucrătorii MAI cu funcţii de politicieni ancoraţi în zona mafiei sunt sprijiniţi 
conducere beneficiază de protecţie sporită, fiind de lumea interlopă şi încearcă să-şi pună în 
ocoliţi de anchetele de specialitate, lucru extrem funcţiile-cheie din poliţie “omul lor”, un sistem 
de dăunător pentru sistem cât şi pentru corecta de genul serviciu contra serviciu”, a explicat 
funcţionare a structurilor componente. deputatul PSD.
Din păcate, unii poliţişti cu funcţii de conducere 

Vorbim despre grave probleme existente în sunt în slujba interlopilor şi gestionează 
interiorul sistemului, generate în special de cei siguranţa publică apărând interesele acestora. 
care ocupă funcţii de conducere şi care au Miza mare în această ecuaţie este dată de faptul 
legături suspecte cu clanuri şi infractori, categorii că aceşti oameni plasaţi în funcţii cheie 
care folosesc sume importante de bani pentru a-gestionează banul public. Un exemplu în acest 
şi asigura protecţia. Reformele promise pentru sens este frauda la bugetul MAI, constând într-
reorganizarea activităţii Ministerului de Interne un prejudiciu material în cuantum de 10 
întârzie să apară iar funcţiile de conducere se milioane lei, ca urmare a săvârşirii unor 
ocupă în continuare pe alte criterii decât pe ilegalităţi de către persoane cu funcţii de 
competenţă.conducere din cadrul Serviciului Omoruri al 

DGPMB”, a declarat deputatul PSD. “Susţin reorganizarea instituţională a MAI şi 
“La Casa de Pensii a MAI avem o situaţie identificarea măsurilor necesare pentru a 
distinctă, în sensul că sunt în plată pensii construi un sistem sănătos în care poliţistul să 
majorate prin falsificarea unor documente fie protejat, un sistem în care funcţiile de 
financiare, fapt cunoscut de conducerea MAI conducere să fie ocupate pe criterii de 
fără a dispune măsuri pentru recuperarea profesionalism şi integritate”, a susţinut 
prejudiciului cauzat”, a susţinut Dumitru Coarnă. deputatul Dumitru Coarnă în finalul declaraţiei 

sale politice.“Edificator este cazul din DGPMB, unde poliţişti 
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B-dul Nicolae Titulescu, nr. 1 bis, Municipiul 
Călăraşi – PT +DE + DTAC, execuţie lucrări, 
asistenţă tehnică, servicii ssm, taxe, avize, 
comisioane. Cofinanţare racord electric, 
inclusiv diverse şi neprevăzut.
Valoarea finanţată din credit: 688.482 lei

2. Reabilitare, modernizare clădire sediu CJ 
Călăraşi – execuţie lucrări, asistenţă, SSM, 
diverse şi neprevăzut (investiţie multianuală)
Valoarea finanţată din credit: 5.801.494 lei

3. Modernizare, reabilitare etj. 3 Corp A cu 
scările aferente Corp A (scara 1 – etj 2-4, scara 
2 – etj P – 4) + Corp B, etj 1-5, cu scară 
aferentă Corp B etajele P – 5 | SJU Călăraşi, 
execuţie lucrări, inclusiv asistenţă tehnică, 
SSM, comisioane. 
Valoarea finanţată din credit: 1.570.000 lei

4. Corp nou clădire în incinta SJU Călăraşi – 
OB2 – Gospăodăria de apă, staţie epurare, 

lei, 2020= 33.327 mii lei); reţele exterioare, PT+DE+DTAC, execuţie Hotărârea CJ nr. 19 / 24.02.2021 
- media lunară a dobânzilor şi a comisioanelor lucrări, asistenţă tehnică, servicii SSM, taxe privind contractarea unei finanţări 
estimată în anii de tragere a împrumutului, ce OB1+OB2, comisioane Valoarea finanţată din rambursabile interne în valoare de 87 se va contracta, se ridică la valoarea de este credit: 2.935.290 lei

de milioane de lei a fost modificată şi de aproximativ 99.892 lei;
completată în plenul şedinţei - rata lunară care va fi fixă va fi de aproximativ 5. Dotări medicale corp nou SJU Călăraşi

347.222 lei; extraordinare din 13 mai în sensul Valoarea finanţată din credit: 4.675.000 lei
- media datoriei publice viitoare = 447.115 micşorării împrumutului preconizat a 
lei/ luna, respectiv 5.365 mii lei/an; 6. Racordare gaze centrală termică nouă, fi contractat la 50 de milioane de lei.
- media datoriei publice anuale viitoare = branşament electric Corp nou SJU Călăraşi,            3.542 mii lei + 5.365  mii lei = 8.907 mii lei; racorduri gaze medicale, amenajări “Contractarea unei finanţări rambursabile - gradul de îndatorare mediu estimat va fi de exterioare. Demolări clădire centrală termică, interne în valoare de 50.000.000 lei se 25%. clădire RMN, clădire depozit alimente, propune a se efectua pentru asigurarea 
Conform art. 63 alin.(4) din Legea nr. documentaţii tehnice+execuţie lucrări, finanţării unor obiective de investiţii în 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu asistenţă tehnică, taxe.vederea punerii în funcţiune a acestora, 
modificările şi completările ulterioare, Valoarea finanţată din credit: 3.651.000 leiavând în vedere politica băncilor comerciale 
unităţile administrativ–teritoriale pot 

de acordare a doar 25% grad de îndatorare.
contracta împrumuturi fără a depăşi gradul de 7. Modernizare trecere pod râul Argeş km Datoria publică angajată de Consiliului îndatorare 30% din veniturile proprii.”, se 23+000; PT+DE+DTAC, execuţie lucrări, Judetean Călăraşi la data 30.04.2021 este de arată în Referatul de aprobare. inclusiv asistenţă tehnică, consultanţă şi 16.618.069 lei.
Contractarea acestui împrumut de 50 de servicii SSM, taxe şi cote legale.Anual, Consiliului Judetean Călăraşi are de milioane de lei se face pe o perioadă de 15 de Valoarea finanţată din credit: 5.703.424 leirambursat o datorie de aproximativ 3.542 mii ani, din care 3 ani este perioada de tragere 

lei, compusă din rate de 2.435 mii lei/an, din împrumut.
diferenţa fiind reprezentată de dobânda care 8. Proiect “Modernizarea şi reabilitarea 
este variabilă şi se calculează lunar la soldul drumurilor judeţene DJ 402 tronson DN4 – 
creditului. Curcani – Măriuţa – limita jud. Ialomiţa, km Obiective propuse la     

0+000 – km 53+700 şi DJ 302, tronson DN 3 – Veniturile proprii realizate în anul 2020 finanţare din creditul de 50 de 
Belciugatele – Măriuţa – limita jud. Ialomiţa, însumează 33.327 mii lei, rezultând astfel un 

milioane de lei km 0+000 – km 15+365” – cofinanţare grad de îndatorare al  Consiliului Judeţean 
proiect, elaborare PT, documentaţii avize, taxe Călăraşi, la momentul prezentei de10,63 %. 1. Reţele tehnico – edilitare (alimentare cu 
demarare execuţie lucrări (investiţie Media veniturilor proprii realizate, pe ultimii apă, canalizare, gaze naturale, electrice) şi 
multianuală) – FEDRtrei ani, respectiv 2018-2020, este de 35.625 circuite carosabile, pietonale, amenajare 
Valoarea finanţată din credit: 24.975.310 leimii lei (2018 = 30.002 mii lei, 2019=43.546 mii  spaţii verzi pentru locuinţe de serviciu (ANL – 

n CJ Călăraşi

Deputatul PSD, Constantin Bîrcă a declarat că în acest an 
medicii veterinari concesionari nu şi-au încasat 
indemnizaţia de la stat în cuantum de 10 mii de lei pe 
lună, preşedintele ANSVSA motivând în cadrul comisiei 
pentru agricultură din Camera Deputaţilor unde a fost 
invitat săptămână trecută că nu sunt bani la buget. 

“O altă problemă pe care am ridicat-o la nivelul 
Comisiei (n.r. Comisia pentru agricultură din Camera 
Deputaţilor) a fost cea legată de plata medicilor 
veterinari concesionari, cei care au contracte cu 
ANSVSA. E vorba de o sumă de 10 mii de lei lunar 
pentru activitatea circumscripţiilor sanitar-veterinare, 
pentru salariile angajaţilor din aceste circumscripţii, 
bineînţeles activităţile pe care dânşii trebuie să le 
efectueze: crotaliere, identificarea animalelor. 
Răspunsul preşedintelui a fost unul care pe noi ne-a 
lăsat fără replică: “Nu am bani, nu pot să fac nimic!”. 
Speră şi sperăm şi noi ca măcar la rectificarea bugetului 
care va avea loc probabil în iulie-august să atragă banii 
necesari pentru colegii noştri, pentru medicii veterinari 
pentru că la nivel naţional sunt 394 de UAT-uri fără 
asistenţă sanitară-veterinară. Şi în judeţul Călăraşi sunt 
9 UAT-uri fără supraveghere sanitară-veterinară.”, a 
declarat într-o conferinţă de presă organizată la sediul 
PSD Călăraşi, deputatul Constantin Bîrcă.

Plenul Camerei Deputaţilor a votat în 27 noiembrie 2019 
Legea 148/2019 pentru modificarea OG 42/2004, prin 
care medicii veterinari de liberă practică vor încasa lunar, 
din bugetul ANSVSA, suma de 10.000 de lei, dacă ”deţin 
maximum 2 contracte şi efectuează un program zilnic de 
8 ore în exploataţiile nonprofesionale pe o rază de 30 
km, astfel încât să existe un număr minim de animale ce 
atinge 300 de Unităţi Vită Mare”. Totodată, direcţiile 
sanitar-veterinare sunt obligate să încheie cu medicii 
veterinari concesionari contracte pentru o durată de 5 
ani, durata contractelor de până acum fiind 4 ani. 

Senatorul PSD de Călăraşi, Nicuşor urmare, în acest an, nu vom mai avea 
Cionoiu afirmă că absorbţia fondurilor timp să începem proiecte care să fie 
europene este compromisă, arătând cu decontate din PNRR.”, a scris pe pagina 
degetul spre Guvernul Cîţu, responsabil personală de Facebook senatorul Cionoiu 
de eşecurile repetate în privinţa aprobării care a subliniat că educaţia va beneficia 
Planului Naţional de Relansare şi de alocări PNRR mai mici.
Rezilienţă. „O altă dovada clară a incompetenţei 
“Zero euro din exerciţiul financiar acestui Guvern o reprezintă tăierea 
multianual 2021-2027, zero euro pentru  sumelor alocate în domeniul educaţiei 
economia românească în acest an! din PNRR. Educaţia are o importanţă 
Absorbţia fondurilor europene sunt majoră şi trebuie să rămână prioritară şi 
compromise din cauza GUVERNULUI pentru această Coaliţie.
ZERO, ce va duce România către un Prin urmare, în anul 2021 nu vom 
dezastru economic! Eşecurile repetate beneficia de bani europeni, rezultat al 
ale Guvernului cu aprobarea PNRR au un respingerii categorice a propunerilor 
singur efect: poziţionarea României PSD de colaborare şi consens politic, în 
printre ultimele ţări care va obţine interesul naţional al României.”, a 
aprobările Comisiei Europene, prin conchis parlamentarul călărăşean.

n PSD Călăraşi

n PSD Călăraşi

Senatorul PSD de Călăraşi, Nicuşor Cionoiu trage un semnal de 
alarmă susţinând prin intermediul unui mesaj postat astăzi pe 
pagina personală de Facebook că premierul Florin Cîţu şi 
ministrul Investiţiilor şi Proiectele Europene, Cristian Ghinea 
exclud de la finanţare Consiliile Judeţene cu noile fonduri 
europene ce vor fi alocate prin Planul Naţional de Redresare şi 
Rezilienţă.
“Se anunţă vremuri grele pentru consiliile judeţene din ţară! 
Premierul Florin Cîţu şi Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor 
Europene Cristian Ghinea, vor să controleze tot ceea ce se 
întâmplă în ţară, iar pentru acestea vor ca administraţiile 
judeţene să nu poată atrage bani direct din PNRR.
Ambii politicieni exclud de la finanţare consiliile judeţene, chiar dacă toate 
administraţiile publice judeţene şi-au făcut calcule şi proiecte de dezvoltare care aveau 
ca sursă de finanţare şi Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. 
Toţi preşedinţii de consilii judeţene şi primarii vor sta la mâna celor doi care au 
transformat România în câmpul de luptă al PNL şi USR PLUS!!!”, este mesajul postat de 
parlamentarul călărăşean.

C. Bîrcă: Sperăm şi noi ca măcar 
la rectificarea bugetului care va 
avea loc probabil în iulie-august 
să atragă banii necesari pentru 

medicii veterinari

C. Bîrcă: Suntem campioni la producerea, 
importul şi gestionarea deşeurilor! Până când?

D. Coarnă: Caracatiţa corupţiei se extinde! 
Relaţii suspecte între capii poliţiei şi clanurile 
interlope. MAI închide ochii când vine vorba 

de probleme grave la vârful sistemului!

N. Cionoiu: Zero euro din exerciţiul financiar 
multianual 2021-2027, zero euro pentru  

economia românească în acest an!

N. Cionoiu: Toţi preşedinţii de consilii judeţene şi 
primarii vor sta la mâna celor doi care au transformat 

România în câmpul de luptă al PNL şi USR PLUS!

După demolările deja demarate pe malul 
stâng al Braţului Borcea care vizează 
construcţiile ridicate ilegal în timp, fără 
autorizaţie de construire, pe terenuri care 
au făcut obiectul unor contracte de ocupare 
temporară, Primăria municipiului Călăraşi 
nu exclude posibilitatea ca o soartă similară 
să aibă şi imobilele construite în Parcul 
Dumbrava. Administratorul public, Eduard 
Grama a anunţat joi că se va lua o decizie în 
acest sens după finalizarea procesului de Primăria municipiului Călăraşi elaborează 
evaluare a situaţiei juridice a terenului şi a în perioada următoare Planul Urbanistic 
imobilelor construite. General. În cazul în care ar exista o 
“Sunt subiecte sensibile. Primul cu care am posibilitate de punere în legalitate a 
început a fost acest cartier “rezidenţial” acestei zone, cu siguranţă o vom face. O 
sau agroturism cum îl considerau ei, unde- vom declara zonă rezidenţială şi e posibil 
şi creşteau găinile. Dar, se face evaluarea la ca o casă, în zona respectivă, să fie 
nivel de municipiu, pe fiecare zonă în parte impozitată cu 100 de milioane de lei 
şi vom acţiona în consecinţă. Dacă într- vechi.”, a mai spus Grama care a decretat: 
adevăr nu sunt autorizaţii de construcţie, “Nu vom tolera construcţii ilegale pe raza 
cu siguranţă vor fi demolate.”, a declarat municipiului Călăraşi”
Grama care a mai adăugat că se analizează “Suntem în evaluarea 
posibilitatea ca zona respectivă să fie pusă 

cartierului Dumbravă. Dacă în legalitate odată cu elaborarea Planului 
Urbanistic General (PUG), obiectiv pe care nu-i putem pune în legalitate, 
PMC îl va demara în perioada următoare. 

îi vom demola”“Sunt discuţi în acest sens şi mă refer la 
Eduard Grama, administrator public al PMCcartierul respectiv. După cum ştiţi, 

Fostul Palat Administrativ care găzduieşte în 
acest moment sediul Prefecturii ar putea fi 
reabilitat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Administraţiei prin Compania 
Naţională de Investiţii. Cel puţin asta este 
intenţia Executivului Consiliului Judeţean care a 
elaborat în acest sens o Hotărăre de predare a 
amplasamentului şi de asigurare a condiţiilor în 
vederea executării obiectivului de investiţii 
”Centru socio-cultural Călăraşi (fost palat 
administrativ)”, adoptată în unanimitate în 
plenul ultimei şedinţe ordinare.

            

Consiliul Judeţean Călăraşi se obligă să asigure, 
în condiţiile legii, suprafaţa de teren necesar 
pentru depozitarea şi organizarea şantierului 
precum şi finanţarea cheltuielilor pentru: aviz 
tehnic de racordare, proiectare, racorduri la 
utilităţi (energie electrică, canal, apă, gaz sau alt 
tip de combustibil utilizat), comisioane cote 
legale, cheltuieli diverse şi neprevăzute, în 
valoare de 1.177.006,25 lei exclusiv TVA, 
1.400.564,80 lei cu TVA.

Conform devizului, valoarea finanţată prin CNI 
este de 76.879.282,28 lei (TVA inclus).

Valoarea totală a investiţiei este de 
78.279.847,08 lei (TVA inclus).

După predarea amplasamentului şi a obiectivului 
realizat, Consiliul Judeţean Călăraşi

Consiliul Judeţean Călăraşi se obligă să menţină 
destinaţia acestuia şi să îl întreţină pe o perioadă 
de minim 15 ani.

În astfel de condiţii, Instituţia Prefectului Jud. 
Călăraşi va trebui să se mute într-o nouă locaţie 
pentru a/şi desfăşura activitatea.

La începutul anului, conducerea CJ a solicitat 
consilierilor judeţeni adoptarea unei Hotărâri 
privind contractarea unui împrumut de 87 de 
milioane de lei, pe lista de investiţii propuse spre 
finanţare figurând şi palatul administrativ. 
Hotărârea n-a fost votată de consilierii PNL şi 
USR.

Consilierii locali, convocaţi miercuri în şedinţă adaugă TVA) iar a Consiliului Judeţean este de 
ordinară, au aprobat acordul de colaborare 1.129.238,79 lei (la care se adaugă TVA).
între Municipiul Călăraşi şi Consiliul Judeţean 

Ce responsabilităţi va avea  Călăraşi în vederea realizării obiectivului de 
Municipiul Călăraşi potrivit Acordului investiţii “Reparaţii capitale cu îmbrăcăminţi 

de cooperarebituminoase uşoare Varianta Nord  (Centura 
Călăraşi), în lungime totală de 2,864 km. - Asigurarea finanţării lucrărilor în cuantum de 
Valoarea totală a investiţiei este de 320.000,00 lei, la care se adaugă T.V.A.
1.449.238,79 lei (la care se adaugă TVA), 

- Punerea la dispoziţia parteneriatului a durata estimată de realizare fiind de 24 de 
sectorului de drum public al cărui traseu luni. Amplasamentul începe de la intersecţia 
urmează a fi reparat;cu Drumul Judetean 306 A (sens giratoriu) 
- Predarea amplasamentului executantului până la intersecţia acces Saint Gobain, în 
pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii;suprafaţă totală de 20.300 mp.

“Prin asfaltarea Variantei Nord (Centura) în - Obţinerea avizelor necesare;
lungime totală de 2,864 km se urmăreste 

- Asigurarea verificării lucrărilor şi a recepţiei 
decongestionarea zonelor aglomerate din 

acestora în conformitate cu prevederile legale.
municipiul Călăraşi şi va facilita transportul în 
condiţii de trafic mai sigure, cu o rapiditate Ce responsabilităţi revin Consiliului 
sporită şi o durată de deplasare mai redusă a Judeţean în baza Acordului de 
participanţilor la trafic din zonele implicate în cooperare
proiect atât între localităţile situate pe 

- Asigurarea finanţării lucrărilor în cuantum de traseele respective, precum şi către instituţiile 
1.129.238,79 lei, la care se adaugă T.V.A.şcolare, de sănătate, instituţiile publice şi 

locurile de muncă ale cetăţenilor din - Asigurarea execuţiei lucrărilor;
localităţile tranzitate de sectorul de drum 

- Răspunderea asupra conformităţii lucrărilor supus reparaţiilor.”, se arată în Referatul de 
faţă de Partener;aprobare.    
- Asigurarea verificării lucrărilor şi a recepţiei Potrivit acordului, contribuţia Municipiui 
acestora în conformitate cu prevederile legale.Călăraşi este de 320 de mii de lei (la care se 

Ce obiective vor fi finanţate din 
împrumutul de 50 de milioane de lei

n CJ Călăraşi 

Sediul Prefecturii, 
reabilitat de CNI

Repararea Centurii Călăraşiului, 
aprobată şi de consilierii locali

Eduard Grama: În cazul în care ar exista o 
posibilitate de punere în legalitate a acestei 

zone, cu siguranţă o vom face



din Regatul Unit, la Constanţa, expediate în port de diverse 
state UE. Încă 70 de containere cu deşeuri ilegale, aduse în 
România din Belgia, au fost identificate în alte câteva porturi 
româneşti de pe coasta Mării Negre.
Un raport al Poliţiei arată că, în ciuda faptului că 
documentele declarau deşeuri din plastic, containerele 
conţineau de fapt deşeuri din lemn şi metal, precum şi 
materiale periculoase. Containerele fuseseră încărcate în 
Germania, iar conţinutul lor provenea de la o firmă belgiană.
În afară de gunoaiele aduse din Europa, oameni din justiţie, 
la curent cu cercetările, spun că în Agigea vor fi descărcate şi 
containere cu gunoaie venite din Togo. Absolut incredibil
Şi toate acestea s-au petrecut în mai puţin de o lună.
Vidul legislativ nu poate fi invocat în acest caz.
Avem Legea nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor, care 
urmăreşte drumul parcurs de deşeu, de la generare până la 

Deputatul PSD de Călărași, Constantin Bîrcă, a etapa finală, în toate fazele sale. Nu este vorba numai despre 
deşeuri, este vorba şi despre aspecte care influenţează susținut în plenul Camerei Deputaților declarația 
ambientul în mod categoric.politică intitulată “Suntem campioni la producerea, 
Şi străinii ştiu asta, dar, în strânsă legătură cu afacerişti veroşi, importul şi gestionarea deşeurilor! Până când?”.
îşi exportă gunoaiele la noi. Ne pot tăia pădurile, ştiu că pot Iată mai jos textul integral al declarației:
veni liniştiţi cu ATV-uri şi maşini de teren, pentru că la noi nu „Iubim cu toţii România, dar nu ne putem împăca cu ideea că 
există restricţii pentru asemenea sporturi, ca la ei. acest minunat "colţ de rai" capătă, pe zi ce trece, noi valenţe 
Autorităţile tac sau comentează de la peluză. Nicio negative sub directa oblăduire a actualului Guvern.
reglementare adoptată sau înaintată spre legiferare!

Deşeurile şi importurile ilegale de deşeuri s-au înmulţit 
Intervenţia societăţii civile este ignorată, deşi ar trebui considerabil în ultimele 18 luni.
ascultată măcar această afirmaţie: "E necesar un sistem 

Acesta este rezultatul tristei analize dedicată problemei 
naţional de monitorizare a deşeurilor pentru a fi identificate 

deşeurilor din ţară, publicată de EUObserver.
şi oprite de la import aşa-zisele mărfuri la mâna a doua care 

În ciuda faptului că are a doua cea mai proastă rată de se dovedesc a fi în fapt gunoaie inutilizabile".
reciclare a deşeurilor din UE, România a ajuns să dea pe 

Dacă autorităţile actuale nu au aflat sau nu au fost informate, 
dinafară de deşeuri şi gunoaie - cele mai multe aduse ilegal 

ţin să transmit următoarea decizie a Comisiei Europene: 
din străinătate.

"Statele membre ale UE, inclusiv România, pot face progrese 
Săptămâna trecută au fost descoperite 189 de tone de suplimentare pentru a transforma deşeurile într-o resursă şi a 
gunoaie aduse din Italia în curtea unei firme din judeţul construi o economie circulară prin reducerea generării de 
Bihor, în vestul ţării. Garda română de Mediu a stabilit că deşeuri, sporirea gradului de reciclare şi reducerea volumului 
importatorul nu dispune de instalaţii necesare pentru a de deşeuri depozitate. UE are obiective ambiţioase şi a 
recicla gunoiul şi că, cel mai probabil, el urma să ajungă în instituit noi norme pentru ca toate statele membre să devină 
gropi ilegale de gunoi. lideri în gestionarea deşeurilor. Aceasta va crea locuri de 
Alte 25 de tone de deşeuri din cauciuc au ajuns în România, muncă, o creştere mai durabilă şi un mediu mai curat".

În declaraţia politică susţinută în Parlament în 19 din cadrul Serviciului Omoruri, care îndeplineau 
mai 2021, deputatul PSD, Dumitru Coarnă a atras condiţiile de vechime şi vârstă, au beneficiat de 
atenţia asupra unor grave probleme existente în aceste falsuri şi au în plată sume de bani 
interiorul MAI. majorate, altele decât cele cuvenite”, a subliniat 

deputatul.

S-a creat astfel discriminare în rândul acestei 
categorii profesionale, prin încasarea fără drept a 
unor sume de bani, fenomen ce generează un 
prejudiciu în continuă derulare şi creştere. Sunt 
oameni în structurile de conducere care trebuie 
să plece acasă, să elibereze locul pentru 
profesionişti. Caracatiţa corupţiei s-a extins la 
nivel naţional!

“Am ajuns să trăim într-un stat de tip mafiot, în 
care o parte dintre politicieni sunt în legătură 
directă cu lumea interlopă şi dictează regulile 
siguranţei publice. Mecaniscul e simplu: 

“O parte din lucrătorii MAI cu funcţii de politicieni ancoraţi în zona mafiei sunt sprijiniţi 
conducere beneficiază de protecţie sporită, fiind de lumea interlopă şi încearcă să-şi pună în 
ocoliţi de anchetele de specialitate, lucru extrem funcţiile-cheie din poliţie “omul lor”, un sistem 
de dăunător pentru sistem cât şi pentru corecta de genul serviciu contra serviciu”, a explicat 
funcţionare a structurilor componente. deputatul PSD.
Din păcate, unii poliţişti cu funcţii de conducere 

Vorbim despre grave probleme existente în sunt în slujba interlopilor şi gestionează 
interiorul sistemului, generate în special de cei siguranţa publică apărând interesele acestora. 
care ocupă funcţii de conducere şi care au Miza mare în această ecuaţie este dată de faptul 
legături suspecte cu clanuri şi infractori, categorii că aceşti oameni plasaţi în funcţii cheie 
care folosesc sume importante de bani pentru a-gestionează banul public. Un exemplu în acest 
şi asigura protecţia. Reformele promise pentru sens este frauda la bugetul MAI, constând într-
reorganizarea activităţii Ministerului de Interne un prejudiciu material în cuantum de 10 
întârzie să apară iar funcţiile de conducere se milioane lei, ca urmare a săvârşirii unor 
ocupă în continuare pe alte criterii decât pe ilegalităţi de către persoane cu funcţii de 
competenţă.conducere din cadrul Serviciului Omoruri al 

DGPMB”, a declarat deputatul PSD. “Susţin reorganizarea instituţională a MAI şi 
“La Casa de Pensii a MAI avem o situaţie identificarea măsurilor necesare pentru a 
distinctă, în sensul că sunt în plată pensii construi un sistem sănătos în care poliţistul să 
majorate prin falsificarea unor documente fie protejat, un sistem în care funcţiile de 
financiare, fapt cunoscut de conducerea MAI conducere să fie ocupate pe criterii de 
fără a dispune măsuri pentru recuperarea profesionalism şi integritate”, a susţinut 
prejudiciului cauzat”, a susţinut Dumitru Coarnă. deputatul Dumitru Coarnă în finalul declaraţiei 

sale politice.“Edificator este cazul din DGPMB, unde poliţişti 
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B-dul Nicolae Titulescu, nr. 1 bis, Municipiul 
Călăraşi – PT +DE + DTAC, execuţie lucrări, 
asistenţă tehnică, servicii ssm, taxe, avize, 
comisioane. Cofinanţare racord electric, 
inclusiv diverse şi neprevăzut.
Valoarea finanţată din credit: 688.482 lei

2. Reabilitare, modernizare clădire sediu CJ 
Călăraşi – execuţie lucrări, asistenţă, SSM, 
diverse şi neprevăzut (investiţie multianuală)
Valoarea finanţată din credit: 5.801.494 lei

3. Modernizare, reabilitare etj. 3 Corp A cu 
scările aferente Corp A (scara 1 – etj 2-4, scara 
2 – etj P – 4) + Corp B, etj 1-5, cu scară 
aferentă Corp B etajele P – 5 | SJU Călăraşi, 
execuţie lucrări, inclusiv asistenţă tehnică, 
SSM, comisioane. 
Valoarea finanţată din credit: 1.570.000 lei

4. Corp nou clădire în incinta SJU Călăraşi – 
OB2 – Gospăodăria de apă, staţie epurare, 

lei, 2020= 33.327 mii lei); reţele exterioare, PT+DE+DTAC, execuţie Hotărârea CJ nr. 19 / 24.02.2021 
- media lunară a dobânzilor şi a comisioanelor lucrări, asistenţă tehnică, servicii SSM, taxe privind contractarea unei finanţări 
estimată în anii de tragere a împrumutului, ce OB1+OB2, comisioane Valoarea finanţată din rambursabile interne în valoare de 87 se va contracta, se ridică la valoarea de este credit: 2.935.290 lei

de milioane de lei a fost modificată şi de aproximativ 99.892 lei;
completată în plenul şedinţei - rata lunară care va fi fixă va fi de aproximativ 5. Dotări medicale corp nou SJU Călăraşi

347.222 lei; extraordinare din 13 mai în sensul Valoarea finanţată din credit: 4.675.000 lei
- media datoriei publice viitoare = 447.115 micşorării împrumutului preconizat a 
lei/ luna, respectiv 5.365 mii lei/an; 6. Racordare gaze centrală termică nouă, fi contractat la 50 de milioane de lei.
- media datoriei publice anuale viitoare = branşament electric Corp nou SJU Călăraşi,            3.542 mii lei + 5.365  mii lei = 8.907 mii lei; racorduri gaze medicale, amenajări “Contractarea unei finanţări rambursabile - gradul de îndatorare mediu estimat va fi de exterioare. Demolări clădire centrală termică, interne în valoare de 50.000.000 lei se 25%. clădire RMN, clădire depozit alimente, propune a se efectua pentru asigurarea 
Conform art. 63 alin.(4) din Legea nr. documentaţii tehnice+execuţie lucrări, finanţării unor obiective de investiţii în 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu asistenţă tehnică, taxe.vederea punerii în funcţiune a acestora, 
modificările şi completările ulterioare, Valoarea finanţată din credit: 3.651.000 leiavând în vedere politica băncilor comerciale 
unităţile administrativ–teritoriale pot 

de acordare a doar 25% grad de îndatorare.
contracta împrumuturi fără a depăşi gradul de 7. Modernizare trecere pod râul Argeş km Datoria publică angajată de Consiliului îndatorare 30% din veniturile proprii.”, se 23+000; PT+DE+DTAC, execuţie lucrări, Judetean Călăraşi la data 30.04.2021 este de arată în Referatul de aprobare. inclusiv asistenţă tehnică, consultanţă şi 16.618.069 lei.
Contractarea acestui împrumut de 50 de servicii SSM, taxe şi cote legale.Anual, Consiliului Judetean Călăraşi are de milioane de lei se face pe o perioadă de 15 de Valoarea finanţată din credit: 5.703.424 leirambursat o datorie de aproximativ 3.542 mii ani, din care 3 ani este perioada de tragere 

lei, compusă din rate de 2.435 mii lei/an, din împrumut.
diferenţa fiind reprezentată de dobânda care 8. Proiect “Modernizarea şi reabilitarea 
este variabilă şi se calculează lunar la soldul drumurilor judeţene DJ 402 tronson DN4 – 
creditului. Curcani – Măriuţa – limita jud. Ialomiţa, km Obiective propuse la     

0+000 – km 53+700 şi DJ 302, tronson DN 3 – Veniturile proprii realizate în anul 2020 finanţare din creditul de 50 de 
Belciugatele – Măriuţa – limita jud. Ialomiţa, însumează 33.327 mii lei, rezultând astfel un 

milioane de lei km 0+000 – km 15+365” – cofinanţare grad de îndatorare al  Consiliului Judeţean 
proiect, elaborare PT, documentaţii avize, taxe Călăraşi, la momentul prezentei de10,63 %. 1. Reţele tehnico – edilitare (alimentare cu 
demarare execuţie lucrări (investiţie Media veniturilor proprii realizate, pe ultimii apă, canalizare, gaze naturale, electrice) şi 
multianuală) – FEDRtrei ani, respectiv 2018-2020, este de 35.625 circuite carosabile, pietonale, amenajare 
Valoarea finanţată din credit: 24.975.310 leimii lei (2018 = 30.002 mii lei, 2019=43.546 mii  spaţii verzi pentru locuinţe de serviciu (ANL – 

n CJ Călăraşi

Deputatul PSD, Constantin Bîrcă a declarat că în acest an 
medicii veterinari concesionari nu şi-au încasat 
indemnizaţia de la stat în cuantum de 10 mii de lei pe 
lună, preşedintele ANSVSA motivând în cadrul comisiei 
pentru agricultură din Camera Deputaţilor unde a fost 
invitat săptămână trecută că nu sunt bani la buget. 

“O altă problemă pe care am ridicat-o la nivelul 
Comisiei (n.r. Comisia pentru agricultură din Camera 
Deputaţilor) a fost cea legată de plata medicilor 
veterinari concesionari, cei care au contracte cu 
ANSVSA. E vorba de o sumă de 10 mii de lei lunar 
pentru activitatea circumscripţiilor sanitar-veterinare, 
pentru salariile angajaţilor din aceste circumscripţii, 
bineînţeles activităţile pe care dânşii trebuie să le 
efectueze: crotaliere, identificarea animalelor. 
Răspunsul preşedintelui a fost unul care pe noi ne-a 
lăsat fără replică: “Nu am bani, nu pot să fac nimic!”. 
Speră şi sperăm şi noi ca măcar la rectificarea bugetului 
care va avea loc probabil în iulie-august să atragă banii 
necesari pentru colegii noştri, pentru medicii veterinari 
pentru că la nivel naţional sunt 394 de UAT-uri fără 
asistenţă sanitară-veterinară. Şi în judeţul Călăraşi sunt 
9 UAT-uri fără supraveghere sanitară-veterinară.”, a 
declarat într-o conferinţă de presă organizată la sediul 
PSD Călăraşi, deputatul Constantin Bîrcă.

Plenul Camerei Deputaţilor a votat în 27 noiembrie 2019 
Legea 148/2019 pentru modificarea OG 42/2004, prin 
care medicii veterinari de liberă practică vor încasa lunar, 
din bugetul ANSVSA, suma de 10.000 de lei, dacă ”deţin 
maximum 2 contracte şi efectuează un program zilnic de 
8 ore în exploataţiile nonprofesionale pe o rază de 30 
km, astfel încât să existe un număr minim de animale ce 
atinge 300 de Unităţi Vită Mare”. Totodată, direcţiile 
sanitar-veterinare sunt obligate să încheie cu medicii 
veterinari concesionari contracte pentru o durată de 5 
ani, durata contractelor de până acum fiind 4 ani. 

Senatorul PSD de Călăraşi, Nicuşor urmare, în acest an, nu vom mai avea 
Cionoiu afirmă că absorbţia fondurilor timp să începem proiecte care să fie 
europene este compromisă, arătând cu decontate din PNRR.”, a scris pe pagina 
degetul spre Guvernul Cîţu, responsabil personală de Facebook senatorul Cionoiu 
de eşecurile repetate în privinţa aprobării care a subliniat că educaţia va beneficia 
Planului Naţional de Relansare şi de alocări PNRR mai mici.
Rezilienţă. „O altă dovada clară a incompetenţei 
“Zero euro din exerciţiul financiar acestui Guvern o reprezintă tăierea 
multianual 2021-2027, zero euro pentru  sumelor alocate în domeniul educaţiei 
economia românească în acest an! din PNRR. Educaţia are o importanţă 
Absorbţia fondurilor europene sunt majoră şi trebuie să rămână prioritară şi 
compromise din cauza GUVERNULUI pentru această Coaliţie.
ZERO, ce va duce România către un Prin urmare, în anul 2021 nu vom 
dezastru economic! Eşecurile repetate beneficia de bani europeni, rezultat al 
ale Guvernului cu aprobarea PNRR au un respingerii categorice a propunerilor 
singur efect: poziţionarea României PSD de colaborare şi consens politic, în 
printre ultimele ţări care va obţine interesul naţional al României.”, a 
aprobările Comisiei Europene, prin conchis parlamentarul călărăşean.

n PSD Călăraşi

n PSD Călăraşi

Senatorul PSD de Călăraşi, Nicuşor Cionoiu trage un semnal de 
alarmă susţinând prin intermediul unui mesaj postat astăzi pe 
pagina personală de Facebook că premierul Florin Cîţu şi 
ministrul Investiţiilor şi Proiectele Europene, Cristian Ghinea 
exclud de la finanţare Consiliile Judeţene cu noile fonduri 
europene ce vor fi alocate prin Planul Naţional de Redresare şi 
Rezilienţă.
“Se anunţă vremuri grele pentru consiliile judeţene din ţară! 
Premierul Florin Cîţu şi Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor 
Europene Cristian Ghinea, vor să controleze tot ceea ce se 
întâmplă în ţară, iar pentru acestea vor ca administraţiile 
judeţene să nu poată atrage bani direct din PNRR.
Ambii politicieni exclud de la finanţare consiliile judeţene, chiar dacă toate 
administraţiile publice judeţene şi-au făcut calcule şi proiecte de dezvoltare care aveau 
ca sursă de finanţare şi Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. 
Toţi preşedinţii de consilii judeţene şi primarii vor sta la mâna celor doi care au 
transformat România în câmpul de luptă al PNL şi USR PLUS!!!”, este mesajul postat de 
parlamentarul călărăşean.

C. Bîrcă: Sperăm şi noi ca măcar 
la rectificarea bugetului care va 
avea loc probabil în iulie-august 
să atragă banii necesari pentru 

medicii veterinari

C. Bîrcă: Suntem campioni la producerea, 
importul şi gestionarea deşeurilor! Până când?

D. Coarnă: Caracatiţa corupţiei se extinde! 
Relaţii suspecte între capii poliţiei şi clanurile 
interlope. MAI închide ochii când vine vorba 

de probleme grave la vârful sistemului!

N. Cionoiu: Zero euro din exerciţiul financiar 
multianual 2021-2027, zero euro pentru  

economia românească în acest an!

N. Cionoiu: Toţi preşedinţii de consilii judeţene şi 
primarii vor sta la mâna celor doi care au transformat 

România în câmpul de luptă al PNL şi USR PLUS!

După demolările deja demarate pe malul 
stâng al Braţului Borcea care vizează 
construcţiile ridicate ilegal în timp, fără 
autorizaţie de construire, pe terenuri care 
au făcut obiectul unor contracte de ocupare 
temporară, Primăria municipiului Călăraşi 
nu exclude posibilitatea ca o soartă similară 
să aibă şi imobilele construite în Parcul 
Dumbrava. Administratorul public, Eduard 
Grama a anunţat joi că se va lua o decizie în 
acest sens după finalizarea procesului de Primăria municipiului Călăraşi elaborează 
evaluare a situaţiei juridice a terenului şi a în perioada următoare Planul Urbanistic 
imobilelor construite. General. În cazul în care ar exista o 
“Sunt subiecte sensibile. Primul cu care am posibilitate de punere în legalitate a 
început a fost acest cartier “rezidenţial” acestei zone, cu siguranţă o vom face. O 
sau agroturism cum îl considerau ei, unde- vom declara zonă rezidenţială şi e posibil 
şi creşteau găinile. Dar, se face evaluarea la ca o casă, în zona respectivă, să fie 
nivel de municipiu, pe fiecare zonă în parte impozitată cu 100 de milioane de lei 
şi vom acţiona în consecinţă. Dacă într- vechi.”, a mai spus Grama care a decretat: 
adevăr nu sunt autorizaţii de construcţie, “Nu vom tolera construcţii ilegale pe raza 
cu siguranţă vor fi demolate.”, a declarat municipiului Călăraşi”
Grama care a mai adăugat că se analizează “Suntem în evaluarea 
posibilitatea ca zona respectivă să fie pusă 

cartierului Dumbravă. Dacă în legalitate odată cu elaborarea Planului 
Urbanistic General (PUG), obiectiv pe care nu-i putem pune în legalitate, 
PMC îl va demara în perioada următoare. 

îi vom demola”“Sunt discuţi în acest sens şi mă refer la 
Eduard Grama, administrator public al PMCcartierul respectiv. După cum ştiţi, 

Fostul Palat Administrativ care găzduieşte în 
acest moment sediul Prefecturii ar putea fi 
reabilitat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Administraţiei prin Compania 
Naţională de Investiţii. Cel puţin asta este 
intenţia Executivului Consiliului Judeţean care a 
elaborat în acest sens o Hotărăre de predare a 
amplasamentului şi de asigurare a condiţiilor în 
vederea executării obiectivului de investiţii 
”Centru socio-cultural Călăraşi (fost palat 
administrativ)”, adoptată în unanimitate în 
plenul ultimei şedinţe ordinare.

            

Consiliul Judeţean Călăraşi se obligă să asigure, 
în condiţiile legii, suprafaţa de teren necesar 
pentru depozitarea şi organizarea şantierului 
precum şi finanţarea cheltuielilor pentru: aviz 
tehnic de racordare, proiectare, racorduri la 
utilităţi (energie electrică, canal, apă, gaz sau alt 
tip de combustibil utilizat), comisioane cote 
legale, cheltuieli diverse şi neprevăzute, în 
valoare de 1.177.006,25 lei exclusiv TVA, 
1.400.564,80 lei cu TVA.

Conform devizului, valoarea finanţată prin CNI 
este de 76.879.282,28 lei (TVA inclus).

Valoarea totală a investiţiei este de 
78.279.847,08 lei (TVA inclus).

După predarea amplasamentului şi a obiectivului 
realizat, Consiliul Judeţean Călăraşi

Consiliul Judeţean Călăraşi se obligă să menţină 
destinaţia acestuia şi să îl întreţină pe o perioadă 
de minim 15 ani.

În astfel de condiţii, Instituţia Prefectului Jud. 
Călăraşi va trebui să se mute într-o nouă locaţie 
pentru a/şi desfăşura activitatea.

La începutul anului, conducerea CJ a solicitat 
consilierilor judeţeni adoptarea unei Hotărâri 
privind contractarea unui împrumut de 87 de 
milioane de lei, pe lista de investiţii propuse spre 
finanţare figurând şi palatul administrativ. 
Hotărârea n-a fost votată de consilierii PNL şi 
USR.

Consilierii locali, convocaţi miercuri în şedinţă adaugă TVA) iar a Consiliului Judeţean este de 
ordinară, au aprobat acordul de colaborare 1.129.238,79 lei (la care se adaugă TVA).
între Municipiul Călăraşi şi Consiliul Judeţean 

Ce responsabilităţi va avea  Călăraşi în vederea realizării obiectivului de 
Municipiul Călăraşi potrivit Acordului investiţii “Reparaţii capitale cu îmbrăcăminţi 

de cooperarebituminoase uşoare Varianta Nord  (Centura 
Călăraşi), în lungime totală de 2,864 km. - Asigurarea finanţării lucrărilor în cuantum de 
Valoarea totală a investiţiei este de 320.000,00 lei, la care se adaugă T.V.A.
1.449.238,79 lei (la care se adaugă TVA), 

- Punerea la dispoziţia parteneriatului a durata estimată de realizare fiind de 24 de 
sectorului de drum public al cărui traseu luni. Amplasamentul începe de la intersecţia 
urmează a fi reparat;cu Drumul Judetean 306 A (sens giratoriu) 
- Predarea amplasamentului executantului până la intersecţia acces Saint Gobain, în 
pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii;suprafaţă totală de 20.300 mp.

“Prin asfaltarea Variantei Nord (Centura) în - Obţinerea avizelor necesare;
lungime totală de 2,864 km se urmăreste 

- Asigurarea verificării lucrărilor şi a recepţiei 
decongestionarea zonelor aglomerate din 

acestora în conformitate cu prevederile legale.
municipiul Călăraşi şi va facilita transportul în 
condiţii de trafic mai sigure, cu o rapiditate Ce responsabilităţi revin Consiliului 
sporită şi o durată de deplasare mai redusă a Judeţean în baza Acordului de 
participanţilor la trafic din zonele implicate în cooperare
proiect atât între localităţile situate pe 

- Asigurarea finanţării lucrărilor în cuantum de traseele respective, precum şi către instituţiile 
1.129.238,79 lei, la care se adaugă T.V.A.şcolare, de sănătate, instituţiile publice şi 

locurile de muncă ale cetăţenilor din - Asigurarea execuţiei lucrărilor;
localităţile tranzitate de sectorul de drum 

- Răspunderea asupra conformităţii lucrărilor supus reparaţiilor.”, se arată în Referatul de 
faţă de Partener;aprobare.    
- Asigurarea verificării lucrărilor şi a recepţiei Potrivit acordului, contribuţia Municipiui 
acestora în conformitate cu prevederile legale.Călăraşi este de 320 de mii de lei (la care se 

Ce obiective vor fi finanţate din 
împrumutul de 50 de milioane de lei

n CJ Călăraşi 

Sediul Prefecturii, 
reabilitat de CNI

Repararea Centurii Călăraşiului, 
aprobată şi de consilierii locali

Eduard Grama: În cazul în care ar exista o 
posibilitate de punere în legalitate a acestei 

zone, cu siguranţă o vom face
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