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Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă eficienţei energetice pentru corpurile asigurarea necesarului de energie 
susţine prin intermediul unui mesaj A, B, C şi D ale clădirii medicale. electrică pentru unitatea medicală 
postat astăzi pe pagina personală de obiect al proiectului prin Îmi doresc ca nu doar interiorul 
Facebook că Spitalul Judeţean de implementarea unui sistem de panouri spitalului să beneficieze de lucrări de 
Urgenţă are nevoie de lucrări de fotovoltaice, precum şi montarea de modernizare, ci şi exteriorul, văduvit 
modernizare nu doar la interior ci şi la parasolare pe faţadele însorite ale atâţia ani de-a rândul de viziune şi 
exterior. Afirmaţiile sale survin în clădirilor. implicare. Banii europeni vin către 
contextul semnării contractului de Călăraşi cu echipe de proiect pregătite Bugetul proiectului are o valoare totală 
finanţare a proiectului privind şi hotărâte de a pune lucrurile pe de 11.732.514,60 lei, din care aproape 
anveloparea termică a SJU, obiectivul drumul către normalitate. Felicitări 10 milioane de lei reprezintă fonduri 
fiind creşterea eficienţei energetice tuturor!”, a scris Iliuţă pe pagina de nerambursabile din Fondul European 
pentru corpurile A, B, C şi D ale clădirii Facebook. de Dezvoltare Regională (FEDR), mai 
medicale. mult de 1,5 milioane de lei sunt fonduri Principalele tipuri de lucrări ce vor fi 
“Aţi aflat deja că am semnat astăzi, de la bugetul de stat, contribuţia realizate în cadrul proiectului 
alături de domnul Liviu Muşat, proprie a beneficiarului este de peste “Creşterea eficienţei energetice la 
directorul ADR SUD MUNTENIA, 230 de mii de lei, iar cheltuielile Corpurile A,B,C şi D la Spitalul Judeţean 
contractul de finanţare a proiectului de neegibile reprezintă peste 160 de mii de Urgenţă ”Dr. Pompei Samarian” 
anvelopare termică a Spitalului de lei.Călăraşi”, sunt: îmbunătăţirea izolaţiei 
JudeţeanCălăraşi. Un proiect muncit şi termice a anvelopei clădirilor, utilizarea Proiectul va trebui finalizat până în 
care are ca finalitate creşterea surselor regenerabile de energie pentru decembrie 2023. 
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reconversiei si refuncţionalizarii terenurilor si suprafeţelor 
degradate, vacante sau neutilizate din municipii resedinta de 
judeţ;
Principala activitate constă în executarea lucrărilor de amenajare 
a spaţiilor verzi din zona de vest şi zona de locuit Navrom. Astfel  
se vor crea şi amenaja 83.494 metri pătraţi de spaţiu verde.
Lucrările care se vor efectua vizează:
1. Regenerarea spaţiului urban prin amenajarea spaţiilor verzi 
din Zona de Vest - Bazinul Iazului Decantor Jirlău după cum 
urmează:
- Spaţii verzi (gazon însămânţat): 71,812,0 mp
- Locuri de joacă (pardoseală elastică): 1,237,0 mp
- Skate-park (pardoseală beton): 1,407,0 mp
- Alei pietonale (asfalt colorat): 2,512,0 mp
- Spaţii majore de acces (asfalt colarat/pavaj): 2.296,0 mp 
- Platforme pentru amplasare foişoare (pardoseală beton/asfalt): 
527,0 mp
Construcţiile propuse vor fi destinate petrecerii timpulul liber.
Se vor amplasa următoarele piese de mobilier urban:
- mobilier urban (bănci): 170 buc
- bănci inteligente: 5 buc
- coşuri de gunoi: 85 buc
- cişmea de apă potabilă: 3 buc
- container prefabricat birou administraţie: 1 buc
2. Regenerarea spaţiului urban prin amenajarea spaţiilor verzi 
din zona de locuit Navrom, astfel:
- Spaţii verzi (gazon însămânţat): 333,50 mp
- Alee pietonală şi spaţii de joacă (asfalt/pardoseală elastică): 

Miercuri, 25 august, s-a semnat contractul de proiectare 370 mp 
Construcţiile propuse vor fi de asemenea destinate petrecerii şi de execuţie a lucrărilor pentru proiectul „Regenerarea 
timpulul liber.spaţiului urban din Municipiul Călăraşi prin amenajarea 
Se vor amplasa următoarele piese de mobilier urban:spaţiilor verzi din zona de vest şi a spaţiului verde din 
- mobilier urban (bănci): 12  buc

zona de locuit Navrom”.
- set de masă cu bănci: 4 buc
- coşuri de gunoi: 10 bucFinanţarea proiectului se va realiza în baza contractului de 
- cişmea de apă potabilă: 1 bucfinanţare nr. 5970 – 11.09.2020 în cadrul Programului 

Operational Regional POR 2014-2020, Axa prioritara 4 – Durata contractului este de 63 luni, din care: 3  luni pentru 
Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investiţii proiectare, de la data transmiterii ordinului de prestare a 
4.2, Realizarea de acţiuni destinate îmbunataţirii mediului serviciilor, 24 luni pentru execuție lucrări de la data transmiterii 
urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii ordinului de începere a lucrărilor și 36  luni, garanţie a lucrărilor. 
terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de Data finalizării implementării proiectului este 31 decembrie 
reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor 2023.  Valoarea proiectului este de 10.009.412,02 lei (fără TVA), 
de reducere a zgomotului, care defineste oportunitatea contribuţia UAT Călăraşi fiind de 2%.

Primăria Municipiului Călăraşi anunţă că a ales o soluţie 
inteligentă de digitalizare a serviciilor instituţiei şi a implementat 
Avansis Mobile, o aplicaţie mobilă integrată de gestionare a 
relaţiei dintre primărie şi contribuabil.
Prin aplicaţia Avansis Mobile cetăţenii din Municipiul Călăraşi îşi pot 
plăti obligaţiile, pot solicita şi consulta documente sau pot face 
programări la administraţia locală şi la subordonate. De acum 
înainte, Primăria Municipiului Călăraşi va putea trimite cetăţenilor 
mesaje de interes public la nivel local, direct pe telefon. Aplicaţia 
Avansis Mobile poate fi utilizată de către toţi cetăţenii, de pe orice 
telefon cu sistem de operare Android sau IOS şi oferă siguranţă 
deplină utilizatorilor în privinţa confidenţialităţii datelor. Primul pas 
care trebuie făcut de către cetăţean pentru a folosi aplicaţia este 
instalarea acesteia pe telefon. 
Pentru a instala aplicaţia, se deschide magazinul de aplicaţii pe 
dispozitivul pe care se doreşte instalarea şi se caută termenul 
Avansis Mobile.
Primăria Municipiului Călăraşi  îşi informează cetăţenii despre 
faptul că pe lângă această aplicaţie care uşurează mult interacţiunea 
între instituţie şi cetăţean, există deschidere şi se va investi constant 
în sisteme digitale cât mai diversificate, pentru a pune la dispoziţia 
comunităţii servicii online ce vor putea fi accesate prin utilizarea 
calculatorului sau a telefonului.
De asemenea, instituţia va face toate demersurile necesare pentru a 
reduce timpul de lucru cu contribuabilii şi timpul alocat soluţionării 
tuturor solicitărilor acestora. Prin adoptarea de soft-uri pentru 
digitalizare, managementul Primăriei va fi mai eficient, mai 
transparent şi se va putea face economie de timp, resurse umane şi 
financiare.
Primăria Municipiului Călăraşi mulţumeşte comunităţii locale 
pentru deschiderea şi sprijinul de care dă dovadă şi va comunica 
constant publicului despre cele mai recente noutăţi din cadrul 
instituţiei.
Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.primaria-digitala.ro

Prin intermediul unei postări pe pagina de Facebook, conducerea 
Primăriei Grădiştea lansează o invitaţie tuturor proprietarilor de 
imobile, situate atât în intravilan cât şi în extravilan să se prezinte 
la sediul primăriei în vederea înscrierii gratuite în cartea funciară. 
„Primăria Comunei Grădiştea în colaborare cu SC GEOAGRI 
CADASTRU SRL au în desfăşurare pe raza comunei Grădiştea 
lucrări de înscriere gratuită în cartea funciară pentru proprietăţile 
situate atât în intravilan (curţi şi clădiri) cât şi extravilan (terenuri 
arabile,vii, grădini,etc.). Proprietarii imobilelor sunt rugaţi să se 
prezinte la sediul Primăriei din satul Cuneşti, strada Calea 
Călăraşi, nr. 54 cu actele de proprietate în original sau copie 
legalizată în vederea înscrierii în cartea funciară.”, se arată în 
mesajul postat pe Facebook.

n Primăria Municipiului Călăraşi

ianuarie 2021 este de 17.168.571 lei. Anual, Consiliul Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului 
Judeţean are de rambursat o datorie de aproximativ Judeţean Călăraşi, desfăşurată joi la prânz s-a 
3.542.000 lei, compusă din rate de 2.435.000 lei, diferenţa 

aflat şi Hotărârea privind aprobarea contractării fiind reprezentată de dobânda care este variabilă şi se 
unui împrumut în valoare de 13 milioane lei în calculează lunar la soldul creditului.
conformitate cu prevederile art. 1 din OUG nr. 83 Veniturile proprii realizate anul trecut însumează 33.327.000 
/ 2021 pentru unele măsuri fiscal – bugetare lei, rezultând un grad de îndatorare al CJ Călăraşi, la 
privind acordarea unor împrumuturi din momentul prezent, de 10,63%. Adăugând la datoria publică 

contractată de CJ Călăraşi la această dată împrumutul Trezoreria Statului.
aprobat şi avizat în 2021 în valoare de 50 de milioane de lei 
pentru finanţarea unor obiective de investiţii şi împrumutul Proiectul prevede contractarea de la Ministerul Finanţelor a 
de 13 milioane aprobat, rezultă o datorie anuală de unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de 13 

milioane lei, cu o maturitate de maxim 5 ani. Dobânda aproximativ 7.400.000 lei anual şi un grad de îndatorare 
formată din ROBOR la 3 luni plus marja de dobândă este de maxim în perioada de 5 ani de 29,03%. Conform art. 63 alin 4 
1,5%. din Legea 273 din 2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare unităţile administrativ Suma, susţin reprezentanţii Consiliului Judeţean,  va fi 
– teritoriale pot contracta împrumuturi fără a depăşi gradul utilizată pentru finanţarea următoarelor obiective de 
de îndatorare 30% din veniturile proprii.investiţii:
Hotărârea privind aprobarea contractării împrumutului de 13 - Modernizare şi reabilitarea DJ 211D tronson DN21 (Ştefan 
milioane de lei n-a fost votată de cei 4 consilieri USR care s-Vodă) – Libertatea – DN3B (Dichiseni), km 13+500 – km 
au abţinut de la vot, motivând timpul prea scurt de studiere a 41+500, L – 24,57 km – execuţie lucrări, inclusiv asistenţă 
documentului. Reprezentantul CJ, vicepreşedintele Ion tehnică, servicii ssm, consultanţă, comisioane, taxe avize 
Samoilă a explicat motivele care au stat la baza introducerii (PNDL2): 539.201 lei (cofinanţare)
peste ordinea de zi stabilită iniţia a Hotărârii mai sus – 

- Modernizare, reabilitare DJ 403 de la DN31 – Luica – DN4 – 
menţionate. „După ce au fost publicate Normele de aplicare 

Ţoldanu – Radovanu, km 0+000 la km 34+800, L- 33,8 km – 
ale Ordonanţei, termenul pentru accesarea împrumuturilor 

PT+ execuţie lucrări, inclusiv asistenţă tehnică, consultanţă şi 
este de 30 de zile. În plus, funcţionează pe principiul servicii ssm, taxe şi cote legale (PNDL2): 617.943 lei 
„primul venit, primul servit”. Dacă am fi amânat votarea (cofinanţare)
acestei Hotărâri n-am mai fi avut la dispoziţie timp pentru 

- Dezvoltarea zonei turistice Braţul Borcea – Port turistic de aprobarea contractării împrumutului, suma fiind necesară 
agrement, PT, execuţie lucrări, asistenţă tehnică şi pentru finanţarea unor obiective importante pentru 
comisioane, taxe: 11.842.856 lei dezvoltarea judeţului.”, a spus, în plenul şedinţei, 

vicepreşedintele CJ Călăraşi, Ion Samoilă.Datoria publică angajată de Consiliul Judeţean Călăraşi la 31 

Preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă a participat 
săptămâna trecută la şedinţa autorităţilor locale de consultare 
publică a Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", 
un program care va avea un buget de 50 de miliarde de lei şi 
se va întinde pe minim 6 ani.
„Informaţiile necesare programului ne sunt aduse la 
cunoştinţă de Mircea Abrudean - secretarul general adjunct 
al Guvernului. Am alături vicepreşedinţii Consiliului Judeţean 
Călăraşi şi echipa de primari a judeţului interesaţi de ceea ce 
va însemna asfaltare de drumuri, canalizare şi apă, 
reabilitarea dispensarelor de la sate sau modernizarea 
căminelor culturale. Îmi doresc ca toate programele, cu 
finanţare guvernamentală sau cu bani europeni, să fie 
accesibile pentru toate localităţile judeţului, unele dintre ele 
nedezvoltate la nivelul anului 2021. Dezvoltarea Călăraşiului 
nu are culoare politică de aceea am răspuns invitaţiei 
senatorului Ciprian Pandea şi am convingerea că împreună 
putem moderniza fiecare colţ al judeţului.”, se arată în 
mesajul postat pe de liderul CJ Călăraşi pe pagina personală de 
Facebook.

Consiliul Judeţean a găzduit vineri, 20 august, o întâlnire 
inedită la care au participat, în premieră, reprezentanţi ai 
Direcţiei Programe şi Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei 
Călăraşi, conducerea Biroului Regional de Cooperare 
Transfrontalieră şi desigur ai Judeţului în cadrul căreia au fost 
analizate stadiul proiectelor implementate în comun precum şi 
posibilităţile de colaborare în viitor.

“2021, anul în care pentru prima dată echipa de dezvoltare a 
Consiliului Judeţean Călăraşi şi cea a Primăriei Municipiului 
Călăraşi se întâlnesc în vederea discutării proiectelor pe care 
ni le dorim a le derula pentru oameni.

Au fost prezenţi la şedinţa de lucru reprezentaţii Biroului 
Regional de Cooperare Transfrontalieră, coordonaţi de 
doamna director Nicoleta Mincu, cu informaţii şi clarificări 
importante în procesul de implementare a proiectelor 
InterReg România-Bulgaria.

Au prezentat date privind situaţia actuală a proiectelor şi 
viziune viitoare: Liliana Avram, director DDRE Consiliul 
Judeţean Călăraşi şi Eduard Grama, administrator public al 
Primăriei Municipiului Călăraşi.”, se arată în mesajul postat pe 
pagina de Facebook a Consiliului Judeţean.

Astfel, de la debutul campaniei în data de 29.06.2021 şi până în 
prezent au fost emise 86 de somaţii, situaţia prezentându-se astfel:

- 18 maşini au fost ridicate de către primărie

- 51 maşini au fost ridicate de către proprietari

- 17 maşini se află încă în termenul legal de 10 zile de când s-au 
emis somaţiile şi pot fi ridicate de către proprietari.

Conform legii privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau 
abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public, după 10 zile 
de la aplicarea somaţiei pe autovehicul, primarul poate dispune 
ridicarea, inventarierea şi depozitarea autovehiculului într-un loc 
special amenajat de către autorităţile administraţiei publice locale.

Dacă în termen de 10 zile de la data anunţului proprietarul sau 
deţinătorul său legal nu se prezintă în vederea ridicării vehiculului, 
acesta trece de drept în proprietatea unităţii administrativ-
teritoriale din raza căreia a fost ridicată, liber de orice sarcini, prin 
dispoziţie a primarului şi urmează să fie valorificat prin vânzare, în 
condiţiile legii, sau predat unei unităţi de colectare şi valorificare a 
deşeurilor, în funcţie de starea vehiculului.

Recuperarea vehiculelor ridicate se poate face în urma unei taxe 
de ridicare, transport şi depozitare (vezi tarifele mai jos) ce va fi 
achitată la locaţia situată pe strada Varianta Nord nr. 6, în incinta 
Astalrom.

- Taxa de ridicare pentru vehicule cu masa totală de până la 5 to 
este de 200 lei iar pentru cele cu masa totală maximă autorizată de 
peste 5 to fiind de 250 de lei

- Taxa pentru transport în ambele situaţii menţionate mai sus este 
de 100 de lei.

- Taxa de depozitare este 15 lei / zi în ambele situaţii precizate 
anterior.

Precizăm că pentru a fi declarate abandonate sau fără stăpân, 
autovehiculele trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile 
prevăzute de Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al 
vehiculelor abandonate sau fără stăpân, respectiv să fi stat cel 
puţin 6 luni nemişcate pe domeniul public, să le lipsească 
elemente de caroserie, lipsă sistem de iluminare-semnalizare, 
sistem de rulare deteriorat, geamuri sparte şi alte indicii care 
confirmă neutilizarea îndelungantă a vehiculului.

Primăria Municipiului Călăraşi vă informează că în · Certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a 
perioada 1 – 15 septembrie 2021 posesorii de autovehicule autovehiculului deţinut în proprietate/utilizare/folosinţă - 
cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone inclusiv şi dovadă că are Inspecţia Tehnică Periodică valabilă – copie;
cel mult 8+1 locuri, cu exceptia autovehiculelor ale căror · Certificat fiscal pe numele solicitantului – fără datorii la 
dimensiuni sunt mai mari de 2,5 x 5m (12,5 mp), pot bugetul local;
depune la registratura Primăriei municipiului Călăraşi cerere · Documente privind dreptul de folosinţă/utilizare al 
pentru licitarea/atribuirea unui loc de parcare de domiciliu, autovehiculului: contract de comodat în formă autentică, 
pentru următoarele parcări: adeverinţa din care să rezulte că persoană juridică ce are 
B-dul 1 Mai, bl. A10 sc. 1 şi bl. A11 sc. D = 9 locuri; calitatea de proprietar al autovehiculului este de acord că 
B-dul 1 Mai, bl. A11, bl. A12, bl. A17 şi bl. A16 sc. 2 = 29 persoană fizică angajată a societăţii sau administratorul 
locuri; acesteia are dreptul să utilizeze vehiculul, inclusiv să 

parcheze la domiciliu.Str. Flacăra - Progresului, bl. Agneza = 14 locuri;
· Certificat de încadrare într-o grupă de handicap, dovadă că Str. Năvodari, bl. F11 şi F5 sc. C = 25 locuri;
este veteran de război sau beneficiar al Decretului-Lege Str. Năvodari, bl. F8 sc. A şi sc. B = 7 locuri;
nr.118/1990  (dacă e cazul); Str. Ştirbei Vodă, bl. M1 şi bl. M4 = 46 locuri;
· Declaraţie pe propria răspundere că deţine/nu deţine un Str. Ştirbei Vodă, bl. M16, bl. M17 şi bl. M18 = 48 locuri;
alt loc de parcare de domiciliu, deţine/nu deţine garaj auto 

Str. Zăvoiului, bl. i15, bl. i16 şi bl. i17 = 17 locuri; pe domeniul public al Municipiului Călăraşi, este prima  / a 
Str. Zăvoiului, bl. i18, bl. i19 şi bl. i20 = 41 locuri; doua /…….. /, solicitare pentru adresa menţionată în cerere.
Str. Borcea, bl. L20 şi bl. L21 = 38 locuri; l Documente necesare pentru persoane juridice:
Str. Bărăganului, bl. L32 = 15 locuri; · Certificat de înregistrare al societăţii – copie;
Str.Parcului, bl. L33, bl. L34 şi bl. L35 = 23 locuri; · Certificatul de înmatriculare si cartea de identitate a 
Str. Bărăganului, bl. L40, bl. L41, bl. L43 şi bl. L44 = 33 autovehiculului deţinut în proprietate/utilizare/folosinţă - 
Locuri; dovadă că are Inspecţia Tehnică Periodică valabilă – copie şi 
Str. Sulfinei, bl.H6 sc. B, bl. H7, bl. H8 şi bl H9 sc. A = 54 original pentru conformitate; 
locuri; · Certificat fiscal – fără datorii la bugetul local; 
Str. Zefirului, bl. H7 sc. B şi bl. H8 sc. B = 9 locuri; · Contract de comodat în formă autentică privind dreptul de 
Str. Zefirului, bl. H5 = 12 locuri; folosinţă/utilizare al autovehiculului (după caz);
Str. Zefirului, bl. H5 sc. A = 6 locuri; · Declaraţie pe propia răspundere că deţine/nu deţine un alt 

loc de parcare de domiciliu, deţine/nu deţine garaj auto pe Str. Prel. Bucureşti, bl. N1, bl. N2, bl. N10 sc.2 şi sc. 3, bl. 
domeniul public al Municipiului Călăraşi, este prima  / a N11 sc. 1 şi sc. 2, bl. N12 sc. 3 = 83 locuri
doua /…….. /, solicitare pentru adresa menţionată în cerere;l Documente necesare pentru persoane fizice: 
· Împuternicirea, însoţită de BI/CI, a persoanei desemnate · Documente privind domiciliul/reşedinţa: copie BI/CI;
să depună documentele în numele societăţii.· Certificat de căsătorie pentru cazurile în care într-un 

Preşedinte comisie,apartament locuiesc mai multe familii şi se solicită câte un 
Iane Scarlatloc de parcare de familie - copie; 

V. Iliuţă, prezent la şedinţa de 
consultare publică a 

Programului naţional de 
investiţii „Anghel Saligny“

Întâlnire inedită 
la CJ Călăraşi

n CJ Călăraşi

Împrumut de 13 milioane lei din Trezoreria 
Statului pentru finanţarea unor investiţii

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Vasile Iliuţă: 
Îmi doresc ca nu doar 
interiorul spitalului 
să beneficieze de 
lucrări de 
modernizare

n PMC

Anunţ privind depunere cerere, în perioada 1-15 septembrie, 
pentru licitarea / atribuirea unui loc de parcare de domiciliu

Primăria Municipiului Călăraşi 
continuă acţiunile de identificare şi 
ridicare a maşinilor fără stăpân sau 

abandonate pe domeniul public

Primăria Municipiului Călăraşi anunţă 
că a ales o soluţie inteligentă de 

digitalizare a serviciilor instituţiei şi a 
implementat Avansis Mobile

S-a semnat contractul de proiectare şi execuţie a lucrărilor 
pentru proiectul „Regenerarea spaţiului urban din 

Municipiul Călăraşi prin amenajarea spaţiilor verzi din zona 
de vest şi a spaţiului verde din zona de locuit Navrom”

Lucrări de înscriere gratuită 
în cartea funciară

n Primăria Grădiştea
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Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă eficienţei energetice pentru corpurile asigurarea necesarului de energie 
susţine prin intermediul unui mesaj A, B, C şi D ale clădirii medicale. electrică pentru unitatea medicală 
postat astăzi pe pagina personală de obiect al proiectului prin Îmi doresc ca nu doar interiorul 
Facebook că Spitalul Judeţean de implementarea unui sistem de panouri spitalului să beneficieze de lucrări de 
Urgenţă are nevoie de lucrări de fotovoltaice, precum şi montarea de modernizare, ci şi exteriorul, văduvit 
modernizare nu doar la interior ci şi la parasolare pe faţadele însorite ale atâţia ani de-a rândul de viziune şi 
exterior. Afirmaţiile sale survin în clădirilor. implicare. Banii europeni vin către 
contextul semnării contractului de Călăraşi cu echipe de proiect pregătite Bugetul proiectului are o valoare totală 
finanţare a proiectului privind şi hotărâte de a pune lucrurile pe de 11.732.514,60 lei, din care aproape 
anveloparea termică a SJU, obiectivul drumul către normalitate. Felicitări 10 milioane de lei reprezintă fonduri 
fiind creşterea eficienţei energetice tuturor!”, a scris Iliuţă pe pagina de nerambursabile din Fondul European 
pentru corpurile A, B, C şi D ale clădirii Facebook. de Dezvoltare Regională (FEDR), mai 
medicale. mult de 1,5 milioane de lei sunt fonduri Principalele tipuri de lucrări ce vor fi 
“Aţi aflat deja că am semnat astăzi, de la bugetul de stat, contribuţia realizate în cadrul proiectului 
alături de domnul Liviu Muşat, proprie a beneficiarului este de peste “Creşterea eficienţei energetice la 
directorul ADR SUD MUNTENIA, 230 de mii de lei, iar cheltuielile Corpurile A,B,C şi D la Spitalul Judeţean 
contractul de finanţare a proiectului de neegibile reprezintă peste 160 de mii de Urgenţă ”Dr. Pompei Samarian” 
anvelopare termică a Spitalului de lei.Călăraşi”, sunt: îmbunătăţirea izolaţiei 
JudeţeanCălăraşi. Un proiect muncit şi termice a anvelopei clădirilor, utilizarea Proiectul va trebui finalizat până în 
care are ca finalitate creşterea surselor regenerabile de energie pentru decembrie 2023. 
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reconversiei si refuncţionalizarii terenurilor si suprafeţelor 
degradate, vacante sau neutilizate din municipii resedinta de 
judeţ;
Principala activitate constă în executarea lucrărilor de amenajare 
a spaţiilor verzi din zona de vest şi zona de locuit Navrom. Astfel  
se vor crea şi amenaja 83.494 metri pătraţi de spaţiu verde.
Lucrările care se vor efectua vizează:
1. Regenerarea spaţiului urban prin amenajarea spaţiilor verzi 
din Zona de Vest - Bazinul Iazului Decantor Jirlău după cum 
urmează:
- Spaţii verzi (gazon însămânţat): 71,812,0 mp
- Locuri de joacă (pardoseală elastică): 1,237,0 mp
- Skate-park (pardoseală beton): 1,407,0 mp
- Alei pietonale (asfalt colorat): 2,512,0 mp
- Spaţii majore de acces (asfalt colarat/pavaj): 2.296,0 mp 
- Platforme pentru amplasare foişoare (pardoseală beton/asfalt): 
527,0 mp
Construcţiile propuse vor fi destinate petrecerii timpulul liber.
Se vor amplasa următoarele piese de mobilier urban:
- mobilier urban (bănci): 170 buc
- bănci inteligente: 5 buc
- coşuri de gunoi: 85 buc
- cişmea de apă potabilă: 3 buc
- container prefabricat birou administraţie: 1 buc
2. Regenerarea spaţiului urban prin amenajarea spaţiilor verzi 
din zona de locuit Navrom, astfel:
- Spaţii verzi (gazon însămânţat): 333,50 mp
- Alee pietonală şi spaţii de joacă (asfalt/pardoseală elastică): 

Miercuri, 25 august, s-a semnat contractul de proiectare 370 mp 
Construcţiile propuse vor fi de asemenea destinate petrecerii şi de execuţie a lucrărilor pentru proiectul „Regenerarea 
timpulul liber.spaţiului urban din Municipiul Călăraşi prin amenajarea 
Se vor amplasa următoarele piese de mobilier urban:spaţiilor verzi din zona de vest şi a spaţiului verde din 
- mobilier urban (bănci): 12  buc

zona de locuit Navrom”.
- set de masă cu bănci: 4 buc
- coşuri de gunoi: 10 bucFinanţarea proiectului se va realiza în baza contractului de 
- cişmea de apă potabilă: 1 bucfinanţare nr. 5970 – 11.09.2020 în cadrul Programului 

Operational Regional POR 2014-2020, Axa prioritara 4 – Durata contractului este de 63 luni, din care: 3  luni pentru 
Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investiţii proiectare, de la data transmiterii ordinului de prestare a 
4.2, Realizarea de acţiuni destinate îmbunataţirii mediului serviciilor, 24 luni pentru execuție lucrări de la data transmiterii 
urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii ordinului de începere a lucrărilor și 36  luni, garanţie a lucrărilor. 
terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de Data finalizării implementării proiectului este 31 decembrie 
reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor 2023.  Valoarea proiectului este de 10.009.412,02 lei (fără TVA), 
de reducere a zgomotului, care defineste oportunitatea contribuţia UAT Călăraşi fiind de 2%.

Primăria Municipiului Călăraşi anunţă că a ales o soluţie 
inteligentă de digitalizare a serviciilor instituţiei şi a implementat 
Avansis Mobile, o aplicaţie mobilă integrată de gestionare a 
relaţiei dintre primărie şi contribuabil.
Prin aplicaţia Avansis Mobile cetăţenii din Municipiul Călăraşi îşi pot 
plăti obligaţiile, pot solicita şi consulta documente sau pot face 
programări la administraţia locală şi la subordonate. De acum 
înainte, Primăria Municipiului Călăraşi va putea trimite cetăţenilor 
mesaje de interes public la nivel local, direct pe telefon. Aplicaţia 
Avansis Mobile poate fi utilizată de către toţi cetăţenii, de pe orice 
telefon cu sistem de operare Android sau IOS şi oferă siguranţă 
deplină utilizatorilor în privinţa confidenţialităţii datelor. Primul pas 
care trebuie făcut de către cetăţean pentru a folosi aplicaţia este 
instalarea acesteia pe telefon. 
Pentru a instala aplicaţia, se deschide magazinul de aplicaţii pe 
dispozitivul pe care se doreşte instalarea şi se caută termenul 
Avansis Mobile.
Primăria Municipiului Călăraşi  îşi informează cetăţenii despre 
faptul că pe lângă această aplicaţie care uşurează mult interacţiunea 
între instituţie şi cetăţean, există deschidere şi se va investi constant 
în sisteme digitale cât mai diversificate, pentru a pune la dispoziţia 
comunităţii servicii online ce vor putea fi accesate prin utilizarea 
calculatorului sau a telefonului.
De asemenea, instituţia va face toate demersurile necesare pentru a 
reduce timpul de lucru cu contribuabilii şi timpul alocat soluţionării 
tuturor solicitărilor acestora. Prin adoptarea de soft-uri pentru 
digitalizare, managementul Primăriei va fi mai eficient, mai 
transparent şi se va putea face economie de timp, resurse umane şi 
financiare.
Primăria Municipiului Călăraşi mulţumeşte comunităţii locale 
pentru deschiderea şi sprijinul de care dă dovadă şi va comunica 
constant publicului despre cele mai recente noutăţi din cadrul 
instituţiei.
Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.primaria-digitala.ro

Prin intermediul unei postări pe pagina de Facebook, conducerea 
Primăriei Grădiştea lansează o invitaţie tuturor proprietarilor de 
imobile, situate atât în intravilan cât şi în extravilan să se prezinte 
la sediul primăriei în vederea înscrierii gratuite în cartea funciară. 
„Primăria Comunei Grădiştea în colaborare cu SC GEOAGRI 
CADASTRU SRL au în desfăşurare pe raza comunei Grădiştea 
lucrări de înscriere gratuită în cartea funciară pentru proprietăţile 
situate atât în intravilan (curţi şi clădiri) cât şi extravilan (terenuri 
arabile,vii, grădini,etc.). Proprietarii imobilelor sunt rugaţi să se 
prezinte la sediul Primăriei din satul Cuneşti, strada Calea 
Călăraşi, nr. 54 cu actele de proprietate în original sau copie 
legalizată în vederea înscrierii în cartea funciară.”, se arată în 
mesajul postat pe Facebook.

n Primăria Municipiului Călăraşi

ianuarie 2021 este de 17.168.571 lei. Anual, Consiliul Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului 
Judeţean are de rambursat o datorie de aproximativ Judeţean Călăraşi, desfăşurată joi la prânz s-a 
3.542.000 lei, compusă din rate de 2.435.000 lei, diferenţa 

aflat şi Hotărârea privind aprobarea contractării fiind reprezentată de dobânda care este variabilă şi se 
unui împrumut în valoare de 13 milioane lei în calculează lunar la soldul creditului.
conformitate cu prevederile art. 1 din OUG nr. 83 Veniturile proprii realizate anul trecut însumează 33.327.000 
/ 2021 pentru unele măsuri fiscal – bugetare lei, rezultând un grad de îndatorare al CJ Călăraşi, la 
privind acordarea unor împrumuturi din momentul prezent, de 10,63%. Adăugând la datoria publică 

contractată de CJ Călăraşi la această dată împrumutul Trezoreria Statului.
aprobat şi avizat în 2021 în valoare de 50 de milioane de lei 
pentru finanţarea unor obiective de investiţii şi împrumutul Proiectul prevede contractarea de la Ministerul Finanţelor a 
de 13 milioane aprobat, rezultă o datorie anuală de unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de 13 

milioane lei, cu o maturitate de maxim 5 ani. Dobânda aproximativ 7.400.000 lei anual şi un grad de îndatorare 
formată din ROBOR la 3 luni plus marja de dobândă este de maxim în perioada de 5 ani de 29,03%. Conform art. 63 alin 4 
1,5%. din Legea 273 din 2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare unităţile administrativ Suma, susţin reprezentanţii Consiliului Judeţean,  va fi 
– teritoriale pot contracta împrumuturi fără a depăşi gradul utilizată pentru finanţarea următoarelor obiective de 
de îndatorare 30% din veniturile proprii.investiţii:
Hotărârea privind aprobarea contractării împrumutului de 13 - Modernizare şi reabilitarea DJ 211D tronson DN21 (Ştefan 
milioane de lei n-a fost votată de cei 4 consilieri USR care s-Vodă) – Libertatea – DN3B (Dichiseni), km 13+500 – km 
au abţinut de la vot, motivând timpul prea scurt de studiere a 41+500, L – 24,57 km – execuţie lucrări, inclusiv asistenţă 
documentului. Reprezentantul CJ, vicepreşedintele Ion tehnică, servicii ssm, consultanţă, comisioane, taxe avize 
Samoilă a explicat motivele care au stat la baza introducerii (PNDL2): 539.201 lei (cofinanţare)
peste ordinea de zi stabilită iniţia a Hotărârii mai sus – 

- Modernizare, reabilitare DJ 403 de la DN31 – Luica – DN4 – 
menţionate. „După ce au fost publicate Normele de aplicare 

Ţoldanu – Radovanu, km 0+000 la km 34+800, L- 33,8 km – 
ale Ordonanţei, termenul pentru accesarea împrumuturilor 

PT+ execuţie lucrări, inclusiv asistenţă tehnică, consultanţă şi 
este de 30 de zile. În plus, funcţionează pe principiul servicii ssm, taxe şi cote legale (PNDL2): 617.943 lei 
„primul venit, primul servit”. Dacă am fi amânat votarea (cofinanţare)
acestei Hotărâri n-am mai fi avut la dispoziţie timp pentru 

- Dezvoltarea zonei turistice Braţul Borcea – Port turistic de aprobarea contractării împrumutului, suma fiind necesară 
agrement, PT, execuţie lucrări, asistenţă tehnică şi pentru finanţarea unor obiective importante pentru 
comisioane, taxe: 11.842.856 lei dezvoltarea judeţului.”, a spus, în plenul şedinţei, 

vicepreşedintele CJ Călăraşi, Ion Samoilă.Datoria publică angajată de Consiliul Judeţean Călăraşi la 31 

Preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă a participat 
săptămâna trecută la şedinţa autorităţilor locale de consultare 
publică a Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", 
un program care va avea un buget de 50 de miliarde de lei şi 
se va întinde pe minim 6 ani.
„Informaţiile necesare programului ne sunt aduse la 
cunoştinţă de Mircea Abrudean - secretarul general adjunct 
al Guvernului. Am alături vicepreşedinţii Consiliului Judeţean 
Călăraşi şi echipa de primari a judeţului interesaţi de ceea ce 
va însemna asfaltare de drumuri, canalizare şi apă, 
reabilitarea dispensarelor de la sate sau modernizarea 
căminelor culturale. Îmi doresc ca toate programele, cu 
finanţare guvernamentală sau cu bani europeni, să fie 
accesibile pentru toate localităţile judeţului, unele dintre ele 
nedezvoltate la nivelul anului 2021. Dezvoltarea Călăraşiului 
nu are culoare politică de aceea am răspuns invitaţiei 
senatorului Ciprian Pandea şi am convingerea că împreună 
putem moderniza fiecare colţ al judeţului.”, se arată în 
mesajul postat pe de liderul CJ Călăraşi pe pagina personală de 
Facebook.

Consiliul Judeţean a găzduit vineri, 20 august, o întâlnire 
inedită la care au participat, în premieră, reprezentanţi ai 
Direcţiei Programe şi Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei 
Călăraşi, conducerea Biroului Regional de Cooperare 
Transfrontalieră şi desigur ai Judeţului în cadrul căreia au fost 
analizate stadiul proiectelor implementate în comun precum şi 
posibilităţile de colaborare în viitor.

“2021, anul în care pentru prima dată echipa de dezvoltare a 
Consiliului Judeţean Călăraşi şi cea a Primăriei Municipiului 
Călăraşi se întâlnesc în vederea discutării proiectelor pe care 
ni le dorim a le derula pentru oameni.

Au fost prezenţi la şedinţa de lucru reprezentaţii Biroului 
Regional de Cooperare Transfrontalieră, coordonaţi de 
doamna director Nicoleta Mincu, cu informaţii şi clarificări 
importante în procesul de implementare a proiectelor 
InterReg România-Bulgaria.

Au prezentat date privind situaţia actuală a proiectelor şi 
viziune viitoare: Liliana Avram, director DDRE Consiliul 
Judeţean Călăraşi şi Eduard Grama, administrator public al 
Primăriei Municipiului Călăraşi.”, se arată în mesajul postat pe 
pagina de Facebook a Consiliului Judeţean.

Astfel, de la debutul campaniei în data de 29.06.2021 şi până în 
prezent au fost emise 86 de somaţii, situaţia prezentându-se astfel:

- 18 maşini au fost ridicate de către primărie

- 51 maşini au fost ridicate de către proprietari

- 17 maşini se află încă în termenul legal de 10 zile de când s-au 
emis somaţiile şi pot fi ridicate de către proprietari.

Conform legii privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau 
abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public, după 10 zile 
de la aplicarea somaţiei pe autovehicul, primarul poate dispune 
ridicarea, inventarierea şi depozitarea autovehiculului într-un loc 
special amenajat de către autorităţile administraţiei publice locale.

Dacă în termen de 10 zile de la data anunţului proprietarul sau 
deţinătorul său legal nu se prezintă în vederea ridicării vehiculului, 
acesta trece de drept în proprietatea unităţii administrativ-
teritoriale din raza căreia a fost ridicată, liber de orice sarcini, prin 
dispoziţie a primarului şi urmează să fie valorificat prin vânzare, în 
condiţiile legii, sau predat unei unităţi de colectare şi valorificare a 
deşeurilor, în funcţie de starea vehiculului.

Recuperarea vehiculelor ridicate se poate face în urma unei taxe 
de ridicare, transport şi depozitare (vezi tarifele mai jos) ce va fi 
achitată la locaţia situată pe strada Varianta Nord nr. 6, în incinta 
Astalrom.

- Taxa de ridicare pentru vehicule cu masa totală de până la 5 to 
este de 200 lei iar pentru cele cu masa totală maximă autorizată de 
peste 5 to fiind de 250 de lei

- Taxa pentru transport în ambele situaţii menţionate mai sus este 
de 100 de lei.

- Taxa de depozitare este 15 lei / zi în ambele situaţii precizate 
anterior.

Precizăm că pentru a fi declarate abandonate sau fără stăpân, 
autovehiculele trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile 
prevăzute de Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al 
vehiculelor abandonate sau fără stăpân, respectiv să fi stat cel 
puţin 6 luni nemişcate pe domeniul public, să le lipsească 
elemente de caroserie, lipsă sistem de iluminare-semnalizare, 
sistem de rulare deteriorat, geamuri sparte şi alte indicii care 
confirmă neutilizarea îndelungantă a vehiculului.

Primăria Municipiului Călăraşi vă informează că în · Certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a 
perioada 1 – 15 septembrie 2021 posesorii de autovehicule autovehiculului deţinut în proprietate/utilizare/folosinţă - 
cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone inclusiv şi dovadă că are Inspecţia Tehnică Periodică valabilă – copie;
cel mult 8+1 locuri, cu exceptia autovehiculelor ale căror · Certificat fiscal pe numele solicitantului – fără datorii la 
dimensiuni sunt mai mari de 2,5 x 5m (12,5 mp), pot bugetul local;
depune la registratura Primăriei municipiului Călăraşi cerere · Documente privind dreptul de folosinţă/utilizare al 
pentru licitarea/atribuirea unui loc de parcare de domiciliu, autovehiculului: contract de comodat în formă autentică, 
pentru următoarele parcări: adeverinţa din care să rezulte că persoană juridică ce are 
B-dul 1 Mai, bl. A10 sc. 1 şi bl. A11 sc. D = 9 locuri; calitatea de proprietar al autovehiculului este de acord că 
B-dul 1 Mai, bl. A11, bl. A12, bl. A17 şi bl. A16 sc. 2 = 29 persoană fizică angajată a societăţii sau administratorul 
locuri; acesteia are dreptul să utilizeze vehiculul, inclusiv să 

parcheze la domiciliu.Str. Flacăra - Progresului, bl. Agneza = 14 locuri;
· Certificat de încadrare într-o grupă de handicap, dovadă că Str. Năvodari, bl. F11 şi F5 sc. C = 25 locuri;
este veteran de război sau beneficiar al Decretului-Lege Str. Năvodari, bl. F8 sc. A şi sc. B = 7 locuri;
nr.118/1990  (dacă e cazul); Str. Ştirbei Vodă, bl. M1 şi bl. M4 = 46 locuri;
· Declaraţie pe propria răspundere că deţine/nu deţine un Str. Ştirbei Vodă, bl. M16, bl. M17 şi bl. M18 = 48 locuri;
alt loc de parcare de domiciliu, deţine/nu deţine garaj auto 

Str. Zăvoiului, bl. i15, bl. i16 şi bl. i17 = 17 locuri; pe domeniul public al Municipiului Călăraşi, este prima  / a 
Str. Zăvoiului, bl. i18, bl. i19 şi bl. i20 = 41 locuri; doua /…….. /, solicitare pentru adresa menţionată în cerere.
Str. Borcea, bl. L20 şi bl. L21 = 38 locuri; l Documente necesare pentru persoane juridice:
Str. Bărăganului, bl. L32 = 15 locuri; · Certificat de înregistrare al societăţii – copie;
Str.Parcului, bl. L33, bl. L34 şi bl. L35 = 23 locuri; · Certificatul de înmatriculare si cartea de identitate a 
Str. Bărăganului, bl. L40, bl. L41, bl. L43 şi bl. L44 = 33 autovehiculului deţinut în proprietate/utilizare/folosinţă - 
Locuri; dovadă că are Inspecţia Tehnică Periodică valabilă – copie şi 
Str. Sulfinei, bl.H6 sc. B, bl. H7, bl. H8 şi bl H9 sc. A = 54 original pentru conformitate; 
locuri; · Certificat fiscal – fără datorii la bugetul local; 
Str. Zefirului, bl. H7 sc. B şi bl. H8 sc. B = 9 locuri; · Contract de comodat în formă autentică privind dreptul de 
Str. Zefirului, bl. H5 = 12 locuri; folosinţă/utilizare al autovehiculului (după caz);
Str. Zefirului, bl. H5 sc. A = 6 locuri; · Declaraţie pe propia răspundere că deţine/nu deţine un alt 

loc de parcare de domiciliu, deţine/nu deţine garaj auto pe Str. Prel. Bucureşti, bl. N1, bl. N2, bl. N10 sc.2 şi sc. 3, bl. 
domeniul public al Municipiului Călăraşi, este prima  / a N11 sc. 1 şi sc. 2, bl. N12 sc. 3 = 83 locuri
doua /…….. /, solicitare pentru adresa menţionată în cerere;l Documente necesare pentru persoane fizice: 
· Împuternicirea, însoţită de BI/CI, a persoanei desemnate · Documente privind domiciliul/reşedinţa: copie BI/CI;
să depună documentele în numele societăţii.· Certificat de căsătorie pentru cazurile în care într-un 

Preşedinte comisie,apartament locuiesc mai multe familii şi se solicită câte un 
Iane Scarlatloc de parcare de familie - copie; 

V. Iliuţă, prezent la şedinţa de 
consultare publică a 

Programului naţional de 
investiţii „Anghel Saligny“

Întâlnire inedită 
la CJ Călăraşi

n CJ Călăraşi

Împrumut de 13 milioane lei din Trezoreria 
Statului pentru finanţarea unor investiţii

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Vasile Iliuţă: 
Îmi doresc ca nu doar 
interiorul spitalului 
să beneficieze de 
lucrări de 
modernizare

n PMC

Anunţ privind depunere cerere, în perioada 1-15 septembrie, 
pentru licitarea / atribuirea unui loc de parcare de domiciliu

Primăria Municipiului Călăraşi 
continuă acţiunile de identificare şi 
ridicare a maşinilor fără stăpân sau 

abandonate pe domeniul public

Primăria Municipiului Călăraşi anunţă 
că a ales o soluţie inteligentă de 

digitalizare a serviciilor instituţiei şi a 
implementat Avansis Mobile

S-a semnat contractul de proiectare şi execuţie a lucrărilor 
pentru proiectul „Regenerarea spaţiului urban din 

Municipiul Călăraşi prin amenajarea spaţiilor verzi din zona 
de vest şi a spaţiului verde din zona de locuit Navrom”

Lucrări de înscriere gratuită 
în cartea funciară

n Primăria Grădiştea
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