
Hotelul Sport Călăraşi şi baza 
nautică, imobile aflate în 
domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului 
Sportului, prin Clubul Sportiv 
Municipal Călăraşi, ar putea 
intra în proprietatea Judeţului 
Călăraşi şi administrarea 
Consiliului Judeţean Călăraşi, în 
perioada următoare.

Miercuri, 8 iunie, s-a făcut un prim pas 
după ce consilierii judeţeni, convocaţi în 
şedinţă extraordinară, au adoptat cele 
două hotărâri privind aprobarea cererii 
de transmitere a imobilelor mai sus-
menţionate. Cele două documente vor 
face obiectul unui proiect de act 
normativ ce va fi iniţiat de Ministerul 
Sportului.

Municipal Călăraşi, situat în B-dul 1 Mai, antrenamente pe timp de iarnă sau 
Potrivit Hotărârilor adoptate miercuri, nr. 2, cu o suprafaţă totală de 3.296 mp vreme nefavorabilă, vestiare, duşuri şi 
Consiliul Judeţean se obligă să menţină din care 1.779,82 mp, suprafaţă saună recuperatoare după efort. 
destinaţia actuală a imobilelor şi să construită, cuprinde spaţii de cazare Valoarea de inventar a complexului 
asigure gratuitatea desfăşurării pentru sportivi (18 camere cu 2 paturi, sportiv Hotel Sport este de 6.367.412 
activităţilor specifice Ministerului hol, baie proprie şi balcon, la care se lei.
Sportului. Pe de altă parte, CJ Călăraşi adaugă şi 2 apartamente a câte 3 locuri 

Baza nautică se întinde pe o suprafaţă se mai obligă să întreţină, să de cazare, cu hol, baie proprie şi 
modernizeze şi să menţină imobilele de 951,79 mp din care construcţii, 339 balcoane), birouri, cantină proprie 
transmise la la standardele de calitate mp. Imobilul cuprinde hangar pentru pentru prepararea meselor sportivilor, 
privind desfăşurarea activităţilor ambarcaţiuni P+1, vestiare pentru sală de servire a mesei, sală de proiecţii 
specifice. sportivi şi sală de forţă. Valoarea de video pentru analizarea şi corectarea 

inventar actualizată a imobilului este de Hotel Sport – Complex Sportiv care pregătirii, centru de sporturi nautice, 
găzduieşte şi sediul Clubului Sportiv 1.178.788 lei.canotaj şi Kaiac – canoe cu sală de 

Încă din 1994, 29 iunie este sărbătorită ca fiind 
Ziua internaţională a Dunării. În urmă cu 28 de 
ani, a fost semnată la Sofia, Convenția privind 
cooperarea pentru protecţia și utilizarea 
durabilă a fluviului care izvorăşte din Germania 
– Munţii Pădurea Neagră, străbate 10 ţări 
europene şi 4 capitale. Pe teritoriul românesc, 
Dunărea parcurge o distanţă de 1.075 de 
kilometri, cea mai mare dintre toate ţările 
riverane fluviului.

Primăria Municipiului 
Călăraşi şi Consiliul 
Local municipal vă 
invită sâmbătă, 2 iulie 
a.c., în Parcul Central, 
pentru a sărbători, 
împreună, bătrânul 
fluviu. 
Activităţile propuse 
sunt diversificate şi 
adresate 
participanţilor de 
toate vârstele:
începând cu ora 06.30 
- concurs de pescuit 
organizat în 
colaborare cu AJVPS 
Călăraşi;
începând cu ora 09.30 

- atelier de pictură, ateliere pentru meşteşuguri locale, 
atelier modelaj plastilină,  jocuri distractive pentru 
copii, standuri instituţii invitate, competiţie amicală de 
Caiac-Canoe disputată între sportivii din cadrul CSŞ 
Călăraşi şi respectiv CSM Călăraşi;

- atelier interactiv de pilotat drona 

- atelier interactiv de pliere hârtie 

- stand Tradiții locale - prezentare și degustare pâine 
cu maia, 

- concurs de istorie locală #aproposdeCalarasi dotat cu 
premii, 

- expoziție: PEISAJ ȘI PATRIMONIU PENTRU 
COMUNITATE # CĂLĂRAȘI, în cadrul proiectului 
DANUrB+ DANube Urban Brand + Building Regional 
and Local Resilience  through the Valorization of 
Danube's Cultural Heritage,

- expoziție de fotografie: DUNĂREA, foto Florin 
Rădulescu

- scurt program artistic oferit de „micii artişti” ai 
Palatului Copiilor Călăraşi;

- servirea borşului tradiţional de peşte.

De asemenea, accesul în Grădina Zoologică va fi 
gratuit pentru copii, oferindu-li-se, totodată, şi mici 
activităţi atractive precum şi îngheţată.
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implementării acestora care necesită costuri suplimentare 
pentru finanţarea lucrărilor complementare şi conexe. „Am 
observat că în ultima perioadă de timp, PNL are o zbatere cu ce 
facem dar în schimb nu votează în Consiliul Local ceea ce ar 
trebui pentru cetăţeni. Dacă noi am votat pentru proiectele 
europene, dânşii nu au binevoit pentru că li se pare că nu ştim 
ce să facem. Dumnealor consideră că n-ar mai trebui să 
realizăm nici lucrări complementare şi nici lucrări conexe în 
cadrul acestor proiecte europene.”, a declarat recent, în cadrul 
unei conferinţe de presă, primarul Marius Dulce care a invocat 
în acest sens proiectul privind crearea unui spaţiu urban 
pietonal multifuncţional în zona centrală a municipiului. „Ţin să 
vă spun că numai la „Pietonalul” din Centru avem peste 1000 
de metri pătraţi în care trebuie să executăm lucrări 
complementare. La momentul depunerii proiectelor nu erau 
cărţi funciare făcute. O parte din aceste lucrări se referă la 
trotuarele de gardă ale blocurilor şi atunci am fost nevoiţi să 
luăm avizele de la asociaţiile de proprietari ca să realizăm 
aceste trotuare de gardă pe banii Primăriei. Tot în Centru mai 

Înainte de a trece în revistă stadiul implementării proiectelor cu trebuie să construim o serie de parcări care sunt necesare atât 
finanţare europeană, primarul Marius Dulce a subliniat faptul că pentru Consiliul Judeţean, Hotelul Călăraşi şi desigur, pentru 
în ultima perioadă de timp consilierii locali PNL se opun cetăţenii din zonă.”, a mai adăugat primarul Marius Dulce.

Convocaţi miercuri, 8 iunie, în şedinţă extraordinară, 
consilierii judeţenii au adoptat printre altele şi Hotărârea 
privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de 
proiect „RESTART în Municipiul Călăraşi - Incluziune 
socială pentru copiii proveniţi din Complexul de Servicii 
Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever Călăraşi” şi de 
aprobare a acordului de parteneriat.

Astfel, s-a aprobat proiectul „RESTART în Municipiul 
Călăraşi - Incluziune socială pentru copiii proveniţi din 
Complexul de Servicii Comunitare pentru Copiii cu 
Handicap Sever Călăraşi”, cod SMIS 152688, în vederea 
finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, prioritatea de 
investiţii 8.1, nr. apelului de proiecte 
POR/813/8/3/Creşterea gradului de acoperire cu servicii 
sociale. De asemenea s-a aprobat şi  acordul de parteneriat 
între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Călăraşi - lider de proiect şi U.A.T. Judeţul Călăraşi, 
prin Consiliul Judeţean Călăraşi, în vederea implementării 
în comun a proiectului.
Prin proiect, se solicită spre finanţare construirea de căsuţe 
de tip familial în care vor fi îngrijiţi copiii din Centrele de 
plasament închise şi pentru care, nu au putut fi identificate 
alte soluţii de îngrijire în familie, precum şi construirea 
Centrelor de zi, care vor furniza servicii sociale suport 
pentru copiii care părăsesc centrele rezidenţiale, ca urmare 
a dezinstituţionalizării, precum şi pentru copiii aflaţi în 
situaţii de risc de separare de familii din comunitate.
Valoarea totală a proiectului este de 4.843.699,23 lei 
(inclusiv TVA), din care contribuţia CJ Călăraşi, de 2% din 
valoarea eligibilă a proiectului, este de 96.873,99 lei, 
reprezentând cofinanţarea proiectului.
Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe 
durata implementării proiectului se vor asigura din 
fondurile proprii ale U.A.T. Judeţul Călăraşi, prin Consiliul 
Judeţean Călăraşi.

Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraşi are nouă conducere 
după ce în urmă cu câteva săptămâni şi-a prezentat demisia 
din funcţia de manager, doctorul Spiridon Dumitrescu. 
Anunţul a fost făcut joi, 21 iunie, de preşedintele CJ 
Călăraşi, Vasile Iliuţă care a mai adăugat „Contractul de 
mandat al doamnei Marilena Dedu, director financiar 
contabil a ajuns la final, în locul său fiind numit Cristian 
Onofrei (fost director economic Spitalul Municipal 
Olteniţa, ex-director economic Biblioteca Judeţeană 
Alexandru Odobescu). Din acest motiv, domnul 
Dumitrescu şi-a înaintat demisia pe care i-am acceptat-o, 
mulţumindu-i pentru tot ce a realizat în cadrul Spitalului 
TBC. Dl doctor a rămas în cadrul spitalului desfăşurându-şi 
activitatea în calitate de medic.”, a spus Iliuţă care a 
continuat „După demisia dlui Dumitrescu, manager al 
spitalului a fost numit Cristian Onofrei. Continuăm 
procesul de acreditare al spitalului. Noua conducere va 
finaliza acest proces şi sper ca dl Onofrei să ridice spitalul 
la o treaptă superioară de performanţă.”
Spitalul de Pneumoftiziologie este o unitate spitalicească 
de monospecialitate, conceput în sistem monobloc, care 
asigură diagnosticul şi tratamentul pacienţilor cu afecţiuni 
respiratorii infecţioase cronice, respectiv tuberculoza 
pulmonară şi extrapulmonară, precum şi a celor cu 
afecţiuni respiratorii acute, netuberculoase. Este în prezent 
în subordinea Consiliului Judeţean Călăraşi.
Spitalul s-a înfiinţat în 2005, ca o consecinţă a deteriorării 
unităţii de profil pneumoftiziologic existente anterior în 
judet, la Dor Mărunt, asociată cu existenţa unei incidente 
crescute a cazurilor de tuberculoză, ceea ce a făcut 
necesară dezvoltarea unei noi unităţi spitaliceşti pentru 
îngrijirea acestor bolnavi. Clădirea spitalului a fost 
amenajată prin finanţare externă, în cadrul proiectului 
Fondului Global pentru combaterea HIV/SIDA, malariei şi 
tuberculozei cât şi din partea Consiliului Judeţean Călăraşi.

de şomaj, studenţii pot câştiga nişte bani reprezentantului Direcţiei Judeţene de Peste 30 de mii de călărăşeni care 
care se pot dovedi a fi de folos în vacanţa Statistică.s-au autorecenzat incomplet vor fi 
ce urmează.

Recenzorii câştigă 7 lei per chestionar vizitaţi de recenzor, în a doua 
pentru recenzarea unei persoane şi 3,5 lei Cei care doresc să intre în acest rol nu etapă a Recensământului 
pentru recenzarea unei locuinţe. Astfel trebuie decât să ia legătura cu Primăria Populaţiei, care se încheie în 17 
pentru o vizită la o singură gospodărie municipiului Călăraşi, să participe la un 

iulie. puteţi câştiga 10,5 lei. Pare o sumă mică minim instructaj, să semneze contractul şi 
dar conform ultimelor evidenţe mai sunt să înceapă efectiv munca pe teren.Principala problemă a recensământului 
de recenzat peste 30.000 de persoane.fizic, care a debutat oficial în 31 mai şi se Nu veţi avea niciun fel de impediment în 

va încheia pe 17 iulie a.c., o reprezintă Aşa că, vă rog să analizaţi şi să luaţi în colectarea datelor şi trebuie să ştiţi că în 
criza de recenzori. Din aceste considerare rugăminte mea astfel încât să conformitate cu prevederile legale toate 
considerente, primarul municipiului ducem, împreună, această sarcină la bun persoanele trebuie să se recenzeze, sub 
Călăraşi, Marius Dulce a lansat un apel sfârşit şi să fim mândri că ne-am făcut aplicarea sancţiunilor contravenţionale în 
către călărăşenii care doresc să devină datoria faţă de oraşul în care locuim.condiţiile în care acestea nu răspund 
recenzori pentru finalizarea cu succes a solicitării dumneavoastră. Vă mulţumesc!recensământului.

Celor familiarizaţi mai puţin cu tehnica Primarul municipiului Călăraşi,„Dragi călărăşeni, actuală de calcul, le transmitem că Ing. Marius Grigore Dulce”
formularul de pe tabletă este astfel Sunt puţine oprelişti de a deveni recenzor.

Relaţii suplimentare puteţi obţine la nr. de conceput încât să ajute recenzorul iar în 
Funcţionarii publici care prestează telef. 0242 / 311005, int. 120, de luni condiţiile, puţin probabile, ale unor 
această activitate nu sunt incompatibili cu până joi între orele 09.00 – 16.00 şi vineri neconcordanţe puteţi apela cu încredere 
acest rol, şomerii nu îşi pierd indemnizaţia între orele 09.00 – 13.00.la sprjinul recenzorului şef sau al 

Doctorul Darie Nicolae Gruiţă este, începând de senator PSD la alegerile parlamentare din 
din 29 iunie 2022, consilier judeţean PSD, decembrie 2016.
înlocuindu-l pe Ion Găman care a demisionat, Darie Gruiţă va activa de acum în cadrul 
în mai, din CJ după ce a fost numit secretar de Comisiei de Studii, Prognoze, Economico – 
stat în cadrul MADR. Gruiţă a fost consilier Sociale, Buget – Finanţe şi Administrarea 
judeţean şi în mandatul precedent după ce a Domeniului Public şi Privat al Judeţului precum 
substituit-o la începutul anului 2017 pe şi în cadrul Comisiei pentru Servicii Publice şi 
Roxana Paţurcă, aceasta obţinând mandatul Comerţ.

Vicepreşedintele CJ Călăraşi, Mihăiţă la bugetul Judeţului. mutarea beneficiarilor. E un proces 
Beştea a anunţat, joi, în cadrul unei puţin mai dificil. Chiar dacă sunt “La începutul acestei săptămâni, am 
conferinţe de presă că s-a finalizat condiţii mai bune e destul de greu să-i finalizat întreaga procedură de 
procesul de reorganizare a DGASPC iei din mediul lor unde au fost învăţaţi reorganizare a DGASPC-ului. În 6 iunie, 
Călăraşi şi a fost inaugurat Centrul de atâta timp şi să-i aducem într-un am inaugurat Centrul de la Vâlcelele, o 
Abilitare şi Reabilitare, situat în comuna 

mediu nou. Cu ajutorul personalului de investiţie de 3,2 milioane lei, în Vâlcelele, care va găzdui nu mai puţin 
acolo sperăm ca această tranziţie să se totalitate a Consiliului Judeţean de 40 de persoane în cele 17 camere pe 
realizeze cât mai uşor pentru Călăraşi. Condiţiile de acolo sunt la care le deţine. Investiţia, estimată la 3,2 
beneficiari.”, a afirmat Beştea.nivel european. De luni a început şi milioane lei, a fost finanţată integral de 

Spitalul TBC are 
o nouă conducere

CJ Călăraşi, parteneriat cu DGASPC 
Călăraşi, în vederea implementării 
proiectului „RESTART în Municipiul 
Călăraşi - Incluziune socială pentru 
copiii proveniţi din Complexul de 

Servicii Comunitare pentru Copiii cu 
Handicap Sever Călăraşi”

Hotelul Sport şi Baza nautică, solicitate, spre 
administrare, de Consiliul Judeţean Călăraşi

Darie Gruiţă 
a depus 
jurământul 
de consilier 
judeţean

M. Beştea: Cu ajutorul personalului, 
sperăm ca această tranziţie să se realizeze 
cât mai uşor pentru beneficiari

Viceprimarul, Liviu Coman, a primit mandat 
special din partea Consiliului Local în vederea 
exercitării atribuţiilor Municipiului Călăraşi în 
cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement 
Salubris.

„Prin adresa Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ECOMANAGEMENT SALUBRIS, cu 
nr 22365/03.11.2021, este solicitată mandatarea 
reprezentantului Primărie municipiului Călăraşi 
privind votul în Adunarea generală, ca urmare a 
solicitării făcute de către societatea RER ECOLOGIC Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanţi ai 
SERVICE BUCUREŞTI REBU S.A, operator pe raza unităţilor administrativ-teritoriale în adunările 
UAT în baza contractului  de delegare a gestiunii generale viceprimarilor, administratorilor publici, 
activităţilor de colectare şi transport al deşeurilor in precum şi oricăror alte persoane din aparatul de 
zona 3 Călăraşi, nr. 34/2223/20.07.2017, privind: specialitate al primarului sau din cadrul unei 
- modificarea tarifului, pentru populaţia din mediul instituţii publice de interes local”, precum şi cele ale 
urban, de la 8,81 lei/persoană/lună fără TVA la 9,92 art. 91 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
lei/ persoană/lună fără TVA, Administrativ.
- majorarea tarifului pentru fracţia umedă, de la Pentru a evita eventualele disfuncţionalităţi în 
424,99 lei fără TVA la  514,57 lei fără TVA, pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei, este necesară 
agenţi economici, mandatarea domnului Coman Liviu, în cel mai scurt 
- reducerea tarifului pentru fracţia uscată, de la timp conform adresei Asociaţiei de Dezvoltare 
318,17 lei fără TVA la 303,45 lei fără TVA, pentru Intercomunitară ECOMANAGEMENT SALUBRIS, prin 
agenţi economici. hotărâre a Consiliului Local Municipal Călăraşi, în 

vederea exercitării în Adunarea Generală a Conform prevederilor art. 132: Comunele, oraşele şi 
atribuţiilor municipiului Călăraşi prevăzute la art. 16 municipiile sunt reprezentate de drept în adunările 
alin (2) şi (3), art. 20, 21, 22 din Statutul Asociaţiei generale ale asociaţiilor de dezvoltare 
de dezvoltare intercomunitară “ECOMANAGEMENT intercomunitară şi în adunările generale ale 
SALUBRIS”.”, se arată în Raportul de specialitate.operatorilor regionali şi locali de către primari. 

Tarifele în transportul local de preţurilor de la momentul stabilirii 
persoane se vor majora după ce tarifului (perioada de referinţă este 
consilierii locali, convocaţi marţi în iunie 2021 până la data de 
şedinţă ordinară, au adoptat Proiectul 31.05.2022), a principalelor utilităţi 
de hotărâre pentru modificarea care au generat costuri suplimentare, 
tarifelor stabilite conform contractului astfel:                                                     
nr. 32761 din 15 iulie 2019 privind -  cheltuielile cu carburantul au crescut 
delegarea gestiunii serviciului public în valori absolute la distribuitorul SC 
de transport local de călători prin Rompetrol SA de la 4,173 lei fără TVA, 
curse regulate în municipiul Călăraşi. în iunie 2021, la 6,8916 lei fără TVA în 

mai 2022; „Analizând  prevederile pct. II din 
- cheltuielile cu carburantul au crescut anexa 6.2 la Contractul de delegare a 
în valori absolute la distribuitorul SC gestiunii serviciului public de transport 
Victory Executive de la 5,52 lei fără nr. 32761 / 15.07.2019 şi faptul că, 
TVA, în iunie 2021, la 8,367 lei fără TVA modificarea tarifelor pentru serviciile 
în mai 2022;de transport public local de persoane 

se realizează, conform art. 20, 21 şi 26 - preţul pieselor de schimb şi al 
din Normele - cadru privind stabilirea, materialelor, inclusiv al anvelopelor 
ajustarea şi modificarea tarifelor folosite la autobuze, au avut de suferit, 
pentru serviciile de transport public înregistrându-se măriri substanţiale, ce 
local de persoane, aprobate prin continuă trendul ascendent pe fondul 
Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. crizei conductorilor şi a căderii 
272/2007, cu modificările și burselor pe piaţa în domeniu;
completările ulterioare, la cererea -  cheltuielile cu asigurarile tip R.C.A., 
operatorilor de transport public local CASCO au avut de suferit ca urmare a 
de persoane , comisia propune intrării în faliment a unor societăţi de 
majorarea tarifului lei /km, de la 6,13 asigurare, înregistrându-se creşteri 
lei/km la 8,70 lei/km.”, se arată în semnificative în acest sens;
Referatul de aprobare. - salariul minim pe economie a crescut 
În calculul de modificare a tarifului  în la 2.550 lei în anul 2022 faţă de 2.300 
vigoare s-a avut în vedere creşterea lei în anul 2021.

Ziua Dunării, marcată 
la Călăraşi, pe 2 iulie

M. Dulce: Dumnealor consideră că n-ar mai trebui 
să realizăm nici lucrări complementare şi nici 

lucrări conexe în cadrul acestor proiecte europene

Marius Dulce: Vă rog să analizaţi şi să luaţi în 
considerare rugămintea mea astfel încât să 

ducem, împreună, această sarcină la bun sfârşit

Viceprimarul, Liviu Coman, mandat în vederea 
exercitării atribuţiilor Municipiului în Adunărea 

Generală a ADI Ecomanagement Salubris

n Călăraşi

Tarife majorate în 
transportul local de persoane



Hotelul Sport Călăraşi şi baza 
nautică, imobile aflate în 
domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului 
Sportului, prin Clubul Sportiv 
Municipal Călăraşi, ar putea 
intra în proprietatea Judeţului 
Călăraşi şi administrarea 
Consiliului Judeţean Călăraşi, în 
perioada următoare.

Miercuri, 8 iunie, s-a făcut un prim pas 
după ce consilierii judeţeni, convocaţi în 
şedinţă extraordinară, au adoptat cele 
două hotărâri privind aprobarea cererii 
de transmitere a imobilelor mai sus-
menţionate. Cele două documente vor 
face obiectul unui proiect de act 
normativ ce va fi iniţiat de Ministerul 
Sportului.

Municipal Călăraşi, situat în B-dul 1 Mai, antrenamente pe timp de iarnă sau 
Potrivit Hotărârilor adoptate miercuri, nr. 2, cu o suprafaţă totală de 3.296 mp vreme nefavorabilă, vestiare, duşuri şi 
Consiliul Judeţean se obligă să menţină din care 1.779,82 mp, suprafaţă saună recuperatoare după efort. 
destinaţia actuală a imobilelor şi să construită, cuprinde spaţii de cazare Valoarea de inventar a complexului 
asigure gratuitatea desfăşurării pentru sportivi (18 camere cu 2 paturi, sportiv Hotel Sport este de 6.367.412 
activităţilor specifice Ministerului hol, baie proprie şi balcon, la care se lei.
Sportului. Pe de altă parte, CJ Călăraşi adaugă şi 2 apartamente a câte 3 locuri 

Baza nautică se întinde pe o suprafaţă se mai obligă să întreţină, să de cazare, cu hol, baie proprie şi 
modernizeze şi să menţină imobilele de 951,79 mp din care construcţii, 339 balcoane), birouri, cantină proprie 
transmise la la standardele de calitate mp. Imobilul cuprinde hangar pentru pentru prepararea meselor sportivilor, 
privind desfăşurarea activităţilor ambarcaţiuni P+1, vestiare pentru sală de servire a mesei, sală de proiecţii 
specifice. sportivi şi sală de forţă. Valoarea de video pentru analizarea şi corectarea 

inventar actualizată a imobilului este de Hotel Sport – Complex Sportiv care pregătirii, centru de sporturi nautice, 
găzduieşte şi sediul Clubului Sportiv 1.178.788 lei.canotaj şi Kaiac – canoe cu sală de 

Încă din 1994, 29 iunie este sărbătorită ca fiind 
Ziua internaţională a Dunării. În urmă cu 28 de 
ani, a fost semnată la Sofia, Convenția privind 
cooperarea pentru protecţia și utilizarea 
durabilă a fluviului care izvorăşte din Germania 
– Munţii Pădurea Neagră, străbate 10 ţări 
europene şi 4 capitale. Pe teritoriul românesc, 
Dunărea parcurge o distanţă de 1.075 de 
kilometri, cea mai mare dintre toate ţările 
riverane fluviului.

Primăria Municipiului 
Călăraşi şi Consiliul 
Local municipal vă 
invită sâmbătă, 2 iulie 
a.c., în Parcul Central, 
pentru a sărbători, 
împreună, bătrânul 
fluviu. 
Activităţile propuse 
sunt diversificate şi 
adresate 
participanţilor de 
toate vârstele:
începând cu ora 06.30 
- concurs de pescuit 
organizat în 
colaborare cu AJVPS 
Călăraşi;
începând cu ora 09.30 

- atelier de pictură, ateliere pentru meşteşuguri locale, 
atelier modelaj plastilină,  jocuri distractive pentru 
copii, standuri instituţii invitate, competiţie amicală de 
Caiac-Canoe disputată între sportivii din cadrul CSŞ 
Călăraşi şi respectiv CSM Călăraşi;

- atelier interactiv de pilotat drona 

- atelier interactiv de pliere hârtie 

- stand Tradiții locale - prezentare și degustare pâine 
cu maia, 

- concurs de istorie locală #aproposdeCalarasi dotat cu 
premii, 

- expoziție: PEISAJ ȘI PATRIMONIU PENTRU 
COMUNITATE # CĂLĂRAȘI, în cadrul proiectului 
DANUrB+ DANube Urban Brand + Building Regional 
and Local Resilience  through the Valorization of 
Danube's Cultural Heritage,

- expoziție de fotografie: DUNĂREA, foto Florin 
Rădulescu

- scurt program artistic oferit de „micii artişti” ai 
Palatului Copiilor Călăraşi;

- servirea borşului tradiţional de peşte.

De asemenea, accesul în Grădina Zoologică va fi 
gratuit pentru copii, oferindu-li-se, totodată, şi mici 
activităţi atractive precum şi îngheţată.
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implementării acestora care necesită costuri suplimentare 
pentru finanţarea lucrărilor complementare şi conexe. „Am 
observat că în ultima perioadă de timp, PNL are o zbatere cu ce 
facem dar în schimb nu votează în Consiliul Local ceea ce ar 
trebui pentru cetăţeni. Dacă noi am votat pentru proiectele 
europene, dânşii nu au binevoit pentru că li se pare că nu ştim 
ce să facem. Dumnealor consideră că n-ar mai trebui să 
realizăm nici lucrări complementare şi nici lucrări conexe în 
cadrul acestor proiecte europene.”, a declarat recent, în cadrul 
unei conferinţe de presă, primarul Marius Dulce care a invocat 
în acest sens proiectul privind crearea unui spaţiu urban 
pietonal multifuncţional în zona centrală a municipiului. „Ţin să 
vă spun că numai la „Pietonalul” din Centru avem peste 1000 
de metri pătraţi în care trebuie să executăm lucrări 
complementare. La momentul depunerii proiectelor nu erau 
cărţi funciare făcute. O parte din aceste lucrări se referă la 
trotuarele de gardă ale blocurilor şi atunci am fost nevoiţi să 
luăm avizele de la asociaţiile de proprietari ca să realizăm 
aceste trotuare de gardă pe banii Primăriei. Tot în Centru mai 

Înainte de a trece în revistă stadiul implementării proiectelor cu trebuie să construim o serie de parcări care sunt necesare atât 
finanţare europeană, primarul Marius Dulce a subliniat faptul că pentru Consiliul Judeţean, Hotelul Călăraşi şi desigur, pentru 
în ultima perioadă de timp consilierii locali PNL se opun cetăţenii din zonă.”, a mai adăugat primarul Marius Dulce.

Convocaţi miercuri, 8 iunie, în şedinţă extraordinară, 
consilierii judeţenii au adoptat printre altele şi Hotărârea 
privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de 
proiect „RESTART în Municipiul Călăraşi - Incluziune 
socială pentru copiii proveniţi din Complexul de Servicii 
Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever Călăraşi” şi de 
aprobare a acordului de parteneriat.

Astfel, s-a aprobat proiectul „RESTART în Municipiul 
Călăraşi - Incluziune socială pentru copiii proveniţi din 
Complexul de Servicii Comunitare pentru Copiii cu 
Handicap Sever Călăraşi”, cod SMIS 152688, în vederea 
finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, prioritatea de 
investiţii 8.1, nr. apelului de proiecte 
POR/813/8/3/Creşterea gradului de acoperire cu servicii 
sociale. De asemenea s-a aprobat şi  acordul de parteneriat 
între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Călăraşi - lider de proiect şi U.A.T. Judeţul Călăraşi, 
prin Consiliul Judeţean Călăraşi, în vederea implementării 
în comun a proiectului.
Prin proiect, se solicită spre finanţare construirea de căsuţe 
de tip familial în care vor fi îngrijiţi copiii din Centrele de 
plasament închise şi pentru care, nu au putut fi identificate 
alte soluţii de îngrijire în familie, precum şi construirea 
Centrelor de zi, care vor furniza servicii sociale suport 
pentru copiii care părăsesc centrele rezidenţiale, ca urmare 
a dezinstituţionalizării, precum şi pentru copiii aflaţi în 
situaţii de risc de separare de familii din comunitate.
Valoarea totală a proiectului este de 4.843.699,23 lei 
(inclusiv TVA), din care contribuţia CJ Călăraşi, de 2% din 
valoarea eligibilă a proiectului, este de 96.873,99 lei, 
reprezentând cofinanţarea proiectului.
Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe 
durata implementării proiectului se vor asigura din 
fondurile proprii ale U.A.T. Judeţul Călăraşi, prin Consiliul 
Judeţean Călăraşi.

Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraşi are nouă conducere 
după ce în urmă cu câteva săptămâni şi-a prezentat demisia 
din funcţia de manager, doctorul Spiridon Dumitrescu. 
Anunţul a fost făcut joi, 21 iunie, de preşedintele CJ 
Călăraşi, Vasile Iliuţă care a mai adăugat „Contractul de 
mandat al doamnei Marilena Dedu, director financiar 
contabil a ajuns la final, în locul său fiind numit Cristian 
Onofrei (fost director economic Spitalul Municipal 
Olteniţa, ex-director economic Biblioteca Judeţeană 
Alexandru Odobescu). Din acest motiv, domnul 
Dumitrescu şi-a înaintat demisia pe care i-am acceptat-o, 
mulţumindu-i pentru tot ce a realizat în cadrul Spitalului 
TBC. Dl doctor a rămas în cadrul spitalului desfăşurându-şi 
activitatea în calitate de medic.”, a spus Iliuţă care a 
continuat „După demisia dlui Dumitrescu, manager al 
spitalului a fost numit Cristian Onofrei. Continuăm 
procesul de acreditare al spitalului. Noua conducere va 
finaliza acest proces şi sper ca dl Onofrei să ridice spitalul 
la o treaptă superioară de performanţă.”
Spitalul de Pneumoftiziologie este o unitate spitalicească 
de monospecialitate, conceput în sistem monobloc, care 
asigură diagnosticul şi tratamentul pacienţilor cu afecţiuni 
respiratorii infecţioase cronice, respectiv tuberculoza 
pulmonară şi extrapulmonară, precum şi a celor cu 
afecţiuni respiratorii acute, netuberculoase. Este în prezent 
în subordinea Consiliului Judeţean Călăraşi.
Spitalul s-a înfiinţat în 2005, ca o consecinţă a deteriorării 
unităţii de profil pneumoftiziologic existente anterior în 
judet, la Dor Mărunt, asociată cu existenţa unei incidente 
crescute a cazurilor de tuberculoză, ceea ce a făcut 
necesară dezvoltarea unei noi unităţi spitaliceşti pentru 
îngrijirea acestor bolnavi. Clădirea spitalului a fost 
amenajată prin finanţare externă, în cadrul proiectului 
Fondului Global pentru combaterea HIV/SIDA, malariei şi 
tuberculozei cât şi din partea Consiliului Judeţean Călăraşi.

de şomaj, studenţii pot câştiga nişte bani reprezentantului Direcţiei Judeţene de Peste 30 de mii de călărăşeni care 
care se pot dovedi a fi de folos în vacanţa Statistică.s-au autorecenzat incomplet vor fi 
ce urmează.

Recenzorii câştigă 7 lei per chestionar vizitaţi de recenzor, în a doua 
pentru recenzarea unei persoane şi 3,5 lei Cei care doresc să intre în acest rol nu etapă a Recensământului 
pentru recenzarea unei locuinţe. Astfel trebuie decât să ia legătura cu Primăria Populaţiei, care se încheie în 17 
pentru o vizită la o singură gospodărie municipiului Călăraşi, să participe la un 

iulie. puteţi câştiga 10,5 lei. Pare o sumă mică minim instructaj, să semneze contractul şi 
dar conform ultimelor evidenţe mai sunt să înceapă efectiv munca pe teren.Principala problemă a recensământului 
de recenzat peste 30.000 de persoane.fizic, care a debutat oficial în 31 mai şi se Nu veţi avea niciun fel de impediment în 

va încheia pe 17 iulie a.c., o reprezintă Aşa că, vă rog să analizaţi şi să luaţi în colectarea datelor şi trebuie să ştiţi că în 
criza de recenzori. Din aceste considerare rugăminte mea astfel încât să conformitate cu prevederile legale toate 
considerente, primarul municipiului ducem, împreună, această sarcină la bun persoanele trebuie să se recenzeze, sub 
Călăraşi, Marius Dulce a lansat un apel sfârşit şi să fim mândri că ne-am făcut aplicarea sancţiunilor contravenţionale în 
către călărăşenii care doresc să devină datoria faţă de oraşul în care locuim.condiţiile în care acestea nu răspund 
recenzori pentru finalizarea cu succes a solicitării dumneavoastră. Vă mulţumesc!recensământului.

Celor familiarizaţi mai puţin cu tehnica Primarul municipiului Călăraşi,„Dragi călărăşeni, actuală de calcul, le transmitem că Ing. Marius Grigore Dulce”
formularul de pe tabletă este astfel Sunt puţine oprelişti de a deveni recenzor.

Relaţii suplimentare puteţi obţine la nr. de conceput încât să ajute recenzorul iar în 
Funcţionarii publici care prestează telef. 0242 / 311005, int. 120, de luni condiţiile, puţin probabile, ale unor 
această activitate nu sunt incompatibili cu până joi între orele 09.00 – 16.00 şi vineri neconcordanţe puteţi apela cu încredere 
acest rol, şomerii nu îşi pierd indemnizaţia între orele 09.00 – 13.00.la sprjinul recenzorului şef sau al 

Doctorul Darie Nicolae Gruiţă este, începând de senator PSD la alegerile parlamentare din 
din 29 iunie 2022, consilier judeţean PSD, decembrie 2016.
înlocuindu-l pe Ion Găman care a demisionat, Darie Gruiţă va activa de acum în cadrul 
în mai, din CJ după ce a fost numit secretar de Comisiei de Studii, Prognoze, Economico – 
stat în cadrul MADR. Gruiţă a fost consilier Sociale, Buget – Finanţe şi Administrarea 
judeţean şi în mandatul precedent după ce a Domeniului Public şi Privat al Judeţului precum 
substituit-o la începutul anului 2017 pe şi în cadrul Comisiei pentru Servicii Publice şi 
Roxana Paţurcă, aceasta obţinând mandatul Comerţ.

Vicepreşedintele CJ Călăraşi, Mihăiţă la bugetul Judeţului. mutarea beneficiarilor. E un proces 
Beştea a anunţat, joi, în cadrul unei puţin mai dificil. Chiar dacă sunt “La începutul acestei săptămâni, am 
conferinţe de presă că s-a finalizat condiţii mai bune e destul de greu să-i finalizat întreaga procedură de 
procesul de reorganizare a DGASPC iei din mediul lor unde au fost învăţaţi reorganizare a DGASPC-ului. În 6 iunie, 
Călăraşi şi a fost inaugurat Centrul de atâta timp şi să-i aducem într-un am inaugurat Centrul de la Vâlcelele, o 
Abilitare şi Reabilitare, situat în comuna 

mediu nou. Cu ajutorul personalului de investiţie de 3,2 milioane lei, în Vâlcelele, care va găzdui nu mai puţin 
acolo sperăm ca această tranziţie să se totalitate a Consiliului Judeţean de 40 de persoane în cele 17 camere pe 
realizeze cât mai uşor pentru Călăraşi. Condiţiile de acolo sunt la care le deţine. Investiţia, estimată la 3,2 
beneficiari.”, a afirmat Beştea.nivel european. De luni a început şi milioane lei, a fost finanţată integral de 

Spitalul TBC are 
o nouă conducere

CJ Călăraşi, parteneriat cu DGASPC 
Călăraşi, în vederea implementării 
proiectului „RESTART în Municipiul 
Călăraşi - Incluziune socială pentru 
copiii proveniţi din Complexul de 

Servicii Comunitare pentru Copiii cu 
Handicap Sever Călăraşi”

Hotelul Sport şi Baza nautică, solicitate, spre 
administrare, de Consiliul Judeţean Călăraşi

Darie Gruiţă 
a depus 
jurământul 
de consilier 
judeţean

M. Beştea: Cu ajutorul personalului, 
sperăm ca această tranziţie să se realizeze 
cât mai uşor pentru beneficiari

Viceprimarul, Liviu Coman, a primit mandat 
special din partea Consiliului Local în vederea 
exercitării atribuţiilor Municipiului Călăraşi în 
cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement 
Salubris.

„Prin adresa Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ECOMANAGEMENT SALUBRIS, cu 
nr 22365/03.11.2021, este solicitată mandatarea 
reprezentantului Primărie municipiului Călăraşi 
privind votul în Adunarea generală, ca urmare a 
solicitării făcute de către societatea RER ECOLOGIC Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanţi ai 
SERVICE BUCUREŞTI REBU S.A, operator pe raza unităţilor administrativ-teritoriale în adunările 
UAT în baza contractului  de delegare a gestiunii generale viceprimarilor, administratorilor publici, 
activităţilor de colectare şi transport al deşeurilor in precum şi oricăror alte persoane din aparatul de 
zona 3 Călăraşi, nr. 34/2223/20.07.2017, privind: specialitate al primarului sau din cadrul unei 
- modificarea tarifului, pentru populaţia din mediul instituţii publice de interes local”, precum şi cele ale 
urban, de la 8,81 lei/persoană/lună fără TVA la 9,92 art. 91 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
lei/ persoană/lună fără TVA, Administrativ.
- majorarea tarifului pentru fracţia umedă, de la Pentru a evita eventualele disfuncţionalităţi în 
424,99 lei fără TVA la  514,57 lei fără TVA, pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei, este necesară 
agenţi economici, mandatarea domnului Coman Liviu, în cel mai scurt 
- reducerea tarifului pentru fracţia uscată, de la timp conform adresei Asociaţiei de Dezvoltare 
318,17 lei fără TVA la 303,45 lei fără TVA, pentru Intercomunitară ECOMANAGEMENT SALUBRIS, prin 
agenţi economici. hotărâre a Consiliului Local Municipal Călăraşi, în 

vederea exercitării în Adunarea Generală a Conform prevederilor art. 132: Comunele, oraşele şi 
atribuţiilor municipiului Călăraşi prevăzute la art. 16 municipiile sunt reprezentate de drept în adunările 
alin (2) şi (3), art. 20, 21, 22 din Statutul Asociaţiei generale ale asociaţiilor de dezvoltare 
de dezvoltare intercomunitară “ECOMANAGEMENT intercomunitară şi în adunările generale ale 
SALUBRIS”.”, se arată în Raportul de specialitate.operatorilor regionali şi locali de către primari. 

Tarifele în transportul local de preţurilor de la momentul stabilirii 
persoane se vor majora după ce tarifului (perioada de referinţă este 
consilierii locali, convocaţi marţi în iunie 2021 până la data de 
şedinţă ordinară, au adoptat Proiectul 31.05.2022), a principalelor utilităţi 
de hotărâre pentru modificarea care au generat costuri suplimentare, 
tarifelor stabilite conform contractului astfel:                                                     
nr. 32761 din 15 iulie 2019 privind -  cheltuielile cu carburantul au crescut 
delegarea gestiunii serviciului public în valori absolute la distribuitorul SC 
de transport local de călători prin Rompetrol SA de la 4,173 lei fără TVA, 
curse regulate în municipiul Călăraşi. în iunie 2021, la 6,8916 lei fără TVA în 

mai 2022; „Analizând  prevederile pct. II din 
- cheltuielile cu carburantul au crescut anexa 6.2 la Contractul de delegare a 
în valori absolute la distribuitorul SC gestiunii serviciului public de transport 
Victory Executive de la 5,52 lei fără nr. 32761 / 15.07.2019 şi faptul că, 
TVA, în iunie 2021, la 8,367 lei fără TVA modificarea tarifelor pentru serviciile 
în mai 2022;de transport public local de persoane 

se realizează, conform art. 20, 21 şi 26 - preţul pieselor de schimb şi al 
din Normele - cadru privind stabilirea, materialelor, inclusiv al anvelopelor 
ajustarea şi modificarea tarifelor folosite la autobuze, au avut de suferit, 
pentru serviciile de transport public înregistrându-se măriri substanţiale, ce 
local de persoane, aprobate prin continuă trendul ascendent pe fondul 
Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. crizei conductorilor şi a căderii 
272/2007, cu modificările și burselor pe piaţa în domeniu;
completările ulterioare, la cererea -  cheltuielile cu asigurarile tip R.C.A., 
operatorilor de transport public local CASCO au avut de suferit ca urmare a 
de persoane , comisia propune intrării în faliment a unor societăţi de 
majorarea tarifului lei /km, de la 6,13 asigurare, înregistrându-se creşteri 
lei/km la 8,70 lei/km.”, se arată în semnificative în acest sens;
Referatul de aprobare. - salariul minim pe economie a crescut 
În calculul de modificare a tarifului  în la 2.550 lei în anul 2022 faţă de 2.300 
vigoare s-a avut în vedere creşterea lei în anul 2021.

Ziua Dunării, marcată 
la Călăraşi, pe 2 iulie

M. Dulce: Dumnealor consideră că n-ar mai trebui 
să realizăm nici lucrări complementare şi nici 

lucrări conexe în cadrul acestor proiecte europene

Marius Dulce: Vă rog să analizaţi şi să luaţi în 
considerare rugămintea mea astfel încât să 

ducem, împreună, această sarcină la bun sfârşit

Viceprimarul, Liviu Coman, mandat în vederea 
exercitării atribuţiilor Municipiului în Adunărea 

Generală a ADI Ecomanagement Salubris

n Călăraşi

Tarife majorate în 
transportul local de persoane
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