
Convocaţi miercuri în şedinţă 
ordinară, consilierii judeţeni au 
adoptat printre altele şi 
Hotărârea privind aprobarea, de 
principiu, a Criteriilor pentru 
stabilirea ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe 
de serviciu destinate închirierii şi 
în repartizarea acestora din 
Blocul de locuinţe realizat prin 
A.N.L., situat în municipiul 
Călărași, b-dul Nicolae Titulescu, 
nr. 1 bis, județul Călărași, aflate în 
administrarea Consiliului 
Judeţean Călăraşi

„Consiliul Judeţean Călăraşi a achiziţionat 
gaze, telefonie, căi de acces, alei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin terenul cu suprafaţa de 1522,67 m.p., 
pietonale, spaţii verzi, etc.). Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 

modificările şi completările ulterioare.75/27.04.2017, acesta fiind înscris Prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
provizoriu în Cartea Funciară nr. 20426, Călăraşi nr. 28 din 21.02.2019 s–au După avizarea criteriilor de repartizare a 
cu numărul cadastral 20426. aprobat Studiul de fezabilitate şi apartamentelor de către Ministerului 

indicatorii tehnico-economici pentru Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Terenul a fost introdus în programul de 
obiectivul de investiţii „Locuinţe de Administraţiei, acestea vor fi supuse din investiţii al Consiliului Judeţean Călăraşi, 
serviciu, B-dul Nicolae Titulescu nr. 1 bis, nou aprobării Consiliului Judeţean în vederea construirii unor locuinţe de 
Municipiul Călăraşi”. Călăraşi.”, se arată în Refratul de serviciu. 

aprobare.La finele lunii în curs va fi efectuată Pentru ca aceste locuinţe să poată fi 
recepţia la terminarea lucrărilor la construite de către Agenia Naţională 

În urmă cu o lună, Agenţia Naţională obiectivul de investiţii precizat, urmând a pentru Locuinţe, a fost necesar ca terenul 
pentru Locuinţe (ANL), instituţie aflată se demara procedura de închiriere a să fie dat în folosinţa gratuită a acestei 
sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, spaţiilor locative rezultate.instituţii, demers realizat prin Hotărârea 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 58 din Propunerile criteriilor de repartizare a 
(MDLPA), a recepţionat, în municipiul 29.03.2018. apartamentelor vor fi transmise, după 
Călăraşi, 30 de locuinţe de serviciu.însuşirea lor de către Consiliul Judeţean În vederea respectării prevederilor Legii 

Călăraşi în şedinţa din luna curentă, Locuinţele (5 garsoniere, 29 de nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor apartamente cu 2 camere şi 5 Naţionale pentru Locuinţe, republicată, 
Publice şi Administraţiei pentru avizare, apartamente cu 3 camere) au fost cu modificările şi completările ulterioare, 
însoțite de o copie a hotărârii prin care construite în amplasamentul din b-dul Consiliul Judeţean Călăraşi a asigurat, din 
au fost adoptate, potrivit prevederilor Nicolae Titulescu nr. 1bis, pe un regim de bugetul propriu, costul execuţiei 
Normelor metodologice pentru punerea înălţime P+4E (parter+4 etaje), valoarea utilităţilor aferente construcţiilor, precum 
în aplicare a prevederilor Legii nr. investiţiei fiind de 7.017.964,78 lei şi a sistematizării amplasamentului (apă, 
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei (inclusiv TVA).canalizare, energie termică şi electrică, 

Municipiul Călăraşi va beneficia până la finalul anului 
de două noi parcări care vor însuma nu mai puţin de 71 
de locuri, în zona centrală. Anunţul a fost făcut de 
primarul Marius Dulce pe o reţea de socializare. 

„Astăzi (n.r. 25 octombrie) am demarat lucrările de 
amenajare a unei noi parcări pe strada Progresul, 
tronsonul cuprins între strada Pompieri şi strada 
Sloboziei. Potrivit contractului, sunt prevăzute nu mai 
puţin de 49 de locuri de parcare în spic. Investiţia, 
susţinută din bugetul local, va fi gata la finele acestui 
an. Tot în zonă, mai exact pe strada Sloboziei, pe 
tronsonul str. Progresul – B-dul 1 Mai, se află în 
execuţie o altă parcare cu 22 de locuri, tot în spic. 
Aceste două parcări sunt construite cu scopul de a 
prelua o parte din autovehiculele aflate în momentul 
de faţă în parcarea din faţa Hotelului Călăraşi.”, a 
anunţat primarul Dulce pe pagina personală de 
Facebook.
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şi se va dezvolta pe un teren de  41 mp / 
88 mp (3.510 mp) din care suprafaţa 
construită - 1.765,82 mp; regimul de 
înălţime – parter; Structura unităţii de 
învăţământ: dormitoare, săli de joacă, sală 
pentru festivităţi, bucătărie şi spălătorie 
proprie, cabinet medical, spaţii 
administrative şi un spaţiu de joacă amplu, 
în aer liber; Energia necesară va proveni, 
parţial, din surse regenerabile.
2. Creşterea eficienţei energetice şi 
gestionarea inteligentă a energiei în 
clădirile publice - Şcoala nr. 2, Colegiul 
Economic
Proiectul a fost depus în cadrul apelului de 
proiecte PNRR, Componenta 5 VALUL 
RENOVĂRII, Operaţiunea B2.1.a - Renovare 
energetică moderată a clădirilor publice - 
Autorităţi locale
Valoarea totală a proiectului: 7,097 mil lei. 
Cofinanţare PMC: 0;
Prin intermediul acestui proiect se va 
realiza creşterea eficienţei energetice a 
Colegiului Economic Călăraşi, corpurile C1, 
C2, C3, amplasat în strada Griviţa, nr. 188. 
Aria construită desfăşurată este de 2.697 
mp;
Alte 14 proiecte se află în EVALUARE – 
Componenta 5 (11 proiecte), respectiv 
Componenta 10 (3 proiecte), cu o valoare 
totală de 149.974.781,86 lei (fără TVA), 

Primarul Marius Dulce a precizat astăzi pe proiecte PNRR, Componenta 15 – adică 30,5 milioane euro (fără TVA).
pagina personală de Facebook că la nivelul EDUCAŢIE, Investiţia 1–Construirea, 

Proiecte în PREGĂTIRE pentru PNRR:
municipiului Călăraşi se află în faza de echiparea şi operaţionalizarea a 110 creşe  

- Componenta 1 - Managementul apei - implementare două proiecte cu finanţare - Operaţiunea 2 – PNRR/2022/C15/O2 
Extindere reţea de alimentare cu apă şi prin Programul Naţional de Redresare şi (Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
reţea canalizare în cartierele municipiului Rezilienţă (PNRR) iar în etapa de evaluare, Administraţiei  - coordonator pentru 
Călăraşi;alte 14. investiţii şi CNI – structura de 
- Componenta 3 – Managementul implementare)“În acest moment se află în deşeurilor (1 proiect privind înfiinţare 1 

IMPLEMENTARE două proiecte cu Valoarea totală a proiectului: 16,54 mil lei. 
CAV + 1 proiect înfiinţare insule ecologice)

finanţare prin PNRR, în valoare totală de Cofinanţare PMC: 0;
- Componenta 13 – Reforme sociale – 23,63 milioane lei. Contractul de finanţare a fost semnat în Modernizarea şi dotarea Centrului de zi 

1. Construire şi dotare creşă medie în data de 02.09.2022. Durata de pentru persoane adulte cu dizabilităţi;”, se 
Cartier Tineri, Prel. Sloboziei nr. 70 B, implementare este de 36 luni (maxim arată în mesajul postat pe Facebook de 
municipiul Călăraşi  31.12.2025). primarul municipiului reşedinţă de judeţ, 

Marius Dulce.Proiectul a fost depus în cadrul apelului de Creşa va avea o capacitate de 70 de locuri 

Corpul B al sediului ADR Sud 
Muntenia va fi inaugurat pe 24 
noiembrie. Anunţul a fost făcut 
sâmbătă pe contul personal de 
Facebook de directorul Liviu 
Muşat. 
“Suntem la capătul câtorva ani în 
care am avut printre priorităţi şi 
pe aceea de a asigura un spaţiu 
de funcţionare demn de 
importantele sarcini cu care 
suntem învestiţi.
Cam aşa ne-a ieşit şi sperăm ca 
sediul Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Muntenia să 
devină şi să rămână unul de referinţă nu numai în peisajul urbanistic călărăşean, ci şi în 
cel din întreaga noastră Regiune.
Inaugurarea va avea loc pe 24 noiembrie, odată cu lansarea primului program regional 
propriu al Regiunii noastre. Vă mulţumim şi vă aşteptăm cu drag în casa noastră, Casa 
Regiunii Sud-Muntenia!”, se arată în mesajul postat pe Facebook.
Valoarea totală a obiectivului de investiţii “Construire sediu ADR Sud Muntenia – Corp B” 
este de 8.135.932,32 lei (TVA inclus).
Suprafaţă teren – 1800 mp
Suprafaţă construită – 472,53 lei
Suprafaţă desfăşurată – 1935,93 mp
Suprafaţă utilă – 1672 mp
Nr. maxim de utilizatori birouri – 115 persoane
Nr. maxim de utilizatori sală de conferinţă – 175 mp
Spaţii de arhivare, inclusiv în zona de arhivat – 272,43 mp.

n Primăria Municipiului Călăraşi

9. Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale Primăria municipiului Călăraşi are în evaluare, în 
multifamiliale - blocurile: A6 (scara 2), A18 (scara 1, 2). acest moment, 14 proiecte, în valoare de peste 30 
Valoare proiect: 4.253.537,69 lei | 864.066 euro

de milioane de euro, finanţabile prin PNRR. 
10. Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale Anunţul a fost făcut de primarul Marius Dulce, pe 
multifamiliale - blocurile: A15 (scara 1), A17 (scara 1, 2, 3), 

pagina personală de Facebook. Din cele 14, 11 N43 (scara1). Valoare proiect: 4.989.668,41 lei | 1.013.604 
sunt accesate pe Componenta 5 – Valul Renovării euro
iar alte 3, pe Componenta 10 – Fondul Local. 11. Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale 

multifamiliale - blocurile: A1 (scara 1), A2 (scara 1), A3 (scara “Prin PNRR, Primăria municipiului Călăraşi are în evaluare nu 
1), A4 (scara 1), A5 (scara 1). Valoare proiect: 6.571.804,50 lei mai puţin de 14 proiecte, în valoare totală de 149.974.781,86 
| 1.335.000 eurolei, adică în jur de 30,5 milioane euro, după cum urmează:

Componenta 10 Fondul Local Componenta 5 Valul Renovării 
(64.950.103,80 lei | 13.201.240,60 euro)(85.024.678,06 lei | 17.281.438,63 euro)

Apel proiecte: i.1.1 - înnoirea parcului de vehicule destinate 
Apel proiecte: b2.2a - renovare aprofundată a clădirilor Apel proiecte: a1 renovare integrată clădirilor rezidenţiale transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante)
publice multifamiliale

12. Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului 
1. Creşterea eficienţei energetice a Şcolii Gimnaziale Mihai 6. Renovare integrată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale - public. Valoare proiect: 27.316.062,30 lei | 5.549.000 euro (9 
Viteazul corp b. Valoare proiect: 1.860.780,60 lei | 378.000 blocul A13 Călăraşi. Valoare proiect: 1.814.261,08 lei | autobuze + 47 staţii electrice încărcare)
euro (sume fără TVA) 368.550 euro Apel proiecte: i.2 - construirea de locuinţe nzeb plus pentru 
Apel proiecte: b2.1a - renovare moderată a clădirilor publice tineri/ locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi Apel proiecte: a2 renovare energetică moderată a clădirilor 

învăţământrezidenţiale multifamiliale pentru comunităţi expuse riscului 2. Creşterea eficienţei energetice a Şcolii Gimnaziale Nicolae 
de sărăcie şi excluziune socială în cadrul PNRRTitulescu, corp c1, c2, c3. Valoare proiect: 17.225.307,06 lei | 13. Construirea de locuinţe nzeb plus pentru tineri - cartier 

3.499.158,4 euro tineri. Valoare proiect: 32.342.139 lei | 6.570.000 euro (90 de 7. Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale 
locuinţe)multifamiliale - blocul J9 şi J28. Valoare proiect: 5.257.443,6 3. Creşterea eficienţei energetice a Şcolii Gimnaziale Mihai 

lei | 1.068.000 euroViteazul din municipiul Călăraşi corp. Valoare proiect: 14. Sistem de management inteligent al informaţiilor privind 
4.983.544,57 lei | 1.012.360 euro transportul public şi smart+parking în municipiul călăraşi. Apel proiecte: a3.1 renovare energetică moderată a 

Valoare proiect: 5.291.902,50 lei | 1.075.000 euroclădirilor rezidenţiale multifamiliale4. Renovare energetică moderată a clădirilor publice-
 Valoare totală cumulată: 149.974.781,86 lei | 30.482.679,2 autorităţi locale - Liceul Tehnologic Transporturi Auto 8. Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale 
euro.Călăraşi. Valoare proiect: 6.822.939,57 lei | 1.385.840 euro multifamiliale - blocurile: A7 (scara 1), A26 (scara 1, 2), A27 
În implementare, PMC are deja 2 proiecte, în valoare totală (scara 1), A28 (scara 1, 2, 3), A29 (scara 1, 2, 3), A30 (scara 1, 5. Renovare energetică moderată a cladirilor publice-
de 23,63 milioane lei (4,8 milioane euro).”, se arată în mesajul 2, 3), A31 (scara 1, 2), A32 (scara 1), A33 (scara 1). Valoare autorităţi locale - Liceul Mihai Eminescu Călăraşi. Valoare 
postat pe Facebook de primarul Marius Dulce.proiect: 25.768.001,14 lei | 5.234.526 europroiect: 5.477.389,84 lei | 1.087.680 euro

Pentru anul şcolar 2022-2023, au fost 
aprobate în urma unei Hotărâri adoptate, 
miercuri, în plenul Consiliului Judeţean 
Călăraşi, 96 de burse sociale pe criterii 
medicale pentru elevii Şcolii Gimnaziale 
Speciale Nr. 1 Călăraşi, în cuantum de 300 de 
lei lunar fiecare.

Potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1138/2022, 
în anul şcolar 2022-2023, cuantumul minim al burselor 
de ajutor social, de care pot beneficia elevii din 
învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, este 
de 200 lei, autorităţile deliberative ale administraţiei 
publice locale finanţatoare putând stabili un cuantum 
mai mare al burselor, în funcţie de posibilităţile 
financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale pe care 
le reprezintă.
Bursele sociale pe criterii medicale se pot revizui 
semestrial. Acestea se acordă în fiecare an şcolar, pe 
perioada cursurilor şcolare, dar şi pe perioada 
vacanţelor şcolare, dacă beneficiarii au promovat anul 
şcolar sau la sfârşitul anului şcolar, dacă sunt corigenţi 
la o singură disciplină de învăţământ şi au media anuală 
10 la purtare sau calificativul ”foarte bine”.
Bursele se asigură din bugetul propriu al Judeţului 
Călăraşi.

n Primăria Călăraşi

Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă, a fiecare staţie de pompare se vor executa 
participat marţi, 25 octombrie, la semnarea lucrări de alimentare cu energie electrică şi 
contractului de înfiinţare şi extindere lucrări de integrare în sistemul SCADA.
alimentare cu apă în oraşul Fundulea şi În localitatea Ileana vor avea loc lucrări de 
comuna Ileana, investiţie cifrată la 14 extindere reţele de distribuţie apă aprox. 
milioane de euro. Perioadă de execuţie a 5.000 m , cămine de monitorizare clor şi 
lucrărilor de 36 de luni.

presiune. Sunt incluse în proiect şi cele 6 
“Astfel, în Fundulea vor începe lucrări de sate ale comunei. Un pas important spre 
extindere şi înfiinţare reţele de distribuţie civilizaţie şi normalitate, aşteptat de 
apă potabile aprox. 34.300 m şi sunt 

călărăşeni.
prevăzute în contract 1.161 de  

Felicitări echipei EcoAqua, coordonată de branşamente.
Eduard Grama şi succes domnilor primari Lucrări privind înlocuirile şi extinderile în 
Dorel Dorobanţu şi Corneliu Alexandru.”, se reţeaua de canalizare aprox. 37.300 m  sunt 
arată în mesajul postat pe Facebook de prevazute cu 1.818 racorduri şi 16 staţii de 
liderul Consiliului Judeţean Călăraşi.pompare a apelor uzate menajere . Pentru 

CJ Călăraşi a aprobat 
96 de burse pentru 

elevii Şcolii Gimnaziale 
Speciale Nr. 1 Călăraşi

Consilierii judeţeni au aprobat, de principiu, 
criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în 

repartizarea locuinţelor de serviciu din blocul ANL

Iliuţă: Am participat la semnarea contractului 
de înfiinţare şi extindere alimentare cu apă în 
oraşul Fundulea şi comuna Ileana

Corpul B al sediului ADR Sud Muntenia 
va fi inaugurat pe 24 noiembrie

Proiecte de peste 30 de milioane de euro, finanţabile prin PNRR

Marius Dulce: În acest moment se află în 
implementare două proiecte cu finanţare prin 
PNRR, în valoare totală de 23,63 milioane lei

Primăria municipiului Călăraşi va finaliza în curând o 
parcare de reşedinţă în zona blocurilor N23-N26, 
investiţia fiind realizată de Serviciul Public Pavaje Spaţii 
Verzi cu fonduri locale. 

„Iniţiate la jumătatea lunii septembrie, lucrările privind 
amenajarea unei parcări de reşedinţă în zona blocurilor 
N23-N26 sunt aproape de final. Pe o suprafaţă de 2.245 
mp vor rezulta 90 de locuri de parcare.

Am început marcarea locurilor respective şi estimăm că 
până la sfârşitul săptămânii, investiţia, susţinută de la 
bugetul local şi realizată de Serviciul Public Pavaje 
Spaţii Verzi, subordonat Primăriei Municipiului 
Călăraşi, va fi finalizată. Ulterior, vom demara 
procedura de licitaţie / atribuire a locurilor de parcare 
cetăţenilor din zonă.”, se arată într-un mesaj postat pe 
pagina personală de Facebook de primarul Marius 
Dulce.

Două noi parcări 
în municipiul Călăraşi

Zeci de locuri de parcare 
de reşedinţă în zona 
blocurilor N23-N26



Convocaţi miercuri în şedinţă 
ordinară, consilierii judeţeni au 
adoptat printre altele şi 
Hotărârea privind aprobarea, de 
principiu, a Criteriilor pentru 
stabilirea ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe 
de serviciu destinate închirierii şi 
în repartizarea acestora din 
Blocul de locuinţe realizat prin 
A.N.L., situat în municipiul 
Călărași, b-dul Nicolae Titulescu, 
nr. 1 bis, județul Călărași, aflate în 
administrarea Consiliului 
Judeţean Călăraşi
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serviciu, B-dul Nicolae Titulescu nr. 1 bis, nou aprobării Consiliului Judeţean în vederea construirii unor locuinţe de 
Municipiul Călăraşi”. Călăraşi.”, se arată în Refratul de serviciu. 

aprobare.La finele lunii în curs va fi efectuată Pentru ca aceste locuinţe să poată fi 
recepţia la terminarea lucrărilor la construite de către Agenia Naţională 
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Călăraşi în şedinţa din luna curentă, Locuinţele (5 garsoniere, 29 de nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor apartamente cu 2 camere şi 5 Naţionale pentru Locuinţe, republicată, 
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Municipiul Călăraşi va beneficia până la finalul anului 
de două noi parcări care vor însuma nu mai puţin de 71 
de locuri, în zona centrală. Anunţul a fost făcut de 
primarul Marius Dulce pe o reţea de socializare. 

„Astăzi (n.r. 25 octombrie) am demarat lucrările de 
amenajare a unei noi parcări pe strada Progresul, 
tronsonul cuprins între strada Pompieri şi strada 
Sloboziei. Potrivit contractului, sunt prevăzute nu mai 
puţin de 49 de locuri de parcare în spic. Investiţia, 
susţinută din bugetul local, va fi gata la finele acestui 
an. Tot în zonă, mai exact pe strada Sloboziei, pe 
tronsonul str. Progresul – B-dul 1 Mai, se află în 
execuţie o altă parcare cu 22 de locuri, tot în spic. 
Aceste două parcări sunt construite cu scopul de a 
prelua o parte din autovehiculele aflate în momentul 
de faţă în parcarea din faţa Hotelului Călăraşi.”, a 
anunţat primarul Dulce pe pagina personală de 
Facebook.
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şi se va dezvolta pe un teren de  41 mp / 
88 mp (3.510 mp) din care suprafaţa 
construită - 1.765,82 mp; regimul de 
înălţime – parter; Structura unităţii de 
învăţământ: dormitoare, săli de joacă, sală 
pentru festivităţi, bucătărie şi spălătorie 
proprie, cabinet medical, spaţii 
administrative şi un spaţiu de joacă amplu, 
în aer liber; Energia necesară va proveni, 
parţial, din surse regenerabile.
2. Creşterea eficienţei energetice şi 
gestionarea inteligentă a energiei în 
clădirile publice - Şcoala nr. 2, Colegiul 
Economic
Proiectul a fost depus în cadrul apelului de 
proiecte PNRR, Componenta 5 VALUL 
RENOVĂRII, Operaţiunea B2.1.a - Renovare 
energetică moderată a clădirilor publice - 
Autorităţi locale
Valoarea totală a proiectului: 7,097 mil lei. 
Cofinanţare PMC: 0;
Prin intermediul acestui proiect se va 
realiza creşterea eficienţei energetice a 
Colegiului Economic Călăraşi, corpurile C1, 
C2, C3, amplasat în strada Griviţa, nr. 188. 
Aria construită desfăşurată este de 2.697 
mp;
Alte 14 proiecte se află în EVALUARE – 
Componenta 5 (11 proiecte), respectiv 
Componenta 10 (3 proiecte), cu o valoare 
totală de 149.974.781,86 lei (fără TVA), 

Primarul Marius Dulce a precizat astăzi pe proiecte PNRR, Componenta 15 – adică 30,5 milioane euro (fără TVA).
pagina personală de Facebook că la nivelul EDUCAŢIE, Investiţia 1–Construirea, 

Proiecte în PREGĂTIRE pentru PNRR:
municipiului Călăraşi se află în faza de echiparea şi operaţionalizarea a 110 creşe  

- Componenta 1 - Managementul apei - implementare două proiecte cu finanţare - Operaţiunea 2 – PNRR/2022/C15/O2 
Extindere reţea de alimentare cu apă şi prin Programul Naţional de Redresare şi (Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
reţea canalizare în cartierele municipiului Rezilienţă (PNRR) iar în etapa de evaluare, Administraţiei  - coordonator pentru 
Călăraşi;alte 14. investiţii şi CNI – structura de 
- Componenta 3 – Managementul implementare)“În acest moment se află în deşeurilor (1 proiect privind înfiinţare 1 

IMPLEMENTARE două proiecte cu Valoarea totală a proiectului: 16,54 mil lei. 
CAV + 1 proiect înfiinţare insule ecologice)

finanţare prin PNRR, în valoare totală de Cofinanţare PMC: 0;
- Componenta 13 – Reforme sociale – 23,63 milioane lei. Contractul de finanţare a fost semnat în Modernizarea şi dotarea Centrului de zi 

1. Construire şi dotare creşă medie în data de 02.09.2022. Durata de pentru persoane adulte cu dizabilităţi;”, se 
Cartier Tineri, Prel. Sloboziei nr. 70 B, implementare este de 36 luni (maxim arată în mesajul postat pe Facebook de 
municipiul Călăraşi  31.12.2025). primarul municipiului reşedinţă de judeţ, 

Marius Dulce.Proiectul a fost depus în cadrul apelului de Creşa va avea o capacitate de 70 de locuri 

Corpul B al sediului ADR Sud 
Muntenia va fi inaugurat pe 24 
noiembrie. Anunţul a fost făcut 
sâmbătă pe contul personal de 
Facebook de directorul Liviu 
Muşat. 
“Suntem la capătul câtorva ani în 
care am avut printre priorităţi şi 
pe aceea de a asigura un spaţiu 
de funcţionare demn de 
importantele sarcini cu care 
suntem învestiţi.
Cam aşa ne-a ieşit şi sperăm ca 
sediul Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Muntenia să 
devină şi să rămână unul de referinţă nu numai în peisajul urbanistic călărăşean, ci şi în 
cel din întreaga noastră Regiune.
Inaugurarea va avea loc pe 24 noiembrie, odată cu lansarea primului program regional 
propriu al Regiunii noastre. Vă mulţumim şi vă aşteptăm cu drag în casa noastră, Casa 
Regiunii Sud-Muntenia!”, se arată în mesajul postat pe Facebook.
Valoarea totală a obiectivului de investiţii “Construire sediu ADR Sud Muntenia – Corp B” 
este de 8.135.932,32 lei (TVA inclus).
Suprafaţă teren – 1800 mp
Suprafaţă construită – 472,53 lei
Suprafaţă desfăşurată – 1935,93 mp
Suprafaţă utilă – 1672 mp
Nr. maxim de utilizatori birouri – 115 persoane
Nr. maxim de utilizatori sală de conferinţă – 175 mp
Spaţii de arhivare, inclusiv în zona de arhivat – 272,43 mp.

n Primăria Municipiului Călăraşi

9. Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale Primăria municipiului Călăraşi are în evaluare, în 
multifamiliale - blocurile: A6 (scara 2), A18 (scara 1, 2). acest moment, 14 proiecte, în valoare de peste 30 
Valoare proiect: 4.253.537,69 lei | 864.066 euro

de milioane de euro, finanţabile prin PNRR. 
10. Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale Anunţul a fost făcut de primarul Marius Dulce, pe 
multifamiliale - blocurile: A15 (scara 1), A17 (scara 1, 2, 3), 

pagina personală de Facebook. Din cele 14, 11 N43 (scara1). Valoare proiect: 4.989.668,41 lei | 1.013.604 
sunt accesate pe Componenta 5 – Valul Renovării euro
iar alte 3, pe Componenta 10 – Fondul Local. 11. Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale 

multifamiliale - blocurile: A1 (scara 1), A2 (scara 1), A3 (scara “Prin PNRR, Primăria municipiului Călăraşi are în evaluare nu 
1), A4 (scara 1), A5 (scara 1). Valoare proiect: 6.571.804,50 lei mai puţin de 14 proiecte, în valoare totală de 149.974.781,86 
| 1.335.000 eurolei, adică în jur de 30,5 milioane euro, după cum urmează:

Componenta 10 Fondul Local Componenta 5 Valul Renovării 
(64.950.103,80 lei | 13.201.240,60 euro)(85.024.678,06 lei | 17.281.438,63 euro)

Apel proiecte: i.1.1 - înnoirea parcului de vehicule destinate 
Apel proiecte: b2.2a - renovare aprofundată a clădirilor Apel proiecte: a1 renovare integrată clădirilor rezidenţiale transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante)
publice multifamiliale

12. Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului 
1. Creşterea eficienţei energetice a Şcolii Gimnaziale Mihai 6. Renovare integrată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale - public. Valoare proiect: 27.316.062,30 lei | 5.549.000 euro (9 
Viteazul corp b. Valoare proiect: 1.860.780,60 lei | 378.000 blocul A13 Călăraşi. Valoare proiect: 1.814.261,08 lei | autobuze + 47 staţii electrice încărcare)
euro (sume fără TVA) 368.550 euro Apel proiecte: i.2 - construirea de locuinţe nzeb plus pentru 
Apel proiecte: b2.1a - renovare moderată a clădirilor publice tineri/ locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi Apel proiecte: a2 renovare energetică moderată a clădirilor 

învăţământrezidenţiale multifamiliale pentru comunităţi expuse riscului 2. Creşterea eficienţei energetice a Şcolii Gimnaziale Nicolae 
de sărăcie şi excluziune socială în cadrul PNRRTitulescu, corp c1, c2, c3. Valoare proiect: 17.225.307,06 lei | 13. Construirea de locuinţe nzeb plus pentru tineri - cartier 

3.499.158,4 euro tineri. Valoare proiect: 32.342.139 lei | 6.570.000 euro (90 de 7. Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale 
locuinţe)multifamiliale - blocul J9 şi J28. Valoare proiect: 5.257.443,6 3. Creşterea eficienţei energetice a Şcolii Gimnaziale Mihai 

lei | 1.068.000 euroViteazul din municipiul Călăraşi corp. Valoare proiect: 14. Sistem de management inteligent al informaţiilor privind 
4.983.544,57 lei | 1.012.360 euro transportul public şi smart+parking în municipiul călăraşi. Apel proiecte: a3.1 renovare energetică moderată a 

Valoare proiect: 5.291.902,50 lei | 1.075.000 euroclădirilor rezidenţiale multifamiliale4. Renovare energetică moderată a clădirilor publice-
 Valoare totală cumulată: 149.974.781,86 lei | 30.482.679,2 autorităţi locale - Liceul Tehnologic Transporturi Auto 8. Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale 
euro.Călăraşi. Valoare proiect: 6.822.939,57 lei | 1.385.840 euro multifamiliale - blocurile: A7 (scara 1), A26 (scara 1, 2), A27 
În implementare, PMC are deja 2 proiecte, în valoare totală (scara 1), A28 (scara 1, 2, 3), A29 (scara 1, 2, 3), A30 (scara 1, 5. Renovare energetică moderată a cladirilor publice-
de 23,63 milioane lei (4,8 milioane euro).”, se arată în mesajul 2, 3), A31 (scara 1, 2), A32 (scara 1), A33 (scara 1). Valoare autorităţi locale - Liceul Mihai Eminescu Călăraşi. Valoare 
postat pe Facebook de primarul Marius Dulce.proiect: 25.768.001,14 lei | 5.234.526 europroiect: 5.477.389,84 lei | 1.087.680 euro

Pentru anul şcolar 2022-2023, au fost 
aprobate în urma unei Hotărâri adoptate, 
miercuri, în plenul Consiliului Judeţean 
Călăraşi, 96 de burse sociale pe criterii 
medicale pentru elevii Şcolii Gimnaziale 
Speciale Nr. 1 Călăraşi, în cuantum de 300 de 
lei lunar fiecare.

Potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1138/2022, 
în anul şcolar 2022-2023, cuantumul minim al burselor 
de ajutor social, de care pot beneficia elevii din 
învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, este 
de 200 lei, autorităţile deliberative ale administraţiei 
publice locale finanţatoare putând stabili un cuantum 
mai mare al burselor, în funcţie de posibilităţile 
financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale pe care 
le reprezintă.
Bursele sociale pe criterii medicale se pot revizui 
semestrial. Acestea se acordă în fiecare an şcolar, pe 
perioada cursurilor şcolare, dar şi pe perioada 
vacanţelor şcolare, dacă beneficiarii au promovat anul 
şcolar sau la sfârşitul anului şcolar, dacă sunt corigenţi 
la o singură disciplină de învăţământ şi au media anuală 
10 la purtare sau calificativul ”foarte bine”.
Bursele se asigură din bugetul propriu al Judeţului 
Călăraşi.

n Primăria Călăraşi

Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă, a fiecare staţie de pompare se vor executa 
participat marţi, 25 octombrie, la semnarea lucrări de alimentare cu energie electrică şi 
contractului de înfiinţare şi extindere lucrări de integrare în sistemul SCADA.
alimentare cu apă în oraşul Fundulea şi În localitatea Ileana vor avea loc lucrări de 
comuna Ileana, investiţie cifrată la 14 extindere reţele de distribuţie apă aprox. 
milioane de euro. Perioadă de execuţie a 5.000 m , cămine de monitorizare clor şi 
lucrărilor de 36 de luni.

presiune. Sunt incluse în proiect şi cele 6 
“Astfel, în Fundulea vor începe lucrări de sate ale comunei. Un pas important spre 
extindere şi înfiinţare reţele de distribuţie civilizaţie şi normalitate, aşteptat de 
apă potabile aprox. 34.300 m şi sunt 

călărăşeni.
prevăzute în contract 1.161 de  

Felicitări echipei EcoAqua, coordonată de branşamente.
Eduard Grama şi succes domnilor primari Lucrări privind înlocuirile şi extinderile în 
Dorel Dorobanţu şi Corneliu Alexandru.”, se reţeaua de canalizare aprox. 37.300 m  sunt 
arată în mesajul postat pe Facebook de prevazute cu 1.818 racorduri şi 16 staţii de 
liderul Consiliului Judeţean Călăraşi.pompare a apelor uzate menajere . Pentru 

CJ Călăraşi a aprobat 
96 de burse pentru 

elevii Şcolii Gimnaziale 
Speciale Nr. 1 Călăraşi

Consilierii judeţeni au aprobat, de principiu, 
criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în 

repartizarea locuinţelor de serviciu din blocul ANL

Iliuţă: Am participat la semnarea contractului 
de înfiinţare şi extindere alimentare cu apă în 
oraşul Fundulea şi comuna Ileana

Corpul B al sediului ADR Sud Muntenia 
va fi inaugurat pe 24 noiembrie

Proiecte de peste 30 de milioane de euro, finanţabile prin PNRR

Marius Dulce: În acest moment se află în 
implementare două proiecte cu finanţare prin 
PNRR, în valoare totală de 23,63 milioane lei

Primăria municipiului Călăraşi va finaliza în curând o 
parcare de reşedinţă în zona blocurilor N23-N26, 
investiţia fiind realizată de Serviciul Public Pavaje Spaţii 
Verzi cu fonduri locale. 

„Iniţiate la jumătatea lunii septembrie, lucrările privind 
amenajarea unei parcări de reşedinţă în zona blocurilor 
N23-N26 sunt aproape de final. Pe o suprafaţă de 2.245 
mp vor rezulta 90 de locuri de parcare.

Am început marcarea locurilor respective şi estimăm că 
până la sfârşitul săptămânii, investiţia, susţinută de la 
bugetul local şi realizată de Serviciul Public Pavaje 
Spaţii Verzi, subordonat Primăriei Municipiului 
Călăraşi, va fi finalizată. Ulterior, vom demara 
procedura de licitaţie / atribuire a locurilor de parcare 
cetăţenilor din zonă.”, se arată într-un mesaj postat pe 
pagina personală de Facebook de primarul Marius 
Dulce.

Două noi parcări 
în municipiul Călăraşi

Zeci de locuri de parcare 
de reşedinţă în zona 
blocurilor N23-N26
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