
Convocaţi luni în şedinţă 
ordinară, consilierii judeţeni au 
adoptat printre altele şi 
Hotărârea privind aprobarea 
depunerii proiectului „Dotare 
spital pentru reducerea riscului 
de infecţii nosocomiale prin PNRR 
pentru Spitalul Judeţean de 
Urgenţă “Dr. Pompei Samarian” 
Călăraşi” şi a cheltuielilor legate 
de proiect.

“În vederea atingerii obiectivelor 
asumate la nivel local prin documentele 
strategice elaborate şi aprobate, Consiliul 
Judeţean Călăraşi este angajat într-un 
amplu proces de identificare, elaborare şi 
implementare a unor abordări  pe  
termen  lung  a  dezvoltării  judeţului, 
furnizând direcţia şi orientarea tipurilor 
de acţiuni care trebuie întreprinse. urmăresc investiţii în spitalele existente materiale destinate reducerii riscului de 
Implementarea acestei iniţiative va în controlul microbiologic al aerului din infecţii nosocomiale.”, se arată în 
conduce la prevenirea infecţiilor blocurile operatorii şi din unităţile de Referatul de Aprobare.
nosocomiale ce reprezintă un  obiectiv terapie intensivă, prin instalaţii specifice Valoarea totală a proiectului este de 
permanent al activităţii profesiunii de aer condiţionat, instalaţii de 

34.396.604,45 lei (inclusiv TVA). Sumele medico-sanitare şi un criteriu de evaluare dezinfectare a personalului medical, 
reprezentând cheltuieli conexe ce pot a calităţii managementului din unităţile precum şi echipamente de 
apărea pe durata implementării sanitare. Supravegherea şi controlul decontaminare a mediului şi pentru 
proiectului se vor asigura din bugetul infecţiilor nosocomiale sunt obligaţii sterilizare.
propriu al Judeţului Călăraşi.profesionale şi de serviciu pentru toate O posibilă sursă de finanţare o oferă 

categoriile de personal medico-sanitar şi Prin intermediul Hotărârii mai sus-Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă 
auxiliar sanitar din unităţile ofertante şi menţionate s-a aprobat şi  Acordul de care oferă prevenirii infecţiilor 
prestatoare de servicii şi îngrijiri parteneriat dintre Judeţul Călăraşi şi nosocomiale prin  Componenta: 12 - 
medicale.     Spitalul Judeţean de Urgenţă “Dr. Pompei Sănătate INVESTIŢIA: I2. Dezvoltarea 
De asemenea, în vederea prevenirii infrastructurii spitaliceşti publice Samarian”, în vederea depunerii, 
infecţiilor asociate asistenţei medicale se Investiţia specifică: I2.4. Echipamente şi respectiv implementării proiectului.
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Vineri, 16 decembrie, s-au recepţionat cele 4 Autobuzele vor avea o durată de bună 
autobuze, model Mercedes-Benz CITARO funcţionare de 15 ani, respectiv o durată de 
Hybrid, cu o capacitate de transport călători de utilizare fără reparaţie generală de 8 ani.
27 pe scaune + 1 (conducătorul auto) precum şi 
echipamentele cu montaj, instalare, punere în În plus faţă de elementele prezentate mai sus, 
funcţiune şi instruire pentru operare, prin proiect se vor asigura următoarele 
achiziţionate în cadrul proiectului cu titlul: echipamente şi dotări care vor crea un sistem de 
CREŞTEREA ATRACTIVITĂŢII, SIGURANŢEI ŞI transport integrat complex, ce asigură 
EFICIENŢEI TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN managementul inteligent al mobilităţii urbane:
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI PRIN MODERNIZAREA 

Sistem ticketing: 17 vehicule transport public ACESTUI MOD DE TRANSPORT”, pe care 
dotate; 4 staţii dotate; 1 componentă centrală;Municipul Călăraşi, în calitate de beneficiar, îl 
Sistem prioritizare vehicule de transport public: implementează cu finanţare prin POR 2014 – 
17 vehicule transport public dotate;2020, Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării 

urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4e: Sistem informare călători: 17 vehicule de 
Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de transport public dotate; 36 staţii transport 
dioxid de carbon pentru toate tipurile de public dotate + 3 peroane terminal intermodal;
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv Sistem supraveghere video: 17 vehicule de 
promovarea mobilităţii urbane multimodale transport public dotate; 36 staţii transport 
durabile şi a măsurilor de adaptare relevante public dotate;1 componentă centrală;
pentru atenuare, Obiectivul Specific 4.1 - 

Sistem asigurare acces Internet: 17 vehicule de Reducerea emisiilor de carbon în municipiile 
transport public dotate; 36 staţii transport reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe 
public dotat;planurile de mobilitate urbană durabilă;
Sistem  monitorizare şi management flotă 
vehicule: 17 vehicule de transport public 

Valoarea totală a proiectului este de 
dotate; 1 componentă centrală.

13.276.454,13 lei din care cofinanţarea locală 
Prezentul proiect are un caracter integrat şi este de 240.040,67 lei (2%). Valoarea  Oglinzile retrovizoare exterioare care sunt - Podea şi convor podea inclusiv sistem de lipire complementar cu alte două proiecte prioritare contractului de furnizare cu servicii asociate prevăzute cu ajustare electrică a orientării şi - 8 ani; finanţate din Obiectivul Specific 4.1, respectiv (autobuze şi echipamente îmbarcate şi dotări) sistem de degivrare (cu rezistenţă electrică). - Anvelope-100.000 km; proiectul cu titlul „Reducerea emisiilor de este de 9.676.551,64 lei, inclusiv TVA.

 Cuplă pentru remorcare (tractare) faţă-spate; - Instalaţia de informare călători – 5 ani; carbon în municipiul Călăraşi prin modernizarea 
 Prize de aer comprimat cu set de cuple rapide Principalele subansamble vor avea o durată infrastructurii cailor de rulare a transportului 

Autobuzele au următoarele dotări şi accesorii: conjugate; medie de bună funcţionare fără reparaţii public local'' (str. Bucureşti) si respectiv proiectul 
Computer de bord; generale, astfel: cu titlul „Îmbunătăţirea transportului public de Precum şi toate celelalte dotări obligatorii (trusă 
 Sisteme poziţionare şi comunicaţii radio cu călători în municipiu Călăraşi şi creşterea - Motorul electric - 500.000kmmedicală, chei, etc)
dispeceratul; performanţelor acestuia prin crearea unui - Motorul termic - 500.000kmPerioada de garanţie acordată produselor 

sistem inteligent de management al traficului  Validator dual; livrate este: - Cutia de viteze - 500.000km
şi monitorizare video, bazat pe instrumente  Sistem informare călători in vehicule; - Puntea faţă - 500.000kma) garanţia funcţionării autobuzelor: 500.000 km inovative şi eficiente'', activităţile acestor 3 

 Cameră supraveghere video în vehicule; sau 5 ani de la data punerii în exploatare; - Puntea spate (motoare) -500.000km proiecte abordând într-un mod integrat 
 DVR; - Componentele de cauciuc - 8 anib) garanţii ale subansamblurilor, diferite de cea încurajarea transferului modal către sistemele 
 Dispozitiv AVL mobil şi sistem de comunicaţii a autobuzului în ansamblu: - Discurile de frână-300.000 km de transport public de călători, dar şi către 
radio cu automatele de trafic; modurile nemotorizate de transport.- Caroserie - 8 ani; c) garanţii ale altor echipamente: 5 ani.

n Primăria Călăraşi

Municipiul Călăraşi va beneficia de un sistem de iluminat public stradal 
modernizat. Anunţul a fost făcut pe pagina personală de Facebook de primarul 
Marius Dulce care a mai adăugat că finanţarea aprobată joi de Comitetul de 
Avizare al Administraţiei Fondului de Mediu (AFM) va conduce şi la scăderea 
facturii publice. Suma propusă la finanţare este de circa 5 milioane de lei.
„Sistemul de iluminat public 
stradal va fi modernizat! În 
cadrul şedinţei Comitetului de 
Avizare a AFM din 8 decembrie 
s-a aprobat finanţarea 
proiectului „Extindere reţea 
iluminat public în cartierele din 
municipiul Călăraşi”, depus în 
cadrul „Programului privind 
sprijinirea eficienţei energetice 
şi a gestionării inteligente a 
energiei în infrastructura de 
iluminat public.”
Valoarea eligibilă a proiectului 
este de 5.520.352,88 lei (inclusiv 
TVA), suma propusă la finanţare 
fiind de 4.968.317,60 lei (TVA 
inclus).
Finanţarea vizează 
modernizarea sistemului de 
iluminat public stradal care va conduce şi la scăderea facturii publice. Astfel se 
vor înlocui corpurile de iluminat existente care au un consum ridicat de energie 
electrică cu corpuri de iluminat LED cu eficienţă ridicată. De asemenea, se va 
achiziţiona şi instala şi un sistem de telegestiune care va asigura controlul si 
monitorizarea individuală a fiecărui aparat. În plus, acest sistem va permite 
reglarea fluxului luminos pe grupuri de corpuri de iluminat (spre exemplu pe 
străzi sau zone).”, se arată în mesajul postat de primarul Marius Dulce.
În cadrul Programului Iluminat public 2021, finanţarea se acordă în procent de 
maximum 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investi ţie şi în limita 
sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi, după cum 
urmează:

- pentru comune cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori: maximum 
1.000.000 lei;

- pentru comune cu o populaţie de peste 5.001 de locuitori: maximum 2.000.000 
lei;

- pentru oraşe: maximum 3.000.000 lei;

- pentru municipii de rang 0 - municipiul Bucureşti: maximum 25.000.000 lei;

- pentru municipii de rang I: maximum 6.000.000 lei;

- pentru municipii de rang II: maximum 5.000.000 lei.

Consiliul Judeţean Călăraşi intenţionează să 
construiască în incinta Spitalului de Psihiatrie Săpunari 
un nou corp de spital. În acest sens, va solicita 
Companiei Naţionale de Investiţii (C.N.I. S.A.) 
promovarea proiectului ”Studiu de fezabilitate - Spital 
de Psihiatrie Săpunari - Corp nou de spital S+P+2E în 
incinta Spitalului de Psihiatrie Săpunari”, în cadrul 
Programului naţional de construcţii de interes public 
sau social Subprogramul “Unităţi sanitare”, obiectiv de 
investiţii inclus în Lista sinteză.

În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Călăraşi din 
20 septembrie 2018 a fost adoptată Hotărârea nr. 192 
privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor 
tehnico-economici la obiectivul de investiţii ”Corp nou 
de spital la Spitalul de Psihiatrie Săpunari”- faza Studiu 
de Fezabilitate.

Pe 14 decembrie, consilierii judeţeni au adoptat în 
cadrul unei şedinţe extraordinare Hotărârea pentru 
modificarea Hotărârii nr. 192/2018 privind aprobarea 
documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici la 
obiectivul de investiţii ”Corp nou de spital la Spitalul 
de Psihiatrie Săpunari”- faza Studiu de Fezabilitate.

Astfel, valoarea totală a obiectivului de investiţii, 
conform devizului general actualizat anexat 
prezentului referat, este de 86.319.121,78 lei la care se 
adaugă T.V.A., din care C + M în valoare de 
63.486.474,97 lei la care se adaugă T.V.A..

n Primăria Municipiului Călărași

Reuniţi joi, 15 decembrie, în şedinţă 
extraordinară, convocată de îndată, consilierii 
locali au adoptat Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea depunerii proiectului, aprobării 
documentaţiei proiectului, a cheltuielilor legate 
de proiect cât şi a indicatorilor asociaţi acestuia 
cu titlul: „UTILIZAREA ENERGIEI DIN SURSE 
REGENERABILE LA NIVELUL UAT MUNICIPIUL 
CĂLĂRAŞI”.
Valoarea totală a proiectului, propus pentru 
finanţare prin Programul Operaţional 
Infrastructură Mare 2014-2020 Axa Prioritară 11: 
Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi cheltuielilor neeligibile dar obligatorii ale 
stimularea utilizării energiei regenerabile, proiectului. Cofinanţarea vizând cheltuielile 
Obiectivul Specific 11.2: Utilizarea energiei din eligibile este 0 lei.
surse regenerabile la nivelul autorităţilor publice Prin intermediul acestei investiţii se va realiza o 
locale, este de 6.706.963,86 lei (inclusiv TVA) unitate de producere a energiei electrice cu 
(1.802.221,59 euro) din care valoarea totală generatoare fotovoltaice cu o putere instalată de 
eligibilă, 4.904.742,27 lei (TVA inclus) (991.237,50 935 kW. Proiectul presupune instalarea a 1.700 
euro). module fotovoltaice cu o putere nominală unitară 
În conformitate cu prevederile Ghidului instalată de 550 W şi totală de 935 KW.
Solicitantului, contribuţia proprie în acest caz este Modulele fotovoltaice se vor monta pe sol, pe 
de 1.802.221,59 lei (inclusiv TVA) (364.224,97 terenul aferent iluminatului public, pe structuri 
euro), reprezentând achitarea tuturor metalice (rastele).

n CJ Călăraşi

Convocaţi vineri, 9 decembrie, în şedinţă 
extraordinară, consilierii judeţeni au adoptat 
Hotărârea privind aprobarea cofinanţării obiectivului 
de investiţii  ”Centru Socio-Cultural Călăraşi (fost Palat 
Administrativ)”. Valoarea acesteia se ridică la suma de 
3.356.381,25 lei, fără T.V.A., respectiv 3.993.999,21 lei 
cu T.V.A. inclus, urmând a se încheia, în acest sens, şi o 
convenţie de cofinanţare.  

„Consiliul Judeţean Călăraşi a solicitat Companiei 
Naţionale de Investiţii – C.N.I. S.A. promovarea 
proiectului „Centru Socio-Cultural Călăraşi (fost Palat 
Administrativ)” în cadrul Programului naţional de 
construcţii de interes public sau social Subprogramul 
“Aşezăminte culturale”.

În acest scop, Consiliul Judeţean Călăraşi a adoptat 
Hotărârea nr. 229 din 07.12.2021 privind predarea 
către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii 
”C.N.I.” S.A., a amplasamentului din str. Sloboziei nr. 9-
11, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi şi asigurarea 
condiţiilor în vederea executării obiectivului de 
investiţii ”Centru Socio-Cultural Călăraşi (fost Palat 
Administrativ)”.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1105/2022 au fost 
aprobaţi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului 
de investiţii "Centru sociocultural Călăraşi (fost Palat 
Administrativ), Str. Sloboziei nr. 9-11, municipiul 
Călăraşi", obiectiv ce va fi realizat prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu obligaţia 
Consiliului Judeţean Călăraşi de a aproba alocarea, 
asigurarea şi virarea fondurilor necesare cofinanţării 
tuturor cheltuielilor necesare realizării categoriilor de 
lucrări aferente Capitolului 2 – utilităţi şi a Capitolului 
4 – Dotări din Devizul general – rest de executat.”, se 
arată în Referatul de aprobare.

Alexandru Stoica, încă un contract finanţat Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile 
de Uniunea Europeană prin Planul Iliuţă, a anunţat, pe pagina 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).personală de Facebook, că a semnat 
Este vorba de consolidarea seismică şi la Ministerul Dezvoltării contractul 
renovarea energetică a corpului vechi de 

de finanţare, prin PNRR, pentru spital, aripa F, G, H, în care funcţionează 
proiectul privind consolidarea secţia de pediatrie. Va fi reabilitată o 
seismică şi renovarea energetică a suprafaţă totală de 9.800 mp, fiind atrase 

de către Consiliul Judeţean Călăraşi 9 corpului vechi de spital, aripa F, G, 
milioane de euro. De astăzi, data semnării H. Valoarea contractului este de 9 
contractului de finanţare, avem la milioane de euro.
dispoziţie 36 de luni pentru finalizarea 

„În urmă cu câteva minute, am semnat la lucrărilor. Ne străduim să aducem în 
sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor continuare fonduri europene pentru 
Publice şi Administraţiei, în prezenţa dezvoltarea judeţului Călăraşi.”, a precizat 
domnului Secretar de Stat, Marcel Iliuţă.

În calitate de acţionar principal al şi a gradului de asigurare cu apă „Principala acţiune vizată presupune 
operatorului de apă şi canal, Consiliul potabilă a populaţiei,  ce va fi depus de măsuri necesare pentru eficientizarea şi 
Judeţean a adoptat luni cofinanţarea Ecoaqua SA. sustenabilitatea investiţiilor în sectorul 
proiectului „Digitalizarea infrastructurii de apă şi apă uzată. Acestea vor 

Valoarea maximă eligibilă a proiectului operate de către Ecoaqua SA – permite accelerarea deciziilor pentru 
este de 2 milioane de euro fără TVA. Din beneficiar Ecoaqua SA”, finanţat prin îmbunătăţirea calităţii serviciului 
această sumă, 6% este contribuţia POIM 2014-2020, Axa Prioritară 3 – menţinând parametrii principali 
operatorului regional Ecoaqua SA iar Dezvoltarea infrastructurii de mediu în (presiune, debite, calitate) la un nivel 
diferenţa de 84% (necesar de finanţare condiţii de management eficient al potrivit, contribuind la atingerea 
Funding Gap) se asigură astfel: Fondul resurselor, Obiectivul specific 3.2 obiectivelor directivelor din sectorul de 
de Coeziune (85%), Bugetul de Stat Creşterea nivelului de colectare şi apă şi apă uzată.”, se arată în Referatul 
(13%) şi Bugetul Local (2%).epurare a apelor uzate urbane precum de aprobare.

Primăria Municipiului Călăraşi a demarat, încă din Municipiului Călăraşi (www.primariacalarasi.ro), 
2019, procedura de elaborare, avizare şi aprobare a „Secţiunea DESPRE INSTITUŢIE” - DIRECŢIILE 
Planului Urbanistic General (PUG) al municipiului PRIMĂRIEI - DIRECŢIA URBANISM - PLAN 
Călăraşi, între anii 2019 şi 2020 fiind elaborate URBANISTIC GENERAL, secţiunile „PARTE SCRISĂ 
studiile de fundamentare. 2022” şi „PARTE DESENATĂ 2022”.

Acest document are o importanţă deosebită, având Observaţiile şi propunerile dumneavoastră pot fi 
în vedere faptul că stabileşte strategia de dezvoltare depuse atât în format fizic, la registratura Primăriei 
pentru municipiu în următorii 10 ani. Municipiului Călăraşi, din strada Bucureşti, nr. 140A, 

cât şi online pe adresa pug2023@primariacalarasi.roÎn procedura de avizare şi aprobare a PUG, un rol 
important îl are consultarea publicului, al cărui Vrem să vă facem cunoscut pe această cale că 
punct de vedere este esenţial pentru realizarea unei aşteptăm cu interes observaţiile şi propunerile 
documentaţii de urbanism care să acopere tot dumneavoastră pentru ca împreună să putem 
spectrul de probleme cu care se confruntă supune aprobării Consiliului Local o documentaţie 
localitatea şi care să vină în sprijinul acestuia. care să permită în timp evoluţia pozitivă a 
De aceea, vă invităm să accesaţi site-ul Primăriei municipiului nostru.

Corp nou de spital în 
incinta Spitalului de 
Psihiatrie Săpunari, 

propus CNI spre finanţare

CJ Călăraşi a aprobat 
cofinanţarea obiectivului 

de investiţii  ”Centru 
Socio-Cultural Călăraşi 

(fost Palat Administrativ)”

CJ Călăraşi va asigura cofinanţarea unui proiect cu 
finanţare europeană ce va fi iniţiat de Ecoaqua SA

Vasile Iliuţă: Am semnat încă 
un contract finanţat prin PNRR

n CJ Călăraşi

Proiect aprobat pentru a fi depus 
în vederea finanţării prin PNRR

Cele 4 autobuze hibrid au fost recepţionate!

Energie din surse regenerabile, 
proiect finanţat prin POIM

PUG-ul, în dezbatere publică

Marius Dulce: S-a aprobat finanţarea 
proiectului „Extindere reţea iluminat 

public în cartierele din municipiul Călăraşi”



Convocaţi luni în şedinţă 
ordinară, consilierii judeţeni au 
adoptat printre altele şi 
Hotărârea privind aprobarea 
depunerii proiectului „Dotare 
spital pentru reducerea riscului 
de infecţii nosocomiale prin PNRR 
pentru Spitalul Judeţean de 
Urgenţă “Dr. Pompei Samarian” 
Călăraşi” şi a cheltuielilor legate 
de proiect.

“În vederea atingerii obiectivelor 
asumate la nivel local prin documentele 
strategice elaborate şi aprobate, Consiliul 
Judeţean Călăraşi este angajat într-un 
amplu proces de identificare, elaborare şi 
implementare a unor abordări  pe  
termen  lung  a  dezvoltării  judeţului, 
furnizând direcţia şi orientarea tipurilor 
de acţiuni care trebuie întreprinse. urmăresc investiţii în spitalele existente materiale destinate reducerii riscului de 
Implementarea acestei iniţiative va în controlul microbiologic al aerului din infecţii nosocomiale.”, se arată în 
conduce la prevenirea infecţiilor blocurile operatorii şi din unităţile de Referatul de Aprobare.
nosocomiale ce reprezintă un  obiectiv terapie intensivă, prin instalaţii specifice Valoarea totală a proiectului este de 
permanent al activităţii profesiunii de aer condiţionat, instalaţii de 

34.396.604,45 lei (inclusiv TVA). Sumele medico-sanitare şi un criteriu de evaluare dezinfectare a personalului medical, 
reprezentând cheltuieli conexe ce pot a calităţii managementului din unităţile precum şi echipamente de 
apărea pe durata implementării sanitare. Supravegherea şi controlul decontaminare a mediului şi pentru 
proiectului se vor asigura din bugetul infecţiilor nosocomiale sunt obligaţii sterilizare.
propriu al Judeţului Călăraşi.profesionale şi de serviciu pentru toate O posibilă sursă de finanţare o oferă 

categoriile de personal medico-sanitar şi Prin intermediul Hotărârii mai sus-Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă 
auxiliar sanitar din unităţile ofertante şi menţionate s-a aprobat şi  Acordul de care oferă prevenirii infecţiilor 
prestatoare de servicii şi îngrijiri parteneriat dintre Judeţul Călăraşi şi nosocomiale prin  Componenta: 12 - 
medicale.     Spitalul Judeţean de Urgenţă “Dr. Pompei Sănătate INVESTIŢIA: I2. Dezvoltarea 
De asemenea, în vederea prevenirii infrastructurii spitaliceşti publice Samarian”, în vederea depunerii, 
infecţiilor asociate asistenţei medicale se Investiţia specifică: I2.4. Echipamente şi respectiv implementării proiectului.
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Vineri, 16 decembrie, s-au recepţionat cele 4 Autobuzele vor avea o durată de bună 
autobuze, model Mercedes-Benz CITARO funcţionare de 15 ani, respectiv o durată de 
Hybrid, cu o capacitate de transport călători de utilizare fără reparaţie generală de 8 ani.
27 pe scaune + 1 (conducătorul auto) precum şi 
echipamentele cu montaj, instalare, punere în În plus faţă de elementele prezentate mai sus, 
funcţiune şi instruire pentru operare, prin proiect se vor asigura următoarele 
achiziţionate în cadrul proiectului cu titlul: echipamente şi dotări care vor crea un sistem de 
CREŞTEREA ATRACTIVITĂŢII, SIGURANŢEI ŞI transport integrat complex, ce asigură 
EFICIENŢEI TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN managementul inteligent al mobilităţii urbane:
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI PRIN MODERNIZAREA 

Sistem ticketing: 17 vehicule transport public ACESTUI MOD DE TRANSPORT”, pe care 
dotate; 4 staţii dotate; 1 componentă centrală;Municipul Călăraşi, în calitate de beneficiar, îl 
Sistem prioritizare vehicule de transport public: implementează cu finanţare prin POR 2014 – 
17 vehicule transport public dotate;2020, Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării 

urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4e: Sistem informare călători: 17 vehicule de 
Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de transport public dotate; 36 staţii transport 
dioxid de carbon pentru toate tipurile de public dotate + 3 peroane terminal intermodal;
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv Sistem supraveghere video: 17 vehicule de 
promovarea mobilităţii urbane multimodale transport public dotate; 36 staţii transport 
durabile şi a măsurilor de adaptare relevante public dotate;1 componentă centrală;
pentru atenuare, Obiectivul Specific 4.1 - 

Sistem asigurare acces Internet: 17 vehicule de Reducerea emisiilor de carbon în municipiile 
transport public dotate; 36 staţii transport reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe 
public dotat;planurile de mobilitate urbană durabilă;
Sistem  monitorizare şi management flotă 
vehicule: 17 vehicule de transport public 

Valoarea totală a proiectului este de 
dotate; 1 componentă centrală.

13.276.454,13 lei din care cofinanţarea locală 
Prezentul proiect are un caracter integrat şi este de 240.040,67 lei (2%). Valoarea  Oglinzile retrovizoare exterioare care sunt - Podea şi convor podea inclusiv sistem de lipire complementar cu alte două proiecte prioritare contractului de furnizare cu servicii asociate prevăzute cu ajustare electrică a orientării şi - 8 ani; finanţate din Obiectivul Specific 4.1, respectiv (autobuze şi echipamente îmbarcate şi dotări) sistem de degivrare (cu rezistenţă electrică). - Anvelope-100.000 km; proiectul cu titlul „Reducerea emisiilor de este de 9.676.551,64 lei, inclusiv TVA.

 Cuplă pentru remorcare (tractare) faţă-spate; - Instalaţia de informare călători – 5 ani; carbon în municipiul Călăraşi prin modernizarea 
 Prize de aer comprimat cu set de cuple rapide Principalele subansamble vor avea o durată infrastructurii cailor de rulare a transportului 

Autobuzele au următoarele dotări şi accesorii: conjugate; medie de bună funcţionare fără reparaţii public local'' (str. Bucureşti) si respectiv proiectul 
Computer de bord; generale, astfel: cu titlul „Îmbunătăţirea transportului public de Precum şi toate celelalte dotări obligatorii (trusă 
 Sisteme poziţionare şi comunicaţii radio cu călători în municipiu Călăraşi şi creşterea - Motorul electric - 500.000kmmedicală, chei, etc)
dispeceratul; performanţelor acestuia prin crearea unui - Motorul termic - 500.000kmPerioada de garanţie acordată produselor 

sistem inteligent de management al traficului  Validator dual; livrate este: - Cutia de viteze - 500.000km
şi monitorizare video, bazat pe instrumente  Sistem informare călători in vehicule; - Puntea faţă - 500.000kma) garanţia funcţionării autobuzelor: 500.000 km inovative şi eficiente'', activităţile acestor 3 

 Cameră supraveghere video în vehicule; sau 5 ani de la data punerii în exploatare; - Puntea spate (motoare) -500.000km proiecte abordând într-un mod integrat 
 DVR; - Componentele de cauciuc - 8 anib) garanţii ale subansamblurilor, diferite de cea încurajarea transferului modal către sistemele 
 Dispozitiv AVL mobil şi sistem de comunicaţii a autobuzului în ansamblu: - Discurile de frână-300.000 km de transport public de călători, dar şi către 
radio cu automatele de trafic; modurile nemotorizate de transport.- Caroserie - 8 ani; c) garanţii ale altor echipamente: 5 ani.

n Primăria Călăraşi

Municipiul Călăraşi va beneficia de un sistem de iluminat public stradal 
modernizat. Anunţul a fost făcut pe pagina personală de Facebook de primarul 
Marius Dulce care a mai adăugat că finanţarea aprobată joi de Comitetul de 
Avizare al Administraţiei Fondului de Mediu (AFM) va conduce şi la scăderea 
facturii publice. Suma propusă la finanţare este de circa 5 milioane de lei.
„Sistemul de iluminat public 
stradal va fi modernizat! În 
cadrul şedinţei Comitetului de 
Avizare a AFM din 8 decembrie 
s-a aprobat finanţarea 
proiectului „Extindere reţea 
iluminat public în cartierele din 
municipiul Călăraşi”, depus în 
cadrul „Programului privind 
sprijinirea eficienţei energetice 
şi a gestionării inteligente a 
energiei în infrastructura de 
iluminat public.”
Valoarea eligibilă a proiectului 
este de 5.520.352,88 lei (inclusiv 
TVA), suma propusă la finanţare 
fiind de 4.968.317,60 lei (TVA 
inclus).
Finanţarea vizează 
modernizarea sistemului de 
iluminat public stradal care va conduce şi la scăderea facturii publice. Astfel se 
vor înlocui corpurile de iluminat existente care au un consum ridicat de energie 
electrică cu corpuri de iluminat LED cu eficienţă ridicată. De asemenea, se va 
achiziţiona şi instala şi un sistem de telegestiune care va asigura controlul si 
monitorizarea individuală a fiecărui aparat. În plus, acest sistem va permite 
reglarea fluxului luminos pe grupuri de corpuri de iluminat (spre exemplu pe 
străzi sau zone).”, se arată în mesajul postat de primarul Marius Dulce.
În cadrul Programului Iluminat public 2021, finanţarea se acordă în procent de 
maximum 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investi ţie şi în limita 
sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi, după cum 
urmează:

- pentru comune cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori: maximum 
1.000.000 lei;

- pentru comune cu o populaţie de peste 5.001 de locuitori: maximum 2.000.000 
lei;

- pentru oraşe: maximum 3.000.000 lei;

- pentru municipii de rang 0 - municipiul Bucureşti: maximum 25.000.000 lei;

- pentru municipii de rang I: maximum 6.000.000 lei;

- pentru municipii de rang II: maximum 5.000.000 lei.

Consiliul Judeţean Călăraşi intenţionează să 
construiască în incinta Spitalului de Psihiatrie Săpunari 
un nou corp de spital. În acest sens, va solicita 
Companiei Naţionale de Investiţii (C.N.I. S.A.) 
promovarea proiectului ”Studiu de fezabilitate - Spital 
de Psihiatrie Săpunari - Corp nou de spital S+P+2E în 
incinta Spitalului de Psihiatrie Săpunari”, în cadrul 
Programului naţional de construcţii de interes public 
sau social Subprogramul “Unităţi sanitare”, obiectiv de 
investiţii inclus în Lista sinteză.

În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Călăraşi din 
20 septembrie 2018 a fost adoptată Hotărârea nr. 192 
privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor 
tehnico-economici la obiectivul de investiţii ”Corp nou 
de spital la Spitalul de Psihiatrie Săpunari”- faza Studiu 
de Fezabilitate.

Pe 14 decembrie, consilierii judeţeni au adoptat în 
cadrul unei şedinţe extraordinare Hotărârea pentru 
modificarea Hotărârii nr. 192/2018 privind aprobarea 
documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici la 
obiectivul de investiţii ”Corp nou de spital la Spitalul 
de Psihiatrie Săpunari”- faza Studiu de Fezabilitate.

Astfel, valoarea totală a obiectivului de investiţii, 
conform devizului general actualizat anexat 
prezentului referat, este de 86.319.121,78 lei la care se 
adaugă T.V.A., din care C + M în valoare de 
63.486.474,97 lei la care se adaugă T.V.A..

n Primăria Municipiului Călărași

Reuniţi joi, 15 decembrie, în şedinţă 
extraordinară, convocată de îndată, consilierii 
locali au adoptat Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea depunerii proiectului, aprobării 
documentaţiei proiectului, a cheltuielilor legate 
de proiect cât şi a indicatorilor asociaţi acestuia 
cu titlul: „UTILIZAREA ENERGIEI DIN SURSE 
REGENERABILE LA NIVELUL UAT MUNICIPIUL 
CĂLĂRAŞI”.
Valoarea totală a proiectului, propus pentru 
finanţare prin Programul Operaţional 
Infrastructură Mare 2014-2020 Axa Prioritară 11: 
Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi cheltuielilor neeligibile dar obligatorii ale 
stimularea utilizării energiei regenerabile, proiectului. Cofinanţarea vizând cheltuielile 
Obiectivul Specific 11.2: Utilizarea energiei din eligibile este 0 lei.
surse regenerabile la nivelul autorităţilor publice Prin intermediul acestei investiţii se va realiza o 
locale, este de 6.706.963,86 lei (inclusiv TVA) unitate de producere a energiei electrice cu 
(1.802.221,59 euro) din care valoarea totală generatoare fotovoltaice cu o putere instalată de 
eligibilă, 4.904.742,27 lei (TVA inclus) (991.237,50 935 kW. Proiectul presupune instalarea a 1.700 
euro). module fotovoltaice cu o putere nominală unitară 
În conformitate cu prevederile Ghidului instalată de 550 W şi totală de 935 KW.
Solicitantului, contribuţia proprie în acest caz este Modulele fotovoltaice se vor monta pe sol, pe 
de 1.802.221,59 lei (inclusiv TVA) (364.224,97 terenul aferent iluminatului public, pe structuri 
euro), reprezentând achitarea tuturor metalice (rastele).

n CJ Călăraşi

Convocaţi vineri, 9 decembrie, în şedinţă 
extraordinară, consilierii judeţeni au adoptat 
Hotărârea privind aprobarea cofinanţării obiectivului 
de investiţii  ”Centru Socio-Cultural Călăraşi (fost Palat 
Administrativ)”. Valoarea acesteia se ridică la suma de 
3.356.381,25 lei, fără T.V.A., respectiv 3.993.999,21 lei 
cu T.V.A. inclus, urmând a se încheia, în acest sens, şi o 
convenţie de cofinanţare.  

„Consiliul Judeţean Călăraşi a solicitat Companiei 
Naţionale de Investiţii – C.N.I. S.A. promovarea 
proiectului „Centru Socio-Cultural Călăraşi (fost Palat 
Administrativ)” în cadrul Programului naţional de 
construcţii de interes public sau social Subprogramul 
“Aşezăminte culturale”.

În acest scop, Consiliul Judeţean Călăraşi a adoptat 
Hotărârea nr. 229 din 07.12.2021 privind predarea 
către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii 
”C.N.I.” S.A., a amplasamentului din str. Sloboziei nr. 9-
11, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi şi asigurarea 
condiţiilor în vederea executării obiectivului de 
investiţii ”Centru Socio-Cultural Călăraşi (fost Palat 
Administrativ)”.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1105/2022 au fost 
aprobaţi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului 
de investiţii "Centru sociocultural Călăraşi (fost Palat 
Administrativ), Str. Sloboziei nr. 9-11, municipiul 
Călăraşi", obiectiv ce va fi realizat prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu obligaţia 
Consiliului Judeţean Călăraşi de a aproba alocarea, 
asigurarea şi virarea fondurilor necesare cofinanţării 
tuturor cheltuielilor necesare realizării categoriilor de 
lucrări aferente Capitolului 2 – utilităţi şi a Capitolului 
4 – Dotări din Devizul general – rest de executat.”, se 
arată în Referatul de aprobare.

Alexandru Stoica, încă un contract finanţat Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile 
de Uniunea Europeană prin Planul Iliuţă, a anunţat, pe pagina 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).personală de Facebook, că a semnat 
Este vorba de consolidarea seismică şi la Ministerul Dezvoltării contractul 
renovarea energetică a corpului vechi de 

de finanţare, prin PNRR, pentru spital, aripa F, G, H, în care funcţionează 
proiectul privind consolidarea secţia de pediatrie. Va fi reabilitată o 
seismică şi renovarea energetică a suprafaţă totală de 9.800 mp, fiind atrase 

de către Consiliul Judeţean Călăraşi 9 corpului vechi de spital, aripa F, G, 
milioane de euro. De astăzi, data semnării H. Valoarea contractului este de 9 
contractului de finanţare, avem la milioane de euro.
dispoziţie 36 de luni pentru finalizarea 

„În urmă cu câteva minute, am semnat la lucrărilor. Ne străduim să aducem în 
sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor continuare fonduri europene pentru 
Publice şi Administraţiei, în prezenţa dezvoltarea judeţului Călăraşi.”, a precizat 
domnului Secretar de Stat, Marcel Iliuţă.

În calitate de acţionar principal al şi a gradului de asigurare cu apă „Principala acţiune vizată presupune 
operatorului de apă şi canal, Consiliul potabilă a populaţiei,  ce va fi depus de măsuri necesare pentru eficientizarea şi 
Judeţean a adoptat luni cofinanţarea Ecoaqua SA. sustenabilitatea investiţiilor în sectorul 
proiectului „Digitalizarea infrastructurii de apă şi apă uzată. Acestea vor 

Valoarea maximă eligibilă a proiectului operate de către Ecoaqua SA – permite accelerarea deciziilor pentru 
este de 2 milioane de euro fără TVA. Din beneficiar Ecoaqua SA”, finanţat prin îmbunătăţirea calităţii serviciului 
această sumă, 6% este contribuţia POIM 2014-2020, Axa Prioritară 3 – menţinând parametrii principali 
operatorului regional Ecoaqua SA iar Dezvoltarea infrastructurii de mediu în (presiune, debite, calitate) la un nivel 
diferenţa de 84% (necesar de finanţare condiţii de management eficient al potrivit, contribuind la atingerea 
Funding Gap) se asigură astfel: Fondul resurselor, Obiectivul specific 3.2 obiectivelor directivelor din sectorul de 
de Coeziune (85%), Bugetul de Stat Creşterea nivelului de colectare şi apă şi apă uzată.”, se arată în Referatul 
(13%) şi Bugetul Local (2%).epurare a apelor uzate urbane precum de aprobare.

Primăria Municipiului Călăraşi a demarat, încă din Municipiului Călăraşi (www.primariacalarasi.ro), 
2019, procedura de elaborare, avizare şi aprobare a „Secţiunea DESPRE INSTITUŢIE” - DIRECŢIILE 
Planului Urbanistic General (PUG) al municipiului PRIMĂRIEI - DIRECŢIA URBANISM - PLAN 
Călăraşi, între anii 2019 şi 2020 fiind elaborate URBANISTIC GENERAL, secţiunile „PARTE SCRISĂ 
studiile de fundamentare. 2022” şi „PARTE DESENATĂ 2022”.

Acest document are o importanţă deosebită, având Observaţiile şi propunerile dumneavoastră pot fi 
în vedere faptul că stabileşte strategia de dezvoltare depuse atât în format fizic, la registratura Primăriei 
pentru municipiu în următorii 10 ani. Municipiului Călăraşi, din strada Bucureşti, nr. 140A, 

cât şi online pe adresa pug2023@primariacalarasi.roÎn procedura de avizare şi aprobare a PUG, un rol 
important îl are consultarea publicului, al cărui Vrem să vă facem cunoscut pe această cale că 
punct de vedere este esenţial pentru realizarea unei aşteptăm cu interes observaţiile şi propunerile 
documentaţii de urbanism care să acopere tot dumneavoastră pentru ca împreună să putem 
spectrul de probleme cu care se confruntă supune aprobării Consiliului Local o documentaţie 
localitatea şi care să vină în sprijinul acestuia. care să permită în timp evoluţia pozitivă a 
De aceea, vă invităm să accesaţi site-ul Primăriei municipiului nostru.

Corp nou de spital în 
incinta Spitalului de 
Psihiatrie Săpunari, 

propus CNI spre finanţare

CJ Călăraşi a aprobat 
cofinanţarea obiectivului 

de investiţii  ”Centru 
Socio-Cultural Călăraşi 

(fost Palat Administrativ)”

CJ Călăraşi va asigura cofinanţarea unui proiect cu 
finanţare europeană ce va fi iniţiat de Ecoaqua SA

Vasile Iliuţă: Am semnat încă 
un contract finanţat prin PNRR

n CJ Călăraşi

Proiect aprobat pentru a fi depus 
în vederea finanţării prin PNRR

Cele 4 autobuze hibrid au fost recepţionate!

Energie din surse regenerabile, 
proiect finanţat prin POIM

PUG-ul, în dezbatere publică

Marius Dulce: S-a aprobat finanţarea 
proiectului „Extindere reţea iluminat 

public în cartierele din municipiul Călăraşi”
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