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care nu pot fi finanţate din venituri Pe ordinea de zi a şedinţei 
proprii.extraordinare a Consiliului Judeţean 

din 16 decembrie s-a aflat Hotărârea Sumele corespunzătoare cotei de 6% din 
privind repartizarea sumelor din impozitul pe venit, inclusiv cele încasate şi 
fondul constituit la dispoziţia nerepartizate unităţilor administrativ-

teritoriale anterior intrării în vigoare a Consiliului Judeţean Călăraşi, în 
prezentei legi, se repartizează, în limita procent de 6% din impozitul pe venit 
sumei de 32.994 mii lei, reprezentând încasat suplimentar la bugetul de 
fond la dispoziţia consiliului judeţean. În stat, pe unităţi administrativ-
cadrul fiecărui judeţ, fondul la dispoziţia teritoriale, pe anul 2022.
consiliului judeţean se repartizează 

Este vorba de suma de 595 mii lei, integral în anul 2022 comunelor, oraşelor 
încasată suplimentar şi rămasă de şi municipiilor, prin hotărâre a consiliului 
repartizat în funcţie de necesităţile judeţean, pentru susţinerea programelor 
generate de obligaţia plătii cofinanţării din de dezvoltare locală, pentru susţinerea 
bugetul local pentru proiectele finanţate programelor de infrastructură care 
din fonduri atrase, conform noilor necesită cofinanţare locală, precum şi 
programe de finanţare deschise, având la pentru cheltuielile de funcţionare, pe care 
baza comunicările unităţilor administrativ unităţile administrativ-teritoriale din 
- teritoriale transmise la data aprobării judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa 
Hotărârii nr. 48/2022. din veniturile proprii, astfel cum sunt 

definite de Legea nr. 273/2006, cu Municipiului Călăraşi i-a fost alocată suma 
modificările şi completările ulterioare, şi de 49.640,26 lei iar Olteniţa va primi 15 

mii de lei. Cele 3 oraşe, Budeşti, Fundulea din sume defalcate din taxa pe valoarea 
şi Lehliu Gară plus cele 50 de localităţi adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
rurale vor primi fiecare câte 10 mii de lei. locale. Sumele astfel repartizate prin 
Sumele vor fi utlizate pentru cofinanţarea Hotărâre a Consiliului Judeţean Călăraşi se 
proiectelor de infrastructură şi programe reflectă în bugetele locale ale unităţilor 
de dezvoltare locală precum şi pentru administrativ-teritoriale, la o poziţie de 
acoperirea cheltuielilor de funcţionare venituri distinctă.

Consiliul Judeţean Călăraşi şi-a exprimat interesul necesitatea realizării unui parteneriat format din 
pentru promovarea proiectului ”Implementarea a minim 3 parteneri UAT judeţe, care să realizeze 
3.000 km de trasee cicloturistice” finanţat din un traseu în lungime minimă de 150 km şi care să 
PNRR, adoptând în şedinţa extraordinară din 7 realizeze conexiuni secundare către obiectivele 
decembrie şi Hotărârea privind exprimarea turistice-culturale din Componenta 11 - 
acordului Consiliului Judeţean Călăraşi  pentru promovarea celor 12 rute culturale /turistice.
participarea la implementarea proiectului din În aceste condiţii, apreciem necesară realizarea 
Investiţia I.4 ”Implementarea a 3.000 km de unui parteneriat cu judeţele învecinate care sunt 
trasee cicloturistice” finanţat din PNRR,  eligibile pentru această schemă de finanţare şi 
Componenta 11 - Turism şi cultură. care îşi declară intenţia, astfel încât să asigurăm 
„În data de 29 noiembrie 2022, a fost publicat în continuitatea traseelor europene Eurovelo 6 şi 
Monitorul Oficial al României nr. 1158 bis, Eurovelo 14.”, se arată în Referatul de aprobare.
Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice Potrivit Hotărârii, Consiliul Judeţean Călăraşi îşi 
şi administraţiei nr. 3047/29.11.2022 pentru exprimă acordul cu privire la susţinerea 
aprobarea Schemei de finanţare – Condiţii de cheltuielilor legate de proiect, inclusiv a 
accesare a fondurilor europene aferente Planului cheltuielilor neeligibile, astfel cum acestea vor 
naţional de redresare si rezilienţa în cadrul rezulta din documentaţiile tehnico-
apelului de proiecte PNRR/2022/C11, economice/contractul de lucrări solicitate în 
Componenta 11 - Turism şi cultură, Investiţia I.4 - etapa de implementare şi prevăzute în Schema 
Implementarea a 3.000 km de trasee de finanţare a apelului de proiecte 
cicloturistice. PNRR/2022/C11/I.4.
Obiectivul General al PNRR este dezvoltarea Judeţul Călăraşi se angajează să susţină 
României prin realizarea unor programe şi identificarea celor mai potrivite rute pe care să se 
proiecte esenţiale, care să sprijine rezilienţa, efectueze ulterior lucrările de amenajare a 
nivelul de pregătire în situaţii de criză, traseului cicloturistic, astfel încât acestea să 
capacitatea de adaptare şi potenţialul de poată avea un caracter de continuitate pe 
creştere, prin reforme majore şi investiţii cheie cu teritoriul administrativ al judeţului dar pe 
fonduri din Mecanismul de Redresare şoi teritoriul administrativ al judeţelor învecinate. De 
Rezilienţă. asemenea, se angajează să susţină efectuarea 
Prin această schemă, se urmăreşte sprijinirea lucrărilor şi a amenajărilor necesare aferente 
mobilităţii durabile prin crearea unei reţele traseului cicloturistic care tranzitează judeţul de 
naţionale velo, care să includă Eurovelo. către executantul lucrărilor desemnat potrivit 
Urmărind condiţiile de eligibilitate, observăm legii.

metropolitan şi creşterea accesibilităţii acestuia, 
aşa cum au fost acestea identificate în Planul de 
Mobilitate Urbană Durabilă al Zonei Urbane 
Funcţionale Călăraşi, însemnând:

- Autobuze electrice (10 m) dotate – 9 buc.

- Staţii de încărcare rapidă pe traseul autobuzelor 
electrice – 3 buc.

- Staţii de încărcare standard în autobaza de 
transport public – 9 buc.

- Lucrări pentru amplasarea şi instalarea staţiilor de 
încărcare rapidă pe traseul autobuzelor electrice

- Lucrări pentru amplasarea şi instalarea staţiilor de 
încărcare standard în autobaza de transport public

- Lucrări de construcţii pentru branşarea 
punctelor/staţiilor de reîncărcare a autobuzelor 
electrice.

- Activităţi de proiectare (pentru staţiile de 
încărcare vehicule electrice) - cheltuieli pentru 
documentaţii suport şi obţinere avize, acorduri, Primarul Marius Dulce a anunţat pe pagina 
autorizaţii.personală de Facebook că ministrul Dezvoltării, 

Cseke Attila a semnat joi contractul de finanţare, Valoarea investiţiei „Înnoirea parcului de vehicule 
prin PNRR, pentru proiectul ”Înnoirea parcului de destinate transportului public”, a cheltuielilor 
vehicule destinate transportului public”, depus de legate de acest proiect şi a acordului de parteneriat 
Primăria Municipiului Călăraşi. Investiţiile vizează, aferent, încheiat cu UAT Cuza Vodă, este de 
în principal, achiziţionarea a 9 autobuze electrice, 3 21.531.889,80 lei fără TVA / 25.622.948,86 lei cu 
Staţii de încărcare rapidă pe traseul autobuzelor TVA;
electrice şi a 9 Staţii de încărcare standard în Valoarea staţiilor de încărcare pentru vehicule 
autobaza de transport public. Valoarea totală a electrice este de 5.784.172,50 lei fără TVA / 
proiectului este de 32.506.114,14 lei cu TVA. 6.883.165,28 lei cu TVA; Valoarea totală a 
“Astăzi (n.r. joi, 8 decembrie), ministrul Dezvoltării, proiectului este 27.316.062,30 lei fără TVA / 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei, dl. Cseke Attila, 32.506.114,14 lei cu TVA. Valoarea TVA, în cuantum 
a semnat contractul de finanţare, prin componenta de 4.091.059,06 lei, va fi asigurată de la bugetul de 
C10 – Fondul Local, Investiţia I.1.1. Înnoirea stat, din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
parcului de vehicule destinate transportului public Publice şi Administraţiei.
(achiziţia de vehicule nepoluante) din Planul Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile şi/sau 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă, pentru conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectul ”Înnoirea parcului de vehicule destinate proiectului, aferente activităţilor Municipiului 
transportului public”, depus de Primăria Călăraşi din proiect, dar care sunt absolut necesare 
Municipiului Călăraşi. pentru implementarea proiectului în condiţii 
Proiectul, care vizează operaţionalizarea optime vor fi susţinute din bugetul local al 
transportului public local la nivelul Zonei Urbane Municipiului Călăraşi (Lider de Parteneriat).”, se 
Funcţionale a Municipiului Călăraşi, presupune arată în mesajul postat pe Facebook de primarul 
investiţii de modernizare a condiţiilor de transport Marius Dulce.

Comuna Independenţa va beneficia 
de un cămin cultural nou, modern, 
ca va fi construit din fonduri 
guvernamentale. Anunţul a fost 
făcut de primarul Gabriel 
Rădulescu după ce Compania 
Naţională de Investiţii SA a 
înştiinţat Primăria că obiectivul a 
fost inclus pe Lista sinteză a 
Subprogramului „Aşezăminte 
culturale”, aprobată în baza 
Ordinului Ministrului Dezvoltării nr. 
3011 / 24.11.2022.
„În data de 05.12.202, am fost 
înştiinţaţi de către Compania 
Naţională de Investiţii că în viitor va 
fi finanţat obiectivul Cămin Cultural 
din satul Independenţa.
Studiul de fezabilitate a fost depus 
la CNI prin adresa 2291/30.05.2022 
(acum 6 luni) şi prevede demolarea 
actualului stabiliment şi construirea 
unuia nou cu o parcare generoasă 
şi gard împrejmuitor. Într-un viitor, 
sper că nu îndepărtat, se va realiza 
şi acest obiectiv. Frumosul începe 
să prindă contur.
În spatele proiectului căminului 
cultural a existat o fundamentare, 
în care a trebuit să explicăm că în 
satul Independenţa avem ansamblu 
folcloric (acesta e singurul), 
evenimente culturale, populaţie, 
etc şi din aceste considerente 
rezulta nevoia unui nou cămin 
cultural. Un sat cu populaţie de 400 
de locuitori nu va avea niciodată 
finanţat un asemenea obiectiv. obiective au fost iniţiate doar Independenţa (e singura); înfiinţare 
Acesta e purul adevăr. Diferenţieri pentru satul reşedinţă al comunei, reţea apă sat Potcoava şi Vişinii. 
nu am făcut niciodată!  Să auzim de Independenţa. Anul acesta s-au asfalt străzile 
bine!”, se arată în mesajul transmis Morii, prel. Morii şi Smârdan din „P.S.: M-a contactat cineva să îmi 
pe Facebook de primarul Gabriel sat Potcova; Implementare sistem reproşeze că proiectele se fac doar 
Rădulescu. audio video în toate cele 3 sate (20 ptr satul Independenţa? Răspunsul 

camere Independenţa, 16 În altă ordine de idei, Rădulescu a meu e clar: NU. Avem aprobate 
Potcoava, 10 Vişinii); Pietruire str. punctat şi proiectele aflate în următoarele proiecte: canalizare 
Stadionului din sat Vişinii – 1.250 diferite stadii de implementare la sat Independenţa; asfaltare străzi: 
m”, a mai adăugat primarul Gabriel nivelul comunei, infirmând ipoteza str. Melodiei şi str. Doamnei 
Rădulescu.potrivit căreia toate aceste (Potcoava); modernizare şcoală sat 

Comuna Ştefan Vodă va beneficia de o grădiniţă nouă, 
construită cu fonduri guvernamentale, prin PNDL 2.

Având 3 săli de grupă şi având regim de înălţime parter, grădiniţa cu 
program normal se întinde o suprafaţă de 480 mp, fiind dotată cu 
grupuri sanitare pentru fiecare sală de curs în parte, încălzire cu 
radiatoare din oţel  ce primesc agent termic de la o centrală termică 
echipată cu un cazan ce funcţionează cu combustibil solid (peleţi), loc 
de joacă exterior pentru copii, acoperiş de tip terasă necirculabilă, 
finisaje gresie, faianţă, parchet, mobilier, instalaţie detecţie incendii.

Valoarea totală a lucrărilor, demarate în urmă cu 2 ani şi jumătate, este 
1.009.640,34 lei, fără TVA. Perioada de garanţie este de 36 luni.

Noua grădiniţă ar putea fi dată în folosinţă în primăvara anului viitor.

n PMC

Cu: Javier Bardem, Constance Wu, Brett 
Gelman, Shawn Mendes, Scoot McNairy

Gen film: Familie, Animaţie, Comedie, 
Fantastic, Muzical, Aventuri

Clasificare: AG

Durata: 106 minute

Premiera în România: 23.12.2022

Lyle, Lyle este numele unei  reptilei care 
locuieşte într-o casă de pe East 88th Street 
din New York City. Lui Lyle îi place să ajute 
familia Primm cu treburile de zi cu zi şi să se 
joace cu copiii din cartier, dar vecinul lor 
insistă că Lyle nu-şi are locul decât la 
grădina zoologică. Dlui Grumps şi pisicii lui, 
Loretta, nu le plac crocodilii, iar Lyle 
încearcă să demonstreze că nu este atât de 
rău pe cât ar putea crede alţii.

Vreau să dansez cu 
cineva - 2D 

30.12.2022 orele: 17.00 şi 20.00

03 - 05.01.2023 orele: 17.00 şi 20.00opt din cele nouă vieţi. Recuperarea acelor Premiera în România: 02.12.2022
Motanul încălţat: ultima vieţi îl va trimite pe Motanul încălţat în cea În Ajunul Crăciunului, o echipă de Luni, filmul nu va fi proiectat

mai mare aventură de căutare de până mercenari de elită pătrunde într-un dorinţă - 3D (variantă Regia: Kasi Lemmons
acum. complex de familii bogate luând ostatici pe dublată) Cu: Stanley Tucci, Tamara Tunie, Nafessa toţi cei din interior. Dar echipa nu este 

Williams, Clarke Peters, Naomi Ackie23; 27 - 30.12.2022, orele: 10.00 şi 12.30 pregătită pentru un combatant surpriză: Crăciun de coşmar - 2DRegia: Joel Crawford, Januel Mercado Moş Crăciun este pe teren şi este pe cale să Gen film: Biografic, Muzical
23; 27 - 29.12.2022, orele: 17.00 şi 20.00 arate de ce acest Nick nu este un sfânt.Cu: Antonio Banderas, Salma Hayek, Premiera în România: 23.12.2022

Luni, filmul nu va fi proiectat.Florence Pugh, Olivia Colman
Comemorarea voioasă, dar şi sfâşietoare, a 

Regia: Tommy WirkolaGen film: Animaţie, Familie, Acţiune, vieţii şi carierei mult iubitei Whitney Lilu, Lilu, Crocodilu - 2D Aventuri, Comedie, Fantastic Cu: David Harbour, John Leguizamo, Cam Houston, cea mai puternică voce din muzica (variantă dublată)Gigandet, Beverly D'Angelo, Alex HassellClasificare: AG; Durata: 101 minute pop şi R&B din toate timpurile. Filmul îi 
Gen film: Comedie, Horror, Crima, HorrorPremiera în România: 09.12.2022 03 - 05.01.2023, ora: 12.30 urmăreşte parcursul de la începutul obscur, 
Clasificare: N15 la statutul de legendă şi până la moartea sa Motanul încălţat descoperă că pasiunea lui 06 - 08.01.2023, orele: 10.00 şi 12.30

pentru aventură şi-a luat tributul: a "ars" prematură din 2012.Durata: 101 minute Regia: Josh Gordon, Will Speck

Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi

După ce pe 2 noiembrie a fost aprobată cererea de finanţare, 
ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a semnat, astăzi, contractul 
de finanţare, prin componenta C10 – Fondul Local Investiţia I2 
din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, al proiectului 
„Construirea de locuinţe de serviciu pentru specialiştii din 
sănătate şi învăţământ în comuna Ştefan Vodă”.

Valoare totală a proiectului este de 243.602 euro, fără TVA, echivalentul 
a 1199179,565 lei, din care 220.732 euro, echivalentul a 1086597,416 
lei, valoare alocată prin PNRR (1.902.506,88 lei cu TVA inclus). 
Contribuţia de la bugetul local este cifrată la 22.870 euro, echivalentul a 
112582,416 lei.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanţare, a Notei de 
fundamentare şi a cheltuielilor legate de proiectul "Construirea de 
locuinţe de serviciu pentru specialiştii din sănătate şi învăţământ, în 
comuna Ştefan Vodă, judeţul Călăraşi" a fost adoptat de către consilierii 
locali în plenul şedinţei ordinare din 23 iunie a.c. Potrivit Proiectului de 
hotărâre, cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului vor fi suportate din bugetul local.

Gabriel Rădulescu: Am fost înştiinţaţi de 
către Compania Naţională de Investiţii că 

în viitor va fi finanţat obiectivul Cămin 
Cultural din satul Independenţa

Grădiniţa cu Program Normal, 
recepţionată

n Ştefan Vodă

Contractul de finanţare privind 
construirea de locuinţe de serviciu pentru 
specialiştii din sănătate şi învăţământ în 

comuna Ştefan Vodă, semnat!

Repartizarea sumelor din fondul 
constituit la dispoziţia CJ Călăraşi, în 
procent de 6% din impozitul pe venit 
încasat suplimentar la bugetul de stat

CJ Călăraşi, interesat de promovarea 
proiectului ”Implementarea a 3.000 km de 

trasee cicloturistice” finanţat din PNRR

Program Cinema 3D | 2D în perioada 23 decembrie 2022 - 8 ianuarie 2023
Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, instituţie subordonată Consiliului Judeţean Călăraşi, vă invită 

la film. Iată ce pelicule puteţi viziona la Cinema 3D | 2D în perioada 23 decembrie 2022 - 8 ianuarie 2023.

”Înnoirea parcului de vehicule destinate 
transportului public”, proiect finanţat prin PNRR
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proprii.extraordinare a Consiliului Judeţean 

din 16 decembrie s-a aflat Hotărârea Sumele corespunzătoare cotei de 6% din 
privind repartizarea sumelor din impozitul pe venit, inclusiv cele încasate şi 
fondul constituit la dispoziţia nerepartizate unităţilor administrativ-
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prezentei legi, se repartizează, în limita procent de 6% din impozitul pe venit 
sumei de 32.994 mii lei, reprezentând încasat suplimentar la bugetul de 
fond la dispoziţia consiliului judeţean. În stat, pe unităţi administrativ-
cadrul fiecărui judeţ, fondul la dispoziţia teritoriale, pe anul 2022.
consiliului judeţean se repartizează 

Este vorba de suma de 595 mii lei, integral în anul 2022 comunelor, oraşelor 
încasată suplimentar şi rămasă de şi municipiilor, prin hotărâre a consiliului 
repartizat în funcţie de necesităţile judeţean, pentru susţinerea programelor 
generate de obligaţia plătii cofinanţării din de dezvoltare locală, pentru susţinerea 
bugetul local pentru proiectele finanţate programelor de infrastructură care 
din fonduri atrase, conform noilor necesită cofinanţare locală, precum şi 
programe de finanţare deschise, având la pentru cheltuielile de funcţionare, pe care 
baza comunicările unităţilor administrativ unităţile administrativ-teritoriale din 
- teritoriale transmise la data aprobării judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa 
Hotărârii nr. 48/2022. din veniturile proprii, astfel cum sunt 

definite de Legea nr. 273/2006, cu Municipiului Călăraşi i-a fost alocată suma 
modificările şi completările ulterioare, şi de 49.640,26 lei iar Olteniţa va primi 15 

mii de lei. Cele 3 oraşe, Budeşti, Fundulea din sume defalcate din taxa pe valoarea 
şi Lehliu Gară plus cele 50 de localităţi adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
rurale vor primi fiecare câte 10 mii de lei. locale. Sumele astfel repartizate prin 
Sumele vor fi utlizate pentru cofinanţarea Hotărâre a Consiliului Judeţean Călăraşi se 
proiectelor de infrastructură şi programe reflectă în bugetele locale ale unităţilor 
de dezvoltare locală precum şi pentru administrativ-teritoriale, la o poziţie de 
acoperirea cheltuielilor de funcţionare venituri distinctă.

Consiliul Judeţean Călăraşi şi-a exprimat interesul necesitatea realizării unui parteneriat format din 
pentru promovarea proiectului ”Implementarea a minim 3 parteneri UAT judeţe, care să realizeze 
3.000 km de trasee cicloturistice” finanţat din un traseu în lungime minimă de 150 km şi care să 
PNRR, adoptând în şedinţa extraordinară din 7 realizeze conexiuni secundare către obiectivele 
decembrie şi Hotărârea privind exprimarea turistice-culturale din Componenta 11 - 
acordului Consiliului Judeţean Călăraşi  pentru promovarea celor 12 rute culturale /turistice.
participarea la implementarea proiectului din În aceste condiţii, apreciem necesară realizarea 
Investiţia I.4 ”Implementarea a 3.000 km de unui parteneriat cu judeţele învecinate care sunt 
trasee cicloturistice” finanţat din PNRR,  eligibile pentru această schemă de finanţare şi 
Componenta 11 - Turism şi cultură. care îşi declară intenţia, astfel încât să asigurăm 
„În data de 29 noiembrie 2022, a fost publicat în continuitatea traseelor europene Eurovelo 6 şi 
Monitorul Oficial al României nr. 1158 bis, Eurovelo 14.”, se arată în Referatul de aprobare.
Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice Potrivit Hotărârii, Consiliul Judeţean Călăraşi îşi 
şi administraţiei nr. 3047/29.11.2022 pentru exprimă acordul cu privire la susţinerea 
aprobarea Schemei de finanţare – Condiţii de cheltuielilor legate de proiect, inclusiv a 
accesare a fondurilor europene aferente Planului cheltuielilor neeligibile, astfel cum acestea vor 
naţional de redresare si rezilienţa în cadrul rezulta din documentaţiile tehnico-
apelului de proiecte PNRR/2022/C11, economice/contractul de lucrări solicitate în 
Componenta 11 - Turism şi cultură, Investiţia I.4 - etapa de implementare şi prevăzute în Schema 
Implementarea a 3.000 km de trasee de finanţare a apelului de proiecte 
cicloturistice. PNRR/2022/C11/I.4.
Obiectivul General al PNRR este dezvoltarea Judeţul Călăraşi se angajează să susţină 
României prin realizarea unor programe şi identificarea celor mai potrivite rute pe care să se 
proiecte esenţiale, care să sprijine rezilienţa, efectueze ulterior lucrările de amenajare a 
nivelul de pregătire în situaţii de criză, traseului cicloturistic, astfel încât acestea să 
capacitatea de adaptare şi potenţialul de poată avea un caracter de continuitate pe 
creştere, prin reforme majore şi investiţii cheie cu teritoriul administrativ al judeţului dar pe 
fonduri din Mecanismul de Redresare şoi teritoriul administrativ al judeţelor învecinate. De 
Rezilienţă. asemenea, se angajează să susţină efectuarea 
Prin această schemă, se urmăreşte sprijinirea lucrărilor şi a amenajărilor necesare aferente 
mobilităţii durabile prin crearea unei reţele traseului cicloturistic care tranzitează judeţul de 
naţionale velo, care să includă Eurovelo. către executantul lucrărilor desemnat potrivit 
Urmărind condiţiile de eligibilitate, observăm legii.

metropolitan şi creşterea accesibilităţii acestuia, 
aşa cum au fost acestea identificate în Planul de 
Mobilitate Urbană Durabilă al Zonei Urbane 
Funcţionale Călăraşi, însemnând:

- Autobuze electrice (10 m) dotate – 9 buc.

- Staţii de încărcare rapidă pe traseul autobuzelor 
electrice – 3 buc.

- Staţii de încărcare standard în autobaza de 
transport public – 9 buc.

- Lucrări pentru amplasarea şi instalarea staţiilor de 
încărcare rapidă pe traseul autobuzelor electrice

- Lucrări pentru amplasarea şi instalarea staţiilor de 
încărcare standard în autobaza de transport public

- Lucrări de construcţii pentru branşarea 
punctelor/staţiilor de reîncărcare a autobuzelor 
electrice.

- Activităţi de proiectare (pentru staţiile de 
încărcare vehicule electrice) - cheltuieli pentru 
documentaţii suport şi obţinere avize, acorduri, Primarul Marius Dulce a anunţat pe pagina 
autorizaţii.personală de Facebook că ministrul Dezvoltării, 

Cseke Attila a semnat joi contractul de finanţare, Valoarea investiţiei „Înnoirea parcului de vehicule 
prin PNRR, pentru proiectul ”Înnoirea parcului de destinate transportului public”, a cheltuielilor 
vehicule destinate transportului public”, depus de legate de acest proiect şi a acordului de parteneriat 
Primăria Municipiului Călăraşi. Investiţiile vizează, aferent, încheiat cu UAT Cuza Vodă, este de 
în principal, achiziţionarea a 9 autobuze electrice, 3 21.531.889,80 lei fără TVA / 25.622.948,86 lei cu 
Staţii de încărcare rapidă pe traseul autobuzelor TVA;
electrice şi a 9 Staţii de încărcare standard în Valoarea staţiilor de încărcare pentru vehicule 
autobaza de transport public. Valoarea totală a electrice este de 5.784.172,50 lei fără TVA / 
proiectului este de 32.506.114,14 lei cu TVA. 6.883.165,28 lei cu TVA; Valoarea totală a 
“Astăzi (n.r. joi, 8 decembrie), ministrul Dezvoltării, proiectului este 27.316.062,30 lei fără TVA / 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei, dl. Cseke Attila, 32.506.114,14 lei cu TVA. Valoarea TVA, în cuantum 
a semnat contractul de finanţare, prin componenta de 4.091.059,06 lei, va fi asigurată de la bugetul de 
C10 – Fondul Local, Investiţia I.1.1. Înnoirea stat, din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
parcului de vehicule destinate transportului public Publice şi Administraţiei.
(achiziţia de vehicule nepoluante) din Planul Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile şi/sau 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă, pentru conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectul ”Înnoirea parcului de vehicule destinate proiectului, aferente activităţilor Municipiului 
transportului public”, depus de Primăria Călăraşi din proiect, dar care sunt absolut necesare 
Municipiului Călăraşi. pentru implementarea proiectului în condiţii 
Proiectul, care vizează operaţionalizarea optime vor fi susţinute din bugetul local al 
transportului public local la nivelul Zonei Urbane Municipiului Călăraşi (Lider de Parteneriat).”, se 
Funcţionale a Municipiului Călăraşi, presupune arată în mesajul postat pe Facebook de primarul 
investiţii de modernizare a condiţiilor de transport Marius Dulce.

Comuna Independenţa va beneficia 
de un cămin cultural nou, modern, 
ca va fi construit din fonduri 
guvernamentale. Anunţul a fost 
făcut de primarul Gabriel 
Rădulescu după ce Compania 
Naţională de Investiţii SA a 
înştiinţat Primăria că obiectivul a 
fost inclus pe Lista sinteză a 
Subprogramului „Aşezăminte 
culturale”, aprobată în baza 
Ordinului Ministrului Dezvoltării nr. 
3011 / 24.11.2022.
„În data de 05.12.202, am fost 
înştiinţaţi de către Compania 
Naţională de Investiţii că în viitor va 
fi finanţat obiectivul Cămin Cultural 
din satul Independenţa.
Studiul de fezabilitate a fost depus 
la CNI prin adresa 2291/30.05.2022 
(acum 6 luni) şi prevede demolarea 
actualului stabiliment şi construirea 
unuia nou cu o parcare generoasă 
şi gard împrejmuitor. Într-un viitor, 
sper că nu îndepărtat, se va realiza 
şi acest obiectiv. Frumosul începe 
să prindă contur.
În spatele proiectului căminului 
cultural a existat o fundamentare, 
în care a trebuit să explicăm că în 
satul Independenţa avem ansamblu 
folcloric (acesta e singurul), 
evenimente culturale, populaţie, 
etc şi din aceste considerente 
rezulta nevoia unui nou cămin 
cultural. Un sat cu populaţie de 400 
de locuitori nu va avea niciodată 
finanţat un asemenea obiectiv. obiective au fost iniţiate doar Independenţa (e singura); înfiinţare 
Acesta e purul adevăr. Diferenţieri pentru satul reşedinţă al comunei, reţea apă sat Potcoava şi Vişinii. 
nu am făcut niciodată!  Să auzim de Independenţa. Anul acesta s-au asfalt străzile 
bine!”, se arată în mesajul transmis Morii, prel. Morii şi Smârdan din „P.S.: M-a contactat cineva să îmi 
pe Facebook de primarul Gabriel sat Potcova; Implementare sistem reproşeze că proiectele se fac doar 
Rădulescu. audio video în toate cele 3 sate (20 ptr satul Independenţa? Răspunsul 

camere Independenţa, 16 În altă ordine de idei, Rădulescu a meu e clar: NU. Avem aprobate 
Potcoava, 10 Vişinii); Pietruire str. punctat şi proiectele aflate în următoarele proiecte: canalizare 
Stadionului din sat Vişinii – 1.250 diferite stadii de implementare la sat Independenţa; asfaltare străzi: 
m”, a mai adăugat primarul Gabriel nivelul comunei, infirmând ipoteza str. Melodiei şi str. Doamnei 
Rădulescu.potrivit căreia toate aceste (Potcoava); modernizare şcoală sat 

Comuna Ştefan Vodă va beneficia de o grădiniţă nouă, 
construită cu fonduri guvernamentale, prin PNDL 2.

Având 3 săli de grupă şi având regim de înălţime parter, grădiniţa cu 
program normal se întinde o suprafaţă de 480 mp, fiind dotată cu 
grupuri sanitare pentru fiecare sală de curs în parte, încălzire cu 
radiatoare din oţel  ce primesc agent termic de la o centrală termică 
echipată cu un cazan ce funcţionează cu combustibil solid (peleţi), loc 
de joacă exterior pentru copii, acoperiş de tip terasă necirculabilă, 
finisaje gresie, faianţă, parchet, mobilier, instalaţie detecţie incendii.

Valoarea totală a lucrărilor, demarate în urmă cu 2 ani şi jumătate, este 
1.009.640,34 lei, fără TVA. Perioada de garanţie este de 36 luni.

Noua grădiniţă ar putea fi dată în folosinţă în primăvara anului viitor.

n PMC

Cu: Javier Bardem, Constance Wu, Brett 
Gelman, Shawn Mendes, Scoot McNairy

Gen film: Familie, Animaţie, Comedie, 
Fantastic, Muzical, Aventuri

Clasificare: AG

Durata: 106 minute

Premiera în România: 23.12.2022

Lyle, Lyle este numele unei  reptilei care 
locuieşte într-o casă de pe East 88th Street 
din New York City. Lui Lyle îi place să ajute 
familia Primm cu treburile de zi cu zi şi să se 
joace cu copiii din cartier, dar vecinul lor 
insistă că Lyle nu-şi are locul decât la 
grădina zoologică. Dlui Grumps şi pisicii lui, 
Loretta, nu le plac crocodilii, iar Lyle 
încearcă să demonstreze că nu este atât de 
rău pe cât ar putea crede alţii.

Vreau să dansez cu 
cineva - 2D 

30.12.2022 orele: 17.00 şi 20.00

03 - 05.01.2023 orele: 17.00 şi 20.00opt din cele nouă vieţi. Recuperarea acelor Premiera în România: 02.12.2022
Motanul încălţat: ultima vieţi îl va trimite pe Motanul încălţat în cea În Ajunul Crăciunului, o echipă de Luni, filmul nu va fi proiectat

mai mare aventură de căutare de până mercenari de elită pătrunde într-un dorinţă - 3D (variantă Regia: Kasi Lemmons
acum. complex de familii bogate luând ostatici pe dublată) Cu: Stanley Tucci, Tamara Tunie, Nafessa toţi cei din interior. Dar echipa nu este 

Williams, Clarke Peters, Naomi Ackie23; 27 - 30.12.2022, orele: 10.00 şi 12.30 pregătită pentru un combatant surpriză: Crăciun de coşmar - 2DRegia: Joel Crawford, Januel Mercado Moş Crăciun este pe teren şi este pe cale să Gen film: Biografic, Muzical
23; 27 - 29.12.2022, orele: 17.00 şi 20.00 arate de ce acest Nick nu este un sfânt.Cu: Antonio Banderas, Salma Hayek, Premiera în România: 23.12.2022

Luni, filmul nu va fi proiectat.Florence Pugh, Olivia Colman
Comemorarea voioasă, dar şi sfâşietoare, a 

Regia: Tommy WirkolaGen film: Animaţie, Familie, Acţiune, vieţii şi carierei mult iubitei Whitney Lilu, Lilu, Crocodilu - 2D Aventuri, Comedie, Fantastic Cu: David Harbour, John Leguizamo, Cam Houston, cea mai puternică voce din muzica (variantă dublată)Gigandet, Beverly D'Angelo, Alex HassellClasificare: AG; Durata: 101 minute pop şi R&B din toate timpurile. Filmul îi 
Gen film: Comedie, Horror, Crima, HorrorPremiera în România: 09.12.2022 03 - 05.01.2023, ora: 12.30 urmăreşte parcursul de la începutul obscur, 
Clasificare: N15 la statutul de legendă şi până la moartea sa Motanul încălţat descoperă că pasiunea lui 06 - 08.01.2023, orele: 10.00 şi 12.30

pentru aventură şi-a luat tributul: a "ars" prematură din 2012.Durata: 101 minute Regia: Josh Gordon, Will Speck

Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi

După ce pe 2 noiembrie a fost aprobată cererea de finanţare, 
ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a semnat, astăzi, contractul 
de finanţare, prin componenta C10 – Fondul Local Investiţia I2 
din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, al proiectului 
„Construirea de locuinţe de serviciu pentru specialiştii din 
sănătate şi învăţământ în comuna Ştefan Vodă”.

Valoare totală a proiectului este de 243.602 euro, fără TVA, echivalentul 
a 1199179,565 lei, din care 220.732 euro, echivalentul a 1086597,416 
lei, valoare alocată prin PNRR (1.902.506,88 lei cu TVA inclus). 
Contribuţia de la bugetul local este cifrată la 22.870 euro, echivalentul a 
112582,416 lei.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanţare, a Notei de 
fundamentare şi a cheltuielilor legate de proiectul "Construirea de 
locuinţe de serviciu pentru specialiştii din sănătate şi învăţământ, în 
comuna Ştefan Vodă, judeţul Călăraşi" a fost adoptat de către consilierii 
locali în plenul şedinţei ordinare din 23 iunie a.c. Potrivit Proiectului de 
hotărâre, cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului vor fi suportate din bugetul local.

Gabriel Rădulescu: Am fost înştiinţaţi de 
către Compania Naţională de Investiţii că 

în viitor va fi finanţat obiectivul Cămin 
Cultural din satul Independenţa

Grădiniţa cu Program Normal, 
recepţionată

n Ştefan Vodă

Contractul de finanţare privind 
construirea de locuinţe de serviciu pentru 
specialiştii din sănătate şi învăţământ în 

comuna Ştefan Vodă, semnat!

Repartizarea sumelor din fondul 
constituit la dispoziţia CJ Călăraşi, în 
procent de 6% din impozitul pe venit 
încasat suplimentar la bugetul de stat

CJ Călăraşi, interesat de promovarea 
proiectului ”Implementarea a 3.000 km de 

trasee cicloturistice” finanţat din PNRR

Program Cinema 3D | 2D în perioada 23 decembrie 2022 - 8 ianuarie 2023
Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, instituţie subordonată Consiliului Judeţean Călăraşi, vă invită 

la film. Iată ce pelicule puteţi viziona la Cinema 3D | 2D în perioada 23 decembrie 2022 - 8 ianuarie 2023.

”Înnoirea parcului de vehicule destinate 
transportului public”, proiect finanţat prin PNRR
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