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Dan Drăgulin, 
preşedinte PNL: 
„Aşa cum mă cunosc 
eu pe mine, şi unii 
dintre voi mă 
cunoaşteţi, nu am 
minţit şi nu mint, 
nu-mi stă în caracter“
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Predarea drumului către ntrarea în municipiul 
constructor s-a făcut la Călăraşi din DN 3 va fi I începutul acestei luni în modernizată în urma 
prezenţa preşedintelui CJ unei investiţii a Consiliului 
Călăraşi, Vasile Iliuţă, iar Judeţean Călăraşi. Fostul 
lucrările vizează lărgirea drum uzinal Siderca a fost 
carosabilului pe patru achiziţionat de instituţia 
benzi, construirea unui sens amintită anul trecut de la 
giratoriu în zona Silcotub, lichidator cu suma de 
montarea...250.000 lei. 

Biserica 
, aproape 

de comunitate

"Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil"
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Romsilva a demarat 
procesul de înscriere a 
dreptului de proprietate 
publică a statului 
român asupra pădurilor 
administrate
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Premierul Viorica Dăncilă 
promite că va urgenta procedurile 

pentru Pasajul de la Drajna 
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Primarul  a 
participat la întâlnirea cu 

ministrul de finanţe pentru 
elaborarea proiectului de 
rectificare a Bugetului de 

Stat pe anul 2019
iercuri, 17 iulie 2019, Robert 
Sorin Negoiţă – Preşedintele MAMR, Primarul Sectorului 3 

Bucureşti, Daniel Ştefan Drăgulin – 
Vicepreşedinte AMR...

Daniel Drăgulin

Intrarea în municipiul 
Călăraşi va fi modernizată

În 11 fonduri de 
vânătoare din judeţul 
Călăraşi s-a identificat 
PPA la mistreţi

3,59% -  
înregistrat în evidenţele 
AJOFM Călăraşi în luna 
iunie 2019

Rata şomajului
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pagina sa de socializare Ştefan entrul Judeţean de 
Niţu – secretar artistic CJCC - Cultură şi Creaţie Călăraşi 
omul care a pus bazele acestui Corganizează vineri, 19 
proiect.

iulie a.c., la „Noaptea Albă A 
Maria Gheorghiu – artist folk: Muzicii Folk”. Cea de-a treia 
„Destinul muzicii folk este acelaşi ediţie a evenimentului se va 
cu propriul destin. În ceea ce mă 

desfăşura pe scena din Parcul priveşte, cântecele mele sunt viaţa 
Dumbrava începând cu ora mea, sunt scrise cu sângele meu, 
21.00. cu bucuriile şi tristeţile mele, şi în 

ele se regăsesc aceia care mai au 
Iubitorii acestui gen muzical se chef să stea de vorbă cu ei înşişi 
vor bucura de versuri sensibile fără teama de a deveni ridicoli în 
prinse în buchete melodioase şi faţa semenilor. Folkul nu ţine de 
interpretate cu sensibilitate de: modă, ci doar de faptul că ai sau 
M i r c e a  B a n i c i u ,  M a r i a  nu curajul să recunoşti că sensibi-
Gheorghiu, Clara Mărgineanu, litatea e o parte importantă din 
Ştefania Iacob, Adi Bezna, Vali tine. Câtă vreme mai crezi că un 
Boghean Band, Tatiana şi Marius cântec te poate face mai bun şi ai 
Ojog, Cătălin Stepa, Loreta curajul să spui asta cu voce tare de 
Popa.„Un proiect cu suflet şi pe scenă sau din sală, mai există 
cântec, un gând frumos şi generos speranţă” – sursa tvr3.tvr.ro.
care se apropie de împlinire. 

Evenimentul cultural „Noaptea Noaptea albă a muzicii folk de la 
Albă a Muzicii Folk” de anul trecut Călăraşi va fi despre prietenie, 
a fost unul special şi s-a bucurat poezie şi lumină. Oameni dragi 
de aprecierea publicului de toate aşteaptă alţi oameni dragi, pentru 
vârstele, aproximativ 400 de a fi laolaltă într-o noapte cu 

chitare, poeme şi bucurii, sub un persoane fiind prezente până 
cer din care îngerii vor zâmbi. târziu în noapte la manifestarea 
Folk must go on!”, a scris pe organizată de CJCC.

ntrarea în municipiul Călăraşi din DN 3 va zona Silcotub, montarea separatarelor de 
fi modernizată în urma unei investiţii a drum, a indicatoarelor rutiere, trasarea IConsiliului Judeţean Călăraşi. Fostul marcajelor rutiere şi instalarea panourilor 

drum uzinal Siderca a fost achiziţionat de indicatoare.
instituţia amintită anul trecut de la lichidator 

De asemenea, proiectul prevede construirea cu suma de 250.000 lei. 
de piste de bicicletă pe ambele laturi ale 

Predarea drumului către constructor s-a făcut drumului.Constructorul, SC Drumuri şi 
la începutul acestei luni în prezenţa Poduri SA, subordonată a Consiliului 
preşedintelui CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă, iar Judeţean Călăraşi, a estimat întinderea 
lucrările vizează lărgirea carosabilului pe lucrării pe o perioadă de circa 3 luni. Valoarea 
patru benzi, construirea unui sens giratoriu în drumului de 1,4 km este de 6 milioane de lei.

iercuri, 17 iulie 2019, Robert Sorin Negoiţă 
– Preşedintele AMR, Primarul Sectorului 3 MBucureşti, Daniel Ştefan Drăgulin – 

Vicepreşedinte AMR, Primarul municipiului Călăraşi 
şi Antal Arpad Andras – Preşedintele Sucursalei AMR 
Centru, Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe au 
participat la o întâlnire a structurilor asociative cu 
Eurgen, Orlando Teodorovici – Viceprim-ministru, 
Ministrul finanţelor Publice, în vederea elaborării 
proiectului de rectificare a Bugetului de Stat pe anul 
2019.

În cadrul discuţiilor, Robert Negoiţă a reiterat 
solicitarea AMR, ca la rectificarea bugetară din acest 
an să aibă în vedere alocarea către autorităţile publice 
locale a diferenţei de 18,25% din impozitul pe venit 
colectat în primul trimestru al anului 2019.

Ministrul Eugen Teodorovici a informat că suma 
estimată de MFP, disponibilă pentru a fi repartizată 
către APL este 1,5 miliarde lei,variantele luate în 
calcul pentru repartizare fiind următoarele:

pentru asistenţa socială până la sfârşitul anului şi 
1. împărţirea conform formulei actuale din Legea 3. împărţirea întregii sume care să asigure necesarul acoperirea cheltuielilor legate de susţinerea 
Bugetului pentru toată suma aferentă diferenţei de IV de funcţionare estimat în urma analizelor financiare sistemului de încălzire centralizată a unor municipii.
ianuarie-martie. În această variantă, un număr mare la şase luni. În acest fel, nu ar exista UAT care să nu îşi Totodată, reprezentanţii structurilor asociative au 
de UAT-uri nu şi-ar asigura, în opinia MFP, necesarul asigure până la sfârşitul anului cheltuielile de susţinut necesitatea modificării unor prevederi 
pentru cheltuielile de funcţionare; funcţionare. legislative, mai ales în domeniul protecţiei sociale şi 

cofinanţarea de la nivel naţional a instituţiilor de 
2. împărţirea conform formulei actuale pentru suma AMR, prin primarii de municipii prezenti, Daniel cultură de la nivel local.
aferentă lunii martie, iar suma aferentă lunilor Ştefan Drăgulin şi Antal Arpad Andras, a susţinut 
ianuarie şi februarie să fie împărţită UAT-urilor în prima variantă, respectiv împărţirea după formula Având în vedere că opiniile exprimate nu au condus la 
funcţie de situaţia gradului în care acestea îşi asigură actuală, cu analiza situaţiei în septembrie-octombrie un rezultat, în săptămâna 22-26 iulie va avea loc o 
necesarul de funcţionare rezultat în urma analizelor şi echilibrare la momentul respectiv. nouă întâlnire în urma căreia să se adopte o hotărâre 
financiare la şase luni. Şi în acest caz rămân o serie de care să răspundă atât intereselor administraţiilor 
UAT-uri care nu îşi asigură cheltuielile de Reprezentanţii AMR au adus în discuţie şi problemele publice locale, cât şi ţintei de deficit pe care o are 
funcţionare, dar numărul lor este mai mic; care ar trebui rezolvate privind sumele necesare Guvernul în acest moment.

rezentă la Călăraşi pentru o întâlnire cu membrii 
Comitetului Executiv ai PSD Călăraşi, premierul Viorica PDăncilă a abordat mai multe teme printre care şi execuţia 

Pasajului de la Drajna.

Viorica Dăncilă: „Am discutat despre acest obiectiv, un obiectiv 
important, am hotărât să cerem situaţia Ministerului 
Transporturilor, şi să urgentăm Pasajul de la Drajna. Vom face 
tot ce este posibil, din fonduri guvernamentale, astfel încât 
pasajul de la Drajna să devină realitate. Am înfiinat un 
departament pentru investiţii, în cadrul Ministerului, iar Pasajul 
de la Drajna va fi un obiectiv al acelui departament, astfel încât 
vom urmări săptămânal care sunt progresele pentru acest 
obiectiv de investiţii.”

echipamente DDD (atomizor, e raza judeţului Călăraşi au 
vermorel) şi deţinerea în format fost declarate active focare 
scris (registru) a datei efectuării PPPA în exploataţii 
acţiunii şi factură comercială pentru 

nonprofesinale de suine din substanţele DDD utilizate.
localităţile Perişoru şi Ciocăneşti, În cazul în care pe terenurile agricole 
şi identificate cazuri de mistreţi sunt identificate carcase de mistreţi, 
pozitivi în 11 fonduri de chiar în stare de putrefacţie, se va 

notifica în timp optim DSVSA vânătoare. 
Călăraşi.

Astfel, în contextul epidemiologic 
DSVSA Călăraşi atenţionează actual, având în vedere vârful de 
crescător i i  de  suine  asupra  sezon al răspândirii virului PPA, 
respectării prevederilor Ordinului D S V S A  C ă l ă r a ş i  s o l i c i t ă  
ANSVSA nr 20/2018 privind deţinătorilor de animale, în special 
deţinerea în gospodăriile populaţiei suine, cât şi a agenţilor economici 
a unui număr limitat de suine, cu agricoli, să ia măsuri urgente pentru:
r e s p e c t a r e a  c o n d i ţ i i l o r  d e  

- Prevenirea răspândirii virusului 
biosecuritate, astfel:

PPA prin mijloacele de transport;
- Până 5 capete suine la îngrăşat doar 

-  E l i m i n a r e a  s u r s e i  v i r a l e  
pentru consum familial;

reprezentată de carcasele mistreţilor 
- Până la 20 capete suine şi peste 20 morţi.

interzisă circulaţia suinelor, a Balta Roseţi; capete suine, proprietarului îi revine 
Aceste măsuri se impun consecutiv produselor şi subproduselor obligaţia declarării activităţii şi · Fond de vânătoare 8 Perişoru; analizei anchetelor epidemiologice a provenite de la acestea, a înregistrarea sanitară veterinară la 
focarelor de PPA din ultima ·  F o n d  d e  v â n ă t o a r e  1 8  gunoiului de grajd. DSVSA Călăraşi.
perioadă, zonele de restricţii Bazarghideanu; 

În conformitate cu prevederile Obligatoriu, suinele deţinute vor fi stabilite în raport cu localizarea ·  F o n d  d e  v â n ă t o a r e  3 1  Directivei  2002/60 CE şi  a  identificate prin crotaliere şi focarelor PPA la porcul domestic Ciornuleasa; prevederilor Hotărârii CNSSU nr declarate la medicul veterinar de fiind:
· Fond vânătoare 42 Chiselet; 3/01.08.2018, modificată cu Decizia liberă practică din localitate şi la 

Zone de protecţie pe rază de 3 km, în nr 3/04.12.2018, sunt stabilite Primărie pentru înregistrarea la · Fond vânătoare 39 Greaca; raport cu localizarea focarelor: „ZONELE AFECTATE” la nivelul Registrul Agricol.·  F o n d  d e  v â n ă t o a r e  4 1  Ciocăneşti, Perisoru fondurilor cinegetice, formate din 
Olteniţa; Zona de supraveghere pe rază de 10 PENTRU ORICE localităţile U.A.T. cuprinse în rază:
· Fond vânătoare 43 Boianu.km, care include şi raza de 3 km, în SUSPICIUNE DE BOALĂ · Fond vânătoare 49 Feteşti 

raport cu localizarea focarelor: Tuturor societăţilor comerciale Baltă Borcea; TREBUIE ANUNŢAT Bogata, Rasa, Gălăţui, Alexandru agricole le revine obligaţia de a 
· Fond vânătoare 48 Fermecatu IMEDIAT MEDICUL Odobescu, Boşneagu, Dorobanţu, efectua operaţiuni DDD asupra 
Balta Borcea; Vărăşti şi Tudor Vladimirescu, VETERINAR DE LIBERĂ tuturor maşinilor agricole, combine, 

Ştefan Cel Mare, Constantin · Fond vânătoare 47 Pietroiu tractoare, vehicule hipo la ieşirea de PRACTICĂ CONCESIONAR 
Brâncoveanu, Drajna Nouă. Balta Borcea; pe terenurile agricole (cereale, SAU DSVSA CĂLĂRAŞI

legume etc) / tarlale, cu deţinerea de Atenţie! În aceste localităţi este · Fond vânătoare 46 Roseţi 

ANUNŢ 
pierdere 
Certificat 

Constatator

Pierdut 
certificat 

constatator 
numărul 

17252/21.12. 
2015 pe 

numele S.C. 
CRINMAR 

S.R.L. Chirnogi 
cu 

J51/42/1994 si 
CUI 5414801.  

Îl declar nul.

În 11 fonduri de vânătoare din judeţul 
Călăraşi s-a identificat PPA la mistreţi

Primarul Daniel Drăgulin a participat la întâlnirea 
cu ministrul de finanţe pentru elaborarea proiectului 

de rectificare a Bugetului de Stat pe anul 2019

Astăzi are loc Noaptea Albă a Muzicii Folk

Intrarea în municipiul 
Călăraşi va fi modernizată

Premierul Viorica Dăncilă 
promite că va urgenta 

procedurile pentru 
Pasajul de la Drajna 
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pagina sa de socializare Ştefan entrul Judeţean de 
Niţu – secretar artistic CJCC - Cultură şi Creaţie Călăraşi 
omul care a pus bazele acestui Corganizează vineri, 19 
proiect.

iulie a.c., la „Noaptea Albă A 
Maria Gheorghiu – artist folk: Muzicii Folk”. Cea de-a treia 
„Destinul muzicii folk este acelaşi ediţie a evenimentului se va 
cu propriul destin. În ceea ce mă 

desfăşura pe scena din Parcul priveşte, cântecele mele sunt viaţa 
Dumbrava începând cu ora mea, sunt scrise cu sângele meu, 
21.00. cu bucuriile şi tristeţile mele, şi în 

ele se regăsesc aceia care mai au 
Iubitorii acestui gen muzical se chef să stea de vorbă cu ei înşişi 
vor bucura de versuri sensibile fără teama de a deveni ridicoli în 
prinse în buchete melodioase şi faţa semenilor. Folkul nu ţine de 
interpretate cu sensibilitate de: modă, ci doar de faptul că ai sau 
M i r c e a  B a n i c i u ,  M a r i a  nu curajul să recunoşti că sensibi-
Gheorghiu, Clara Mărgineanu, litatea e o parte importantă din 
Ştefania Iacob, Adi Bezna, Vali tine. Câtă vreme mai crezi că un 
Boghean Band, Tatiana şi Marius cântec te poate face mai bun şi ai 
Ojog, Cătălin Stepa, Loreta curajul să spui asta cu voce tare de 
Popa.„Un proiect cu suflet şi pe scenă sau din sală, mai există 
cântec, un gând frumos şi generos speranţă” – sursa tvr3.tvr.ro.
care se apropie de împlinire. 

Evenimentul cultural „Noaptea Noaptea albă a muzicii folk de la 
Albă a Muzicii Folk” de anul trecut Călăraşi va fi despre prietenie, 
a fost unul special şi s-a bucurat poezie şi lumină. Oameni dragi 
de aprecierea publicului de toate aşteaptă alţi oameni dragi, pentru 
vârstele, aproximativ 400 de a fi laolaltă într-o noapte cu 

chitare, poeme şi bucurii, sub un persoane fiind prezente până 
cer din care îngerii vor zâmbi. târziu în noapte la manifestarea 
Folk must go on!”, a scris pe organizată de CJCC.

ntrarea în municipiul Călăraşi din DN 3 va zona Silcotub, montarea separatarelor de 
fi modernizată în urma unei investiţii a drum, a indicatoarelor rutiere, trasarea IConsiliului Judeţean Călăraşi. Fostul marcajelor rutiere şi instalarea panourilor 

drum uzinal Siderca a fost achiziţionat de indicatoare.
instituţia amintită anul trecut de la lichidator 

De asemenea, proiectul prevede construirea cu suma de 250.000 lei. 
de piste de bicicletă pe ambele laturi ale 

Predarea drumului către constructor s-a făcut drumului.Constructorul, SC Drumuri şi 
la începutul acestei luni în prezenţa Poduri SA, subordonată a Consiliului 
preşedintelui CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă, iar Judeţean Călăraşi, a estimat întinderea 
lucrările vizează lărgirea carosabilului pe lucrării pe o perioadă de circa 3 luni. Valoarea 
patru benzi, construirea unui sens giratoriu în drumului de 1,4 km este de 6 milioane de lei.

iercuri, 17 iulie 2019, Robert Sorin Negoiţă 
– Preşedintele AMR, Primarul Sectorului 3 MBucureşti, Daniel Ştefan Drăgulin – 

Vicepreşedinte AMR, Primarul municipiului Călăraşi 
şi Antal Arpad Andras – Preşedintele Sucursalei AMR 
Centru, Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe au 
participat la o întâlnire a structurilor asociative cu 
Eurgen, Orlando Teodorovici – Viceprim-ministru, 
Ministrul finanţelor Publice, în vederea elaborării 
proiectului de rectificare a Bugetului de Stat pe anul 
2019.

În cadrul discuţiilor, Robert Negoiţă a reiterat 
solicitarea AMR, ca la rectificarea bugetară din acest 
an să aibă în vedere alocarea către autorităţile publice 
locale a diferenţei de 18,25% din impozitul pe venit 
colectat în primul trimestru al anului 2019.

Ministrul Eugen Teodorovici a informat că suma 
estimată de MFP, disponibilă pentru a fi repartizată 
către APL este 1,5 miliarde lei,variantele luate în 
calcul pentru repartizare fiind următoarele:

pentru asistenţa socială până la sfârşitul anului şi 
1. împărţirea conform formulei actuale din Legea 3. împărţirea întregii sume care să asigure necesarul acoperirea cheltuielilor legate de susţinerea 
Bugetului pentru toată suma aferentă diferenţei de IV de funcţionare estimat în urma analizelor financiare sistemului de încălzire centralizată a unor municipii.
ianuarie-martie. În această variantă, un număr mare la şase luni. În acest fel, nu ar exista UAT care să nu îşi Totodată, reprezentanţii structurilor asociative au 
de UAT-uri nu şi-ar asigura, în opinia MFP, necesarul asigure până la sfârşitul anului cheltuielile de susţinut necesitatea modificării unor prevederi 
pentru cheltuielile de funcţionare; funcţionare. legislative, mai ales în domeniul protecţiei sociale şi 

cofinanţarea de la nivel naţional a instituţiilor de 
2. împărţirea conform formulei actuale pentru suma AMR, prin primarii de municipii prezenti, Daniel cultură de la nivel local.
aferentă lunii martie, iar suma aferentă lunilor Ştefan Drăgulin şi Antal Arpad Andras, a susţinut 
ianuarie şi februarie să fie împărţită UAT-urilor în prima variantă, respectiv împărţirea după formula Având în vedere că opiniile exprimate nu au condus la 
funcţie de situaţia gradului în care acestea îşi asigură actuală, cu analiza situaţiei în septembrie-octombrie un rezultat, în săptămâna 22-26 iulie va avea loc o 
necesarul de funcţionare rezultat în urma analizelor şi echilibrare la momentul respectiv. nouă întâlnire în urma căreia să se adopte o hotărâre 
financiare la şase luni. Şi în acest caz rămân o serie de care să răspundă atât intereselor administraţiilor 
UAT-uri care nu îşi asigură cheltuielile de Reprezentanţii AMR au adus în discuţie şi problemele publice locale, cât şi ţintei de deficit pe care o are 
funcţionare, dar numărul lor este mai mic; care ar trebui rezolvate privind sumele necesare Guvernul în acest moment.

rezentă la Călăraşi pentru o întâlnire cu membrii 
Comitetului Executiv ai PSD Călăraşi, premierul Viorica PDăncilă a abordat mai multe teme printre care şi execuţia 

Pasajului de la Drajna.

Viorica Dăncilă: „Am discutat despre acest obiectiv, un obiectiv 
important, am hotărât să cerem situaţia Ministerului 
Transporturilor, şi să urgentăm Pasajul de la Drajna. Vom face 
tot ce este posibil, din fonduri guvernamentale, astfel încât 
pasajul de la Drajna să devină realitate. Am înfiinat un 
departament pentru investiţii, în cadrul Ministerului, iar Pasajul 
de la Drajna va fi un obiectiv al acelui departament, astfel încât 
vom urmări săptămânal care sunt progresele pentru acest 
obiectiv de investiţii.”

echipamente DDD (atomizor, e raza judeţului Călăraşi au 
vermorel) şi deţinerea în format fost declarate active focare 
scris (registru) a datei efectuării PPPA în exploataţii 
acţiunii şi factură comercială pentru 

nonprofesinale de suine din substanţele DDD utilizate.
localităţile Perişoru şi Ciocăneşti, În cazul în care pe terenurile agricole 
şi identificate cazuri de mistreţi sunt identificate carcase de mistreţi, 
pozitivi în 11 fonduri de chiar în stare de putrefacţie, se va 

notifica în timp optim DSVSA vânătoare. 
Călăraşi.

Astfel, în contextul epidemiologic 
DSVSA Călăraşi atenţionează actual, având în vedere vârful de 
crescător i i  de  suine  asupra  sezon al răspândirii virului PPA, 
respectării prevederilor Ordinului D S V S A  C ă l ă r a ş i  s o l i c i t ă  
ANSVSA nr 20/2018 privind deţinătorilor de animale, în special 
deţinerea în gospodăriile populaţiei suine, cât şi a agenţilor economici 
a unui număr limitat de suine, cu agricoli, să ia măsuri urgente pentru:
r e s p e c t a r e a  c o n d i ţ i i l o r  d e  

- Prevenirea răspândirii virusului 
biosecuritate, astfel:

PPA prin mijloacele de transport;
- Până 5 capete suine la îngrăşat doar 

-  E l i m i n a r e a  s u r s e i  v i r a l e  
pentru consum familial;

reprezentată de carcasele mistreţilor 
- Până la 20 capete suine şi peste 20 morţi.

interzisă circulaţia suinelor, a Balta Roseţi; capete suine, proprietarului îi revine 
Aceste măsuri se impun consecutiv produselor şi subproduselor obligaţia declarării activităţii şi · Fond de vânătoare 8 Perişoru; analizei anchetelor epidemiologice a provenite de la acestea, a înregistrarea sanitară veterinară la 
focarelor de PPA din ultima ·  F o n d  d e  v â n ă t o a r e  1 8  gunoiului de grajd. DSVSA Călăraşi.
perioadă, zonele de restricţii Bazarghideanu; 

În conformitate cu prevederile Obligatoriu, suinele deţinute vor fi stabilite în raport cu localizarea ·  F o n d  d e  v â n ă t o a r e  3 1  Directivei  2002/60 CE şi  a  identificate prin crotaliere şi focarelor PPA la porcul domestic Ciornuleasa; prevederilor Hotărârii CNSSU nr declarate la medicul veterinar de fiind:
· Fond vânătoare 42 Chiselet; 3/01.08.2018, modificată cu Decizia liberă practică din localitate şi la 

Zone de protecţie pe rază de 3 km, în nr 3/04.12.2018, sunt stabilite Primărie pentru înregistrarea la · Fond vânătoare 39 Greaca; raport cu localizarea focarelor: „ZONELE AFECTATE” la nivelul Registrul Agricol.·  F o n d  d e  v â n ă t o a r e  4 1  Ciocăneşti, Perisoru fondurilor cinegetice, formate din 
Olteniţa; Zona de supraveghere pe rază de 10 PENTRU ORICE localităţile U.A.T. cuprinse în rază:
· Fond vânătoare 43 Boianu.km, care include şi raza de 3 km, în SUSPICIUNE DE BOALĂ · Fond vânătoare 49 Feteşti 

raport cu localizarea focarelor: Tuturor societăţilor comerciale Baltă Borcea; TREBUIE ANUNŢAT Bogata, Rasa, Gălăţui, Alexandru agricole le revine obligaţia de a 
· Fond vânătoare 48 Fermecatu IMEDIAT MEDICUL Odobescu, Boşneagu, Dorobanţu, efectua operaţiuni DDD asupra 
Balta Borcea; Vărăşti şi Tudor Vladimirescu, VETERINAR DE LIBERĂ tuturor maşinilor agricole, combine, 

Ştefan Cel Mare, Constantin · Fond vânătoare 47 Pietroiu tractoare, vehicule hipo la ieşirea de PRACTICĂ CONCESIONAR 
Brâncoveanu, Drajna Nouă. Balta Borcea; pe terenurile agricole (cereale, SAU DSVSA CĂLĂRAŞI

legume etc) / tarlale, cu deţinerea de Atenţie! În aceste localităţi este · Fond vânătoare 46 Roseţi 
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În 11 fonduri de vânătoare din judeţul 
Călăraşi s-a identificat PPA la mistreţi

Primarul Daniel Drăgulin a participat la întâlnirea 
cu ministrul de finanţe pentru elaborarea proiectului 

de rectificare a Bugetului de Stat pe anul 2019

Astăzi are loc Noaptea Albă a Muzicii Folk

Intrarea în municipiul 
Călăraşi va fi modernizată

Premierul Viorica Dăncilă 
promite că va urgenta 

procedurile pentru 
Pasajul de la Drajna 
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Mircea Brânduşă locală pentru asigurarea accesului în 
condiţiile optime ale cetăţenilor la 
informaţiile după cum urmează: n conformitate cu prevederile Legii 
diversificarea informaţiilor postate pe nr.544/2001, autorităţile şi 
site-ul instituţiei, astfel încât accesul la Îinstituţiile publice au obligaţia să 
acestea să se realizeze fără a mai fi 

îşi desfăşoare activitatea într-o necesară deplasarea cetaţenilor la 
manieră deschisă faţă de public, sediul instituţiei; dezvoltarea punctului 

de informare, documentare, în vederea  asigurând accesul liber şi neîngrădit 
creşterii capabilităţii de a furniza al persoanei la orice informaţie de 
cetăţenilor informaţii (informaţiile interes public acesta fiind misiunea 
publice furnizate din oficiu) direct în 

instituţiei publice. cele mai bune cazuri şi reducerea 
timpului  de aşteptare: reducerea 

Administraţia publică a comunei timpului de răspuns la solicitările de 
Lupşanu a stabilit că obiectiv principal o informaţii publice furnizate la cerere. 
deschidere totală faţă de cetăţean Proiecte finalizate: 
printr-o comunicare reală şi eficientă, -Alimentarea cu apă în satele Nucetu, 
care să conducă la îmbunătăţirea RaduVodă şi Lupşanu; 
calitaţii serviciilor oferite şi la alegerea -Modernizare, reabilitare, împrejmuire 
unui nivel performant de executare a şi dotare Cămin Cultural Radu Vodă; 
actului administrativ. Asigurarea -Reabilitare sistem iluminat public pe informaţiile de interes public s-au adus numărul de solicitări adresate de 
accesului la informaţiile de interes străzile secundare din satele Plevna, la cunostinţa cetaţenilor prin afişarea la persoane juridice =2; numărul de 
public către cetăţeni, persoane fizice sau Radu Vodă, Lupşanu şi Nucetu; avizierul primăriei comunei Lupşanu şi reclamaţii administrative = 0; numărul 
juridice, se face din oficiu, la cerere, prin -Reabilitare sistem de iluminat public pe site-ul propriu; pentru informaţiile de plângeri în instanţă = 0; costuri 
intermediul persoanei desemnate în pe DN3; solicitate verbal  răspunsul a fost dat pe totale pentru desfăşurarea activităţii 
acest scop: doamna Curea Elena - loc, sau persoana a fost îndrumată să responsabile cu furnizarea informa- -Modernizare străzi Liviu Rebreanu şi 
consilier în cadrul Aparatului de solicite  în scris informaţia de interes ţiilor de interes public la nivel de Titu Maiorescu din localitatea Radu 
specialitate al Primarului comunei public, cererile fiind rezolvate în instituţie = 0; sume totale încasate Vodă; 
Lupşanu, judeţul Călăraşi. Conform art. termenul legal. pentru servic i i le  de  copiere  a  -Cărţi funciare pentru toate străzile ce 
5 din normele Metodologice de aplicare informaţiilor de inters public solicitate aparţin comunei Lupşanu, judeţul Scurtă prezentare a programelor 
a Legii nr. 544/2001, privind liberul = 0. Călăraşi; desfăşurate şi a modului de 

Ca urmare a celor prezentate, raportat acces la informaţiile de interes public – -Teren de sport în satul Nucetu şi la raportare a acestora la 
la obiectivele Primăriei comunei cu modificările şi  completările şcoala din satul Radu Vodă; obiectivele autorităţilor sau Lupşanu de a desfăşura activitatea într-ulterioare. Activitatea de informare -Reparaţii sediu primărie comuna 

instituţiilor publice o manieră deschisă faţă de public şi de a publică directă a persoanelor şi de Lupşanu, judeţul Călăraşi; 
În anul 2018, conf. art. 27 din Normele asigura accesul liber şi neîngrădit al informare a presei se organizează -Reparaţi i  dispensar uman din 
de aplicare a Legii nr. 544/2001, situaţia persoanei la orice informaţie de interes distinct. localitatea Radu Vodă. 
statistică a solicitărilor formulate în public şi de a asigura accesul liber şi Proiecte în derulare: Activitatea de informare a presei fiind 
temeiul Legii nr. 544/2001, privind neângrădit al persoanei la orice -Alimentare cu apă localitatea Plevna, făcută de către primarul comunei 
furnizarea informaţiilor de interes informaţie de interes public, pe loc sau judeţul Călăraşi; Lupşanu. Indicii de performanţă, de 
public este următoarea: numărul total cu respectarea termenelor prevăzute de -Modernizare străzi în sat Lupşanu, prezentare a gradului de realizare a 
de solicitări de informaţii de intres lege, considerăm că aceste obiective au judeţul Călăraşi; acestora: În cursul anului 2018 s-au 
public = 3; numărul total de solicitări, fost atinse. Raportul cheltuielilor, -Asfaltare străzi în satele Plevna  şi respectat prevederile legale cu privire la 
departajat pe domenii de interes: defalcate pe programe: Documentaţiile Radu Vodă, comuna Lupşanu, judeţul aplicările Legii nr.544/2001 privind Utilizarea banilor publici =1; Modul de din cadrul Primăriei comunei Lupşanu Călăraşi; liberul acces la informaţii de interes îndeplinire a atribuţiilor instituţiilor nu a înregistrat costuri şi nu a încasat 

-Întreţinere bituminoasă uşoară străzi public – cu modificările şi completările p u b l i c e  = 1 ;  A c t e  n o r m a t i v e ,  nici o sumă pentru serviciile de copiere a 
în comuna Lupşanu, judeţul Călăraşi. ulterioare prin următoarele acţiuni: s-a reglementări = 0; Activitatea liderilor informaţiilor de interes public furnizate 
Priorităţi final de mandat: întocmit raportul anual de activitate instituţiei = 1; Modul de aplicare a Legii solicitanţilor. Nerealizări cu menţiona-
-Alei pietonale în comuna Lupşanu, c o n f .  a r t . 5 . a l i n . ( 3 )  d i n  L e g e a  nr .  544/2001  =  0;  A l te le ,  cu  rea cauzelor acestora: nu este cazul. 
judeţul Călăraşi; nr.544/2001, care a fost publicat pe menţionarea acestora: numărul de P r o p u n e r i  p e n t r u  r e m e d i e r e a  
-Cărţi funciare păşuni comunale; pagină de internet a Primăriei comunei solicitări rezolvate favorabil = 3; deficienţelor: nu este cazul. 
-Racordarea la reţeaua cu gaze a satelor Lupşanu şi la avizierul instituţiei; s-a numărul de solicitări respinse, defalcat Pentru anul 2019, în cadrul activităţii 
din comuna Lupşanu, judeţul Călăraşi; publicat buletinul informativ, cu (informaţiile solicitate unitatea nu le responsabile cu furnizarea informaţii-
-Sistem de supraveghere video în informaţiile de interes public comuni- deţine) = 0; numărul de solicitări lor de interes public din cadrul 
comuna Lupşanu, judeţul Călăraşi; cate din oficiu, conf. art.5, alin.(1) din adresate în scris = 3; pe suport de hârtie Primăriei comunei Lupşanu au fost 
-Înregistrarea sistematică conform Legea nr.455/2001, care s-a afişat la = 0; pe suport electronic, e-mail = 3; stabilite obiective generale care să 
programului naţional de cadastru şi avizierul Primăriei comunei Lupşanu şi verbal = nu se ţine evidenţa; numărul de îmbunătăţescă procesul de comunicare 
carte funciară.pe pagina de internet a instituţiei; solicitări adresate de persoane fizice = 1; dintre cetăţeni şi administraţia publică 

Compartimentul de asistenţă socială 
Activitatea de asistenţă socială din 
cadrul Primăriei a constat în: întocmirea 
a dosarelor pentru alocaţii de stat, 
alocaţii de susţinere a familiei, s-au 
întocmit dosare pentru indemnizaţii 
privind creşterea copiilor până la vârsta 
de 2 ani, cereri pentru acordarea 
ajutorului social, s-au emis dispoziţii 
privind încetarea ajutorului social, s-au 
întocmit anchete sociale, s-au acordat Mircea Brânduşă
unui număr de 92 beneficiari ajutoare 
pentru încălzirea locuinţei, s-au efectuat n fiecare an, Lică Voicu, primarul 
raportări lunare cu privire la ajutorul comunei Independenţa aduce la 
social, de încălzire şi alocaţii de stat. Îcunoştinţa locuitorilor din cele trei 

sate aparţinătoare, raportul de lucru ACTIVITATEA BENEFICIARILOR 
privind starea economică, socială şi LEGII 416/2001 În anul 2018, 

beneficiarii Legii 416/2001 privind de mediu a comunei, pentru anul 
venitul minim garantat şi-au adus încheiat. 
contribuţia la curăţenia şi înfrumu-
seţarea comunei executând lucrări „Domnilor consilieri, pun la dispoziţia 
diverse, dintre care enumerăm: dumneavoastră şi a cetăţenilor date 
Activităţi de curăţenie a spaţiilor verzi de concrete despre modul cum au fost 
pe raza comunei – zilnic în sezon şi cheltuiţi banii publici, modul cum au 
săptămânal în afară sezonului; au ajutat fost duse la îndeplinire obiectivele 
la activităţi de împodobire a comunei în propuse în anul anterior şi modul cum 
perioada Sărbătorilor de iarnă precum şi a u  f o s t  r e z o l v a t e  p r o b l e m e l e  
în perioada manifestărilor cultutral comunităţii. Prin acest raport, prezint 
artistice din timpul verii, prilejuite de activitatea desfăşurată de Consiliul 
Zilele comunei, activităţi de montare şi Local al Comunei Independenţa, 
curăţire mobilier stradal (bănci, coşuri, care mi l-aţi acordat în anul 2018, de nomenclator stradal, etc. Cu toate primarul comunei Independenţa 
etc.).împreună reuşind să asigurăm speranţa eforturile depuse de personalul împreună cu aparatul de specialitate, 

p r i m ă r i e i  p e n t r u  s o l u ţ i o n a r e a  unor condiţii de viaţă şi civilizaţie mai proiectele derulate, precum şi pe cele 
problemelor acestora au fost şi cetăţeni Învăţământul reprezintă o parte bune locuitorilor comunei noastre.”care dorim să le implementăm. La 
care s-au prezentat în audienţe importantă a activităţii publice. capitolul economic, serviciul financiar-
solicitând rezolvarea unor probleme. Consiliul local a repartizat suma de Compartimentele Financiar-Contabil contabil şi impozite şi taxe locale, 
Cetăţenii prezenţi la audienţe au 3.071.000 lei pentru asigurarea bazei şi Impozite şi Taxe locale compartimente de specialitate prin 
semnalat apariţia unor disfuncţio- materiale  ş i  a  cheltuie l i lor  de  Veniturile bugetului local 2018 încasate intermediul căruia autoritatea publică 
nalităţi la iluminatul public – becuri arse funcţionare a instituţiilor de învăţământ au fost de: 4.814.401 lei din care: locală au asigurat managementul 
în diverse zone ale comunei, neînţelegeri din comună. În 2018 au fost demarcate 1.524.348 lei venituri proprii şi financiar contabil pentru întreaga 
cu vecinii privind graniţe între aceştia, lucrările de reabilitare şi modernizare a 3.290.053 lei de la bugetul de stat activitate economică a Consiliului Local 
probleme legate de aruncarea gunoiului grădiniţei din satul Potcoavă, din cadrul repartizaţi prin Consiliul Judeţean şi Independenţa. O activitate importantă a 
în locuri nepermise, etc., care au fost Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi proiectului „Reabilitare şi modernizare compartimentelor a fost fundamentarea 
rezolvate în cel mult 24 de ore, defecţiuni MDRAP, excedentul anilor 2016 şi 2017. G.P.N. nr.2 Albă ca Zăpada – Sat şi elaborarea bugetului local de venituri 
la sistemul de iluminat stradal şi Potcoava, Comuna Independenţa, Cheltuielile bugetului local 2018 au fost şi cheltuieli, a cărui aprobare s-a făcut în 
montarea unor lămpi în anumite zone de 4.713.168 lei. Prin biroul financiar- Judeţul Călăraşi”, s-au asigurat cadrul şedinţei consiliului local din luna 
ale comunei, bănci rupte, montare contabil s-a urmărit execuţia bugetului, fondurile necesare funcţionarii şi i a n u a r i e .  D e s p r e  p r o i e c t e l e  ş i  
bănci, coşuri de gunoi . evidenţa veniturilor şi cheltuielilor, deplasării în condiţii de siguranţă a programele de dezvoltare locală vă pot 

întocmirea documentelor fiscale, Compartiment Stare Civilă microbuzului şcolar, iar Consiliul Local spune că în cursul anului 2018 a fost 
încasarea debitelor şi efectuarea Independenţa a acordat fiecărui copil de Ofiţerul de stare civilă delegat a finalizat proiectul, Alimentare cu apă în 
plăţilor. Prin hotărâre a consiliului local pe rază comunei, la sfârşitul anului, înregistrat următoarele acte: Acte de satul Independenţa, proiect demarat în 
au fost reactualizate impozitele şi taxele cadouri în valoare de 20 lei.naştere: 3 (ca urmare a transcrierii unor anul 2015, finanţat prin Programul 
locale. În general marea parte a acte sau certi f icate de naştere Naţional de Dezvoltare Locală. De 
locuitorilor comunei au achitat la timp înregistrate la autorităţi străine); Acte Din anul 2013 şi Biblioteca comunală asemenea, în anul 2018, a început 
impozitele şi taxele anului trecut. Au fost de căsătorie: 19; Acte de deces: 57. S-au beneficiază de programul BIBLIONET, implementarea următoarelor proiecte: 
şi mai sunt restanţe la cetăţenii din eliberat: 58 certificate de naştere; 38 deci suntem în cel de al cincilea an. Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu 
comună, la cei care nu locuiesc în certificate de căsătorie; 83 certificate de Acesta este un program de cinci ani care Program Normal nr.2, „Albă că Zăpada”, 
comună, la unii agenţi economici care au deces. În urmă controlului de fond, pe le  facilitează românilor accesul gratuit sat Potcoava; Modernizare drumuri în 
încetat activitatea sau sunt răi platnici şi linie de stare civilă, efectuat la data de la informaţie, prin dezvoltarea unui Comuna Independenţa, care constă în 
îndeosebi la capitolul amenzi, unde 28.11.2018, de către Direcţia Judeţeană sistem de biblioteci publice moderne în asfaltarea a 7 km de străzi în satul 
numărul şi valoarea acestora a crescut şi de Evidenţa Persoanelor Călăraşi, nu s- România. Prin cursurile de formare şi Potcoava; Întreţinere şi reparaţii prin 
în anul trecut. Acolo unde sunt debite au constatat nereguli în activitatea de tehnologia furnizată, Biblionet ajută asfaltare, strada Cireşului, sat Potcoava; 
foarte mari, după înştiinţări şi somaţii stare civilă proprie desfăşurată. bibliotecile să asigure servicii în Achiziţionare încărcător frontal pentru 
vom trece la sechestre şi acţiuni în comunităţile locale sub formă unui Compartimentul Registrul agricolîmbunătăţirea serviciului Voluntar 
instanţă în vederea transformării parteneriat între IREX, Asociaţia P e n t r u  S i t u a ţ i i  d e  U r g e n ţ ă  La nivelul comunei Independenţa s-au amenzilor. Naţională a Bibliotecarilor şi Biblio-Independenţa; Dotarea cu utilaje a terminat de scris toate registrele agricole Compartimentul Achiziţii Publice tecilor Publice din România (ANBPR), rămpilor ecologice de pe raza comunei în format letric dar şi în format 
În cursul anului 2018 s-au încheiat 33 autorităţile locale şi naţionale şi Independenţa. Nu în ultimul rând, eşectronic pentru perioada 2015-2019, 
contracte de achiziţii publice. S-au bibliotecile din ţară.programul de modernizare, reabilitare, însumând 3310 poziţii de rol agricol 
înregistrat în registrul de corespondenţă 

extindere şi întreţinere a iluminatului pentru cetăţenii din comună, străinaşii, 
generală 5632 documente, din care cu În anul 2018 a început implementarea public a continuat şi în această perioadă, persoanele fizice şi juridice, pe tipuri de 
preponderenţă au fost cereri pentru 

următoarelor proiecte:registru astfel: 1950 poziţii înscrise în fiind executate lucrări specifice precum:  
eliberare adeverinţe după registrul 

registrul agricol tip. I, 1275 poziţii -Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu Înlocuit corpuri de iluminat şi accesorile 
agricol, evidenţa muncii, anchete 

înscrise în registrul agricol tip.II, 53 de Program Normal nr.2 Albă ca Zăpada – aferente; Montare, demontare, reparaţii sociale, certificate fiscale, de urbanism, 
poziţii înscrise în registrul agricol tip.III sat Potcoava;echipamente iluminat ornamental- de nomenclator staradal şi producător 
şi 32 de poziţii înscrise în registrul -Modernizare drumuri în Comuna festiv; Lucrări de întreţinere preventivă agricol dar şi altele. S-a urmărit modul 
agricol tip IV. Independenţa, judeţul Călăraşi care la reţelele de iluminat public; Remedieri de soluţionare al petiţiilor şi răspunsul 

constă în asfaltarea a 7 km de străzi în defecte reţele iluminat public. De Compartimentul urbanism şi dat în termenul legal precum şi 
satul Potcoava;asemenea, au fost executate lucrări de amenajarea teritoriului expedierea în timp util a corespon-
-Intreţinere şi reparaţii strada Cireşului extinderi, devieri şi modificări la În 2018, urmare a solicitărilor denţei. Principalele solicitări adresate 
sat Potcoava, comuna Independenţa – iluminatul public, lucrări necesare persoanelor fizice sau juridice, pe baza de către cetăţenii comunei au fost: 
asfaltare;asigurării confortului şi siguranţei analizei documentaţiilor primite, pe adeverinţe de la Registrul Agricol, 

cetăţenilor din comună. Toate acestea -Achiziţionare încărcător frontal pentru linie de urbanism s-au redactat: 15 anchete sociale în vederea obţinerii unui 
sunt rezultatul unei munci susţinute şi îmbunătăţirea Serviciului Voluntar autorizaţii de construire; 31 certificate grad de handicap, anchete pentru 
responsabile, dovedind că avem o P e n t r u  S i t u a ţ i i  d e  U r g e n ţ ă  de urbanism; 18 certi f icate de încredinţarea minorilor în cazurile de 
administraţie publică locală eficientă şi Independenţa;nomenclatură stradală; 9 procese divorţ, propuneri cu privire la instituirea 
care lucrează în folosul cetăţeanului. Vă -Dotarea cu utilaje a rămpilor ecologice verbale de recepţie; 4 autorizaţii de unor măsuri de protecţie pentru minori, 
mulţumesc tuturor pentru sprijinul pe de pe rază comunei Independenţa.demolare.  certificate de atestare fiscală, certificate 

n Primăria Lupşanu

Raportul Primarului Victor Manea pe anul 2018
n Primăria Independenţa

Raportul Primarului 
Lică Voicu pe anul 2018

a sfârşitul lunii iunie 2019, în liceale, postliceale precum şi 
evidenţele Agenţiei Judeţene universitare.Lpentru Ocuparea Forţei de 

Structura şomerilor înregistraţi pe 
Muncă Călăraşi erau înregistraţi 

nivel de ocupabilitate, stabilit prin 
3.270 şomeri (din care 1.576 femei), 

profilare, se prezintă astfel: 1.474 
rata şomajului fiind de 3,59%.

persoane greu ocupabile, 1.134 foarte 
Comparativ cu luna precedentă, greu ocupabile, 591 mediu ocupabile 
când rata şomajului a fost de 3,60%, şi  71 persoane uşor ocupabile. 
în această lună acest indicator a Încadrarea  într-o categorie de 
înregistrat o scădere cu 0,01 pp. Din ocupabilitate se realizează ca urmare 
t o t a l u l  d e  3 . 2 7 3  p e r s o a n e  a  a c t i v i t ă ţ i i  d e  p r o f i l a r e  a  
înregistrate în evidenţele AJOFM p e r s o a n e l o r  î n r e g i s t r a t e  î n  
Călăraşi, 381 erau beneficiari de evidenţele noastre. 
indemnizţie de şomaj, iar 2.892 erau 

Şomerii cu studii primare au AJOFM Călăraşi, urmaţi de cei cu Agenţia Judeţeană pentru şomeri neindemnizaţi. 
ponderea cea mai mare în totalul s t u d i i  g i m n a z i a l e ,  s t u d i i  Ocuparea Forţei de Muncă Structura şomajului pe grupe de 
şomerilor înregistraţi în evidenţele profesionale/arte şi meserii, studii Călăraşivârste se prezintă sugestiv astfel:

3,59% - Rata şomajului înregistrat în evidenţele 
AJOFM Călăraşi în luna iunie 2019



...afli ce se-ntâmplă4 19 - 25 iulie 2019Comunitate

www.obiectiv-online.ro www.obiectiv-online.ro

...afli ce se-ntâmplă 5Comunitate19 - 25 iulie 2019

Mircea Brânduşă locală pentru asigurarea accesului în 
condiţiile optime ale cetăţenilor la 
informaţiile după cum urmează: n conformitate cu prevederile Legii 
diversificarea informaţiilor postate pe nr.544/2001, autorităţile şi 
site-ul instituţiei, astfel încât accesul la Îinstituţiile publice au obligaţia să 
acestea să se realizeze fără a mai fi 

îşi desfăşoare activitatea într-o necesară deplasarea cetaţenilor la 
manieră deschisă faţă de public, sediul instituţiei; dezvoltarea punctului 

de informare, documentare, în vederea  asigurând accesul liber şi neîngrădit 
creşterii capabilităţii de a furniza al persoanei la orice informaţie de 
cetăţenilor informaţii (informaţiile interes public acesta fiind misiunea 
publice furnizate din oficiu) direct în 

instituţiei publice. cele mai bune cazuri şi reducerea 
timpului  de aşteptare: reducerea 

Administraţia publică a comunei timpului de răspuns la solicitările de 
Lupşanu a stabilit că obiectiv principal o informaţii publice furnizate la cerere. 
deschidere totală faţă de cetăţean Proiecte finalizate: 
printr-o comunicare reală şi eficientă, -Alimentarea cu apă în satele Nucetu, 
care să conducă la îmbunătăţirea RaduVodă şi Lupşanu; 
calitaţii serviciilor oferite şi la alegerea -Modernizare, reabilitare, împrejmuire 
unui nivel performant de executare a şi dotare Cămin Cultural Radu Vodă; 
actului administrativ. Asigurarea -Reabilitare sistem iluminat public pe informaţiile de interes public s-au adus numărul de solicitări adresate de 
accesului la informaţiile de interes străzile secundare din satele Plevna, la cunostinţa cetaţenilor prin afişarea la persoane juridice =2; numărul de 
public către cetăţeni, persoane fizice sau Radu Vodă, Lupşanu şi Nucetu; avizierul primăriei comunei Lupşanu şi reclamaţii administrative = 0; numărul 
juridice, se face din oficiu, la cerere, prin -Reabilitare sistem de iluminat public pe site-ul propriu; pentru informaţiile de plângeri în instanţă = 0; costuri 
intermediul persoanei desemnate în pe DN3; solicitate verbal  răspunsul a fost dat pe totale pentru desfăşurarea activităţii 
acest scop: doamna Curea Elena - loc, sau persoana a fost îndrumată să responsabile cu furnizarea informa- -Modernizare străzi Liviu Rebreanu şi 
consilier în cadrul Aparatului de solicite  în scris informaţia de interes ţiilor de interes public la nivel de Titu Maiorescu din localitatea Radu 
specialitate al Primarului comunei public, cererile fiind rezolvate în instituţie = 0; sume totale încasate Vodă; 
Lupşanu, judeţul Călăraşi. Conform art. termenul legal. pentru servic i i le  de  copiere  a  -Cărţi funciare pentru toate străzile ce 
5 din normele Metodologice de aplicare informaţiilor de inters public solicitate aparţin comunei Lupşanu, judeţul Scurtă prezentare a programelor 
a Legii nr. 544/2001, privind liberul = 0. Călăraşi; desfăşurate şi a modului de 

Ca urmare a celor prezentate, raportat acces la informaţiile de interes public – -Teren de sport în satul Nucetu şi la raportare a acestora la 
la obiectivele Primăriei comunei cu modificările şi  completările şcoala din satul Radu Vodă; obiectivele autorităţilor sau Lupşanu de a desfăşura activitatea într-ulterioare. Activitatea de informare -Reparaţii sediu primărie comuna 

instituţiilor publice o manieră deschisă faţă de public şi de a publică directă a persoanelor şi de Lupşanu, judeţul Călăraşi; 
În anul 2018, conf. art. 27 din Normele asigura accesul liber şi neîngrădit al informare a presei se organizează -Reparaţi i  dispensar uman din 
de aplicare a Legii nr. 544/2001, situaţia persoanei la orice informaţie de interes distinct. localitatea Radu Vodă. 
statistică a solicitărilor formulate în public şi de a asigura accesul liber şi Proiecte în derulare: Activitatea de informare a presei fiind 
temeiul Legii nr. 544/2001, privind neângrădit al persoanei la orice -Alimentare cu apă localitatea Plevna, făcută de către primarul comunei 
furnizarea informaţiilor de interes informaţie de interes public, pe loc sau judeţul Călăraşi; Lupşanu. Indicii de performanţă, de 
public este următoarea: numărul total cu respectarea termenelor prevăzute de -Modernizare străzi în sat Lupşanu, prezentare a gradului de realizare a 
de solicitări de informaţii de intres lege, considerăm că aceste obiective au judeţul Călăraşi; acestora: În cursul anului 2018 s-au 
public = 3; numărul total de solicitări, fost atinse. Raportul cheltuielilor, -Asfaltare străzi în satele Plevna  şi respectat prevederile legale cu privire la 
departajat pe domenii de interes: defalcate pe programe: Documentaţiile Radu Vodă, comuna Lupşanu, judeţul aplicările Legii nr.544/2001 privind Utilizarea banilor publici =1; Modul de din cadrul Primăriei comunei Lupşanu Călăraşi; liberul acces la informaţii de interes îndeplinire a atribuţiilor instituţiilor nu a înregistrat costuri şi nu a încasat 

-Întreţinere bituminoasă uşoară străzi public – cu modificările şi completările p u b l i c e  = 1 ;  A c t e  n o r m a t i v e ,  nici o sumă pentru serviciile de copiere a 
în comuna Lupşanu, judeţul Călăraşi. ulterioare prin următoarele acţiuni: s-a reglementări = 0; Activitatea liderilor informaţiilor de interes public furnizate 
Priorităţi final de mandat: întocmit raportul anual de activitate instituţiei = 1; Modul de aplicare a Legii solicitanţilor. Nerealizări cu menţiona-
-Alei pietonale în comuna Lupşanu, c o n f .  a r t . 5 . a l i n . ( 3 )  d i n  L e g e a  nr .  544/2001  =  0;  A l te le ,  cu  rea cauzelor acestora: nu este cazul. 
judeţul Călăraşi; nr.544/2001, care a fost publicat pe menţionarea acestora: numărul de P r o p u n e r i  p e n t r u  r e m e d i e r e a  
-Cărţi funciare păşuni comunale; pagină de internet a Primăriei comunei solicitări rezolvate favorabil = 3; deficienţelor: nu este cazul. 
-Racordarea la reţeaua cu gaze a satelor Lupşanu şi la avizierul instituţiei; s-a numărul de solicitări respinse, defalcat Pentru anul 2019, în cadrul activităţii 
din comuna Lupşanu, judeţul Călăraşi; publicat buletinul informativ, cu (informaţiile solicitate unitatea nu le responsabile cu furnizarea informaţii-
-Sistem de supraveghere video în informaţiile de interes public comuni- deţine) = 0; numărul de solicitări lor de interes public din cadrul 
comuna Lupşanu, judeţul Călăraşi; cate din oficiu, conf. art.5, alin.(1) din adresate în scris = 3; pe suport de hârtie Primăriei comunei Lupşanu au fost 
-Înregistrarea sistematică conform Legea nr.455/2001, care s-a afişat la = 0; pe suport electronic, e-mail = 3; stabilite obiective generale care să 
programului naţional de cadastru şi avizierul Primăriei comunei Lupşanu şi verbal = nu se ţine evidenţa; numărul de îmbunătăţescă procesul de comunicare 
carte funciară.pe pagina de internet a instituţiei; solicitări adresate de persoane fizice = 1; dintre cetăţeni şi administraţia publică 

Compartimentul de asistenţă socială 
Activitatea de asistenţă socială din 
cadrul Primăriei a constat în: întocmirea 
a dosarelor pentru alocaţii de stat, 
alocaţii de susţinere a familiei, s-au 
întocmit dosare pentru indemnizaţii 
privind creşterea copiilor până la vârsta 
de 2 ani, cereri pentru acordarea 
ajutorului social, s-au emis dispoziţii 
privind încetarea ajutorului social, s-au 
întocmit anchete sociale, s-au acordat Mircea Brânduşă
unui număr de 92 beneficiari ajutoare 
pentru încălzirea locuinţei, s-au efectuat n fiecare an, Lică Voicu, primarul 
raportări lunare cu privire la ajutorul comunei Independenţa aduce la 
social, de încălzire şi alocaţii de stat. Îcunoştinţa locuitorilor din cele trei 

sate aparţinătoare, raportul de lucru ACTIVITATEA BENEFICIARILOR 
privind starea economică, socială şi LEGII 416/2001 În anul 2018, 

beneficiarii Legii 416/2001 privind de mediu a comunei, pentru anul 
venitul minim garantat şi-au adus încheiat. 
contribuţia la curăţenia şi înfrumu-
seţarea comunei executând lucrări „Domnilor consilieri, pun la dispoziţia 
diverse, dintre care enumerăm: dumneavoastră şi a cetăţenilor date 
Activităţi de curăţenie a spaţiilor verzi de concrete despre modul cum au fost 
pe raza comunei – zilnic în sezon şi cheltuiţi banii publici, modul cum au 
săptămânal în afară sezonului; au ajutat fost duse la îndeplinire obiectivele 
la activităţi de împodobire a comunei în propuse în anul anterior şi modul cum 
perioada Sărbătorilor de iarnă precum şi a u  f o s t  r e z o l v a t e  p r o b l e m e l e  
în perioada manifestărilor cultutral comunităţii. Prin acest raport, prezint 
artistice din timpul verii, prilejuite de activitatea desfăşurată de Consiliul 
Zilele comunei, activităţi de montare şi Local al Comunei Independenţa, 
curăţire mobilier stradal (bănci, coşuri, care mi l-aţi acordat în anul 2018, de nomenclator stradal, etc. Cu toate primarul comunei Independenţa 
etc.).împreună reuşind să asigurăm speranţa eforturile depuse de personalul împreună cu aparatul de specialitate, 

p r i m ă r i e i  p e n t r u  s o l u ţ i o n a r e a  unor condiţii de viaţă şi civilizaţie mai proiectele derulate, precum şi pe cele 
problemelor acestora au fost şi cetăţeni Învăţământul reprezintă o parte bune locuitorilor comunei noastre.”care dorim să le implementăm. La 
care s-au prezentat în audienţe importantă a activităţii publice. capitolul economic, serviciul financiar-
solicitând rezolvarea unor probleme. Consiliul local a repartizat suma de Compartimentele Financiar-Contabil contabil şi impozite şi taxe locale, 
Cetăţenii prezenţi la audienţe au 3.071.000 lei pentru asigurarea bazei şi Impozite şi Taxe locale compartimente de specialitate prin 
semnalat apariţia unor disfuncţio- materiale  ş i  a  cheltuie l i lor  de  Veniturile bugetului local 2018 încasate intermediul căruia autoritatea publică 
nalităţi la iluminatul public – becuri arse funcţionare a instituţiilor de învăţământ au fost de: 4.814.401 lei din care: locală au asigurat managementul 
în diverse zone ale comunei, neînţelegeri din comună. În 2018 au fost demarcate 1.524.348 lei venituri proprii şi financiar contabil pentru întreaga 
cu vecinii privind graniţe între aceştia, lucrările de reabilitare şi modernizare a 3.290.053 lei de la bugetul de stat activitate economică a Consiliului Local 
probleme legate de aruncarea gunoiului grădiniţei din satul Potcoavă, din cadrul repartizaţi prin Consiliul Judeţean şi Independenţa. O activitate importantă a 
în locuri nepermise, etc., care au fost Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi proiectului „Reabilitare şi modernizare compartimentelor a fost fundamentarea 
rezolvate în cel mult 24 de ore, defecţiuni MDRAP, excedentul anilor 2016 şi 2017. G.P.N. nr.2 Albă ca Zăpada – Sat şi elaborarea bugetului local de venituri 
la sistemul de iluminat stradal şi Potcoava, Comuna Independenţa, Cheltuielile bugetului local 2018 au fost şi cheltuieli, a cărui aprobare s-a făcut în 
montarea unor lămpi în anumite zone de 4.713.168 lei. Prin biroul financiar- Judeţul Călăraşi”, s-au asigurat cadrul şedinţei consiliului local din luna 
ale comunei, bănci rupte, montare contabil s-a urmărit execuţia bugetului, fondurile necesare funcţionarii şi i a n u a r i e .  D e s p r e  p r o i e c t e l e  ş i  
bănci, coşuri de gunoi . evidenţa veniturilor şi cheltuielilor, deplasării în condiţii de siguranţă a programele de dezvoltare locală vă pot 

întocmirea documentelor fiscale, Compartiment Stare Civilă microbuzului şcolar, iar Consiliul Local spune că în cursul anului 2018 a fost 
încasarea debitelor şi efectuarea Independenţa a acordat fiecărui copil de Ofiţerul de stare civilă delegat a finalizat proiectul, Alimentare cu apă în 
plăţilor. Prin hotărâre a consiliului local pe rază comunei, la sfârşitul anului, înregistrat următoarele acte: Acte de satul Independenţa, proiect demarat în 
au fost reactualizate impozitele şi taxele cadouri în valoare de 20 lei.naştere: 3 (ca urmare a transcrierii unor anul 2015, finanţat prin Programul 
locale. În general marea parte a acte sau certi f icate de naştere Naţional de Dezvoltare Locală. De 
locuitorilor comunei au achitat la timp înregistrate la autorităţi străine); Acte Din anul 2013 şi Biblioteca comunală asemenea, în anul 2018, a început 
impozitele şi taxele anului trecut. Au fost de căsătorie: 19; Acte de deces: 57. S-au beneficiază de programul BIBLIONET, implementarea următoarelor proiecte: 
şi mai sunt restanţe la cetăţenii din eliberat: 58 certificate de naştere; 38 deci suntem în cel de al cincilea an. Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu 
comună, la cei care nu locuiesc în certificate de căsătorie; 83 certificate de Acesta este un program de cinci ani care Program Normal nr.2, „Albă că Zăpada”, 
comună, la unii agenţi economici care au deces. În urmă controlului de fond, pe le  facilitează românilor accesul gratuit sat Potcoava; Modernizare drumuri în 
încetat activitatea sau sunt răi platnici şi linie de stare civilă, efectuat la data de la informaţie, prin dezvoltarea unui Comuna Independenţa, care constă în 
îndeosebi la capitolul amenzi, unde 28.11.2018, de către Direcţia Judeţeană sistem de biblioteci publice moderne în asfaltarea a 7 km de străzi în satul 
numărul şi valoarea acestora a crescut şi de Evidenţa Persoanelor Călăraşi, nu s- România. Prin cursurile de formare şi Potcoava; Întreţinere şi reparaţii prin 
în anul trecut. Acolo unde sunt debite au constatat nereguli în activitatea de tehnologia furnizată, Biblionet ajută asfaltare, strada Cireşului, sat Potcoava; 
foarte mari, după înştiinţări şi somaţii stare civilă proprie desfăşurată. bibliotecile să asigure servicii în Achiziţionare încărcător frontal pentru 
vom trece la sechestre şi acţiuni în comunităţile locale sub formă unui Compartimentul Registrul agricolîmbunătăţirea serviciului Voluntar 
instanţă în vederea transformării parteneriat între IREX, Asociaţia P e n t r u  S i t u a ţ i i  d e  U r g e n ţ ă  La nivelul comunei Independenţa s-au amenzilor. Naţională a Bibliotecarilor şi Biblio-Independenţa; Dotarea cu utilaje a terminat de scris toate registrele agricole Compartimentul Achiziţii Publice tecilor Publice din România (ANBPR), rămpilor ecologice de pe raza comunei în format letric dar şi în format 
În cursul anului 2018 s-au încheiat 33 autorităţile locale şi naţionale şi Independenţa. Nu în ultimul rând, eşectronic pentru perioada 2015-2019, 
contracte de achiziţii publice. S-au bibliotecile din ţară.programul de modernizare, reabilitare, însumând 3310 poziţii de rol agricol 
înregistrat în registrul de corespondenţă 

extindere şi întreţinere a iluminatului pentru cetăţenii din comună, străinaşii, 
generală 5632 documente, din care cu În anul 2018 a început implementarea public a continuat şi în această perioadă, persoanele fizice şi juridice, pe tipuri de 
preponderenţă au fost cereri pentru 

următoarelor proiecte:registru astfel: 1950 poziţii înscrise în fiind executate lucrări specifice precum:  
eliberare adeverinţe după registrul 

registrul agricol tip. I, 1275 poziţii -Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu Înlocuit corpuri de iluminat şi accesorile 
agricol, evidenţa muncii, anchete 

înscrise în registrul agricol tip.II, 53 de Program Normal nr.2 Albă ca Zăpada – aferente; Montare, demontare, reparaţii sociale, certificate fiscale, de urbanism, 
poziţii înscrise în registrul agricol tip.III sat Potcoava;echipamente iluminat ornamental- de nomenclator staradal şi producător 
şi 32 de poziţii înscrise în registrul -Modernizare drumuri în Comuna festiv; Lucrări de întreţinere preventivă agricol dar şi altele. S-a urmărit modul 
agricol tip IV. Independenţa, judeţul Călăraşi care la reţelele de iluminat public; Remedieri de soluţionare al petiţiilor şi răspunsul 

constă în asfaltarea a 7 km de străzi în defecte reţele iluminat public. De Compartimentul urbanism şi dat în termenul legal precum şi 
satul Potcoava;asemenea, au fost executate lucrări de amenajarea teritoriului expedierea în timp util a corespon-
-Intreţinere şi reparaţii strada Cireşului extinderi, devieri şi modificări la În 2018, urmare a solicitărilor denţei. Principalele solicitări adresate 
sat Potcoava, comuna Independenţa – iluminatul public, lucrări necesare persoanelor fizice sau juridice, pe baza de către cetăţenii comunei au fost: 
asfaltare;asigurării confortului şi siguranţei analizei documentaţiilor primite, pe adeverinţe de la Registrul Agricol, 

cetăţenilor din comună. Toate acestea -Achiziţionare încărcător frontal pentru linie de urbanism s-au redactat: 15 anchete sociale în vederea obţinerii unui 
sunt rezultatul unei munci susţinute şi îmbunătăţirea Serviciului Voluntar autorizaţii de construire; 31 certificate grad de handicap, anchete pentru 
responsabile, dovedind că avem o P e n t r u  S i t u a ţ i i  d e  U r g e n ţ ă  de urbanism; 18 certi f icate de încredinţarea minorilor în cazurile de 
administraţie publică locală eficientă şi Independenţa;nomenclatură stradală; 9 procese divorţ, propuneri cu privire la instituirea 
care lucrează în folosul cetăţeanului. Vă -Dotarea cu utilaje a rămpilor ecologice verbale de recepţie; 4 autorizaţii de unor măsuri de protecţie pentru minori, 
mulţumesc tuturor pentru sprijinul pe de pe rază comunei Independenţa.demolare.  certificate de atestare fiscală, certificate 

n Primăria Lupşanu
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Raportul Primarului 
Lică Voicu pe anul 2018

a sfârşitul lunii iunie 2019, în liceale, postliceale precum şi 
evidenţele Agenţiei Judeţene universitare.Lpentru Ocuparea Forţei de 

Structura şomerilor înregistraţi pe 
Muncă Călăraşi erau înregistraţi 

nivel de ocupabilitate, stabilit prin 
3.270 şomeri (din care 1.576 femei), 

profilare, se prezintă astfel: 1.474 
rata şomajului fiind de 3,59%.

persoane greu ocupabile, 1.134 foarte 
Comparativ cu luna precedentă, greu ocupabile, 591 mediu ocupabile 
când rata şomajului a fost de 3,60%, şi  71 persoane uşor ocupabile. 
în această lună acest indicator a Încadrarea  într-o categorie de 
înregistrat o scădere cu 0,01 pp. Din ocupabilitate se realizează ca urmare 
t o t a l u l  d e  3 . 2 7 3  p e r s o a n e  a  a c t i v i t ă ţ i i  d e  p r o f i l a r e  a  
înregistrate în evidenţele AJOFM p e r s o a n e l o r  î n r e g i s t r a t e  î n  
Călăraşi, 381 erau beneficiari de evidenţele noastre. 
indemnizţie de şomaj, iar 2.892 erau 

Şomerii cu studii primare au AJOFM Călăraşi, urmaţi de cei cu Agenţia Judeţeană pentru şomeri neindemnizaţi. 
ponderea cea mai mare în totalul s t u d i i  g i m n a z i a l e ,  s t u d i i  Ocuparea Forţei de Muncă Structura şomajului pe grupe de 
şomerilor înregistraţi în evidenţele profesionale/arte şi meserii, studii Călăraşivârste se prezintă sugestiv astfel:

3,59% - Rata şomajului înregistrat în evidenţele 
AJOFM Călăraşi în luna iunie 2019
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FEBOS SRL. 

Reamintesc locuitorilor străzile ce 
urmează să se asfalteze, conform 
proiectului : Sat Valea Argovei: Str. 
Gradiniţei; Str. Caişilor; Str. 
Magazionerului; Str. Croitorului; 
Str. Pescarului; Str. Căminului; 
Str.Turcului; Str. Miciurin; Str. 
Piscicolei;  Str.  Serelor;  Str.  

care să lucreze, astfel încât să nu se 
Moldovenilor; Str. Frizerului; Str. 

obstrucţioneze proiectul de asfaltare 
Florilor;

a strazilor. S-au decontat până în 
Str. Pompierului; Str. Grădinii; Str. prezent 9 miliarde şi jumătate ROL, 
Tufănelelor; Str. Baciului; Str. urmând ca în perioada următoare să 
Rebej; Str. Ţânţarului. Sat Siliştea: se deconteze încă 2 miliarde patru 
Str. Şcolii; Str. Cazanului; Str. sute de mii ROL ca şi cofinanţare. 
Principală; Str. Cojocarului; Str. Despre al doilea proiect, privind 
Florilor; Str. Monumentului; Str. asfaltarea străzilor, pot spune că am 
Stadionului; Str. Bisericii; Str. încheiat toată documentaţia tehnică, 
Centurii. autorizaţie de construire, autorizaţie 
Sat Vlădiceasca; Str. Luncasilor; Str. de amplasare şi  urmează să 
Izlazului; Str. Mijlocie. d e p u n e m  l a  I . S . C  C ă l ă r a ş i  
Pentru proiectul de modernizare c o m u n i c a r e a  d e  î n c e p e r e  a  
teren fotbal în comuna Valea lucrărilor. Astfel, în termen de 10 zile 
Argovei, investiţie în valoare totală de la comunicarea lucrărilor către 
de 441.453 lei, din care 162.215 lei Inspectoratul de Stat în Construcţii, 
cof inanţare  locală,  primăria  se va emite şi ordinul de demarare a 
a ş t e a p t ă  o f e r t e  d i n  p a r t e a  lucrărilor, către executantul SC EM 
executanţilor de lucrări.”PRIME CONSTRUCT SRL &  

cofinanţare locală; Asfaltare străzi în Mircea Brânduşă
comuna Valea Argovei, investitiei în 
valoare  de 9.526,609 lei din care, ecent, primarul comunei 
3 7 1 . 5 7 9  c o f i n a n ţ a r e  l o c a l ă ;  Valea Argovei, Costel Boitan Ra emis în cadrul Consiliului Modernizare teren de sport în 
comuna Valea Argovei. În ceea ce Local o informare către locuitori cu 
priveşte primul proiect, suntem în privire la stadiul de implementare a 
perioada de execuţie a lucrarii. Până proiectelor de infrastructură în 
în prezent, s-a forat puţul de mare comunitatea pe care o reprezintă. Cu 
adâncime în vederea infiinţării a privire la acest aspect, domnia sa a 
încă unei gospodării de apă şi s-a precizat următoarele: 
construit canalizarea pe străzile, „Doresc să informez Consiliul Local 
Caişilor, Florilor si Gradiniţei, şi populaţia comunei, mai ales, 
urmând să se lucreze în continuare despre stadiul în care ne aflăm la cele 
pe străzile unde urmează să se trei proiecte majore si anume: 
modernizeze prin asfaltare. Ritmul Înfiinţare reţea apă uzată cu staţie de 
în care se lucrează respectă graficul epurare şi alimentare cu apă, 
însă, cu toate acestea, am convenit investiţie în valoare de 17.388,078 
cu executantul să mai aducă o echipă lei din care, 747.220 reprezintă 

acordarea lor şi care s-au încadrat în 
prevederile legale. Compartimentul 
s-a ocupat şi de protecţia copiilor 
minori cu probleme şi a familiilor 
acestora, de prevenire a abando-
nului familial şi, în parteneriat cu 
şcoala, şi a abandonului şcolar. Au 
fost elaborate planuri de servicii şi s-
a asigurat protecţia şi promovarea 

Mircea Brânduşă drepturilor persoanelor cu dizabi-
lităţi. Au fost achitate în totalitate 

espre raportul anual privind indemnizaţiile persoanelor cu 
starea economică, social şi handicap, în sumă de 529.232 lei,    Dde mediu a comunei Unirea s-au acordat ajutoare pentru încălzi-

în anul 2018, primarul Floria Belu, a rea locuinţei, inclusiv persoanelor 
punctat următoarele: „Preocuparea beneficiare ale Legii nr. 416/2001 în 
mea principală, a întregului aparat sumă de 21.166 lei. Centrul de zi 
de specialitate din cadrul Primăriei pentru copii a fost înfiinţat în anul 
comunei Unirea, a Consiliului Local 2009 şi dat în folosinţă în anul 2013. 
Unirea în anul  2018 a fost  Clădirea în care îşi desfăşoară 
gospodărirea eficientă a comunei, a activitatea Centrul de zi este fosta 
bugetului local şi nu în ultimul rând clădire a Şcolii „Vagon”, clădire ce a 
bunăstarea cetăţenilor din comuna fost renovată, recompartimentată şi 
U n i r e a ,  v i z â n d  d e z v o l t a r e a  dotată cu echipamente specifice 
infrastructurii, atragerea de fonduri pentru copii. Din păcate, acest 
în vederea realizării extinderii, centru nu a mai funcţionat, deşi s-a 
moderizării, întreţinerii şi reparării încercat redeschiderea sa pentru 
drumurilor din comună, a reţelei de anul şcolar 2018 -2019, nu au existat 
apă existente, a imobilelor din so l ic i tanţ i .  Avem în  vedere  
domeniul public şi privat al redeschiderea centrului pentru anul 
comunei, a iluminatului public, a şcolar 2019 - 2020, sperăm că cu mai 
menţinerii stării de curăţenie a mult succes. Pentru eficientizarea 
localităţii prin colectarea gunoiului activităţii noastre în scopul realizării 
menajer, prin păstrarea unui aspect de resurse pentru dezvoltarea spectacol, desene pe asfalt, etc - 1 telefon 6.164 lei, decontarea îngrijit al zonei verzi din vecinătatea comunei şi implicit a bunăstării iunie 2018. Sărbătorirea Zilei cheltuielilor de transport ale DN 3B, atragerea de investitori, locuitorilor acesteia urmărim Internaţionale a Persoanelor cadrelor didactice 17.457 lei, alte precum şi asigurarea transparenţei contorizarea apei potabile din Vârstnice – 1 octombrie 2018. materiale şi prestări servicii 21.718 în ceea ce priveşte cheltuirea banilor reţeaua comunală. Sărbătorirea Zilei Naţionale a lei. Au fost susţinute festivităţile de publici şi a acţiunilor întreprinse de 

României „1 Decembrie 1918”. încheiere a anului şcolar, Moş Pentru siguranţa cetăţeanului şi a administraţia publică locală. Activi-
Serbarea de Căciun – decembrie Crăciun, Ziua Copilului, cu ajutorul bunurilor acestuia avem în vedere tatea primarului s-a desfăşurat în 
2018.  Viz ionări  de  f i lme ş i  agenţilor economici, prin sponsori- monitorizarea drumurilor comunale serviciul colectivităţii locale, în 
documentare. Iniţierea copiilor în zări. S-au cheltuit 122.654 lei pentru şi a căilor de acces din comună cu acord cu interesele generale ale 
tainele şahului. Desfăşurarea unor prestări de servicii de întreţinere şi ajutorul  pazei  comunale,  în comunei Unirea, pe baza atribuţiilor 
sesiuni de tenis de masă pentru cei curăţenie, îndepărtarea gunoaielor, colaborare cu Postul de Poliţie prevăzute de lege, respectând 
care doresc să participe. Vizionarea colectarea şi localizarea acestora, Unirea. Vom avea ca principală principiul transparenţei decizionale. 
unor meciuri de fotbal. Căminul precum şi  pentru îngri j i rea  preocupare urmărirea încasării În spiritul transparenţei şi respectu-
Cultural a fost pus şi la dispoziţia platformelor de gunoi. Comuna veniturilor bugetului local, dar şi lui faţă de cetăţeni, principii care 
unor locuitori ai comunei, la noastră este membră Asociaţiei de identificarea altor resurse financiare trebuie să guverneze administraţia 
solicitarea acestora, pentru organi- Dezvoltare Intercomunitară de în vederea realizării de noi proiecte publică locală, redau mai jos sintetic 
zarea unor evenimente private – gestionare a deşeurilor în judeţul şi investiţii locale. A fost aprobat activitatea desfăşurată în anul 2018, 
nunţi, botezuri. A fost susţinută Călăraşi „EcoManagement Salubris” pe domenii de activitate: Gradul de proiectul cu finanţare PNDL 2 – 
Asociaţia Sportivă „Şoimii Unirea”, achitând anual o cotizaţie de 2.500 colectare a veniturilor proprii în „Modernizarea drumurilor de 
având în componenţă echipa de lei. S-a finalizat execuţia lucrărilor anul 2018 a fost de 84 %. S-au interes local din comuna Unirea, 
fo tba l ,  a f i l ia tă  la  Asoc iaţ ia  de asfaltare a străzilor din cadrul realizat cheltuieli în sumă de judeţul Călăraşi”, pentru care s-au 
Judeţeană de Fotbal. În spaţiul proiectului „Modernizare străzi în 105.690 lei constând din lucrări de obţinut în anul 2018 toate avizele, 
excedentar de la Monumentul comuna Unirea, judeţul Călăraşi”. întreţinere şi reparaţii în sumă de iar execuţia efectivă a lucrărilor s-a 
Eroilor a fost realizat un parc, dotat Din acest  proiect  fac  parte  20.319 lei şi costuri consum de demarat în data de 1 martie 2019. S-a 
cu mobilier specific şi locuri de joacă u r m ă t o a r e l e  s t r ă z i :  S t r a d a  energie electrică în sumă de 85.371 depus un proiect pentru achiziţiona-
pentru copii, unde cetăţenii comunei Muşeţelului, Strada Dumbravei; lei. S-a reparat şi modernizat reţeaua rea unui buldoexcavator pentru 
se bucură de momente de odihnă şi Strada Tufănelelor; Strada Rozelor; de alimentare cu apă, cheltuindu-se dotarea SVSU Unirea, proiect 
recreere şi mai ales de socializare. S- Strada Pescarilor; Strada Lujerului; suma de 10.104 lei, iar pentru aprobat şi aflat în faza de finalizare, a  închir ia t  i s lazu l  comunal  S t r a d a  L a l e l e l o r ;  S t r a d a  consumul de curent al puţutilor achiziţia utilajului urmând a fi c r e s c ă t o r i l o r  d e  a n i m a l e ,  Crizantemei. Pentru acest proiect a forate (7 la număr) s-a cheltuit suma finalizată în cel mai scurt timp. asigurându-se încărcătura optimă fost achitată în anul 2018 suma de de 86.157 lei. În anul 2018 s-a achitat Pentru anul 2019 intenţionăm pe hectar păşune conform legislaţiei 5 3 9 . 4 4 6  l e i .  D i n  p r o i e c t u l  suma de 87.065 lei pentru studii SF depunerea unui proiect pentru în vigoare. Deşi s-a încercat Amenajare trotuar la DN 3B, pe ş i  D A L I  a f e r e n t e  p r o i e c t u l  asfaltarea tuturor tronsoanelor de concesionarea unei suprafeţe de ambele părţi, km 24 + 975,18 – km Modernizarea drumurilor de interes drumuri comunale din localitatea 2.100 mp teren arabil intravilan fără 28 + 227,57, s-a finalizat construcţia local din comuna Unirea, judeţul Unirea şi satul Oltina. De asemenea, construcţii, organizându-se în acest trotuarelor şi pe partea stângă a DN Călăraşi, proiect în valoare de am promovat un proiect de hotărâre sens două licitaţii, nu s-a depus nicio 3B, sens de mers Călăraşi – Feteşti, 5.499.276 lei. pentru amenajarea trotuarelor din ofertă pentru aceasta, urmând a se achitându-se pentru acest obiectiv 

satul Oltina, finanţat integral din relua procedura în anul 2019. În în anul 2018 suma de 163.539 lei. În anul 2018 Căminul Cultural a 
bugetul local, în valoare de 484.295 localitatea noastră funcţioneză Prin efectuarea acestor lucrări s-a găzduit următoarele activităţi: 
lei. Vom susţine financiar partea de Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII, realizat îmbunătăţirea nivelului de Ansamblul folcloric Unirea - 
cofinanţare pentru proiectele care include şi o grădiniţă cu trai al cetăţenilor comunei şi repetiţii în fiecare zi de joi. Ziua 
depuse la AFIR de cele două Parohii program normal, în care sunt asigurarea desfăşurării fluente a Femeii organizată de Primăria 
din comuna Unirea, proiecte ce şcolarizaţi 248 copii. Au fost traficului în interiorul comunei în comunei Unirea - 8 martie 2018. Ora 
vizează reabilitarea Bisericilor din executate lucrări de igienizare şi toate anotimpurile, în condiţii de Pământului - activităţi: oprirea 
U n i r e a  ş i  O l t i n a .  V r e a u  s ă  reparaţii în sumă de 56.572 lei, la maximă siguranţă, prin acestea iluminatului - 18 martie 2018. 
mulţumesc tuturor celor care au care se adaugă şi alte cheltuieli în contribuindu-se la dezvoltarea Găzduirea evenimentelor Şcolii 
venit cu propuneri constructive şi sumă de 48.045 lei reprezentând comunei. S-a asigurat acordarea Gimnaziale nr.1 Unirea în cadrul 
mă bazez pe o colaborare fructuoasă cheltuieli cu energia electrică şi prestaţiilor sociale pentru toate Săptămânii Şcoala Altfel. Ziua 

încălzire, consumabile 2.801 lei, persoanele care au sol icitat  în anul următor.”copilului - activităţi diverse: 

n Primăria Unirea 

Raportul Primarului 
Florian Belu pe anul 2018

n Primăria Valea Argovei

Raportul Primarului 
Costel Boitan pe anul 2018

egia Naţională a Pădurilor – proprietate în numele Statului Român 
Romsilva a demarat procesul de asupra fondului forestier proprietatea Rînscriere  a  dreptului  de  publică a statului urmează să fie 

proprietate publică a Statului Român finalizat în următorii doi ani.
asupra fondului forestier aflat în 

Înscrierea dreptului de proprietate se proprietatea publică şi administrat de 
face în baza procedurii operaţionale Romsilva în Sistemul Integrat de 
„Întabularea dreptului de proprietate Cadastru şi Carte Funciară, în baza 
publică a statului asupra fondului prevederilor Codului Silvic şi a Legii 
forestier” elaborată de Agenţia 7/1996 a Cadastrului şi Publicităţii 
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliare.
Imobiliară. 

Romsilva are înregistrate datele în 
Procedura foloseşte elementele de format geospaţial – GIS – pentru 
identificare puse la dispoziţie de Regia aproximativ 2,7 milioane de hectare 
Naţională a Pădurilor – Romsilva, iar fond forestier aflate în proprietatea 
înregistrarea dreptului de proprietate a publică a statului şi în cursul acestui an 
Statului Român asupra fondului îşi propune să înscrie provizoriu la 
forestier aflat în proprietatea publică a Agenţia Naţională de Cadastru şi 
statului este gratuită.Publicitate Imobiliară dreptul de 

proprietate a Statului Român pentru Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva 
circa un milion de hectare, în evidenţele 

administrează 3,14 milioane de hectare 
special constituite.

fond forestier proprietatea publică a 
Procesul de înscriere a dreptului de statului. 

Romsilva a demarat procesul de înscriere
a dreptului de proprietate publică a statului 

român asupra pădurilor administrate
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FEBOS SRL. 

Reamintesc locuitorilor străzile ce 
urmează să se asfalteze, conform 
proiectului : Sat Valea Argovei: Str. 
Gradiniţei; Str. Caişilor; Str. 
Magazionerului; Str. Croitorului; 
Str. Pescarului; Str. Căminului; 
Str.Turcului; Str. Miciurin; Str. 
Piscicolei;  Str.  Serelor;  Str.  

care să lucreze, astfel încât să nu se 
Moldovenilor; Str. Frizerului; Str. 

obstrucţioneze proiectul de asfaltare 
Florilor;

a strazilor. S-au decontat până în 
Str. Pompierului; Str. Grădinii; Str. prezent 9 miliarde şi jumătate ROL, 
Tufănelelor; Str. Baciului; Str. urmând ca în perioada următoare să 
Rebej; Str. Ţânţarului. Sat Siliştea: se deconteze încă 2 miliarde patru 
Str. Şcolii; Str. Cazanului; Str. sute de mii ROL ca şi cofinanţare. 
Principală; Str. Cojocarului; Str. Despre al doilea proiect, privind 
Florilor; Str. Monumentului; Str. asfaltarea străzilor, pot spune că am 
Stadionului; Str. Bisericii; Str. încheiat toată documentaţia tehnică, 
Centurii. autorizaţie de construire, autorizaţie 
Sat Vlădiceasca; Str. Luncasilor; Str. de amplasare şi  urmează să 
Izlazului; Str. Mijlocie. d e p u n e m  l a  I . S . C  C ă l ă r a ş i  
Pentru proiectul de modernizare c o m u n i c a r e a  d e  î n c e p e r e  a  
teren fotbal în comuna Valea lucrărilor. Astfel, în termen de 10 zile 
Argovei, investiţie în valoare totală de la comunicarea lucrărilor către 
de 441.453 lei, din care 162.215 lei Inspectoratul de Stat în Construcţii, 
cof inanţare  locală,  primăria  se va emite şi ordinul de demarare a 
a ş t e a p t ă  o f e r t e  d i n  p a r t e a  lucrărilor, către executantul SC EM 
executanţilor de lucrări.”PRIME CONSTRUCT SRL &  

cofinanţare locală; Asfaltare străzi în Mircea Brânduşă
comuna Valea Argovei, investitiei în 
valoare  de 9.526,609 lei din care, ecent, primarul comunei 
3 7 1 . 5 7 9  c o f i n a n ţ a r e  l o c a l ă ;  Valea Argovei, Costel Boitan Ra emis în cadrul Consiliului Modernizare teren de sport în 
comuna Valea Argovei. În ceea ce Local o informare către locuitori cu 
priveşte primul proiect, suntem în privire la stadiul de implementare a 
perioada de execuţie a lucrarii. Până proiectelor de infrastructură în 
în prezent, s-a forat puţul de mare comunitatea pe care o reprezintă. Cu 
adâncime în vederea infiinţării a privire la acest aspect, domnia sa a 
încă unei gospodării de apă şi s-a precizat următoarele: 
construit canalizarea pe străzile, „Doresc să informez Consiliul Local 
Caişilor, Florilor si Gradiniţei, şi populaţia comunei, mai ales, 
urmând să se lucreze în continuare despre stadiul în care ne aflăm la cele 
pe străzile unde urmează să se trei proiecte majore si anume: 
modernizeze prin asfaltare. Ritmul Înfiinţare reţea apă uzată cu staţie de 
în care se lucrează respectă graficul epurare şi alimentare cu apă, 
însă, cu toate acestea, am convenit investiţie în valoare de 17.388,078 
cu executantul să mai aducă o echipă lei din care, 747.220 reprezintă 

acordarea lor şi care s-au încadrat în 
prevederile legale. Compartimentul 
s-a ocupat şi de protecţia copiilor 
minori cu probleme şi a familiilor 
acestora, de prevenire a abando-
nului familial şi, în parteneriat cu 
şcoala, şi a abandonului şcolar. Au 
fost elaborate planuri de servicii şi s-
a asigurat protecţia şi promovarea 

Mircea Brânduşă drepturilor persoanelor cu dizabi-
lităţi. Au fost achitate în totalitate 

espre raportul anual privind indemnizaţiile persoanelor cu 
starea economică, social şi handicap, în sumă de 529.232 lei,    Dde mediu a comunei Unirea s-au acordat ajutoare pentru încălzi-

în anul 2018, primarul Floria Belu, a rea locuinţei, inclusiv persoanelor 
punctat următoarele: „Preocuparea beneficiare ale Legii nr. 416/2001 în 
mea principală, a întregului aparat sumă de 21.166 lei. Centrul de zi 
de specialitate din cadrul Primăriei pentru copii a fost înfiinţat în anul 
comunei Unirea, a Consiliului Local 2009 şi dat în folosinţă în anul 2013. 
Unirea în anul  2018 a fost  Clădirea în care îşi desfăşoară 
gospodărirea eficientă a comunei, a activitatea Centrul de zi este fosta 
bugetului local şi nu în ultimul rând clădire a Şcolii „Vagon”, clădire ce a 
bunăstarea cetăţenilor din comuna fost renovată, recompartimentată şi 
U n i r e a ,  v i z â n d  d e z v o l t a r e a  dotată cu echipamente specifice 
infrastructurii, atragerea de fonduri pentru copii. Din păcate, acest 
în vederea realizării extinderii, centru nu a mai funcţionat, deşi s-a 
moderizării, întreţinerii şi reparării încercat redeschiderea sa pentru 
drumurilor din comună, a reţelei de anul şcolar 2018 -2019, nu au existat 
apă existente, a imobilelor din so l ic i tanţ i .  Avem în  vedere  
domeniul public şi privat al redeschiderea centrului pentru anul 
comunei, a iluminatului public, a şcolar 2019 - 2020, sperăm că cu mai 
menţinerii stării de curăţenie a mult succes. Pentru eficientizarea 
localităţii prin colectarea gunoiului activităţii noastre în scopul realizării 
menajer, prin păstrarea unui aspect de resurse pentru dezvoltarea spectacol, desene pe asfalt, etc - 1 telefon 6.164 lei, decontarea îngrijit al zonei verzi din vecinătatea comunei şi implicit a bunăstării iunie 2018. Sărbătorirea Zilei cheltuielilor de transport ale DN 3B, atragerea de investitori, locuitorilor acesteia urmărim Internaţionale a Persoanelor cadrelor didactice 17.457 lei, alte precum şi asigurarea transparenţei contorizarea apei potabile din Vârstnice – 1 octombrie 2018. materiale şi prestări servicii 21.718 în ceea ce priveşte cheltuirea banilor reţeaua comunală. Sărbătorirea Zilei Naţionale a lei. Au fost susţinute festivităţile de publici şi a acţiunilor întreprinse de 

României „1 Decembrie 1918”. încheiere a anului şcolar, Moş Pentru siguranţa cetăţeanului şi a administraţia publică locală. Activi-
Serbarea de Căciun – decembrie Crăciun, Ziua Copilului, cu ajutorul bunurilor acestuia avem în vedere tatea primarului s-a desfăşurat în 
2018.  Viz ionări  de  f i lme ş i  agenţilor economici, prin sponsori- monitorizarea drumurilor comunale serviciul colectivităţii locale, în 
documentare. Iniţierea copiilor în zări. S-au cheltuit 122.654 lei pentru şi a căilor de acces din comună cu acord cu interesele generale ale 
tainele şahului. Desfăşurarea unor prestări de servicii de întreţinere şi ajutorul  pazei  comunale,  în comunei Unirea, pe baza atribuţiilor 
sesiuni de tenis de masă pentru cei curăţenie, îndepărtarea gunoaielor, colaborare cu Postul de Poliţie prevăzute de lege, respectând 
care doresc să participe. Vizionarea colectarea şi localizarea acestora, Unirea. Vom avea ca principală principiul transparenţei decizionale. 
unor meciuri de fotbal. Căminul precum şi  pentru îngri j i rea  preocupare urmărirea încasării În spiritul transparenţei şi respectu-
Cultural a fost pus şi la dispoziţia platformelor de gunoi. Comuna veniturilor bugetului local, dar şi lui faţă de cetăţeni, principii care 
unor locuitori ai comunei, la noastră este membră Asociaţiei de identificarea altor resurse financiare trebuie să guverneze administraţia 
solicitarea acestora, pentru organi- Dezvoltare Intercomunitară de în vederea realizării de noi proiecte publică locală, redau mai jos sintetic 
zarea unor evenimente private – gestionare a deşeurilor în judeţul şi investiţii locale. A fost aprobat activitatea desfăşurată în anul 2018, 
nunţi, botezuri. A fost susţinută Călăraşi „EcoManagement Salubris” pe domenii de activitate: Gradul de proiectul cu finanţare PNDL 2 – 
Asociaţia Sportivă „Şoimii Unirea”, achitând anual o cotizaţie de 2.500 colectare a veniturilor proprii în „Modernizarea drumurilor de 
având în componenţă echipa de lei. S-a finalizat execuţia lucrărilor anul 2018 a fost de 84 %. S-au interes local din comuna Unirea, 
fo tba l ,  a f i l ia tă  la  Asoc iaţ ia  de asfaltare a străzilor din cadrul realizat cheltuieli în sumă de judeţul Călăraşi”, pentru care s-au 
Judeţeană de Fotbal. În spaţiul proiectului „Modernizare străzi în 105.690 lei constând din lucrări de obţinut în anul 2018 toate avizele, 
excedentar de la Monumentul comuna Unirea, judeţul Călăraşi”. întreţinere şi reparaţii în sumă de iar execuţia efectivă a lucrărilor s-a 
Eroilor a fost realizat un parc, dotat Din acest  proiect  fac  parte  20.319 lei şi costuri consum de demarat în data de 1 martie 2019. S-a 
cu mobilier specific şi locuri de joacă u r m ă t o a r e l e  s t r ă z i :  S t r a d a  energie electrică în sumă de 85.371 depus un proiect pentru achiziţiona-
pentru copii, unde cetăţenii comunei Muşeţelului, Strada Dumbravei; lei. S-a reparat şi modernizat reţeaua rea unui buldoexcavator pentru 
se bucură de momente de odihnă şi Strada Tufănelelor; Strada Rozelor; de alimentare cu apă, cheltuindu-se dotarea SVSU Unirea, proiect 
recreere şi mai ales de socializare. S- Strada Pescarilor; Strada Lujerului; suma de 10.104 lei, iar pentru aprobat şi aflat în faza de finalizare, a  închir ia t  i s lazu l  comunal  S t r a d a  L a l e l e l o r ;  S t r a d a  consumul de curent al puţutilor achiziţia utilajului urmând a fi c r e s c ă t o r i l o r  d e  a n i m a l e ,  Crizantemei. Pentru acest proiect a forate (7 la număr) s-a cheltuit suma finalizată în cel mai scurt timp. asigurându-se încărcătura optimă fost achitată în anul 2018 suma de de 86.157 lei. În anul 2018 s-a achitat Pentru anul 2019 intenţionăm pe hectar păşune conform legislaţiei 5 3 9 . 4 4 6  l e i .  D i n  p r o i e c t u l  suma de 87.065 lei pentru studii SF depunerea unui proiect pentru în vigoare. Deşi s-a încercat Amenajare trotuar la DN 3B, pe ş i  D A L I  a f e r e n t e  p r o i e c t u l  asfaltarea tuturor tronsoanelor de concesionarea unei suprafeţe de ambele părţi, km 24 + 975,18 – km Modernizarea drumurilor de interes drumuri comunale din localitatea 2.100 mp teren arabil intravilan fără 28 + 227,57, s-a finalizat construcţia local din comuna Unirea, judeţul Unirea şi satul Oltina. De asemenea, construcţii, organizându-se în acest trotuarelor şi pe partea stângă a DN Călăraşi, proiect în valoare de am promovat un proiect de hotărâre sens două licitaţii, nu s-a depus nicio 3B, sens de mers Călăraşi – Feteşti, 5.499.276 lei. pentru amenajarea trotuarelor din ofertă pentru aceasta, urmând a se achitându-se pentru acest obiectiv 

satul Oltina, finanţat integral din relua procedura în anul 2019. În în anul 2018 suma de 163.539 lei. În anul 2018 Căminul Cultural a 
bugetul local, în valoare de 484.295 localitatea noastră funcţioneză Prin efectuarea acestor lucrări s-a găzduit următoarele activităţi: 
lei. Vom susţine financiar partea de Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII, realizat îmbunătăţirea nivelului de Ansamblul folcloric Unirea - 
cofinanţare pentru proiectele care include şi o grădiniţă cu trai al cetăţenilor comunei şi repetiţii în fiecare zi de joi. Ziua 
depuse la AFIR de cele două Parohii program normal, în care sunt asigurarea desfăşurării fluente a Femeii organizată de Primăria 
din comuna Unirea, proiecte ce şcolarizaţi 248 copii. Au fost traficului în interiorul comunei în comunei Unirea - 8 martie 2018. Ora 
vizează reabilitarea Bisericilor din executate lucrări de igienizare şi toate anotimpurile, în condiţii de Pământului - activităţi: oprirea 
U n i r e a  ş i  O l t i n a .  V r e a u  s ă  reparaţii în sumă de 56.572 lei, la maximă siguranţă, prin acestea iluminatului - 18 martie 2018. 
mulţumesc tuturor celor care au care se adaugă şi alte cheltuieli în contribuindu-se la dezvoltarea Găzduirea evenimentelor Şcolii 
venit cu propuneri constructive şi sumă de 48.045 lei reprezentând comunei. S-a asigurat acordarea Gimnaziale nr.1 Unirea în cadrul 
mă bazez pe o colaborare fructuoasă cheltuieli cu energia electrică şi prestaţiilor sociale pentru toate Săptămânii Şcoala Altfel. Ziua 

încălzire, consumabile 2.801 lei, persoanele care au sol icitat  în anul următor.”copilului - activităţi diverse: 

n Primăria Unirea 

Raportul Primarului 
Florian Belu pe anul 2018

n Primăria Valea Argovei

Raportul Primarului 
Costel Boitan pe anul 2018

egia Naţională a Pădurilor – proprietate în numele Statului Român 
Romsilva a demarat procesul de asupra fondului forestier proprietatea Rînscriere  a  dreptului  de  publică a statului urmează să fie 

proprietate publică a Statului Român finalizat în următorii doi ani.
asupra fondului forestier aflat în 

Înscrierea dreptului de proprietate se proprietatea publică şi administrat de 
face în baza procedurii operaţionale Romsilva în Sistemul Integrat de 
„Întabularea dreptului de proprietate Cadastru şi Carte Funciară, în baza 
publică a statului asupra fondului prevederilor Codului Silvic şi a Legii 
forestier” elaborată de Agenţia 7/1996 a Cadastrului şi Publicităţii 
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliare.
Imobiliară. 

Romsilva are înregistrate datele în 
Procedura foloseşte elementele de format geospaţial – GIS – pentru 
identificare puse la dispoziţie de Regia aproximativ 2,7 milioane de hectare 
Naţională a Pădurilor – Romsilva, iar fond forestier aflate în proprietatea 
înregistrarea dreptului de proprietate a publică a statului şi în cursul acestui an 
Statului Român asupra fondului îşi propune să înscrie provizoriu la 
forestier aflat în proprietatea publică a Agenţia Naţională de Cadastru şi 
statului este gratuită.Publicitate Imobiliară dreptul de 

proprietate a Statului Român pentru Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva 
circa un milion de hectare, în evidenţele 

administrează 3,14 milioane de hectare 
special constituite.

fond forestier proprietatea publică a 
Procesul de înscriere a dreptului de statului. 

Romsilva a demarat procesul de înscriere
a dreptului de proprietate publică a statului 

român asupra pădurilor administrate



Gen film: Animaţie, Aventuri, Dramă, Familie, venerează pe tatăl său, regele Mufasa şi îşi asumă 
Muzical rolul de viitor conducător. Însă, nu toţi cei din 
Rating: AG regat se bucură de venirea pe lume a puiului de 
Durata: 118 min leu.
Premiera în România: 19.07.2019
În acest remake live-action, Disney ne poartă 
într-o nouă călătorie în savana africană, acolo 
unde se naşte un viitor rege. Tânărul leu Simba îl 
venerează pe tatăl său, regele Mufasa şi îşi asumă 
rolul de viitor conducător. Însă, nu toţi cei din 
regat se bucură de venirea pe lume a puiului de 
leu.

Vineri 19 iulie: ora 12.30
Sâmbătă 20 iulie: orele 10.30 şi 12.30
Duminică 21 iulie: orele 10.30 şi 12.30

Povestea jucăriilor 4 - 3D
26 iulie – 01 augustRegia: John Lasseter, Josh Cooley

Orele: 17.00 şi 20.00Cu: Joan Cusack, Tom Hanks, Patricia Arquette, 
Keegan-Michael Key, Keanu Reeves Luni: ora 20.00
Gen film: Animaţie, varianta dublată Ape ucigaşe – 2DRating: AG 

Regia: Alexandre AjaDurată: 89 minute
Cu: Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Premiera în România: 28.06.2019
Anderson, Anson Boon, George SomnerCând o nouă jucărie, pe nume Forky, se alătură 

19 – 22 iulie: ora 20.00găştii lui Woody, o călătorie alături de prieteni Gen film: Horror
dezvăluie cât de mare poate fi lumea pentru o 23 - 25 iulie: orele: 17.00; 20.00 Durată: 87 minute
jucărie. Premiera în România: 26.07.2019Anna – 2D O tânără, fostă înotătoare de performanţă, se 

19 – 21 iulie Regia: Luc Besson întoarce în oraşul natal înainte ca acesta să fie 
Ora: 17.00 lovit de un uragan de categoria 5.Cu: Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans, 

Cillian MurphyRegele Leu - 3D Exact când ajunge la casa tatălui ei, se dezlănţuie 
Gen film: Acţiune, Thriller iadul: tatăl nu e de găsit nicăieri, iar ea va trebui (varianta subtitrată)

să înfrunte ape care ucid şi prin forţa cu care Regia: Jon Favreau Durata: 119 minute
năvălesc în oraş, dar şi prin creaturile care Cu: Donald Glover, Seth Rogen, Alfre Woodard, Premiera în România: 19.07.2019
invadează oraşul, şi intră în casele inundate, Chiwetel Ejiofor, Keegan-Michael Key

În Moscova anilor 1980, Anna este o femeie aligatori fioroşi în căutare de pradă.
căreia i se oferă ocazia de a lucra pentru KGB, sub 
aripa Olgăi, o femeie neîndurătoare. 

Dincolo de frumuseţea izbitoare a Annei Politova 
se găseşte un secret periculos care o transformă 
în cea mai letală armă a guvernului, un asasin 
antrenat să nu-şi rateze ţinta şi să facă faţă 
oricărei confruntări.

Vineri, 26 iulie şi 2 august: ora 12.30

Sâmbătă, 27 iulie şi 3 august: orele 10.30 
şi 12.30

Duminică, 28 iulie şi 4 august: orele 
10.30 şi 12.30

Regele Leu - 3D 
(varianta dublată)

Regia: Jon Favreau
Cu: Donald Glover, Seth Rogen, Alfre Woodard, 
Chiwetel Ejiofor, Keegan-Michael Key
Gen film: Animaţie, Aventuri, Dramă, Familie, 
Muzical
Rating: AG 
Durata: 118 min
Premiera în România: 19.07.2019
În acest remake live-action, Disney ne poartă 
într-o nouă călătorie în savana africană, acolo 
unde se naşte un viitor rege. Tânărul leu Simba îl 

...afli ce se-ntâmplă
919 - 25 iulie 2019 Anunţuri

www.obiectiv-online.ro

...afli ce se-ntâmplă8 Cinema 19 - 25 iulie 2019

www.obiectiv-online.ro

Program Cinema 3D/2D Călăraşi 19 iulie - 08 august 2019

Informaţii: 
Sala  CINEMA 3D/ 2D, B- dul 1 Mai, nr. 5A- Parcul 
central

Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 2D): 

8 lei – copii cu vârste de maxim 14 ani

12 lei – persoane cu vârste peste 14 ani

Nu se efectuează rezervări, biletele putând fi 
cumpărate, de la casieria cinematografului, cu o 
săptămână înainte de data spectacolului.

Tel: 0242-312.800

Site: www.culturalcl.ro 
www.interregrobg.eu

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Evenimente organizate în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria 
Secretariatul Comun (SC) pentru Programul organizat 2 întâlniri tematice cu beneficiari ai 
Interreg V-A România-Bulgaria din cadrul Biroului proiectelor finanţate în cadrul Programului 
Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Interreg V-A România-Bulgaria privind regulile de 
Călăraşi pentru graniţa România-Bulgaria (BRCT implementare a proiectelor: în data de 2 iulie 2019 
Călăraşi), şi în anul 2019 continuă organizarea unei la Craiova, România şi în data de 4 iulie 2019 la 
serii de evenimente, cu scopul asigurării unui înalt Dobrich, Bulgaria. În cadrul întâlnirilor au avut loc 
grad de informare a grupurilor ţintă. Astfel, până la discuţii practice legate de completarea rapoartelor 
acest moment au fost organizate evenimente în de parteneriat şi de proiect, modificări ale 
sprijinul beneficiarilor proiectelor finanţate în contractelor, precum şi alte aspecte relevante. 
cadrul programului, precum şi evenimente pentru Alte două întâlniri tematice similare urmează a fi 
promovarea rezultatelor obţinute pr in organizate în lunile care urmează, datele şi 
implementarea proiectelor. locaţiile cărora urmând a fi comunicate în timp util.

Pentru promovarea rezultatelor obţinute prin 
precum şi colaborarea între furnizorii serviciilor de proiectele implementate, în data de 8 iulie a fost 
sănătate la nivelul comunităţilor Zimnicea şi organizată o vizită de mediatizare la locul de 
Svishtov. În timpul evenimentului au fost furnizate implementare a proiectului ROBG-174, “Sănătatea 
informaţii privind Programul Interreg V-A România-ta contează! Modernizarea spitalelor din Zimnicea 
Bulgaria în contextul anului European al bolilor şi Svishtov”, finanţat în cadrul Programului Interreg 
rare, dar şi informaţii detaliate despre proiect, V-A România – Bulgaria. Proiectul a fost 
furnizate de cei doi parteneri ai proiectului. La implementat de către Unitatea Administrativ 
final, a fost vizitat Spitalul Multiprofil din Svishtov Teritorială – Oraşul Zimnicea, în calitate de 
”Dr. Dimitar Pavlovich”, unde au fost prezentate Beneficiar Lider şi Municipalitatea Svishtov, în 
ech ipamentele  ach iz i ţ ionate  de către  calitate de Beneficiar 2, având ca obiectiv principal 
Municipalitatea Svishtov.îmbunătăţirea eficienţei serviciilor de sănătate 

Pentru a afla mai multe informaţii despre 
În sprijinul beneficiarilor, pe parcursul anului 2019, Programul Interreg V-A România-Bulgaria, despre 
Secretariatul Comun din cadrul Biroului Regional evenimentele viitoare, dar şi despre proiectele 
pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru finanţate, vă invităm să accesaţi pagina de internet 
graniţa România – Bulgaria (BRCT Călăraşi) a www.interregrobg.eu.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA
Str.Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călăraşi, jud Călăraşi, Cod Fiscal 15559885

Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro

Rapoartele privind activitatea operatorului de 
apă ADI Ecoaqua, disponibile pe site-ul instituţiei

Pentru a fi la curent cu cele mai importante informaţii al operatorului, în functie de gradul de îndeplinire a 
despre modul în care a fost gestionat serviciul de apă şi obiectivelor anuale stabilite prin Scrisoarea de 
canalizare, în anul 2018 accesaţi site-ul ADI ECOAQUA aşteptări, obiective asumate de membrii Consiliului de 
www.adiecoaqua.ro/raportactivitate. Administraţie prin contractul de mandat;

 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua pune - Raportul de Activitate al Asociaţiei de Dezvoltare 
la dispoziţia publicului cele mai complete materiale Intercomunitare Ecoaqua este structurat pe două părţi: 
privind gestionarea serviciului, activitatea operatorului Activităţi derulate pentru exercitarea de către 
public ECOAQUA SA, precum şi a Asociaţiei: asociaţiea mandatului acordat de asociaţi 

(monitorizarea activităţii operatorului, 
- Raportul general de monitorizare al operatorului pe construirea sistemului comun GIS, exercitarea 
anul 2018 – raport care analizează întreaga activitate a atribuţiilor de autoritate tutelară, imagine şi 
operatorului regional, prin intermediul a mai multor comunicare) si Activităţi proprii de funcţionare 
categorii de indicatori ( de performanţă, performanţă (organizarea şedinţelor Consiliului Director şi 
garantaţi, statistici şi de monitorizare ). Indicatorii, în ale Adunării Generale a Asociaţiei, activitatea 
număr de 144, sunt evaluati comparativ pentru anii financiar – contabilă, activitate  juridică, 
2017, 2018, reuşind să surprindă majoritatea aspectelor procesul achiziţiei clădirii de birouri în care îşi are 
cantitative şi calitative ale activităţii operatorului sediul Asociaţia, activitatea de achizitii publice 
regional. Structura raportului permite analiza pe 2018, activitatea de resurse umane). 
fiecare localitate în care operează ECOAQUA S.A., 
existând posibilitatea obţinerii de rapoarte comparative 

Raportul de activitate cuprinde şi trei anexe, respectiv:pentru fiecare indicator;

- Raportul cenzorilor Asociaţiei pe anul 2018 – raport - Raportul Autorităţii Tutelare pe anul 2018 – raport în 
întocmit de comisia de cenzori prin care este analizată cadrul căruia sunt evidenţiate activităţile întreprinse de 
activitatea financiar contabilă, comisia concluzionând ADI ECOAQUA în calitate de autoritate tutelară. În plus 
că activitatea de contabilitate este ţinută corect şi la zi.este analizată activitatea Consilliului de Administraţie 

Şcoala de meserii autorizate Călăraşi 
deschide cursuri de: frizerie, coafura, 
manichiură-pedichiură, stilist, 
tehnician maseur, ospătar, bucătar, 
brutar, măcelar, constructor, 
stivuitorist (iscir), sudor, orice meserie.

Se oferă sprijin pentru angajare.

Minim 450 lei, fără taxă de înscriere.

Căutăm colaboratori, comision 
motivant.

Relaţii la 0751855929, 
cursuri_romania@yahoo.com

Şcoala Naţională de 
meserii autorizate 

organizează cursuri 
la Călăraşi



Gen film: Animaţie, Aventuri, Dramă, Familie, venerează pe tatăl său, regele Mufasa şi îşi asumă 
Muzical rolul de viitor conducător. Însă, nu toţi cei din 
Rating: AG regat se bucură de venirea pe lume a puiului de 
Durata: 118 min leu.
Premiera în România: 19.07.2019
În acest remake live-action, Disney ne poartă 
într-o nouă călătorie în savana africană, acolo 
unde se naşte un viitor rege. Tânărul leu Simba îl 
venerează pe tatăl său, regele Mufasa şi îşi asumă 
rolul de viitor conducător. Însă, nu toţi cei din 
regat se bucură de venirea pe lume a puiului de 
leu.

Vineri 19 iulie: ora 12.30
Sâmbătă 20 iulie: orele 10.30 şi 12.30
Duminică 21 iulie: orele 10.30 şi 12.30

Povestea jucăriilor 4 - 3D
26 iulie – 01 augustRegia: John Lasseter, Josh Cooley

Orele: 17.00 şi 20.00Cu: Joan Cusack, Tom Hanks, Patricia Arquette, 
Keegan-Michael Key, Keanu Reeves Luni: ora 20.00
Gen film: Animaţie, varianta dublată Ape ucigaşe – 2DRating: AG 

Regia: Alexandre AjaDurată: 89 minute
Cu: Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Premiera în România: 28.06.2019
Anderson, Anson Boon, George SomnerCând o nouă jucărie, pe nume Forky, se alătură 

19 – 22 iulie: ora 20.00găştii lui Woody, o călătorie alături de prieteni Gen film: Horror
dezvăluie cât de mare poate fi lumea pentru o 23 - 25 iulie: orele: 17.00; 20.00 Durată: 87 minute
jucărie. Premiera în România: 26.07.2019Anna – 2D O tânără, fostă înotătoare de performanţă, se 

19 – 21 iulie Regia: Luc Besson întoarce în oraşul natal înainte ca acesta să fie 
Ora: 17.00 lovit de un uragan de categoria 5.Cu: Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans, 

Cillian MurphyRegele Leu - 3D Exact când ajunge la casa tatălui ei, se dezlănţuie 
Gen film: Acţiune, Thriller iadul: tatăl nu e de găsit nicăieri, iar ea va trebui (varianta subtitrată)

să înfrunte ape care ucid şi prin forţa cu care Regia: Jon Favreau Durata: 119 minute
năvălesc în oraş, dar şi prin creaturile care Cu: Donald Glover, Seth Rogen, Alfre Woodard, Premiera în România: 19.07.2019
invadează oraşul, şi intră în casele inundate, Chiwetel Ejiofor, Keegan-Michael Key

În Moscova anilor 1980, Anna este o femeie aligatori fioroşi în căutare de pradă.
căreia i se oferă ocazia de a lucra pentru KGB, sub 
aripa Olgăi, o femeie neîndurătoare. 

Dincolo de frumuseţea izbitoare a Annei Politova 
se găseşte un secret periculos care o transformă 
în cea mai letală armă a guvernului, un asasin 
antrenat să nu-şi rateze ţinta şi să facă faţă 
oricărei confruntări.

Vineri, 26 iulie şi 2 august: ora 12.30

Sâmbătă, 27 iulie şi 3 august: orele 10.30 
şi 12.30

Duminică, 28 iulie şi 4 august: orele 
10.30 şi 12.30

Regele Leu - 3D 
(varianta dublată)

Regia: Jon Favreau
Cu: Donald Glover, Seth Rogen, Alfre Woodard, 
Chiwetel Ejiofor, Keegan-Michael Key
Gen film: Animaţie, Aventuri, Dramă, Familie, 
Muzical
Rating: AG 
Durata: 118 min
Premiera în România: 19.07.2019
În acest remake live-action, Disney ne poartă 
într-o nouă călătorie în savana africană, acolo 
unde se naşte un viitor rege. Tânărul leu Simba îl 
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Program Cinema 3D/2D Călăraşi 19 iulie - 08 august 2019

Informaţii: 
Sala  CINEMA 3D/ 2D, B- dul 1 Mai, nr. 5A- Parcul 
central

Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 2D): 

8 lei – copii cu vârste de maxim 14 ani

12 lei – persoane cu vârste peste 14 ani

Nu se efectuează rezervări, biletele putând fi 
cumpărate, de la casieria cinematografului, cu o 
săptămână înainte de data spectacolului.

Tel: 0242-312.800

Site: www.culturalcl.ro 
www.interregrobg.eu

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Evenimente organizate în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria 
Secretariatul Comun (SC) pentru Programul organizat 2 întâlniri tematice cu beneficiari ai 
Interreg V-A România-Bulgaria din cadrul Biroului proiectelor finanţate în cadrul Programului 
Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Interreg V-A România-Bulgaria privind regulile de 
Călăraşi pentru graniţa România-Bulgaria (BRCT implementare a proiectelor: în data de 2 iulie 2019 
Călăraşi), şi în anul 2019 continuă organizarea unei la Craiova, România şi în data de 4 iulie 2019 la 
serii de evenimente, cu scopul asigurării unui înalt Dobrich, Bulgaria. În cadrul întâlnirilor au avut loc 
grad de informare a grupurilor ţintă. Astfel, până la discuţii practice legate de completarea rapoartelor 
acest moment au fost organizate evenimente în de parteneriat şi de proiect, modificări ale 
sprijinul beneficiarilor proiectelor finanţate în contractelor, precum şi alte aspecte relevante. 
cadrul programului, precum şi evenimente pentru Alte două întâlniri tematice similare urmează a fi 
promovarea rezultatelor obţinute pr in organizate în lunile care urmează, datele şi 
implementarea proiectelor. locaţiile cărora urmând a fi comunicate în timp util.

Pentru promovarea rezultatelor obţinute prin 
precum şi colaborarea între furnizorii serviciilor de proiectele implementate, în data de 8 iulie a fost 
sănătate la nivelul comunităţilor Zimnicea şi organizată o vizită de mediatizare la locul de 
Svishtov. În timpul evenimentului au fost furnizate implementare a proiectului ROBG-174, “Sănătatea 
informaţii privind Programul Interreg V-A România-ta contează! Modernizarea spitalelor din Zimnicea 
Bulgaria în contextul anului European al bolilor şi Svishtov”, finanţat în cadrul Programului Interreg 
rare, dar şi informaţii detaliate despre proiect, V-A România – Bulgaria. Proiectul a fost 
furnizate de cei doi parteneri ai proiectului. La implementat de către Unitatea Administrativ 
final, a fost vizitat Spitalul Multiprofil din Svishtov Teritorială – Oraşul Zimnicea, în calitate de 
”Dr. Dimitar Pavlovich”, unde au fost prezentate Beneficiar Lider şi Municipalitatea Svishtov, în 
ech ipamentele  ach iz i ţ ionate  de către  calitate de Beneficiar 2, având ca obiectiv principal 
Municipalitatea Svishtov.îmbunătăţirea eficienţei serviciilor de sănătate 

Pentru a afla mai multe informaţii despre 
În sprijinul beneficiarilor, pe parcursul anului 2019, Programul Interreg V-A România-Bulgaria, despre 
Secretariatul Comun din cadrul Biroului Regional evenimentele viitoare, dar şi despre proiectele 
pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru finanţate, vă invităm să accesaţi pagina de internet 
graniţa România – Bulgaria (BRCT Călăraşi) a www.interregrobg.eu.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA
Str.Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călăraşi, jud Călăraşi, Cod Fiscal 15559885

Tel 0242/316.764/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro

Rapoartele privind activitatea operatorului de 
apă ADI Ecoaqua, disponibile pe site-ul instituţiei

Pentru a fi la curent cu cele mai importante informaţii al operatorului, în functie de gradul de îndeplinire a 
despre modul în care a fost gestionat serviciul de apă şi obiectivelor anuale stabilite prin Scrisoarea de 
canalizare, în anul 2018 accesaţi site-ul ADI ECOAQUA aşteptări, obiective asumate de membrii Consiliului de 
www.adiecoaqua.ro/raportactivitate. Administraţie prin contractul de mandat;

 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua pune - Raportul de Activitate al Asociaţiei de Dezvoltare 
la dispoziţia publicului cele mai complete materiale Intercomunitare Ecoaqua este structurat pe două părţi: 
privind gestionarea serviciului, activitatea operatorului Activităţi derulate pentru exercitarea de către 
public ECOAQUA SA, precum şi a Asociaţiei: asociaţiea mandatului acordat de asociaţi 

(monitorizarea activităţii operatorului, 
- Raportul general de monitorizare al operatorului pe construirea sistemului comun GIS, exercitarea 
anul 2018 – raport care analizează întreaga activitate a atribuţiilor de autoritate tutelară, imagine şi 
operatorului regional, prin intermediul a mai multor comunicare) si Activităţi proprii de funcţionare 
categorii de indicatori ( de performanţă, performanţă (organizarea şedinţelor Consiliului Director şi 
garantaţi, statistici şi de monitorizare ). Indicatorii, în ale Adunării Generale a Asociaţiei, activitatea 
număr de 144, sunt evaluati comparativ pentru anii financiar – contabilă, activitate  juridică, 
2017, 2018, reuşind să surprindă majoritatea aspectelor procesul achiziţiei clădirii de birouri în care îşi are 
cantitative şi calitative ale activităţii operatorului sediul Asociaţia, activitatea de achizitii publice 
regional. Structura raportului permite analiza pe 2018, activitatea de resurse umane). 
fiecare localitate în care operează ECOAQUA S.A., 
existând posibilitatea obţinerii de rapoarte comparative 

Raportul de activitate cuprinde şi trei anexe, respectiv:pentru fiecare indicator;

- Raportul cenzorilor Asociaţiei pe anul 2018 – raport - Raportul Autorităţii Tutelare pe anul 2018 – raport în 
întocmit de comisia de cenzori prin care este analizată cadrul căruia sunt evidenţiate activităţile întreprinse de 
activitatea financiar contabilă, comisia concluzionând ADI ECOAQUA în calitate de autoritate tutelară. În plus 
că activitatea de contabilitate este ţinută corect şi la zi.este analizată activitatea Consilliului de Administraţie 

Şcoala de meserii autorizate Călăraşi 
deschide cursuri de: frizerie, coafura, 
manichiură-pedichiură, stilist, 
tehnician maseur, ospătar, bucătar, 
brutar, măcelar, constructor, 
stivuitorist (iscir), sudor, orice meserie.

Se oferă sprijin pentru angajare.

Minim 450 lei, fără taxă de înscriere.

Căutăm colaboratori, comision 
motivant.

Relaţii la 0751855929, 
cursuri_romania@yahoo.com

Şcoala Naţională de 
meserii autorizate 

organizează cursuri 
la Călăraşi
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Informaţii generale privind autoritatea  solicitantul trebuie să aibă activităţile din va angaja în scris să asigure contribuţia str. Bucureşti, nr.140A,  Judeţul Călăraşi. 
contractantă, în special denumirea, codul proiect incluse în documentele statutare; proprie pe parcursul derulării proiectului. Cererile de finanţare trimise prin orice 
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax  solicitanţii trebuie să aibă sediul (Declaraţia este cuprinsă în anexa A2 - alte mijloace (ex.fax.sau e-mail) vor fi 
şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de înregistrat în– MUNICIPIUL Călăraşi (să Cererea de finanţare) respinse.
contact: fie înregistrate ca organizaţii româneşti Solicitantul trebuie să prezinte un 

conform legii române); 7.  Regulamentul privind regimul exemplar original şi o copie a 
1. Autoritatea contractantă: Municipiul  fiecare solicitant trebuie să contribuie cu finanţărilor nerambursabile de la bugetul documentaţiei de solicitare.
Călăraşi prin Primăria municipiului minimum 10% din costurile eligibile local al Municipiului Călăraşi şi Documentaţia de solicitare se introduce 
Călăraşi, cu sediul în municipiul Călăraşi, totale ale proiectului; documentaţia de solicitare a finanţării într-un plic interior care va fi sigilat. 
str. Bucureşti, nr. 140A, cod fiscal  să fie direct responsabili de pregătirea şi nerambursabile, se pot obţine de la sediul Plicul interior trebuie să fie marcat cu 
4445370, nr. telefon/fax: 0242311031, e- managementul proiectului şi să nu Primăriei Municipiului Călăraşi, str. denumirea şi adresa solicitantului, pentru 
mail: office@primariacalarasi.ro. acţioneze ca un intermediar. Bucureşti, nr. 140A,  judeţul Călăraşi, cod a permite returnarea documentelor, fără a 
  (2) Potenţialii solicitanţi nu pot participa poştal 910058, Călăraşi, la Direcţia fi deschis, în cazul în care scrisoarea de 
2. Reglementări legale: la licitaţia deschisă dacă: tehnică/Direcţia economică, nr. înaintare/interes este declarată întârziată. 
Legea nr. 350/2005 privind regimul  sunt în stare de faliment sau pe cale de telefon/fax: 0242311031, e-mail: Plicul interior se introduce într-un plic 
finanţărilor nerambursabile din fonduri lichidare, au activităţile administrate de office@primariacalarasi.ro., începând cu exterior, marcat cu adresa Autorităţii 
publice alocate pentru activităţi nonprofit către tribunal, au început proceduri de data de 04.07.2019. Finanţatoare şi cu inscripţia „A NU SE 
de interes general, cu modificările şi aranjamente cu creditorii, au activitatea Informaţii suplimentare despre DESCHIDE ÎNAINTE DE  
completările ulterioare. suspendată sau sunt în orice situaţie programul de finanţare, procedura de DATA..........”.

analogă provenind dintr-o procedură completare şi depunere a documentelor 3. Procedura de atribuire se face pe baza În cazul în care plicul exterior nu este similară prevăzută în legislaţia şi pot fi solicitate în scris pe adresa de e-selecţiei publice de proiecte  conform art. marcat conform prevederilor de mai sus, reglementările în vigoare; mail: office@primariacalarasi.ro la 5 din Legea nr. 350/2005. Scopul este Autoritatea Finanţatoare nu îşi asumă  au suferit condamnări definitive şi/sau Direcţia tehnică/Direcţia economică nr. atribuirea contractului de finanţare nici o responsabilitate pentru rătăcirea irevocabile datorate unei conduite telefon/fax: 0242311031, cu cel puţin 6 nerambursabilă ,,Activităţi sportive şi de documentelor transmise.profesionale (ex: condamnare împotriva tineret ,, de la bugetul local al zile înainte de data-limită pentru 
9.Termenul-limită pentru înaintarea căreia nici un apel nu mai este posibil); Municipiului Călăraşi, în anul 2019. depunerea propunerilor de proiect 
solicitărilor de finanţare nerambursabilă  au suferit condamnări definitive şi/sau - Sportul de performanţă (divizie conform art.23 (2) din Legea 
este 29.07.2019, orele 16:00. Selecţia şi irevocabile pentru fraudă, corupţie, superioară, divizie medie, divizie nr.350/2005. evaluarea proiectelor va începe la data de implicare în organizaţii criminale sau inferioară, sport individual) -  30.07.2019, ora 13.00. orice alte activităţi ilegale în detrimentul valorificarea aptitudinilor individuale şi 8. Unde şi cum se depun cererile de 

intereselor financiare ale unor terţi; Notă: de echipă în cadrul competiţiilor pentru finanţare 
 sunt declaraţi a fi într-o situaţie de · Programul pentru acordarea ameliorarea rezultatelor sportive, Documentele de eligibilitate ale 
încălcare contractuală prin neîndeplinirea finanţărilor nerambursabile, valabil pe realizarea de recorduri sau obţinerea proiectului/Cererile de finanţare 
obligaţiilor provenind dintr-o procedură anul 2019, a fost publicat în Monitorul victoriei, cantonamente, nerambursabilă trebuie trimise în plic 
de achiziţii sau de altă finanţare Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 87 semicantonamente, concursuri şi sigilat, prin poştă recomandată, 
nerambursabilă din fondurile din 03.06.2019.întreceri sportive. Obiective: dezvoltarea mesagerie expresă sau înmânate personal 
autorităţilor finanţatoare. activităţii sportive pe plan local, naţional · Vor fi analizate doar proiectele depuse (aducătorului i se va elibera o confirmare 
Solicitanţii, respectiv partenerii (dacă sau internaţional, după caz; în termenul stabilit prin anunţul de de primire care să cuprindă numărul, sunt), trebuie să depună odată cu cererea - Sportul pentru toţi - organizarea de participare şi întocmite în conformitate data şi ora înregistrării la sediul de finanţare o declaraţie pe propria consfătuiri, schimburi de experienţă, gale cu documentaţia prevăzută în regulament Autorităţii Finanţatoare) la sediul răspundere că nu se încadrează în nici şi manifestări; practicarea sportului şi care au ca beneficiari locuitorii Autorităţii Finanţatoare: Registratura din una din situaţiile de la punctele de mai pentru sănătate, educaţie, recreere, ca MUNICIPIULUI Călăraşi.cadrul Primăriei municipiului Călăraşi, sus. parte integrantă a modului de viaţă, în 
Proiectele trebuie să vizeze grupuri vederea menţinerii sănătăţii individului şi 
ţintă numai din MUNICIPIUL societăţii; participarea la tabere de 
Călăraşi.    pregătire, susţinerea prin participarea la 

competiţiile judeţene, naţionale şi/sau 
6.Criteriile conform art.30 din Legea internţionale pentru dezvoltarea spiritului 
nr.350/2005 pe baza cărora se atribuie competiţional, atragerea cât mai multor 
contractul:tineri către mişcare, dezvoltarea 
A) PROGRAMUL MUNICIPAL comportamentală care favorizează 
PENTRU SUSŢINEREA ŞI orientarea către performanţa cotidiană şi 
PROMOVAREA SPORTULUI DE dezvoltare durabilă. Obiective: atragerea 
PERFORMANŢĂ în suma totala de populaţiei de toate vârstele în activităţi 
50 mii lei astfel:pentru sănătate şi recreere. 
Toate cererile selecţionate în urma trierii     
sunt supuse evaluării. La acordarea 4. Suma disponibilă pentru sprijinul 
punctajului vor fi considerate ca financiar acordat de autoritatea 
prioritare:finanţatoare este de mii lei.
ANEXA 1Grantul maxim acordat prin acest 

program este de cel mult 90% din totalul 
B) PROGRAMUL MUNICIPAL cheltuielilor eligibile ale proiectului. 
PENTRU SUSŢINEREA ŞI Diferenţa trebuie să fie asigurată din 
PROMOVAREA SPORTULUI  sursele proprii ale solicitantului, ale 
PENTRU TOŢI, în sumă totala de  partenerilor acestuia sau din alte surse. 
50 mii lei, astfel:Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu 
Toate cererile selecţionate în urma trierii un aport propriu de cel puţin 10% din 
sunt supuse evaluării. La acordarea costurile totale eligibile ale proiectului, 
punctajului vor fi considerate ca sumă ce va fi identificată în contul deschis 
prioritare:special pentru proiect. Contribuţia 
ANEXA 2financiară proprie a solicitantului se va 

verifica odată cu întocmirea raportului 
Proiectul sau proiectele stabilite ca fiind final al proiectului. Contribuţia în natură 
câştigătoare sunt cele care întrunesc nu este eligibilă. 
punctajul cel mai mare, rezultat din grila ATENŢIE! Gradul de implicare financiară 
de evaluare, fiind cele mai avantajoase a solicitantului este un criteriu de punctaj, 
din punct de vedere tehnico-financiar. cu cât contribuţia financiară proprie este 
Proiectul sau proiectele care nu întrunesc mai mare de 10%, cu atât punctajul 
punctajul minim de 60 de puncte, rezultat obţinut la evaluare va fi mai ridicat. 
din grila de evaluare, sunt respinse.  
Proiectele vor fi finanţate în ordinea 5. Eligibilitatea aplicanţilor 
descrescătoare a punctajului obţinut, în  (1) Pentru a fi eligibili la accesarea 
limitele fondurilor aprobate prin fondurilor nerambursabile, solicitanţii 
Programul anual. În cazul în care, vor trebuie să îndeplinească următoarele 
exista mai multe proiecte care întrunesc condiţii: 
acelaşi punctaj, dar nu vor exista resurse  să fie persoană fizică care să prezinte o 
financiare pentru finanţarea lor, criteriul formă de înregistrare, atestare sau 
avut în vedere la departajarea acestora va apartenenţă din punct de vedere 
fi reprezentat de data şi ora depunerii profesional, sau persoană juridică cu 
(înregistrării) cererii de finanţare la statut de asociaţie sau fundaţie constituită 
Autoritatea Finanţatoare.conform legii sau cult religios recunoscut 
Beneficiarul finanţării nerambursabile se de lege; 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI

ANUNŢ DE PARTICIPARE

ANEXA 1

ANEXA 2

ANUNŢ
Data: 12.07.2019

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul 
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia, str. Portului nr. 2A, 
Umane Regiunea Sud Muntenia organizează concurs în Călăraşi, Compartimentul Activităţi Suport, de luni până 
vederea ocupării, pe perioadă determinată (până la data joi între orele 08.00 şi 16.00 şi vineri între orele 08.00 şi 
de 31.12.2019), a unui număr de 19 posturi în afara 14.00, până la data de 26.07.2019. Rezultatul selecţiei 
organigramei, în cadrul proiectului cu titlul proiectul dosarelor va fi afişat pe site-ul şi la sediul OIR POSDRU 
„Îmbunătăţirea capacităţii OIR POSDRU Regiunea Sud Regiunea Sud Muntenia, cel târziu la data de 29.07.2019.
Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, 

Interviul va avea loc la sediul OIR POSDRU Regiunea Sud 
prin angajare de personal contractual în afara 

Muntenia, în datele de 05-06.08.2019 în funcţie de 
organigramei”, proiect cofinanţat din Fondul Social 

numărul de persoane admise.
European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-

Relaţii suplimentare privind actele necesare înscrierii, 2020.
condiţiile de participare şi bibliografia de concurs se pot Concursul constă în două probe succesive:
obţine la tel. 0242/314.048, 0242/314.042, persoană de 

a) Selecţia dosarelor de înscriere; contact Elena Ciuraru şi pe site-ul instituţiei: 
www.fsesudmuntenia.ro. b) Interviul.
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4445370, nr. telefon/fax: 0242311031, e- managementul proiectului şi să nu Primăriei Municipiului Călăraşi, str. denumirea şi adresa solicitantului, pentru 
mail: office@primariacalarasi.ro. acţioneze ca un intermediar. Bucureşti, nr. 140A,  judeţul Călăraşi, cod a permite returnarea documentelor, fără a 
  (2) Potenţialii solicitanţi nu pot participa poştal 910058, Călăraşi, la Direcţia fi deschis, în cazul în care scrisoarea de 
2. Reglementări legale: la licitaţia deschisă dacă: tehnică/Direcţia economică, nr. înaintare/interes este declarată întârziată. 
Legea nr. 350/2005 privind regimul  sunt în stare de faliment sau pe cale de telefon/fax: 0242311031, e-mail: Plicul interior se introduce într-un plic 
finanţărilor nerambursabile din fonduri lichidare, au activităţile administrate de office@primariacalarasi.ro., începând cu exterior, marcat cu adresa Autorităţii 
publice alocate pentru activităţi nonprofit către tribunal, au început proceduri de data de 04.07.2019. Finanţatoare şi cu inscripţia „A NU SE 
de interes general, cu modificările şi aranjamente cu creditorii, au activitatea Informaţii suplimentare despre DESCHIDE ÎNAINTE DE  
completările ulterioare. suspendată sau sunt în orice situaţie programul de finanţare, procedura de DATA..........”.

analogă provenind dintr-o procedură completare şi depunere a documentelor 3. Procedura de atribuire se face pe baza În cazul în care plicul exterior nu este similară prevăzută în legislaţia şi pot fi solicitate în scris pe adresa de e-selecţiei publice de proiecte  conform art. marcat conform prevederilor de mai sus, reglementările în vigoare; mail: office@primariacalarasi.ro la 5 din Legea nr. 350/2005. Scopul este Autoritatea Finanţatoare nu îşi asumă  au suferit condamnări definitive şi/sau Direcţia tehnică/Direcţia economică nr. atribuirea contractului de finanţare nici o responsabilitate pentru rătăcirea irevocabile datorate unei conduite telefon/fax: 0242311031, cu cel puţin 6 nerambursabilă ,,Activităţi sportive şi de documentelor transmise.profesionale (ex: condamnare împotriva tineret ,, de la bugetul local al zile înainte de data-limită pentru 
9.Termenul-limită pentru înaintarea căreia nici un apel nu mai este posibil); Municipiului Călăraşi, în anul 2019. depunerea propunerilor de proiect 
solicitărilor de finanţare nerambursabilă  au suferit condamnări definitive şi/sau - Sportul de performanţă (divizie conform art.23 (2) din Legea 
este 29.07.2019, orele 16:00. Selecţia şi irevocabile pentru fraudă, corupţie, superioară, divizie medie, divizie nr.350/2005. evaluarea proiectelor va începe la data de implicare în organizaţii criminale sau inferioară, sport individual) -  30.07.2019, ora 13.00. orice alte activităţi ilegale în detrimentul valorificarea aptitudinilor individuale şi 8. Unde şi cum se depun cererile de 

intereselor financiare ale unor terţi; Notă: de echipă în cadrul competiţiilor pentru finanţare 
 sunt declaraţi a fi într-o situaţie de · Programul pentru acordarea ameliorarea rezultatelor sportive, Documentele de eligibilitate ale 
încălcare contractuală prin neîndeplinirea finanţărilor nerambursabile, valabil pe realizarea de recorduri sau obţinerea proiectului/Cererile de finanţare 
obligaţiilor provenind dintr-o procedură anul 2019, a fost publicat în Monitorul victoriei, cantonamente, nerambursabilă trebuie trimise în plic 
de achiziţii sau de altă finanţare Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 87 semicantonamente, concursuri şi sigilat, prin poştă recomandată, 
nerambursabilă din fondurile din 03.06.2019.întreceri sportive. Obiective: dezvoltarea mesagerie expresă sau înmânate personal 
autorităţilor finanţatoare. activităţii sportive pe plan local, naţional · Vor fi analizate doar proiectele depuse (aducătorului i se va elibera o confirmare 
Solicitanţii, respectiv partenerii (dacă sau internaţional, după caz; în termenul stabilit prin anunţul de de primire care să cuprindă numărul, sunt), trebuie să depună odată cu cererea - Sportul pentru toţi - organizarea de participare şi întocmite în conformitate data şi ora înregistrării la sediul de finanţare o declaraţie pe propria consfătuiri, schimburi de experienţă, gale cu documentaţia prevăzută în regulament Autorităţii Finanţatoare) la sediul răspundere că nu se încadrează în nici şi manifestări; practicarea sportului şi care au ca beneficiari locuitorii Autorităţii Finanţatoare: Registratura din una din situaţiile de la punctele de mai pentru sănătate, educaţie, recreere, ca MUNICIPIULUI Călăraşi.cadrul Primăriei municipiului Călăraşi, sus. parte integrantă a modului de viaţă, în 
Proiectele trebuie să vizeze grupuri vederea menţinerii sănătăţii individului şi 
ţintă numai din MUNICIPIUL societăţii; participarea la tabere de 
Călăraşi.    pregătire, susţinerea prin participarea la 

competiţiile judeţene, naţionale şi/sau 
6.Criteriile conform art.30 din Legea internţionale pentru dezvoltarea spiritului 
nr.350/2005 pe baza cărora se atribuie competiţional, atragerea cât mai multor 
contractul:tineri către mişcare, dezvoltarea 
A) PROGRAMUL MUNICIPAL comportamentală care favorizează 
PENTRU SUSŢINEREA ŞI orientarea către performanţa cotidiană şi 
PROMOVAREA SPORTULUI DE dezvoltare durabilă. Obiective: atragerea 
PERFORMANŢĂ în suma totala de populaţiei de toate vârstele în activităţi 
50 mii lei astfel:pentru sănătate şi recreere. 
Toate cererile selecţionate în urma trierii     
sunt supuse evaluării. La acordarea 4. Suma disponibilă pentru sprijinul 
punctajului vor fi considerate ca financiar acordat de autoritatea 
prioritare:finanţatoare este de mii lei.
ANEXA 1Grantul maxim acordat prin acest 

program este de cel mult 90% din totalul 
B) PROGRAMUL MUNICIPAL cheltuielilor eligibile ale proiectului. 
PENTRU SUSŢINEREA ŞI Diferenţa trebuie să fie asigurată din 
PROMOVAREA SPORTULUI  sursele proprii ale solicitantului, ale 
PENTRU TOŢI, în sumă totala de  partenerilor acestuia sau din alte surse. 
50 mii lei, astfel:Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu 
Toate cererile selecţionate în urma trierii un aport propriu de cel puţin 10% din 
sunt supuse evaluării. La acordarea costurile totale eligibile ale proiectului, 
punctajului vor fi considerate ca sumă ce va fi identificată în contul deschis 
prioritare:special pentru proiect. Contribuţia 
ANEXA 2financiară proprie a solicitantului se va 

verifica odată cu întocmirea raportului 
Proiectul sau proiectele stabilite ca fiind final al proiectului. Contribuţia în natură 
câştigătoare sunt cele care întrunesc nu este eligibilă. 
punctajul cel mai mare, rezultat din grila ATENŢIE! Gradul de implicare financiară 
de evaluare, fiind cele mai avantajoase a solicitantului este un criteriu de punctaj, 
din punct de vedere tehnico-financiar. cu cât contribuţia financiară proprie este 
Proiectul sau proiectele care nu întrunesc mai mare de 10%, cu atât punctajul 
punctajul minim de 60 de puncte, rezultat obţinut la evaluare va fi mai ridicat. 
din grila de evaluare, sunt respinse.  
Proiectele vor fi finanţate în ordinea 5. Eligibilitatea aplicanţilor 
descrescătoare a punctajului obţinut, în  (1) Pentru a fi eligibili la accesarea 
limitele fondurilor aprobate prin fondurilor nerambursabile, solicitanţii 
Programul anual. În cazul în care, vor trebuie să îndeplinească următoarele 
exista mai multe proiecte care întrunesc condiţii: 
acelaşi punctaj, dar nu vor exista resurse  să fie persoană fizică care să prezinte o 
financiare pentru finanţarea lor, criteriul formă de înregistrare, atestare sau 
avut în vedere la departajarea acestora va apartenenţă din punct de vedere 
fi reprezentat de data şi ora depunerii profesional, sau persoană juridică cu 
(înregistrării) cererii de finanţare la statut de asociaţie sau fundaţie constituită 
Autoritatea Finanţatoare.conform legii sau cult religios recunoscut 
Beneficiarul finanţării nerambursabile se de lege; 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI

ANUNŢ DE PARTICIPARE

ANEXA 1

ANEXA 2

ANUNŢ
Data: 12.07.2019

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul 
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia, str. Portului nr. 2A, 
Umane Regiunea Sud Muntenia organizează concurs în Călăraşi, Compartimentul Activităţi Suport, de luni până 
vederea ocupării, pe perioadă determinată (până la data joi între orele 08.00 şi 16.00 şi vineri între orele 08.00 şi 
de 31.12.2019), a unui număr de 19 posturi în afara 14.00, până la data de 26.07.2019. Rezultatul selecţiei 
organigramei, în cadrul proiectului cu titlul proiectul dosarelor va fi afişat pe site-ul şi la sediul OIR POSDRU 
„Îmbunătăţirea capacităţii OIR POSDRU Regiunea Sud Regiunea Sud Muntenia, cel târziu la data de 29.07.2019.
Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, 

Interviul va avea loc la sediul OIR POSDRU Regiunea Sud 
prin angajare de personal contractual în afara 

Muntenia, în datele de 05-06.08.2019 în funcţie de 
organigramei”, proiect cofinanţat din Fondul Social 

numărul de persoane admise.
European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-

Relaţii suplimentare privind actele necesare înscrierii, 2020.
condiţiile de participare şi bibliografia de concurs se pot Concursul constă în două probe succesive:
obţine la tel. 0242/314.048, 0242/314.042, persoană de 

a) Selecţia dosarelor de înscriere; contact Elena Ciuraru şi pe site-ul instituţiei: 
www.fsesudmuntenia.ro. b) Interviul.



...afli ce se-ntâmplă12 19 - 25 iulie 2019Publicitate

Pasagerii şi bicicliştii au gratuitate!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi

Trecere Chiciu - Ostrov
Ferry-boat-urile  şi „5 Călăraşi” „Sălcuţa”

Relaţii la telefon 0734.99.00.11

O cursă dus: 

12 
minute!

Zilnic între orele 05.00-24.00, din 30 în 30 de minute 
“la fix” ºi “la ºi jumãtate”

Tarif autoturisme . Autoturismele cu numere 
de  (Silistra) beneficiază de 

8 euro/35 lei
CL, CT şi CC reducere de 50%

Evenimente de informare pentru beneficiari 
ai Programului Interreg V-A România – Bulgaria

www.interregrobg.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
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