Premiera teatrala la Cernavoda
Primaria orasului Cernavoda si Fantasia International va invita la premiera teatrala
Dragoste si nabadai comedie intr-un act de Rene Marc Guedj
Casa de cultura Cernavoda, Vineri 17 decembrie orele 18.00 si Sambata 18 decembrie, orele 18.00.
Dragoste și năbădăi este o spumoasă comedie franțuzească ce relatează cronica savuroasă a
tribulațiilor sentimentale ale unui cuplu tânăr ce își caută drumul spre fericire pe cărările rătăcite uneori, luminoase alteori, comice aproape întotdeauna - ale nesfârșitelor chinuri ale
dragostei.
Ei se acuză cu vehemență reciproc, își urlă cu voluptate nemulțumirea adunată în cei câțiva ani
de conviețuire, sfâșiindu-se unul pe celălalt pentru a putea mai apoi să se reconcilieze la lumina
caldă împăcărilor dintâi.
Traducerea, adaptarea si regia spectacolului apartin lui Bogdan Dragulescu.
Spectacolul ii are protagonisti pe doi tineri actori Roxana Angheloiu si Bogdan Burduf.
Pretul biletului este de 10 lei. Elevii, studentii si pensionarii beneficiaza de reducere de 50%.
Biletele se gasesc la Biblioteca oraseneasca.
Piesa de teatru a fost prezentata si in limba franceza, saptamana trecuta la Targul de Craciun
organizat in localitatea Saint Sebastien sur Loire din Franta.

Mos Craciun a sosit la Cernavoda
Primaria orasului Cernavoda organizeaza in aceasta saptamana mai multe evenimente pentru copiii
si tinerii din oras. A devenit deja o traditie ca in fiecare an, in preajma Craciunului, Primaria sa
invite copiii la spectacole iar Mos Craciun sa le ofere cadouri cu dulciuri.
Trupele de teatru si dans din cadrul Casei de Cultura ID Chirescu au pregatit spectacolul Poveste
de Craciun pe care il prezinta zilnic copiilor in sala Casei de cultura. La sfarsitul spectacolului,
Mos Craciun le ofera pachete copiilor. 4600 de cadouri au fost pregatite pentru copiii din
gradinite, scoli si licee, copiii proveniti din familii defavorizate, copiii cu handicap si copiii
abandonati. Cadouri primesc si copiii si tinerii care participa la activatile culturale ale Casei de
cultura si cei care joaca in echipele Clubului sportiv Axiopolis din localitate.
Primaria a mai pregatit cu ocazia sarbatorilor de Craciun 800 de pachete constand in produse
alimentare, persoanelor si familiilor defavorizate din oras.
Evenimente culturale la sfarsit de an

Primaria orasului a pregatit pentru sfarsitul de an mai multe spectacole la care ii invita pe locuitorii
orasului, iubitori de teatru si muzica.
Vineri 17 decembrie si sambata 18 decembrie, orele 18.00 se va juca in premiera la Cernavoda,
piesa de teatru Dragoste si nabadai, comedie intr-un act de Rene Marc Guedj.
Dragoste și năbădăi este o spumoasă comedie franțuzească ce relatează cu nesaț cronica
savuroasă a tribulațiilor sentimentale ale unui cuplu tânăr ce își caută drumul spre fericire pe
cărările - rătăcite uneori, luminoase alteori, comice aproape întotdeauna - ale nesfârșitelor
chinuri ale dragostei. Ei se acuză cu vehemență reciproc, își urlă cu voluptate nemulțumirea
adunată în cei câțiva ani de conviețuire, sfâșiindu-se unul pe celălalt pentru a putea mai apoi să
se reconcilieze la lumina caldă a sfâșiindu-se unul pe celălalt pentru a putea mai apoi să se
reconcilieze la lumina caldă a împăcărilor dintâi.
Traducerea, adaptarea si regia spectacolului apartin lui Bogdan Dragulescu. Spectacolul ii are
protagonisti pe doi tineri actori Roxana Angheloiu si Bogdan Burduf.
 Festival international de muzica corala ID Chirescu la Cernavoda
Sambata 4 decembrie incepe la Cernavoda cea de a XXIX-a editie a Festivalului de
muzica corala ID Chirescu. Festival cu traditie in muzica corala romaneasca, reuneste
anul acesta 10 ansambluri corale din tara si strainatate. Evenimentul este asteptat cu
nerabdare si de locuitorii Cernavodei dar si de iubitorii de muzica corala din tara. Ca de
in fiecare an festivalul se desfasoara in doua locuri, sambata 4 decembrie se va desfasura
in sala Casei de Cultura ID Chirescu iar duminica 5 decembrie la Biserica Sfintii Imparati
Constantin si Elena si este structurat pe două sectiuni, laica si religioasa. Juriul
festivalului este compus din personalitati ale muzicii corale romanesti, membri ai Uniunii
Compozitorilor si Muzicologilor din Romania, dirijori, redactori muzicali ai sectiunilor
de muzica corala. Repertoriul festivalului este compus dinstrainatate care vor interpreta
melodii romanesti si straine, colinde si piese religioase.
Programul festivalului este urmatorul :
Sambata 4 decembrie, orele 16.00 - Sectiunea laica - Casa de Cultura ID Chirescu
 Corul CAMERATA - Centrul de Creatie Braila
 Corala barbateasca CUVANT BUN – Arhiepiscopia Tomisului Constanta
 Grupul vocal SPOMIN – Krsko – Slovenia
 Corala BEL CANTO – Arhiepiscopia Tomisului Constanta
 Corul PREOT ION IONESCU – Casa de Cultura Topoloveni
 6. Corul ID CHIRESCU - Cernavoda
Duminica 5 decembrie, orele 16.00 – Sectiunea religioasa – Biserica Sf. Imparati
Constantin si Elena
 Corala bizantina SFANTUL IERARH VASILE CEL MARE – Arhiepiscopia
Tomisului
 Corala bărbătească HARISMA a Protoieriei Slobozia








Grupul vocal SPOMIN – Krsko – Slovenia
Corala barbateasca CUVANT BUN – Arhiepiscopia Tomisului Constanta
Corul DD BOTEZ – Bucuresti
Corala BEL CANTO – Arhiepiscopia Tomisului Constanta
Corul ID CHIRESCU - Cernavoda
Corala barbateasca TEODOXA - Arhiepiscopia Tomisului

Festivalul de muzica corala ID Chirescu are ca scop omagierea marelui maestru al
muzicii corale romanesti si promovarea dragostei pentru frumos, pentru arta muzicala
corala romaneasca si universala.

 Sedinta Consiliului local Cernavoda

Primarul orasului Cernavoda Mariana Mircea a convocat consilierii locali luni 29 noiembrie in
sedinta ordinara a acestei luni. Pe ordinea de zi se afla mai multe proiecte de hotarari de interes
pentru comunitate.
Unul dintre proiecte este aprobarea listei cu ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de
locuinta si de repartizare a locuintelor construite prin ANL. Blocul ANL nou construit se afla pe
strada Pinilor in orasul Cernavoda, are regimul de inaltime P + 3 + M, este alcatuit din doua
tronsoane si are 40 de unitati locative, 30 apartamente cu 1 camera si 10 apartamente cu 2 camere.
Din cele 688 de cereri si dosare depuse, doar 96 au intrunit conditiile impuse prin lege. Acestea
au fost analizate de catre comisia constituita in acest sens care a stabilit punctajele.
Un alt proiect de hotarare este aprobarea documentatiei de licitatie pentru concesionarea de
terenuri aflate in proprietatea privata a unitatii administrativ teritoriale Cernavoda pentru
constructia de locuinte proprietate personala si anexe gospodaresti. Documentatia de licitatie
contine caiet de sracini, declaratii ale solicitantilor, studiu de fezabilitate, contract de concesiune,
plan de situatie. Avand in vedere solicitarile primite, Primaria orasului a identificat loturi libere ce
pot fi concesionate in vederea construirii de locuinte proprietate personala.
Aprobarea studiului de fezabilitate privind proiectul Circuite secundare si punctele termice
aferente extinderii retelei de termoficare este un alt proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a
sedintei. Sistemul centralizat asigura in prezent alimentarea consumatorilor casnici care locuiesc la
blocuri si intr-o foarte mica masura la case individuale. In ultimii 2 ani, Primaria a extins reteaua
de termoficare, astfel numarul consumatorilor care locuiesc la case este in continua crestere ceea
ce implica si realizarea de noi puncte termice care sa alimenteze acesti consumatori. Obiectul
prezentului studiu de fezabilitate il constituie realizarea a 4 puncte termice noi PT 7, PT 35, PT 43,
PT 46 cat si a retelelor de distributie aferente. Punctele termice vor furniza energie termica sub
forma de apa calda pentru incalzire si apa calda de consum consumatorilor situati in zonele Dealul
Sofia, Seimeni Nord, Str. Viorelelor, Victoriei – Indiguirii.

Proiectul prin care se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2011 va fi de asemenea pe
ordinea de zi a sedintei din aceasta dupa amiaza. Acestea au fost stabilite avand in vedere
prevederile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, HG 44/2004 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a Legii 571/2003, OUG 59/2010 privind unele masuri de largire a bazei
de impozitare, precum si de majorare a unor impozite.

 Festival international de muzica corala ID Chirescu la Cernavoda
Primaria orasului Cernavoda organizeaza in perioada 4-5 decembrie 2010, cea de a
XXIX-a editie a Festivalului de muzica corala ID Chirescu. Festivalul este structurat pe
două sectiuni, laica si religioasa si are ca scop omagierea marelui maestru al muzicii
corale romanesti si promovarea dragostei pentru frumos, pentru arta muzicala corala
romaneasca si universala.
Spectacolele vor avea loc in doua locatii diferite. Sectiunea laica care se va desfasura
sambata 4 decembrie se va desfasura in sala Casei de Cultura ID Chirescu iar sectiunea
religioasa de duminica 5 decembrie va fi gazduita de Biserica Sfintii Imparati Constantin
si Elena. Juriul festivalului este compus din personalitati ale muzicii corale romanesti,
memebri ai Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din Romania, dirijori, redactori
muzicali ai sectiunilor de muzica corala. Anul acesta vor participa 10 ansambluri corale
din tara si strainatate care vor interpreta melodii din repertoriul romanesc si international,
colinde si piese religioase dar si melodii din repertoriul compozitorului ID Chirescu.
Programul festivalului este urmatorul :
Sambata 4 decembrie, orele 16.00 - Sectiunea laica - Casa de Cultura ID Chirescu







Corul CAMERATA - Centrul de Creatie Braila
Corala barbateasca CUVANT BUN – Arhiepiscopia Tomisului Constanta
Grupul vocal SPOMIN – Krsko – Slovenia
Corala BEL CANTO – Arhiepiscopia Tomisului Constanta
Corul PREOT ION IONESCU – Casa de Cultura Topoloveni
6. Corul ID CHIRESCU - Cernavoda

Duminica 5 decembrie, orele 16.00 – Sectiunea religioasa – Biserica Sf. Imparati
Constantin si Elena
 Corala bizantina SFANTUL IERARH VASILE CEL MARE – Arhiepiscopia
Tomisului
 Corala bărbătească HARISMA a Protoieriei Slobozia
 Grupul vocal SPOMIN – Krsko – Slovenia
 Corala barbateasca CUVANT BUN – Arhiepiscopia Tomisului Constanta






Corul DD BOTEZ – Bucuresti
Corala BEL CANTO – Arhiepiscopia Tomisului Constanta
Corul ID CHIRESCU - Cernavoda
Corala barbateasca TEODOXA - Arhiepiscopia Tomisului

Sunt mândru că sunt ROMÂN ! Sunt mândru că sunt CERNAVODEAN !

Primaria orasului Cernavoda lanseaza concursul cu premii avand tema
Sunt mândru că sunt ROMÂN ! Sunt mândru că sunt CERNAVODEAN !
In concurs se poate inscrie orice locuitor al orasului Cernavoda, indiferent de varsta.
Pentru exprimarea sentimentelor ce fac obiectul temei concursului, concurentii vor alege
una din urmatoarele forme artistice: poezie, proza scurta, pictura, fotografie.
Concursul este lansat cu ocazia apropierii zilei nationale a Romaniei si urmareste
incurajarea, sustinerea si promovarea talentelor din oras, manifestate prin diverse creatii
artistice.
Criteriile ce vor fi avute in vedere in cadrul jurizarii sunt creativitatea, compozitia,
calitatea tehnica si estetica.
Reprezentantii juriului vor puncta individual cu note intre 1 si 10 fiecare creatie. Nota
finala va fi media aritmetica a tuturor notelor individuale acordate de membrii juriului.
Premiile concursului sunt urmatoarele: Premiul I – 400 lei, Premiul II – 300 lei, Premiul
III – 200 lei. Se vor acorda diplome de participare concurentii care nu au obtinut nici un
premiu.
Participantii isi pot depune creatiile in plic inchis pana miercuri 30 noiembrie, orele
12.00, la sediul Primariei orasului Cernavoda.

Anuntarea castigatorilor si acordarea premiilor si diplomelor se va face miercuri 1
Decembrie de Ziua Nationala a Romaniei, in holul Primariei orasului Cernavoda .

 Proiecte de dezvoltare pentru Cernavoda
Strategia de dezvoltare a orasului Cernavoda prevede dezvoltarea orasului din punct de vedere
economic, social şi cultural. Conducerea Primăriei Cernavoda si-a stabilit unele obiective, pentru

realizarea acestora lucrand cu serviciile si directiile subordonate si colaborand cu institutiile
locale si centrale pentru accesarea de proiecte cu finantare.
Intretinerea si modernizarea infrastructurii tehnico – edilitare, asigurarea serviciilor de
gospodarire a localitatii, dezvoltarea economică şi încurajarea mediului de afaceri; îmbunătăţirea
standardului de viaţă şi instituirea de măsuri de protecţie socială reale; transparenţa procesului
decizional, implicarea cetăţenilor, a societăţii civile în procesul de luare a deciziilo r; protecţia
mediului înconjurător şi reducerea gradului de poluare sunt o parte dintre obiectivele
administratiei de la Cernavoda.
Intretinerea si modernizarea infrastructurii tehnico – edilitare este un obiectiv important pentru
dezvoltarea orasului. Orasul Cernavoda este beneficiarul unor proiecte de acest gen cu
finantare.nerambursabila. Unul dintre proiecte care se deruleaza in aceasta perioada este
Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa in orasul Cernavoda , implementat
prin Compania Nationala de Investitii. Proiectul prevede reabilitarea sistemelor de alimentare cu
apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate. Lucrarile ce
vor fi realizate sunt inlocuirea retelei de canalizare menajera din strada Dacia cu o noua retea in
vederea preluarii apelor menajere, retele de canalizare in 2 cartiere cu locuinte noi si devierea
conductei de aductiune apa potabila in lungime de 829 m pe podul Sf. Maria. Investitia in valoare de
aproximativ 3.500.000 de euro este suportata in procent de 78% de catre Compania Nationala de
Investitii ( CNI ) iar restul de la bugetul local.
Reabilitare retelei de canalizare si infiintarea unui punct medical comunitar in colonia Columbia –
zona Prund este un alt proiect derulat in orasul Cernavoda. Proiectul are ca obiectiv imbunatatirea
conditiilor de trai ale populatiei de etnie roma din cartierul Columbia prin imbunatatirea infrastructurii
de canalizare, cresterea nivelului de informare privind educatia pentru sanatate prin derularea de
campanii de promovare si ingrijire a sanatatii si amenajarea unui punct medical comunitar. Proiectul
are valoarea de 119.728 euro din care partea de confintare a Primariei Cernavoda este de 12.288 euro.
Alimentarea cu energie electrioca de joasa tensiune zona lotizare Cartier ID Chirescu este
un alt proiect important in dezvoltarea orasului care prevede lucrari de alimentare cu energie
electrica de joasa tensiune, iluminat public si casnic pentru o parte din cartierul ID Chirescu,
un cartier nou de locuinte situat in zona de NE a intravilanului localitatii intre strazile ID
Chirescu, Vulturului, Pelicanului.
Se impune proiectarea si executia unor retele electrice de joasa si medie tensiune in vederea
alimentarii consumatorilor casnici si realizarea iluminatului public stradal aferent strazilor ID
Chirescu si Corbului din zona de lotizari a cartierului ID Chirescu.
Protecţia mediului înconjurător este de asemenea un obiectiv important. Primaria a
intocmit mai multe proiecte in acest sens ce au fost depuse spre finantare inca de anul
trecut. Acestea sunt Reconstructia ecologica si impadurirea terenurilor degradate ori
improprii folosintelor agricole aflate in proprietatea Primariei Cernavoda, in suprafata
de 68 ha si Infiintare si amenajare Parc Sofia prin Programul de imbunatatire a calitatii
mediului.

Alte proiecte in derulare ale administratiei locale in care urmaresc dezvoltarea
economica a orasului si imbunatatirea standardului de viata sunt construirea unui ca rtier
de locuinte cu cca 200 de apartamente si garsoniere, reabilitarea centrului orasului,
infiintarea unui port turistic, construirea unui Centru de management pentru situatii de
urgenta.

 Plantatii forestiere la Cernavoda

Primaria orasului Cernavoda a demarat actiunea privind plantarea de material pomicol in
anumite zone ale orasului. Actiunea face parte din Programul Consiliului Judetean
Constanta de infiintare plantatii forestiere in mai multe zone ale judetului.
Primaria Cernavoda a ales sa infiinteze plantatii forestiere pe o suprafata de 10, 5 ha
unde se vor planta 52.500 puieti de salcam, in diferite zone ale orasului.
Au fost identificate zone unde se impunea plantarea de material verde. Acestea sunt zona
Sere – o zona unde se va construi un cartier cu cca. 200 de locuinte, zona Canalului
navigabil, zona de extravilan sud a orasului, in vecinatatea Cimitirului ortodox si zona
taluzuri din cartierul Columbia un cartier cu blocuri de locuinte.
Actiunile de primire si plantare a puietilor se va face etapizat pana la sfarsitul anului iar
pregatirea terenurilor, plantarea si intretinerea se va face de Primaria orasului prin
serviciile de specialitate.
Prima actiune de plantare a puietilor a avut loc sambata 20 noiembrie, pe str. Victoriei in
zona Cimitirului ortodox, unde s-au plantat cca 250 puieti. s-au plantat pana astzi 10.000
puiet in zona cimitir si sere. se asteapta celalalt transport de 20.000 puieti. terenul este
pregatit mai sus de statia de transfer. – 2,5 ha.
pe langa angajatii serviciului de gospodarire

Persoanele care doresc sa participe voluntar la aceasta actiune sunt asteptate incepand cu
ora 9.00, sa contribuie la infrumusetarea edilitara a orasului. Cei ce au pe acasa
instrumente de lucru ( cazma, lopata) sunt rugate sa le aiba cu ei.

 Sedinta trimestriala AOR

Primarul orasului Cernavoda Mariana Mircea va participa in perioada 12 -13 noiembrie la
intalnirea trimestriala a Consiliului Director al Asociatiei Oraselor din Romania, care se
va desfasura la Seini in judetul Maramures.
Pe langa problemele oragnizatorice care se vor dezbate in cadrul intalnirii, pe ordinea de
zi se mai afla puncte ce privesc cadrul legislativ al admistratiei publice locale din
Romania.
Se vor dezbate probleme privind stadiul implementarii proiectului
Dezvoltarea capacitatii de actiune a Asociatiei Oraselor din Romania prin imbunatatirea
eficacitatii organizationale proprii si a membrilor, programului Respect – privind
discriminarea de gen, proiectelor promovate de Ministerul Administratiei si Internelor –
Strategii de dezvoltare pentru orase si Baza de date pentru APL.

Vor mai fi dezbatute problemele administratiei publice locale si se va stabili pozitia
AOR fata de situatia din administratia locala si salarizarea primarului.

 Claudiu Baluta din Constanta a castigat Trofeul Steaua Dunarii –
Cernavoda 2010
Duminica seara in sala Casei de Cultura ID Chirescu din Cernavoda a avut loc gala celei
de a treia editii a Festivalului de muzica usoara pentru copii si tineret Steaua Dunarii,
festival organizat de Primaria si Consiliul local Cernavoda. Si anul acesta in cursa pentru
obtinerea trofeului Steaua Dunarii s-au inscris concurenti talentati din intreaga tara,
premiati la diferite concursuri si festivaluri din tara si strainatate. 33 de copii si tineri din
Bucuresti, Craiova, Timisoara, Constanta, Calarasi, Navodari, Orsova, Slobozia, Braila,
Mangalia, Silistra si Cernavoda au urcat pe scena interpretand melodii din repertoriul
romanesc si international.
Juriul a fost alcatuit din compozitori, redactori si producatori de emisiuni muzicale. Am
avut placerea de a ii avea la jurizarea festivalului pe compozitorul Viorel Gavrila,
producatorul de emisiuni al B!TV Lamaita Melu, redactorul Radio Constanta Liviu
Predescu, interpretul de muzica usoara Aurelian Temisan.
S-a dovedit ca toti concurentii sunt talentati de aceea lupta pentru castigarea trofeului a
fost destul de stransa.
Premiile acordate au fost urmatoarele:
La Grupa de varsta 6- 9 ani premiile au fost oferite de redactorul muzical Liviu
Predescu
Premiul Radio Constanta – Denisa Stefan Luncan – Navodari
Premiul III in valoare de 400 lei – Madalina Constantinescu – Constanta in
Premiul II in valoare de 300 lei – Catalina Ionela Tudorache – Calarasi
Premiul I in valoare de 200 lei – Gabriela Yordanova – Silistra – Bulgaria
La Grupa de varsta 10 – 13 ani premiile au fost oferite de Aurelian Temisan
Premiul pentru debut acordat de B1TV – Delia Andreea Marinciu – Cernavoda

Premiul Aurelian Temisan – Andreea Dragu – Constanta
Premiul III in valoare de 400 lei – Denisa Parvu – Calarasi
Premiul II in valoare de 300 lei – Bianca Nita – Constanta
Premiul I in valoare de 200 lei – Elena Marinela Zlatov – Medgidia
La Grupa de varsta 14 – 18 ani premiile au fost acordate de Viorel Gavrila
Premiul B1TV – Serban Alina – Cernavoda
Premiul acordat de SC AC&DC Media Studio – Florina Iolanda Ulmeteanu – Constanta
Premiul III in valoare de 400 lei – Eliza Nirlu – Constanta
Premiul II in valoare de 300 lei – Ruxandra Dragomir - Calarasi
Premiul I in valoare de 400 lei – Florina Iolanda Ulmeteanu – Constanta

Trofeul Steaua Dunarii 2010 a fost acordat de primarul orasului Cernavoda Mariana
Mircea si a fost castigat de Claudiu Alexandru Baluta in varsta de 13 ani Constanta.
Claudiu a participat si anul trecut la festivalul Steaua Dunarii. El a interpretat melodiile
Cat de frumoasa esti si Because we belive.
Claudiu este este elev in clasa a VII-a la Colegiul National de Arte Regina Maria din
Constanta si se pregateste cu profesoara Laura Dumitru. A participat la numeroase
concursuri si festivaluri de la care a plecat intotdeaua cu premii. Printre acestea au fost
premiul II la Cerbul de Aur Junior 2010, Music for kids – Iasi 2010, premiul I la
Ursuletul de aur – Baia Mare 2010. A obtinut un premiu special pentru calitati vocale de
exceptie acordat de compozitorul Claudiu Bulete la Festivalul Ghiocelul de argint de la
Barlad 2009.
Claudiu este un copil cu rezultate foarte bune si la scoala, iubeste animalele iar in timpul
liber ii place sa isi ajute mama la gatit in special la pregatirea prajiturilor. Este un tanar a
carui sensibilitate se simte cel mai bine in caldura vocii.

Festivalul de muzica usoara Steaua Dunarii de la Cernavoda isi propune sa promoveze
muzica usoara de calitate, fiind o scena pentru descoperirea si afirmarea copiilor si
tinerilor talentati. Dincolo de spectaculosul muzical, acest festival reuneste concurenti
veniti din mai multe colturi ale tarii si din strainatate intre care se leaga prietenii ( anul
trecut am avut din Rep. Moldova si Bulgaria, anul acesta doar din Bulgaria), care traiesc
clipe de neuitat, emotii in speranta castigarii unui premiu sau a trofeului. Este o
oportunitate pentru copiii si tinerii care doresc sa-si faca o cariera muzicala, pentru unii
dintre ei este ocazia de a urca pentru prima oara pe o scena in fata juriului si a
spectatorilor. In cazul festivalului Steaua Dunarii si in fata telespectatorilor din intreaga
tara, avand in vedere ca partenerul media al festivalului este B1tv care va transmite
inregistrarea acestui festival.

Am dorit sa avem continuitate, de aceea primaria a facut eforturi sa organizeze si anul
acesta festivalul Steaua Dunarii si speram ca am adus bucurie in randul copiilor si

tinerilor care au urcat pe scena dar si in randul cernavodenilor, pentru ca s-a dovedit a fi
un eveniment cultural deosebit de care nu au parte multe orase din tara.
In festival au mai evoluat trupele de dans modern din Cernavoda si Hirsova,
castigatoarele de anul trecut ale Festivalului steaua Dunarii Roxana Gheorghe din
Cernavoda si Ioana Gherghina din Bucuresti. Un spectacol de exceptie a fost oferit de
Aurelian Temisan care a sustinut un recital reusind sa ridice sala in picioare.

Strategia de dezvoltare a orasului

Strategia de dezvoltare a orasului Cernavoda promoveaza posibilitatile de valorificare a
terenurilor din diferite zone ale localitatii, propunandu-se reorganizarea, remodelarea si
directionarea functionala a acestora, pentru crearea de conditii de trai civilizate pentru
locuitori. Unul dintre obiective este asigurarea conditiilor pentru constructia de locuinte.
In acest sens in zona de NE a orasului a fost parcelat un teren pentru 66 de loturi de
locuinte in suprafata medie de 450 mp, denumit cartier ID Chirescu.

In aceasta perioada, Primaria orasului Cernavoda a demarat actiunea privind proiectarea
si executia pentru lucrarea de alimentare cu energie electrica de joasa tensiune, iluminat
public si casnic pentru o parte din cartierul ID Chirescu. Acesta este un cartier nou de
locuinte situat in zona de NE a intravilanului localitatii intre strazile ID Chirescu,
Vulturului, Pelicanului.
Se impune proiectarea si executia unor retele electrice de joasa si medie tensiune in
vederea alimentarii consumatorilor casnici si realizarea iluminatului public stradal aferent
strazilor ID Chirescu si Corbului din zona de lotizari a cartierului ID Chirescu.
Zona propusa prezinta 36 de loturi, regim de inaltime P si P+1, populatie estimata 108
locuitori iar lungimea strazilor ce trebuie iluminate este de 546 m. In zona sunt asigurate
utilitatile. Iluminatul public stradal va fi realizat cu corpuri de iluminat prevazute cu
lampi cu vapori de sodiu de 70W, ce asigura o economie de energie electrica, precum si
integrarea in caracteristica de culoare specifica iluminatului public stradal din orasul
Cernavoda. Se vor executa linii electrice aeriene si subterane de medie si joasa tensiune,
posturi de transformare de distributie, bransamente aeriene si subterane.
La elaborarea documentatiei pentru ofertare s-a tinut cont de prevederile temei de
proiectare si de prevederile HGR28/2008. Anuntul se afla pe SEAP iar data limita pentru
depunerea ofertelor este 12 noiembrie.

 Steaua Dunarii Cernavoda la cea de a treia editie

Festivalul de muzica usoara pentru copii si tineret Steaua Dunarii a ajuns la cea de a
treia editie si se desfasoara la Cernavoda sambata 6 noiembrie si duminica 7 noiembrie.
Festivalul este organizat de Primaria si Consiliul local Cernavoda si este structurat pe trei
categorii de varsta: 6 - 9 ani, 10 – 13 ani, 14 - 18 ani. Si anul acesta in cursa pentru
obtinerea trofeului Steaua Dunarii s-au inscris concurenti talentati din intreaga tara,
premiati la diferite concursuri si festivaluri din tara si strainatate. 34 de copii si tineri din
Bucuresti, Craiova, Timisoara, Constanta, Calarasi, Navodari, Braila, Mangalia, Silistra
si Cernavoda vor urca pe scena Casei de Cultura ID Chirescu din Cernavoda in cadrul
Festivalului Steaua Dunarii.
Juriul compus din compozitorul Viorel Gavrila, redactorul muzical Radio Constanta
Liviu Predescu, producatorul B1TV Lamaita Melu, primarul orasului Mariana Mircea,
interpretul de muzica usoara Aurelian Temisan si managerul unei firme de impresariat
Calin Dumnitru va avea o sarcina grea in alegerea castigatorilor.
Sambata 6 noiembrie este prima zi de festival si se va deschide la ora 11.00 cand se va
desfasura concursul pentru prima grupa de varsta 6- 9 ani. Dupa amiaza incepand cu
orele 17.00 va incepe partea a doua parte a festivalului. Aceasta se va deschide cu un
minirecital sustinut de Ioana Gherghina – castigatoarea premiului I de anul trecut si cu un
spectacol artistic prezentat de trupele de dans Pas in doi si Kids Dance ale Casei de
Cultura din Cernavoda.
Duminica 7 noiembrie incepand cu orele 17.00 se va desfasura Gala Laureatilor care se
va deschide cu un minirecital sustinut de Roxana Gheorghe castigatoarea Trofeului
Steaua Dunarii 2009. Premiile festivalului sunt acordate de Primaria orasului si sunt
urmatoarele: premiul I este de 400 de lei pentru fiecare categorie de varsta, premiul II
este de 300 de lei pentru fiecare categorie de varsta, premiul III este de 200 de lei pentru
fiecare categorie de varsta. Trofeul festivalului in valoare de 700 de lei se va acorda
concurentului care a obtinut cel mai mare punctaj. Festivalul Steaua Dunarii 2010 se va
incheia cu un recital al interpretului Aurelian Temisan
Trofeul Steaua Dunarii Cernavoda a fost castigat in 2008 de Oana Andreea Olariu din
Constanta si in 2009 de Roxana Gheorghe din Cernavoda.
Festivalul de muzica usoara Steaua Dunarii de la Cernavoda isi propune sa promoveze
muzica usoara de calitate si sa descopere talente interpretative din randul copiilor si
tinerilor.

 Cernavoda – gazda unei conferinte internationale

Primaria orasului Cernavoda si Grupul de Initiativa Ecologica si Dezvoltare Durabila
organizeaza miercuri 20 octombrie, la Cernavoda, Conferinta internationala cu titlul
Cernavoda, oras nuclear la Dunare, parte a strategiilor Uniunii Europene de dezvoltare
Durabila.

Conferinta va avea ca invitati personalitati din domeniul energetic si nuclear, al protectiei
mediului si apelor, amabasadori, diplomati, oameni de stiinta, atat din tara cat si din
strainatate.
Avem onoarea de a ii avea ca oaspeti de onoare pe Excelentele Sale domnii Ion Iliescu si
Emil Constantinescu in calitate de presedinti ai doua organizatii importante Grupul de
Initiativa Ecologica si Dezvoltare Durabila si Forumul Academic Roman. De asemenea,
salutam prezenta domnilor Michael Kuske director EURATOM ( Comunitatea
europeana a energiei atomice) – Comisia Europeana – Deparatmentul general pentru
energie,
Mariano Vila D’Abadal Secretar General GMF (Asociatia Europeana a
Oraselor cu Obiective Nucleare), Eric Stab – Presedinte CEO GDF Suez Energy Eastern
Europe.
Conferinta va incepe la ora 9.30, deschiderea fiind facuta de Alteta Sa Printul Mihai de
Laufenburg si dr. ing. Cristiana Sirbu - presedinte executiv, membru de onoare al
Academiei Europene de Relatii Economice si Culturale de la Roma.
Conferinta va continua cu prezentarile Primarului orasului Cernavoda dna Mariana
Mircea – Cernavoda – istorie si tehnologie – Strategia de dezvoltare locala. Din partea
CNE Cernavoda, domnul director general Ionel Bucur va prezenta Strategia energetica si
nucleara. Constructia la Cernavoda a unitatilor 3 si 4 si a Depozitului Intermediar de
Combustibil Ars ( DICA) .
Alt subiect aflat pe agenda conferintei se refera la Strategia europeana pentru Bazinul
Dunarii. Dunarea singurul fluviu major in care se asigura dreptul de libera navigatie al
tuturor natiunilor, un vector ideal pentru integrarea economica treptata a tarilor riverane.
In cadrul evenimentului, vor mai avea loc interventii ale reprezentantilor Ministerelor
Mediului si Padurilor, Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, Administratiei
Canalelor Navigabile, Administratiei Nationale de Meteorologie, Institutului National de
Hidrologie si Gospodarire a Apelor.
La eveniment au mai fost invitati sa participe reprezentantii institutiilor din domeniul
nuclear ( SNN, CNCAN, ANDRAD, ROMATOM), presedintii consiliilor judetene din
Bazinul Dunarii, reprezentanti ai ONG-urilor, reprezentanti ai Institutului National de
Cercetare Dezvoltare Delta Dunarii Tulcea, Agentiei Nationale pentru Protectia
Mediului, Academiei Romane.

 Cupa de Toaman la sah

Primaria orasului Cernavoda si Clubul Sportiv Axiopolis organizeaza in perioada 15- 17
octombrie, editia aV-a a concursului interjudetean Cupa de Toamna la sah. Concursul
este destinat copiilor si juniorilor pana la varsta de 12 ani si open general juniori, seniori
si veterani. Sunt asteptati sa participe cca 50 de jucatori din Mangalia, Constanta, Tulcea,
Calarasi, Galati, Sibiu, Fetesti, Medgidia si Cernavoda.

Concursul de desfasoara in sala de sport a Clubului Sportiv Axiopolis din Cernavoda cu
incepere vineri 15 octombrie, orele 15.00. Vor avea loc 7 runde, sistem elevetian, timp de
joc 75 minute pentru 40 de mutari + 15 minute KO la copii si juniori si timp de joc 90 de
minute + 30 secunde/mutare la seniori si veterani.
Festivitatea de premiere va avea loc duminica 17 octombrie, orele 15.30 si se vor acorda
premii in bani, diplome si mici premii. Premiile pe categorii de varsta se vor da in functie
de numarul de participanti la sectiunea respectiva. Arbitrii sunt din Constanta si Mangalia
membrii ai Federatiei Romane de Sah.
Inscrierile se mai pot face pana joi 14 octombrie ora 19.00 la sediul Clubului Sportiv sau
la telefon 0722 837 187. Se pot inscrie si jucatori nelegitimati cu conditia legitimarii lor
inainte de inceperea concursului.

 Primaria orasului Cernavoda deruleaza proiectul “ Reabilitare retea
canalizare si infiintare punct medical comunitar in colonia Columbia – zona
Prund”
Reabilitarea cartierului de locuinte zona Prund printr-un proiect integrat de regenerare
urbana este un proiect realizat in cadrul Programului de interventii prioritare finantat de
Guvernul Romaniei prin Fondul roman de Dezvoltare Sociala ( FRDS).
Proiectul are ca obiectiv imbunatatirea conditiilor de trai ale populatiei rome din
comunitatea Colonia Columbia – zona Prund prin imbunatatirea infrastructurii de
canalizare, cresterea nivelului de informare privind educatia pentru sanatate prin
derularea de campanii de promovare si ingrijire a sanatatii si amenajarea unui punct
medical comunitar.

Proiectul face parte din Programul de Interventii Prioritare (PIP) si se deruleaza cu
fonduri obtinute de la Guvernul Romaniei prin Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
(FRDS) pentru imbunatatirea conditiilor de trai din comunitatea de romi din Columbia –
Zona Prund.
Romii din colonia Columbia zona Prund au resimtit puternic socul tranzitiei fiind
incapabili sa dezvolte capacitati de redresare corespunzatoare. Reteaua de canalizare din
zona foarte veche nu a mai suferit reparatii si treptat s-a degradat in proportie de 80%.
De aceea se impunea realizarea unui astfel de proiect de reabilitare care va duce la
cresterea confortului sanitar in gospodarii si implicit a starii de sanatate a celor 393 de
membri ai comunitatii rome. De asemenea, prin acest proiect se urmareste cresterea
accesului la servicii medicale prin amenajarea unui punct medical comunitar care sa
ofere servicii medicale primare si campanii de educatie pentru sanatate.
Lucrarile de reabilitare a retelei de canalizare ( 930 ml) sunt in plina desfasurare iar
punctul medical este deschis 4 ore zilnic pentru membrii comunitatii Prund.
Saptamanile trecute au avut loc mai multe actiuni in cadrul proiectului in care beneficiarii
au fost locuitorii din zona specificata in proiect. Minte sanatoasa intr-un corp sanatos a

fost prima actiune care a adunat cca 70 de copii si tineri din zona. Acestia s-au intrecut
intr-un cross si au primit tricouri si diplome. Persoanele implicate in proiect au vorbit cu
oamenii din zona si le-au comunicat informatii privind alimentatia sanatoasa si sportul,
atat de necesare unei vieti armonioase si saantoase.

Programul actiunilor a continuat cu Scoala mamelor actiune ce a constat intr-o caravana
din casa in casa si oferirea de truse medicale continand comprese sterile, rivanol, apa
oxigenata, medicamente. La actiune au participat si cadre medicale care au stat de vorba
cu membrii comunitati, oferindu-le sfaturi privind serviciile medicale de care pot
beneficia. Creste un copil sanatos a fost o alta actiune prin care au fost oferite copiilor
din fiecare familie periute si paste de dinti si informatii privind periajul dentar si igiena
corporala. Saptamana aceasta se va desfasura actiunea intitulata Saptamana curateniei
prin care membrii comunitatii vor fi instruiti si sprijiniti pentru o buna intretinere a
curateniei in interiorul si exteriorul locuintei si despre colectarea selectiva.
Grantul acordat pentru realizarea proiectului este de 107.440 euro, iar contributia
comunitatii din Cernavoda este de 6,81 % din valoarea proiectului si consta in munca
voluntara. Finantarea, acordata sub forma de grant, va fi administrata de Primarie, in
calitate de Agent de Gestiune a proiectului

Comunicat de presa
Primaria orasului Cernavoda a organizat in acest sfarsit de saptamana traditionala
sarbatoare a toamnei Zilele Recoltei. Chiar daca vremea nu a fost tocmai favorabila,
ploaia si frigul nu i-a tinut in casa pe cernavodenii care au iesit in centrul orasului pentru
a-si cumpara provizii pentru iarna. Producatorii agricoli au oferit cumparatorilor legume
si fructe de sezon la preturi accesibile. La standurile comerciantilor ( care au mai ramas
din cauza frigului) au sfarait gratarele pregatite pentru mici si pastrama si vinul fiert a
imbiat trecatorii cu mirosul de scortisoara. La expozitia cu vanzare organizata de Zilele
Recoltei au mai fost produse lactate, apicole, degustari de vin, must, flori si plante de
gradina si apartament.
Sambata, in holul primariei, elevii din clasele I-IV ai Scolii nr. 2 au realizat o expozitie
cu vanzare, produse handmade realizate chiar de ei scopul acestei expozitii fiind unul
caritabil.

Cei mici au realizat tablouri, rame foto, masti, papusi, toate confectionate manual, cu
tema “toamna”, pentru evenimentul Zilelor Recoltei, actiunea fiind un succes, scolarii
reusind performanta de a strange 1800 de lei.
Tot sambata s-au aflat la Cernavoda pentru a doua oara, artistii plastici ai careului
artelor Amfora care au prezentat expozitia de pictura si grafica intitulata Salonul de
Toamna. In acelasi cadru, artisti mestesugari din tara au expus tablouri, icoane pe sticla
dar si bijuterii si accesorii handmade.
Sambata dupa amiaza, copii cercului de pictura a casei de cultura si-au aratat talentul
pictand de aceasta data pe farfurii si nu pe hartie cum fac de obicei. Tema aleasa de ei a
fost Roadele toamnei. Expozitia artistilor de la Amfora dar si expozitia copiilor se afla in
holul primariei iar cei ce doresc sunt invitati sa le viziteze.
Astazi dupa amiaza, se vor desfasura doua concursuril pentru gospodinele din cernavoda.
Se vor premia cele mai bune zacusti si muraturi.
Muzica populara nu a lipsit, ansambluri si interpreti de muzica populara ne-au incantat pe
parcursul celor doua zile. Am avut placerea sa avem la Cernavoda ansambluri din Poarta
Alba, Mihail Kogalniceanu, Cuza Voda, Medgidia, Cumpana, Cogealac, Cernavoda.
Samabata seara, interpreta Stefania Rares a incantat inimile cernavodenilor.
Zilele Recoltei 2010 se vor incheia in aceasta seara cu un spectacol de exceptie sustinut
de ansamblul artistic Jidvei.

Festivalul de muzica usoara pentru copii si tineret - Steaua Dunarii de la
Cernavoda a inceput inscrierile

Primaria si Consiliul orasului Cernavoda vor organiza la inceputul lunii noiembrie
Festivalul de muzica usoara pentru copii Steaua Dunarii, editia a III-a.
Al doilea fluviu al Europei ca dimensiuni, Dunarea a reprezentat de-a lungul vremii
sursa de inspiratie pentru muzicieni, poeti, prozatori, scenaristi. Iata ca si administratia
locala de la Cernavoda, oras strabatut de acest fluviu, s-a gandit sa organizeze un festival
de muzica usoara care sa poarte numele Steaua Dunarii si la care sa participe copii si
tineri din localitatile riverane Dunarii.
O initiativa frumoasa, avand in vedere ca administratia locala doreste dezvoltarea
orasului si din punct de vedere cultural. Festivalul se afla la cea de a treia editie si isi
propune sa promoveze muzica usoara romaneasca de calitate si sa descopere talente
interpretative din randul copiilor si tinerilor.
La concursul de interpretare Steaua Dunarii pot participa copii si tineri interpreti cu
varste cuprinse intre 6 si 18 ani.

Inscrierea se va face pe baza de cerere, copie dupa certificatul de nastere sau buletin,
insotite de un CD cuprinzand 2 piese romanesti ( pozitive ), un CV si o fotografie.
Acestea se pot trimite pe adresa Primariei Cernavoda ( strada Ovidiu, nr. 11), pe adresele
de email primaria.cernavoda@yahoo.com, primaria@cernavoda.ro sau se pot depune
direct la sediul primariei, pana la data de 27 octombrie 2010. Pentru relatii suplimentare,
cei interesati pot suna la numerele de telefon 0241 487 135, 487 101, 238 030.
Festivalul Steaua Dunarii se va desfasura pe parcursul a doua zile ( 6 – 7 noiembrie) in
sala Casei de cultura I. D. Chirescu din localitate. Premiile si trofeul Steaua Dunarii vor
fi oferite de Primaria Cernavoda si vor consta in bani si plachete.

 Zilele Recoltei in plina pregatire la Cernavoda

Primaria orasului Cernavoda a inceput pregatirile pentru organizarea Zilelor Recoltei,
care vor avea loc la sfarsitul acestei saptamani. E mare forfota in centrul orasului, se
amenajeaza scena, standurile comerciantilor care vor prepara mici si pastrama si vor
imbia trecatorii cu mirosul de vin fiert, se aduc tarabele si mesele pentru producatorii
agricoli si mesterii populari.
Sambata si duminica, dis de dimineata vor avea loc expozitii cu vanzare produse agricole,
produse lactate, produse apicole, degustari de vin, must, targul mesterilor populari cu
artisti din mai multe colturi ale tarii care vor prezenta produse handmade. Anul acesta,
primaria isi propune sa organizeze un targ al amintirilor cu vechituri si antichitati, obiecte
ce reprezinta traditie si istorie, lucruri vanzabile de care nu mai avem nevoie acasa.
Persoanele care doresc sa participe la acest targ sunt rugate sa se inscrie la Primarie.

Nu au fost uitaţi nici iubitorii de animale si pentru bucuria copiilor în apropierea zonei va
fi amenajata o expozitie cu animale cai, oi, berbeci, pasari, iepuri.
Sambata, 9 octombrie la orele 11.00, holul Primariei va gazdui vernisajul expozitiei de
pictura si grafica intitulata Salonul de Toamna si prezentata de careul artelor AMFORA a
Cercului Militar Constanta.

Pe parcursul celor doua zile vor avea loc diverse concursuri cu premii pentru copii si
adulti. Sambata in parcul central se va desfasura concursul de pictura pentru copii
Roadele Toamnei iar duminica vor avea loc doua concursuri culinare pentru gospodinele
din Cernavoda. Se vor premia cele mai gustoase zacusti si muraturi.
Pe scena amplasata in centrul orasului vor evolua zilnic atat dimineata cat si seara,
ansambluri folclorice si interpreti de muzica populara din Poarta Alba, Constanta,
Cogealac, Medgidia, Cernavoda, Cuza Voda, Cumpana, Mihail Kogalniceanu. Printre
invitatii de marca ii amintim pe interpreta de muzica populara Stefania Rares si
ansamblul artistic Jidvei.
Primaria orasului cu sprijinul unor sponsori au pregatit un program de sarbatoare pentru
cernavodeni astfel incat cele doua zile sa le aduca liniste, bucurie, intelegere.

Dezvoltarea relatiilor de prietenie
Primaria orasului Cernavoda o administratie moderna si deschisa cauta in permanenta
extinderea relatiilor de prietenie cu comunitati din tara si strainatate.
In acest sens, in ultima perioada au avut loc doua schimburi de experiente organizate de
Primaria Cernavoda, unul in tara iar cealalt in strainatate. In ambele deplasari delegatiile
au fost compuse din locuitori ai orasului, preponderent tineri.
La inceputul lunii octombrie a avut loc un schimb de experienta cu colegii de la Primaria
Odorheiu Secuiesc dar si cu persoane din alte domenii de activitate, onorandu-se
invitatia lansata de primarul municipiului Odorheiul Secuiesc – dl. Bunta Levente. Primul
schimb de experiente intre cele doua orase a avut loc la Cernavoda, in perioada 13 – 15
august, cu ocazia Zilelor orasului.
Cu aceasta ocazie delegatia din Cernavoda compusa din reprezentanti ai primariei si alte
firme locale, au luat contact direct cu aspecte ale muncii de zi cu zi din administratia
locala, au aflat mai multe despre istoria si traditiile locurilor.

“Am luat parte la Targul de Toamna, unde am avut placerea de a admira costume
traditionale, bucate alese si incantatoarele dulciuri, am urcat pe muntii Harghita, putin
peste cota 1800, putand admira frumusetea lantului montan.” ne spune Florea Raluca, o
tanara cernavodeanca.
Un alt obiectiv vizitat au fost Baile Szejke ale caror ape au fost utilizate de-a lungul
timpului atat ca apa de baut cu efecte terapeutice dar si pentru bai. In apropierea acestuia
se afla monumentul funerar al lui Orban Balazs unul dintre eroii secuilor iar drumul pana
acolo trece prin niste porti secuiesti. Istoria si traditia se simte si se vede peste tot in
aceasta zona. Locuitorii zonei sunt foarte mandri, iubesc si acorda toata atentia lor
oricarui lucru cat de mic, care aduce in atentie numele lor, istoria, orice ar putea sa ii
reprezinte cat de putin.
Un alt schimb de experienta a fost organizt la sfarsitul lunii in orasul Krsko din Slovenia,
oras infratit cu Cernavoda.
Principalul scop al vizitei a fost centrala nucleara din Krsko, administratia locala din
Cernavoda dorindu-si foarte mult ca cetatenii de aici sa afle cat mai multe despre relatiile
care exista intre centrala nucleara si comunitatea din Krsko. De aceea din delegatie au
facut parte locuitori ai Cernavodei, din diverse domenii de activitate ( invatamant,
administratie locala, reprezentanti ai centralei nucleare si ai altor firme implicate in
domeniul energetic si nuclear).
Printre obiectivele vizitate au mai fost doua hidrocentrale din vecinatatea orasului,
Facultatea de Energetica din Krsko, Casa Memoriala Valvasor.

De asemenea delegatia a vizitat primaria orasului Krsko, au participat pentru cateva
momente la sedinta consiliului local, au putut vedea cum isi desfasoara activitatea
persoanele din administratie si au aflat amanunte referitoare la taxele si impozitele
contribuabililor sloveni.
Slovenii, la fel ca si ungurii din Harghita, deruleaza proiecte cu fonduri europene proiecte
care pun in valoare resursele locale, istoria si traditiile, un fapt dorit si de cernavodeni.
Si aici ne dorim promovarea cat mai mult posibil a valorilor antice incomensurabile din
teritoriul nostru si care sunt totusi atat de putin cunoscute, si nu ma refer aici numai la
“Ganditorul si perechea sa” care reprezinta simbolul orasului si la vechea cetate
Axiopolis, tumuluri romane, precum si alte vestigii.
 Primarul Mariana Mircea la intalnirea Asociatiei Europene a oraselor cu
obiective nucleare
Primarul orasului Cernavoda dna Mariana Mircea participa in aceasta perioada la
intalnirea anuala a GMF (Asociaţia European a localităţilor cu utilităţi nucleare) in
calitate de reprezentant al unei localitati cu obiective nucleare dar si ca vicepresedinte al
acestei asociatii. Evenimentul este organizat in parteneriat cu Forumul European pentru

Energie Nucleara ( ENEF) si Departamentul pentru energie din cadrul Comisiei
Europene.
In cadrul intalnirii, reprezentantii GMF vor prezenta raportul actiunilor de pana acum,
bugetul de venituri si cheltuieli si strategia pentru perioada urmatoare 2010/2011. Primul
obiectiv al asociatiei este imbunatatirea relatiilor dintre GMF cu membrii asociatiei,
Parlamentul European si alte institutii europene cu activitati in domeniul nuclear si
energetic.
Strategia GMF mai prevede initierea de proiecte internationale unul dintre ele va fi
implementat impreuna cu ENEF si reprezinta un proiect pilot ce are ca scop
imbunatatirea democratiei participative la nivel local iar primele tari vizate sunt Romania
si Spania.
De asemenea, unul dintre obiectivele GMF este si extinderea relatiilor si atragerea de noi
membri in asociatie. Sunt vizate orase nucleare din Franta, Marea Britanie si Finlanda.
Alte subiecte aflate pe agenda intalnirii mai sunt Progres si viitor la ENEF prezentata de
Mr. Peter Faross director Nuclear Energy, Riscurile depozitului de deseuri radioactive
prezentata de dna Berta Picamal – FORATOM, Rolul GMF in procesul ENEF prezentat
de Mr. Mariano Vila D’Abal – secretar general GMF .
Conferinta anuala se va finaliza cu o vizita la Belgoprocess o companie privata care
presteaza servicii de management deseuri nucleare.
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Primarul orasului Cernavoda Mariana Mircea s-a intalnit in cursul zilei de ieri cu
reprezentantii SNN – CNE Cernavoda pentru discutii privind analiza proiectelor de
termoficare urbana aflate in executie si de perspectiva.
In urma intalnirii s-a stabilit ca CNE va lua masurile pentru recalcularea anuala a
regimului hidraulic al magistralei de termoficare urbana, in functie de noii consumatori
conectati. Pentru viitoarele puncte termice apartinand comunitatii locale ( PT7, PT30,
PT43, PT46), Primaria va elabora proiectul tehnic in baza caruia se va dimensiona si
executa conducat de agent primar.



Let’s do it, Romania – Curatenie in toata tara. Intr-o singura zi ! la Cernavoda

Primaria orasului Cernavoda si Grupul Scolar Industrial Energetic din localitate vor
participa sambata 25 septembrie la proiectul ce se desfasoara nationala Let’s do it,
Romania – Curatenie in toata tara. Intr-o singura zi !
Pana in prezent se estimeaza ca vor participa peste 100 de persoane, elevi, cadre
didactice, anagajati ai primariei, cetateni din oras. Lista ramane deschisa pentru orice
locuitor care vrea sa contribuie voluntar la curatenia orasului.
Locuitorii Sunt asteptati sambata 25 septembrie incepand cu ora 9.00, in zona Trust in
apropierea stadionului, acolo exista o zona verde impadurita de cca. 2 ha care necesita
periodic salubrizare.
Serviciul de gospodarie Comunala din cadrul Primariei va pune la dispozitie saci
menajeri, manusi de unica folisinta si transportul deseurilor.


Comisia de ordine publica de la Cernavoda in sedinta

Primarul orasului Cernavoda Mariana Mircea a convocat ieri, membri comisiei de ordine
publica, intr-o sedinta pe a carei agenda s-au aflat in discutie 4 puncte. Primul punct a
fost o informare a Politiei orasului privind situatia operativa pe linie de ordine si
siguranta publica iar cel de al doilea a fost informarea privind activitatea desfasurata de
Politia Comunitara in perioada 1.01 – 1.09 2010.
Celelalte puncte discutate s-au referit la aplicarea OUG 63/2010 privind functionarea
serviciului de Politie Comunitara si masuri organizatorice privind aplicarea legii
155/2010 – Legea Politiei Locale.
Referitor la infiintarea Politiei Locale s-a hotarat luarea unor masuri pentru o buna
organizare a acestei noi structuri care va avea mai multe atributii decat are in prezent
Politia comunitara. S-a stabilit o urmatoare intalnire dupa 15 octombrie dupa adoptarea
normelor de aplicare a legii. In aceasta perioada se va lucra la elaborarea Planului de
ordine si siguranta publica, urmand ca dupa adoptarea normelor de aplicare sa se
elaboreze Regulamentul de functionare a Politiee locale. La intalnirea de miercuri au mai
participat si reprezentantii Jandarmeriei, Detasamentului de Pompieri, Politiei locale si
Politiei comunitare, consilieri locali, reprezentanti ai societatii civile.

Eveniment cultural la Cernavoda
Primaria orasului Cernavoda si Biblioteca oraseneasca organizeaza vineri 17 septembrie,
doua evenimente culturale dedicate copiilor si adultilor. Ambele evenimente o au ca
invitata pe scriitoarea Zully Mustafa autoare a numeroase volume de carti pentru copii si
adulti.
Dimineata incepand cu orele 10.00, copiii sunt invitati la prajituri si povesti lecturate
chiar de autoare in sala Bibliotecii locale.

Dupa amiaza, la ora 17.00 in holul Primariei, autoarea volumelor Strugurii s-au copt in
lipsa ei si Nopti orientale se va intalni cu adultii, iubitorii de cultura din Cernavoda.
In acelasi cadru va avea loc si expozitia de fotografie Inceputuri a elevei Andreea Istrate
si un moment muzical prezentat de grupul Chanson.

Ajutoare europene
Primaria Orasului Cernavoda prin Serviciul de asistenta sociala a inceput actiunea de
acordare a pachetelor alimentare primite conform Planului anual European de furnizare
ajutoare alimentare în beneficiul persoanelor cele mai defavorizate. Categoriile de
persoane sunt pensionarii cu pensii de până la 400 lei, persoanelor cu handicap grav si
accentuat, persoanelor beneficiare de ajutor social şi persoanelor beneficiare de
indemnizatie de şomaj. In orasul Cernavoda sunt cca 1653 persoane care beneficiaza de
aceste ajutoare.
Pachetele au inceput sa se distribuie de la inceputul lunii de la sala de sport din curtea
Muzeului ,,Axiopolis” de luni pana vineri între orele 09.00-16.00 de luni până vineri.
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Primarul orasului Cernavoda Mariana Mircea s-a intalnit in cursul zilei de ieri cu
presedintele Casei de Asigurari de Sanatate, Learciu Dumitru Daniel. Temele discutate in
timpul intalnirii au vizat problemele cu care se confrunta Spitalul orasenesc Cernavoda,
(institutie preluata de curand de catre administratia locala din Cernavoda) in ceea ce
priveste achitarea datoriilor acumulate pana la preluarea de catre autoritatea locala.
Presedintele Casei de Asigurari a asigurat administratia de la Cernavoda ca spitalul va
beneficia in continuare de sumele ce se aloca de catre Casa de Asigurari. In aceasta
perioada se efectueaza verificari ale documentelor ce dovedesc acumularea de datorii la
toate unitatile sanitare.
La mijlocul lunii iulie a fost semnat protocolul intre Directia de Sanatate Publica a
Judetului Constanta si Primaria orasului Cernavoda conform Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr 162/2008 cu modificarile ulterioare, conform caruia aceasta unitate
sanitara a trecut in subordinea Consiliului Local Cernavoda. Dupa aceasta data, primarul
orasului Mariana Mircea a numit prin dispozitie un Comitet director al Spitalului compus
din dr. Gelu Coca - manager interimar, Vasile Nicolae – director medical, Munteanu
Liliana Marioara – director financiar – contabil.
Primarul Mariana Mircea declara ca o preocupare principala a autoritatii locale de la
preluarea spitalului o constituie administrarea corecta a bugetului astfel incat acesta sa
nu mai inregistreze alte datorii. Verificarile efectuate arata ca practicile financiar –

contabile si de achizitii din spitalul Cernavoda sunt defectuoase. Au existat modificari
repetate ale circuitelor medicale facute de diversi manageri, fara consultarea si avizul
Directiei de Sanatate Publica si autoritatii locale.
De la preluarea spitalului, au avut loc mai multe sedinte ale consiliului de administratie in
cadrul carora s-au facut analize si s-au stabilit obiectivele ce trebuiesc atinse pentru
imbunatatirea calitatii serviciilor medicale din Spitalul orasenesc. Dintre aceste obiective
amintim reorganizarea spatiilor in cadrul fiecarei sectii din spital in conformitate cu
prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 914/2006; achizitionarea de instrumente,
echipamente si materiale necesare unei functionari optime a spitalului.
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Primarul orasului Cernavoda Mariana Mircea a participat in cursul zilei de astazi la sedinta
Comisiei de receptie a lucrarilor de constructii – montaj si a punerii in functiune a Depozitului
Intermediar de Combustibil Ars de la Cernavoda – Modulul 4, care s-a desfasurat pe platforma
CNE Cernavoda. La sedinta au mai participat reprezentanti ai SNN, CNCAN, firmelor
implicate in constructia obiectivelor.
Primarul Mariana Mircea nu a fost de acord cu semnarea procesului verbal de receptie
mentionand ca acest obiectiv a fost construit fara autorizatie de constructie valabila. In luna
ianuarie a acestui an, Primaria orasului Cernavoda a sanctionat contraventional CNE
Cernavoda cu amenda in valoare de 10.000 lei, conform art.26, lit.f din Legea 50/1991
republicata.
CNE a inceput sa execute lucrarile de constructii la modului IV DICA, fara sa informeze
administratia locala de data inceperii lucrarilor iar autorizatia de cosntruire pe care CNE a
primit-o de la CNCAN ( Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare), nu avea
certificat de urbanism si nici avizul favorabil al primarului orasului, conform art. 6, lit k din
Normele privind autorizarea executarii constructiilor cu specific nuclear. SNN a atacat in
instanta aceasta sanctiune si in prezent cele doua institutii se afla in litigiu pentru aceasta fapta.
In cadrul aceleiasi intalniri, primarul Mariana Mircea si-a exprimat dorinta ca pentru
realizarea urmatoarelor obiective nucleare sa existe o mai buna comunicare si colaborare intre
cele doua institutii iar acestea sa se execute respectand legislatia.
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 40 de locuinte ANL finalizate la Cernavoda

Primaria orasului Cernavoda va da in folosinta in cursul lunii septembrie un nou bloc cu
locuinte ANL. Blocul se afla pe strada Pinilor, are regimul de inaltime P + 3 + M, este
alcatuit din doua tronsoane si are 40 de unitati locative, 30 apartamente cu 1 camera si 10
apartamente cu 2 camere.
In prezent se lucreaza la amenajarea zonei din jurul blocului, asta insemnand parcari,
spatii verzi, alei cu borduri si trotuare, racord energie electrica, racord retea apa –
canalizare. Aceste lucrari se realizeaza cu fonduri de la bugetul local.
Consiliul local a adoptat prin hotarare criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate in
solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor acestor locuinte ANL, in
orasul Cernavoda. Criteriile au fost stabilie in conformitate cu prevederile Legii 152/1998
privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, modificata si completata si
prevederile H.G. nr.962/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru
Locuinte, modificata si completata.
Conform legii, pot beneficia de locuinţe ANL, persoanele cu vârstă de până la 35 de ani
la data depunerii solicitării şi care au domiciliul în orasul Cernavoda şi nu deţin în
proprietate o altă locuinţă. Tot prin hotarare a consiliului local a fost stabilita o comisie
de verificare a dosarelor care va stabili punctajele in conformitate cu criteriile aprobate
prin hotarare de consiliu. In cazul inregistrarii unor punctaje egale, solicitantii vor fi
departajati in functie de situatia locativa constatata la data efectiva a repartizarii
locuintelor, avand prioritate, numai in acest caz, solicitantii a caror situatie locativa este
sau poate deveni, in mod iminent, grava. Daca nici acest criteriu nu este suficient,
departajarea se poate face in functie de vechimea cererii solicitantului, luandu-se in
considerare data efectiva a inregistrarii cererii (ziua/luna/anul), avand prioritate in acest
caz solicitantul a carui cerere are vechime mai mare. In cazul cand departajarea nu se
poate efectua nici in baza acestor criterii, au prioritate solicitantii care au punctajul cel
mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protectie sociala (starea civila+starea
de sanatate actuala).
95 de dosare care au intrunit cerintele legii. In prezent membrii comisiei analizeaza aceste
dosare urmand ca in scurt timp sa finalizeze lista cu beneficiarii celor 40 de locuinte
ANL si sa o prezinte spre aprobare Consiliului local .
 Sedinta de Consiliul local la Cernavoda

Primarul orasului Cernavoda Mariana Mircea a convocat consilierii locali luni 30 august,
incepand cu orele 15.00 la sedinta ordinara a lunii august. Proiectele de hotarari aflate pe
ordinea de zi sunt proiecte sociale, de infrastructura toate vizand dezvoltarea si
prosperitatea comunitatii din Cernavoda.
Primul proiect prevede aprobarea atestarii apartenentei la patrimoniul privat al orasului si
completarea unei hotarari de consiliu prin care a fost aprobat rezultatul inventarierii
terenurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului. Este vorba de suprafata de 14.511
mp ce insumeaza suprafetele mai multor terenuri din diferite zone ale orasului.
Terenurile sunt libere de orice sarcini si nu fac obiectul retrocedarilor conform legii
10/2001.

Stabilirea criteriilor proprii de evaluare a veniturilor potentiale necesare determinarii
venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social este un alt proiect de hotarare ce se
afla pe ordinea de zi a sedintei de luni. Acestea se stabilesc potrivit prevederilor legii
416/2001 si HG 1010/2006 si privesc bunurile mobile necesare intr-o gospodarie,
veniturile potentiale provenite din vanzarea terenurilor si valorificarea culturilor agricole
si animalelor.
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea unui cartier de locuinte si
aprobarea indicatorilor tehnico –economici pentru realizarea retelei de canalizare
menajera pe doua strazi din oras sunt doua proiecte de hotarari importante pentru orasul
Cernavoda . Primul vizeaza construirea unui cartier de locuinte in zona de nord a
orasului, locuinte prin credit ipotecar. Dupa aprobarea prin HCL se va trece la etapa de
selectare a investitorilor care vor construi aceste locuinte. Al doilea are ca scop
introducerea de retea de canalizare menajera pe strazile mentionate, o necesitate pentru
locuitorii de aici. Investitia este suportata din bugetul local.

Intalnirea Asociatiei Oraselor din Romania
Primarul orasului Cernavoda Mariana Mircea va participa in perioada 27 – 29 august la
intalnirea consiliului director al Asociatiei oraselor din Romania ( AOR ) care se va
desfasura la Eforie Nord.
Pe ordinea de zi a intalnirii se afla prezentarea raportului de activitate al AOR pentru
prima jumatate a anului dar si dezbateri privind aplicarea OUG 48/ 2010 privind
preluarea managementului spitalelor. De asemenea se vor discuta problemele
administratiei locale in orasele Romaniei – clarifiandu-se pozitia AOR fata de situatia din
administratia publica locala.
Alte subiecte propuse pentru intalnirea AOR din acest sfarsit de saptamana sunt
prezentarea raportului delegatilor AOR la CoR si CPLRE (Congresul puterilor locale si
regionale al consiliului Europei ), conferinta Oraselor Mici din Europa, stadiul
implementarii unor proiecte europene.
Primarul Mariana Mircea este membra a Consiliului Director si vicepresedinte pentru
Regiunea de sud-est in Asociatia Oraselor din Romania.

Sedinta Consiliului de Administratie a Spitalului orasenesc

La inceputul acestei saptamani la Spitalul orasenesc Cernavoda a avut loc sedinta
consiliului de administratie, in cadrul careia s-au pus in discutie mai multe probleme si sau stabilit solutii pentru rezolvarea acestora. La sedinta au participat primarul orasului
Mariana Mircea, membri consiliului de administratie, conducerea Spitalului orasenesc si
reprezentanti ai Directiei de Sanatate Publica Judeteana Constanta.

In cadrul sedintei s-au stabilit mai multe obiective pentru perioada urmatoare, obiective
ce urmaresc imbunatatirea calitatii serviciilor medicale din Spitalul orasenesc. Printre
aceste obiective amintim reorganizarea spatiilor in cadrul fiecarei sectii din spital in
conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 914/2006; achizitionarea
de instrumente, echipamente si materiale necesare unei functionari optime a spitalului.
De asemenea, avand in vedere evenimentele tragice petrecute la Maternitatea Giulesti in
ziua de 16.08.2010 s-a stabilit sa existe o supraveghere mai atenta la sectia maternitate –
nou nascuti si sa se ia masuri astfel incat nou nascutii sa se afle in aceeasi incapere cu
mamele.
Mentionam ca la mijlocul lunii iulie a fost semnat protocolul intre Directia de Sanatate
Publica a Judetului Constanta si Primaria orasului Cernavoda conform Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr 162/2008 cu modificarile ulterioare, care stabileste cadrul legal
privind transferul atributiilor si competentelor Ministerului Sanatatii catre autoritatile
administratiei publice locale, concomitent cu asigurarea resurselor umane, materiale si
financiare necesare exercitarii acestora.
Conform protocolului, Primaria si
Consiliul local Cernavoda nu isi
asuma
responsabilitatea cheltuielilor angajate de unitatea sanitara pana la data semnarii
protocolului.
 Reteaua secundara de termoficare se extinde la Cernavoda
Extinderea retelei termice secundare pentru incalzire si apa calda menajera este unul din
proiectele Primariei Cernavoda care se deruleaza si in acest an. In aceasta perioada este
initiat un proiect privind lucrari de proiectare si executie pe 17 strazi din oras. Acestea
sunt strazile Dunarii, Viitorului, Crinului, blocul 83- strada Seimeni, Unirii ( tronsonul
cuprins intre Lt. I Musat si Th Aman) Ion Creanga, Pictor Grigorescu, Unirii, V. Babes,
Horia, Crisan, Al. Xenopol, Mihai Eminescu ( intre Cuza Voda si Unirii) , Ovidiu ( intre
Unirii si Rasaritului) si Mircea Cel Batran ( intre Unirii si Anghel Saligny), Gheorghe
Doja si Independentei. Scopul proiectului este de asigurarea accesului consumatorilor de
pe strazile mentionate la reteaua secundara de incalzire si apa calda menajera, de
asigurarea a unor servicii de calitate la costuri scazute.
Lungimea terenului pe care se vor executa lucrarile este de 3686 m iar numarul total de
locuinte care vor fi racordate este de 281. Punctele termice la care se vor racorda retelele
termice se vor extinde corespunzator la capacitatea necesara pentru asigurarea agentului
termic in conditii optime tuturor consumatorilor. Lucrarile vor cuprinde si bransamentele
locuintelor individuale si vor fi prevazute cu circuite pentru depistarea pierderilor de
apa. Se estimeaza ca durata de executie a lucrarilor este de 3 luni, urmand ca acestea sa
fie demarate in aceasta toamna.
Anul trecut Primaria a extins reteaua termica secundara de incalzire si apa calda menajera
pe strazile Dobrogeanu Gherea, Milcovului, 24 ianuarie si Tudor Vladimirescu,
beneficiind de conditii civilizate cca 150 de locuinte. La inceputul acestui an s-au realizat
lucrari de termoficare si pe strazile Lt Musat, Vasile Alecsandri, Octav Bancila, reteaua

extinzandu-se pentru inca 70 de gospodarii din oras. Tot anul acesta va fi realizata retea de
termoficare si pe strazile Dunarii, Crinului, Viitorului, Seimeni in total 570 ml pentru 50
de gospodarii din oras.

 Primaria orasului Cernavoda deruleaza proiectul “ Reabilitare retea
canalizare si infiintare punct medical comunitar in colonia Columbia – zona
Prund”
Proiectul are ca obiectiv imbunatatirea conditiilor de trai ale populatiei rome din
comunitatea Colonia Columbia prin imbunatatirea infrastructurii de canalizare, cresterea
nivelului de informare privind educatia pentru sanatate prin derularea de campanii de
promovare si ingrijire a sanatatii si amenajarea unui punct medical comunitar.
Proiectul face parte din Programul de Interventii Prioritare (PIP) si se deruleaza cu
fonduri obtinute de la Guvernul Romaniei prin Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
(FRDS) pentru imbunatatirea conditiilor de trai din comunitatea de romi din Columbia –
Zona Prund.
Grantul acordat pentru realizarea proiectului este de 107.440 euro, iar contributia
comunitatii din Cernavoda este de 6,81 % din valoarea proiectului si consta in munca
voluntara. Finantarea, acordata sub forma de grant, va fi administrata de Primarie, in
calitate de Agent de Gestiune a proiectului.
Romii din colonia Columbia zona Prund au resimtit puternic socul tranzitiei fiind
incapabili sa dezvolte capacitati de redresare corespunzatoare. Reteaua de canalizare din
zona foarte veche nu a mai suferit reparatii si treptat s-a degradat in proportie de 80%.
De aceea se impunea realizarea unui astfel de proiect de reabilitare care va duce la
cresterea confortului sanitar in gospodarii si implicit a starii de sanatate a celor 393 de
membri ai comunitatii rome. De asemenea, prin acest proiect se urmareste cresterea
accesului la servicii medicale prin amenajarea unui punct medical comunitar care sa
ofere servicii medicale primare si campanii de educatie pentru sanatate.
Lucrarile de reabilitare a retelei de canalizare ( 930 ml) sunt in plina desfasurare iar
punctul medical este deschis 4 ore zilnic pentru membrii comunitatii Prund.
 Port turistic la Cernavoda
Cernavoda oras la Dunare – unul dintre proiectele de dezvoltare ale orasului este
infiintarea unui Port turistic care sa se integreze armonios in arhitectura urbanistica a
orasului.

Zona identificata este in aval de podurile care traverseaza Dunarea, la cca 1,5 km de oras
si are o suprafata de 20.302 mp. Accesul din oras se va poate face usor putand fi realizat
atat cu mijloace auto cat si pietonal.
Prin amplasamentul si infrastructura existenta, portul va oferi un potential ridicat de
valorificare a turismului nautic, activitati sportive si de agrement. Se intentioneaza ca
Portul de la Cernavoda sa devina o destinatie importanta pentru navele de agrement care
naviga de-a lungul Dunarii spre litoralului romanesc. Portul va fi prevazut cu ponton si
dane de acostare pentru vase mici si medii, spatii de agrement si petrecere a timpului liber
pentru localnici dar si pentru turistii care poposesc la Cernavoda. De asemenea, de-a
lungul cheului se vor amenaja alei de promenada si spatii verzi cu plantatii decorative si
amenajari floristice.
Pentru Cernavoda, Dunarea constituie un potential turistic deosebit iar activitatile de
turism se afla intr- stransa interdependenta cu ceilalti factori socio-economici.
Situarea la confluenta fluviului Dunarea cu Canalul Dunare – Marea Neagra, accesul
direct la coridoare majore de transport european fluviale, rutiere si de cai ferate,
identitatea istorica puternica datorita prezentei vestigiilor si monumentelor istoricoarheologice sunt puncte tari care sustin realizarea acestui proiect la Cernavoda.
In concluzie, implementarea acestui proiect va avea ca rezultat direct cresterea
atractivitatii si accesibilitatii unor zone cu potential turistic ridicat. Aceasta initiativa va
atrage un nivel considerabil de investitii private ulterioare si va raspunde cerintelor de
dezvoltare economica si durabila. Este un proiect de dezvoltare locală de maximă
importanţă pentru oraşul nostru, ce va duce la relansarea economică şi socială prin
dezvoltarea activităţilor turistice în zona.

Comunicat de presa

Luni seara, la Cernavoda s-a desfasurat o sedinta extraordinara a Consiliului Local in
cadrul careia au fost initiate si propuse 11 proiecte de hotarari. Dintre acestea doar 5 au
fost aprobate ca si hotarari de consiliu, celelalte urmand a fi discutate intr- o alta sedinta
de consiliu.
Unul dintre proiectele aprobate a fost aprobarea modificarii HCL nr.119/21.05.2007
privind realizarea investitiei “ Centru de instruire si agrement pentru tineret si copii in
orasul Cernavoda. Proiectul se va dezvolta pe un teren in suprafata de cca. 34 800 mp
situat in strada Canalului.
Incinta sportiva se compune din sala de sport cu tribuna pentru 538 de spectatori, bazin
de inot olimpic cu tribuna pentru spectatori, spatii de agrement si sala de fitness. Incinta
culturala se compune din sala de spectacole cu 500 de locuri si sali de curs, biblioteca.
Proiectul prevede si constructia unui amfiteatru pentru spectacole in aer liber pentru 1000
de locuri si in suprafata de 800 mp.
Centru pentru tineret si sport prevede si realizarea a doua terenuri de sport
multifunctionale ( handball, volei, tenis, baschet), asezate in imediata apropiere a incintei
sportive realizand un ansamblu si dand posibilitatea sportivilor de a avea acces la dotarile

incintei sportive. Investitia mai prevede locuri de joaca pentru copii, platforme patinaj
role si va realizata de Primaria Cernavoda si SNN.

Comunicat de presa
Primarul orasului Cernavoda Mariana Mircea a convocat consilierii locali luni 9 august
intr-o sedinta extraordinara pe a carei ordine de zi se afla proiecte de hotarari importante
pentru comunitate
Printre acestea se afla trei proiecte care constau in delegarea serviciilor publice si anume
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei necesară delegării serviciului public
de alimentare cu energie termică a sistemului de alimentare centralizată, transportdistribuţie-furnizare energie termică în oraşul Cernavoda; Proiect de hotărâre privind
delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare şi amenajare şi întreţinere spaţii verzi
în oraşul Cernavoda; Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei necesare
delegării serviciului, de întreţinere, reparaţii şi modernizare drumuri, trotuare, parcări,
poduri şi clădiri aflate în patrimoniul Primăriei oraşului Cernavoda.
In urma analizarii situatiei actuale, s-a constat ca aceste servicii necesita imbunatatiri
majore, modernizari si reabilitari. In prezent, ele sunt asigurate numai in foarte mica
masura, cu mijloace rudimentare, ineficiente iar efortul bugetar din partea administratiei
locale pentru sustinerea acestora este foarte mare.
Programele anuale pentru functionarea acestor servicii nu pot fi respectate din cauza
lipsei de fonduri, utilaje si materiale. In concluzie, delegarea gestiunii acestor servicii
catre operatori autorizati conform legislatiei in vigoare, se dovedeste a fi foarte necesara.
Prin concesionarea acestor servicii dotarea tehnica necesara va fi imbunatatita de catre
operatori, astfel vor scadea cheluielile cu intretinerea si transportul utilajelor din dotare si
va creste nivelul calitativ al serviciilor catre comunitatea locala.
Alt proiect de hotărâre se refera aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
realizarea obiectivului de investiţii Cartier locuinţe, Zona Sere, Cernavodă –
Infrastructură.

 Centru de management al situatiilor de urgenta pentru locuitorii Cernavodei
Primarul orasului Cernavoda Mariana Mircea a propus consilierilor locali in ultima
sedinta de consiliu, adoptarea unei hotarari privind studiul de fezabilitate pentru Centrul
de management al situatiilor de urgenta in orasul Cernavoda. Cresterea calitatii
serviciilor pentru siguranta publica si interventie in situatii de urgenta si la dezastre este

un obiectiv principal, asigurand dezvoltarea economica si sociala durabila si echilibrata
prin cresterea gradului de siguranta a populatiei.
Necesitatea si oportunitatea acestei investitii rezulta din deficientele actuale privind
rezolvarea situatiilor de urgenta in caz de dezastre, calamitati, accidente sau interventii
medicale care trebuie rezolvate la nivel local. Existenta in orasul Cernavoda a unui
Centru de Control al Urgentei care deserveste Centrala Nuclearoelectrica reprezinta un
avantaj pentru ca acest centru poate prelua la nevoie urgentele majore ale orasului. Acest
centru a fost proiectat pentru a rezolva situatiile de urgenta create la Centrala
Nuclearoelectrica. In urma evaluarii situatiei prezente si a cadrului legal actual in
Romania si UE, precum si dupa o analiza atenta a unor exemple internationale pentru
sistemele de management al situatiilor de urgenta si facand totodata un studiu comparativ
cu situatia actuala din orasul Cernavoda s-a constatat ca este necesara modernizarea
sistemului de interventii pentru situatii de urgenta si completarea dotarilor tehnologice si
operationale utilizate cu tehnica de ultima generatie care sa corespunda exigentelor
actuale.
Centrul de management al situatiilor de urgenta are ca scop protectia vietii cetatenilor, a
bunurilor si mediului inconjurator. In prezent orasul Cernavoda nu are un Centru pentru
situatii de urgenta care sa asigure urgentele la nivelul intregului oras. Existenta unui
asemenea centru este extrem de importanta si necesara pentru comunitatea din
Cernavoda, deoarece se va micsora semnificativ timpul de raspuns la urgente si dezastre.
S-a hotarat construirea unei cladiri noi care sa corespunda atat din punct de vedere al
constructiei cat si din punct de vedere al dotarilor scopului propus. Terenul pe care
urmeaza a se derula investitia este in suprafata de 2.450 mp si este situat in zona de NV a
orasului Cernavoda, adiacent strazii Canalului.
In cadrul centrului de management se vor desfasura activitati de informare, monitorizare,
pregatire specifice situatiilor de urgenta. Se va asigura colaborarea permanenta intre
institutiile care actioneaza in cazul situatiilor de urgenta ( inundatii, cutremure, accident
nuclear, alunecari de teren, incendii, caderi abundente de zapada, interventii medicale)
Se urmareste cresterea calitatii serviciilor pentru siguranta publica respectiv interventia in
situatii de urgenta la dezastre . Motivele principale sunt imbunatatirea calitatii serviciilor
pentru populatie prin micsorarea timpului de interventie, imbunatatirea capacitatii de
raspuns prin cresterea numarului de echipaje de interventie in teritoriu si dotarea acestora
cu aparatura si echipamente de specialitate moderne si eficiente.
Realizarea unei astfel de investitii presupune activitati multiple si complexe, de aceea vor
aparea locuri de munca pentru cernavodeni in diverse specializari.
Centrul trebuie sa se integreze in sistemul national de management al situatiilor de
urgenta in scopul coordonarii activitatilor si a schimbului eficient si rapid de informatii in
cazul situatiilor de urgenta. Centrul trebuie sa fie capabil sa se integreze ata cu centrul
national al situatiilor de urgenta dar si cu celelalte centre judetene sau municipale pentru
evitarea duplicarii informatiilor si eficientizarea comunicatiilor intre diversii actori
implicati in gestiunea situatiilor de urgenta.

 Sedinta de Consiliu luna iunie
Primarul orasului Cernavoda Mariana Mircea a convocat consilierii locali luni 28 iunie,
in sedinta ordinara a acestei luni. Pe ordinea de zi se afla 11 proiecte de hotarari initiate
de primarul orasului.
Unul dintre proiecte este cel privind preluarea managemnetului asistentei medicale pentru
Spitalul Orasenesc.
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 162/2008 cu modificarile ulterioare stabileste
cadrul legal privind transferul atributiilor si competentelor Ministerului Sanatatii catre
autoritatile administratiei publice locale, concomitent cu asigurarea resurselor umane,
materiale si financiare necesare exercitarii acestora.
Prin HG 529/2010 s-a aprobat Lista unitatilor sanitare, lista pe care se afla si Consiliul
local Cernavoda care va prelua managementul asistentei medicale pentru Spitalul din
oras.
Preluarea se va face pe baza de protocol incheiat intre Consiliul Local si Directia de
Sanatate Publica Constanta.
Proiectul de hotarare initiat prevede Consiliul local nu isi va asuma responsabilitatea
cheltuielilor angajate de unitatea sanitara pana la data preluarii efective a protocolului.
Referitor la acelasi subiect, pe ordinea de zi se afla un alt proiect de hotarare prin care
Consiliul local Cernavoda isi propune 2 membri in cadrul consiliului de administratie a
spitalului orasenesc.
Alte proiecte de hotarari se refera la aprobarea atestarii apartenentei la patrimoniul
privat si public al orasului Cernavoda intravilan a unor suprafete de teren, aprobarea
modificarii nomenclatorului stradala al orasului.

 Sedinta Comitetului Local pentru situatii de urgenta

Primarul orasului Cernavoda Mariana Mircea a convocat astazi pe membri Comitetului
Local pentru situatii de Urgenta. Motivul intrunirii a fost stabilirea masurilor ce trebuie
luate in urma apropierii Dunarii de cota de inundatii de 600 cm, in zona orasului. Zonele
expuse inundatiilor sunt strada Dacia, strada Canalului, strada Dumbravii si strada
Plantatiei.
La intalnire au participat reprezentantii Detasamentului de Pompieri, Jandarmeriei,
Politiei orasului si Politiei comunitare, Spitalului, Serviciului de Gospodarie Comunala,
Apele Romane si RAJA – operatorul serviciului de apa – canalizare.

Masurile care se trebuie luate sunt pomparea apei din canalul de pe strada Dacia cu
ajutorul motopompelor; blocarea cu saci cu nisip a celor 4 guri de deversare a apelor
pluviale, amplasate in diverse zone ale orasului. De asemenea, populatia din zonele
inundabile a fost avertizata sa isi ia masurile necesare iar in cazul in care vor exista
infiltratii, se vor lua masuri de evacuare.
S-au luat masuri si pentru suprainaltarea celor trei diguri de aparare existente. In cazul in
care nivelul Dunarii va continua sa creasca, aceste diguri vor fi suprainaltate cu saci cu
nisip.
Membrii Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Cernavoda si-au stabilit
procedurile de interventie in caz de inundatii, in conformitate cu Ordinul 638/420/2005
pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de
inundatii si a Planului de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor
accidentale.
 Un bloc ANL este aproape de finalizare la Cernavoda
In cateva luni, la Cernavoda va fi dat in folosinta un bloc cu locuinte ANL. Blocul se afla
pe un teren in suprafata de 1060 mp, pe strada Pinilor, are regimul de inaltime P + 3 + M.
Blocul este alcatuit din doua tronsoane si are 40 de unitati locative, 30 apartamente cu 1
camera si 10 apartamente cu 2 camere. Arhitectura blocului propusa prin proiect este
sobra cu volume clare bine conturate usor de perceput subliniate de culori din gama celor
agreate de ANL. Zona din jurul blocului se amenajeaza cu fonduri ale bugetului local,
asta insemnand parcari, spatii verzi, alei cu borduri si trotuare.
Consiliul local a adoptat recent o hotarare de consiliu prin care a aprobat criteriile pentru
stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea
locuintelor acestor locuinte ANL, in orasul Cernavoda.
Criteriile au fost stabilie in conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind infiintarea
Agentiei Nationale pentru Locuinte, modificata si completata si prevederile H.G.
nr.962/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte,
modificata si completata.
Pot beneficia de locuinţe ANL, persoanele cu vârstă de până la 35 de ani la data depunerii
solicitării şi doar persoanele care locuiesc în orasul Cernavoda şi care nu deţin în
proprietate o altă locuinţă.
Pe baza actelor doveditoare depuse de catre solicitanti, comisia de verificare a dosarelor
va stabili punctajele, in conformitate cu criteriile aprobate prin hotarare de consiliu. In
cazul inregistrarii unor punctaje egale, solicitantii vor fi departajati in functie de situatia
locativa constatata la data efectiva a repartizarii locuintelor, avand prioritate, numai in
acest caz, solicitantii a caror situatie locativa este sau poate deveni, in mod iminent,
grava. Daca nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face in functie de
vechimea cererii solicitantului, luandu-se in considerare data efectiva a inregistrarii
cererii (ziua/luna/anul), avand prioritate in acest caz solicitantul a carui cerere are
vechime mai mare. In cazul cand departajarea nu se poate efectua nici in baza acestor

criterii, au prioritate solicitantii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor
cu caracter de protectie sociala (starea civila+starea de sanatate actuala).
Primaria a facut cunoscute criteriile si actele necesare pentru intocmirea dosarului.
Dosarele trebuie sa contina acte autentificate si se pot depune la Biroul Patrimoniu si
Cadastru din cadrul Primariei Cernavoda in perioada 10 iunie - 09 iulie 2010.
 Mariana Mircea - primarul orasului Cernavoda premiata pentru introducerea
taxei de poluare si risc

6 organizatii neguvernamentale de mediu Salvati Delta, Ecopolis, Alma Ro, Terra
Mileniului III, WWF - World Wide Fund for Nature si Copacul de Hartie au organizat
vineri 4 iunie, de Ziua Mediului, cea de a treia editie a Premiilor de Mediu. Este vorba de
un eveniment in cadrul caruia sunt premiati cei care au contribuit la protejarea mediului,
precum si cei ale caror initiative au dus la distrugerea lui.
Pentru aceasta editie, unul dintre premiile pozitive i-a fost oferit dnei primar Mariana
Mircea, pentru introducerea taxei de poluare si risc in orasul Cernavoda.
Primarul Mariana Mircea a initiat la sfarsitul anului 2008 un proiect de hotarare prin care
introducea taxa de poluare si risc pentru agentii economici ce desfasoara activitati din
domeniul nuclear. Proiectul s-a materializat intr-o hotarare de consiliu care din pacate a
fost atacata in instanta de Prefectul Judetului Constanta si SNN – Societatea Nationala
Nuclearelectrica operatorul centralei nucleare de la Cernavoda.
Primaria Cernavoda isi propune ca din taxa de poluare si risc sa realizeze proiecte pentru
protejarea si dezvoltarea comunitatii locale : investitii in calitatea apei, marirea spatiilor
verzi, centru de monitorizare a radiatiilor, echipamente de protectie, educatie si
informare, masuri de protectie sociala.
Curtea de Apel Constanta a respins taxa de poluare si risc. Aceasta decizie nu este
definitiva si irevocabila, Primaria Cernavoda va face recurs la Inalta Curte de Casatie si
Justitie si va continua lupta pentru obtinerea taxei de poluare si risc.

In cadrul evenimentului au mai primit premii pozitive, europarlamentarele Renate Weber
si Daciana Sirbu pentru initiativa referitoare la interzicerea utilizarii tehnologiilor de
minerit pe baza de cianura, primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, Monica
Macovei, ambasadorul Norvegiei, ambasadorul Frantei, jurnalista Elena Tudor.
 Sedinta extraordinara a Consiliului Local

La inceputul acestei saptamani, primarul orasului Cernavoda, Mariana Micea, a convocat
consilierii locali intr-o sedinta extraordinara, pe a carei ordine de zi s-au aflat mai multe
proiecte de interes pentru comunitate.
Unul dintre proiectele aprobate de Consiliul local si care vizeaza dezvoltarea
infrastructurii orasului Cernavoda a fost aprobarea studiului de fezabilitate pentru
proiectul “Alimentare cu energie termica a zonei centrale a orasului, prin extinderea
punctului termic PT14”.
Punctul termic PT 14 furmizeaza energie termica sub forma de apa calda pentru incalzire
si apa calda, consumatorilor din zona strazilor Mircea cel Batran, Milcovului, Ovidiu,
Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Crisan, Nicolae Titulescu si Unirii. La acest punct
termic sunt alimentate 14 blocuri ( 488 apartamente), 42 case particulare si 36 agenti
economici.
In ultima perioada, s-au primit tot mai multe solicitari de racordare la sistemul de
termoficare de la gospodariile amplasate in zona centrala, respectiv strazile Mihai
Eminescu, Vasile Alecsandri, Ovidiu, Milcovului, Mircea cel Batran. In vederea
alimentarii in conditii optime a tuturor consumatorilor, administratia locala a luat decizia
extinderii si modernizarii tehnologice a acestui punct termic. Aceasta se va realiza cu noi
instalatii si echipamente, dimensionate in functie de cresterea de sarcina termica,
corespuzatoare extinderii.
Tot referitor la modernizarea punctelor termice si a retelelor de distributie, primaria a
finalizat procedura privind proiectarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a 7 puncte
termice si inlocuirea conductelor de distributie aferente retelei de termoficare a orasului, in
diferite zone ale orasului.
Aceste lucrari sunt absolut necesare avandu-se in vedere faptul ca in ultimii 2 ani, reteaua
de termoficare a fost extinsa iar numarul consumatorilor a crescut. Reabilitarea si
modernizarea punctelor termice implica nu numai reabilitarea tehnica ci si reabilitarea
cladirilor aferente. Aceste cladiri nu au mai fost reabilitate de foarte multi ani si necesita
lucrari de reparatii hidrolizolatii si tencuieli interioare si exterioare, inlocuit geamuri,
refacere trotuare, pardoseli.
Primaria Cernavoda lucreaza pentru asigurarea de servicii de calitate pentru toti cetatenii
iar extinderea si modernizarea sistemului centralizat de alimentare cu caldura este unul
dintre proiectele prioritare. Modernizarea punctelor termice si racordarea de noi
consumatori la punctele termice centralizate va reduce poluarea prin eliminarea
producerii energiei termice in surse distribuite, utilizand combustibili clasici.
 Primarul Mariana Mircea premiata pentru introducerea taxei de poluare si risc

6 organizatii neguvernamentale de mediu Salvati Delta, Ecopolis, Alma Ro, Terra
Mileniului III, WWF - World Wide Fund for Nature si Copacul de Hartie au organizat
vineri 4 iunie, de Ziua Mediului, cea de a treia editie a Premiilor de Mediu. Este vorba de
un eveniment in cadrul caruia sunt premiati cei care au contribuit la protejarea mediului,
precum si cei ale caror initiative au dus la distrugerea lui.

Pentru aceasta editie, unul dintre premiile pozitive i-a fost oferit dnei primar Mariana
Mircea, pentru introducerea taxei de poluare si risc in orasul Cernavoda.
Primarul Mariana Mircea a initiat la sfarsitul anului 2008 un proiect de hotarare prin care
introducea taxa de poluare si risc pentru agentii economici ce desfasoara activitati din
domeniul nuclear. Proiectul s-a materializat intr-o hotarare de consiliu care din pacate a
fost atacata in instanta de Prefectul Judetului Constanta si SNN – Societatea Nationala
Nuclearelectrica operatorul centralei nucleare de la Cernavoda.
Primaria Cernavoda isi propune ca din taxa de poluare si risc sa realizeze proiecte pentru
protejarea si dezvoltarea comunitatii locale : investitii in calitatea apei, marirea spatiilor
verzi, centru de monitorizare a radiatiilor, echipamente de protectie, educatie si
informare, masuri de protectie sociala.
Curtea de Apel Constanta a respins taxa de poluare si risc. Aceasta decizie nu este
definitiva si irevocabila, Primaria Cernavoda va face recurs la Inalta Curte de Casatie si
Justitie si va continua lupta pentru obtinerea taxei de poluare si risc.

In cadrul evenimentului au mai primit premii pozitive, europarlamentarele Renate Weber
si Daciana Sirbu pentru initiativa referitoare la interzicerea utilizarii tehnologiilor de
minerit pe baza de cianura, primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, Monica
Macovei, ambasadorul Norvegiei, ambasadorul Frantei, jurnalista Elena Tudor.

 Festivalului de Teatru pentru copii si tineret
La Cernavoda incepe maine editia a II-a a Festivalului de Teatru pentru copii si tineret.
Administratia locala ofera copiilor si tinerilor din Cernavoda, pe parcursul a 3 zile,
spectacole de teatru, muzicale si de balet, cadou de ziua 1 iunie.
In prima zi a festivalului, pe scena Casei de Cultura ID Chirescu copiii vor putea urmarii
spectacolele Vanzatorii de povesti un spectacol muzical interactiv prezentat de actorii
teatrului Carabus din Braila si piesele de teatru Cuiul lui Pepelea si Poveste de Craciun.
Prima piesa va fi jucata de actorii Teatrului din Cernavoda iar cea de adoua de actorii
teatrului Gulliver din Galati.

Sambata, in cea de a doua zi de festival, in prima parte a zilei vor fi prezentate
spectacolele Ursul pacalit de vulpe – Teatrul pentru copii si tineret Aschiuta Pitesti,
Aventurile lui Nica – adaptare dupa povestile lui Ion Creanga prezentat de teatrul Aurel
Elefterescu din Calarasi. In cea de a doua parte a zilei vor fi prezentate spectacolele
Vulpea cea faimoasa si Soldatelul de plumb.

Spectacolul de balet Soldatelul de plumb va fi prezentat de Teatrul de opera si balet Oleg
Danovsky din Constanta, un spectacol exceptional care va incepe in jurul orei 17.00.
Duminica 6 iunie, este ultima zi a festivalului, vor fi prezentate doua spectacole de teatru
Dar din dar – spectacol prezentat de Teatrul din Cernavoda si spectacolul de teatru,
muzica si dans dupa schitele lui IL Caragiale - S-avea un picior.
Evenimentul urmareste crearea unei atmosfere de sarbatoare si reuneste mai multe teatre
din tara care vor incanta cu spectacolele lor copii si tinerii din Cernavoda. Festivalul de
teatru pentru copii si tineret este un eveniment deosebit de important. Ii familiarizeaza pe
copiii si tinerii de toate varstele cu literatura si arta de cea mai buna calitate, folosind
teatrul ca pe un mijloc de educatie eficient si rapid. Speram ca aerul cultural sa patrunda
in Cernavoda si sa ramana aici, copii si tinerii sa devina in timp spectatori de teatru
avizati si poate, cine stie, viitori mari actori sau regizori. Castigul este enorm pentru
comunitate si ne dorim ca copiii si tinerii, cadrele didactice, parintii sa participe in numar
cat mai mare la aceste spectacole.

 Comunicat de presa

Consiliul local Cernavoda s-a intrunit luni seara in sedinta ordinara a acestei luni. Pe
ordinea de zi au fost inscrise 38 de proiecte de hotarari, dintre care 33 au fost adoptate ca
hotarari urmand ca celelalte 5 sa fie dezbatute intr-o sedinta urmatoare.
Printre proiectele de hotarari adoptate se afla si un proiect ce urmareste amenajarea de
locuri de joaca pentru copii si spatii verzi, in orasul Cernavoda. In acest scop, consilierii
locali au aprobat trecerea din domeniul privat in domeniul public al orasului a unui teren
in suprafata de 1403 mp. Terenul este situat in zona strazilor Prel. Seimeni, Marasesti,
Calugareni si va fi amenajat pentru locuitorii din aceasta zona in spatiu pentru petrecerea
timpului liber atat pentru copiii cat si pentru adulti.
Un alt proiect de hotarare aprobat de Consiliul local este cel care se refera la aprobarea
contributiei orasului Cernavoda la proiectul privind Reabilitarea si modernizarea
sistemului de alimentare cu apa si canalizare din regiunea Constanta – Ialomita.
Proiectul va asigura pe termen scurt, mediu si lung dezvoltarea si modernizarea
sistemului de apa si canalizare pe raza fiecarei unitati administrativ teritoriale din
regiunea Constanta – Ialomita. Fondurile pentru finantarea acestui proiect se vor obtine
prin accesarea fondurilor de coeziune POS mediu. Pentru aceasta, o cerinta obligatorie
este indeplinirea conditiei de eligibilitate prin constituirea cadrului institutional conform
tuturor reglementarilor impuse de legislatia nationala si a Comisiei Europene in domeniu.
In aceasta sedinta, consilierii locali vor aproba contributia localitatii Cernavoda la acest
proiect, intr-un procent de cofinantare de 1,77% din totalul cheltuielilor eligibile.

Un proiect important pentru orasul Cernavoda este cel care se refera la modernizarea
unor sali si transformarea acestora in Sali de teatru si Sali de dans. Aceste incaperi vor fi
folosite de copiii si tinerii orasului pentru activitatile culturale ale orasului si pentru
dezvoltarea aptitudinilor artistice.
Alte proiecte de hotarari au mai fost cele care se refera la extinderi si vanzari de terenuri
prin licitatie publica, atestarea apartenentei la patrimoniul privat si public al orasului
intravilan a unor suprafete de teren, aprobarea unei comisii de inventariere a domeniului
public al orasului.
 Sesiune plenara a Forumului European privind Energia Nucleara (ENEF
Primarul orasului Cernavoda Mariana Mircea a participat in perioada 25 – 26 mai la a
cincea sesiune plenara a Forumului European privind Energia Nucleara (ENEF), care s-a
desfasurat la Bratislava. In cadrul forumului au fost dezbatute soluţiile pentru
gestionarea deşeurilor radioactive, problema transparenţei şi rolul energiei nucleare într-o
economie cu emisii reduse de carbon.
ENEF reprezintă o platformă care facilitează schimbul de idei între gupurile de interese
pe teme precum oportunităţile şi riscurile utilizării energiei nucleare si a fost infiintata la
initiativa Comisiei Europene in martie 2007. Aceasta institutie reuneste reprezentantii
tuturor partilor implicate in domeniul nuclear, guvernele celor 27 de state, autoritati de
reglementare in industria nucleara, autoritati locale, societatea civila.
Lucrarile sesiunii au fost deschise de primii ministrii Slovaciei si Cehiei iar o prezenta
importanta la aceasta sesiune a fost Comisarul European pentru energie - Günther
Oettinger.
Primul punct pe agenda intalnirii a fost riscul energiei nucleare. Acesta a cuprins in
principal discutii legate de riscul deseurilor radioactive. Cercetarile din ultimii ani au
condus la elaborarea unui Ghid privind implementarea cu succes a depozitelor geologice.
Acesta incurajeaza si ghideaza statele membre sa isi stabileasca depozitele de deseuri
nucleare pentru combustibilul ars in depozite geologice de mare adancime. Prin
depozitarea geologica se intelege depozitarea deseurilor radioactive solide intr-o incinta
amplasata de regula la sute de metri adancime sub suprafata solului, intr-o formatiune
geologica stabila.
Aceste recomandari urmaresc protejarea populatiei si mediului inconjurator de efectele
nocive ale radiatiilor ionizante dar si a generatiilor viitoare. S-a subliniat ca suportul si
increderea societatii sunt esentiale si ca este necesara implicarea in luarea deciziilor a
celor afectati de potentialele efecte.
Un alt subiect destul de important pe agenda intalnirii a fost legat de transparenta
informatiilor din domeniul nuclear. Au fost evidentiate exemple de buna practica din
tarile europene care au stabilit un dialog constructiv intre operatorii nucleari si autoritatile
locale, un exemplu este Suedia.

Reprezentantul GMF ( Asociatia oraselor europene cu obiective nucleare) dl. Roland
Palmquist a adresat o intrebare care din pacate a ramas fara raspuns “ Ce facem cu
exemplele de rele practici din tari care nu au inteles importanta dialogului deschis?” .
Urmeaza ca acest subiect sa fie discutat la sfarsitul lunii iunie, la intalnirea Grupului
pentru Transparenta al ENEF, care se va desfasura la Brussel.
La intalnirea Forumului European privind Energia Nucleara (ENEF) de la Bratislava au
mai participat din partea tarii noastre Cristina Dumitrache – parlamentar, Pompiliu
Budulan – director general SNN, Ionel Bucur – direcor CNE Cernavoda, Tudor Serban –
secretar de stat in Ministerul Economiei, Dan Ionescu – director Energonuclear.

Sedinta Consiliului Local

Primarul orasului Cernavoda, Mariana Mircea a convocat in aceasta seara consilierii
locali pentru sedinta ordinara din aceasta luna. Pe ordinea de zi sunt inscrise peste 30 de
proiecte de hotarari ( proiecte de investitii, sociale, urbanism) toate de interes pentru
oras.
Aprobarea completarii unei pozitii din lista de investitii pe acest an cu lucrarea de
extindere puncte termice si realizari retele termice secundare noi. Este vorba de 6 puncte
termice care vor trebui sa acopere pe langa consumatorii actuali si noi consumatori ce vor
apare in urma extinderii retelelor secundare pentru incalzire si apa calda menajera.
Un alt proiect de hotarare este cel care se refera la aprobarea contributiei orasului
Cernavoda la proiectul privind Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu
apa si canalizare din regiunea Constanta – Ialomita. Proiectul va asigura pe termen
scurt, mediu si lung dezvoltarea si modernizarea sistemului de apa si canalizare pe raza
fiecarei unitati administrativ teritoriale din regiunea Constanta – Ialomita. Fondurile
pentru finantarea acestui proiect se vor obtine prin accesarea fondurilor de coeziune POS
mediu. Pentru aceasta, o cerinta obligatorie este indeplinirea conditiei de eligibilitate prin
constituirea cadrului institutional conform tuturor reglementarilor impuse de legislatia
nationala si a Comisiei Europene in domeniu. In aceasta sedinta, consilierii locali vor
aproba contributia localitatii Cernavoda la acest proiect, intr-un procent de cofinantare de
1,77% din totalul cheltuielilor eligibile.
Conform studiului de fezabilitate, in orasul Cernavoda reteaua de canalizare se va
extinde pe 21 de strazi, pe o suprafata totala de 10.420 mp. Proiectul mai prevede
executarea unei conducte de aductiune de la sursa Medgidia, in lungime de 20.215 ml.
In aceeasi sedinta se va mai discuta proiectul privind atribuirea de terenuri in folosinta
gratuita, conform legii 15/2003, catre 5 familii care au intrunit conditiile legii.

Ziua Copilului la Cernavoda

Marti 1 iunie, Primaria orasului Cernavoda organizeaza mai multe manifestari pentru
copiii din oras. In fata Primariei, se va desfasura un concurs de desene pe asfalt la care
vor participa copiii din gradinte. In centrul orasului, se va desfasura un cros pentru copiii
din scolile primare si generale iar la Complexul sportiv Axiopolis se vor desfasura
intreceri sportive la fotbal si handbal intre echipele scolilor generale. Primaria va oferi
participantilor diplome si dulciuri.

In perioada 4- 6 iunie, la Casa de Cultura se va desfasura cea de a doua editie a
festivalului de teatru pentru copii si tineret. La editia din acest an vor participa teatrele
din Galati, Braila, Constanta, Calarasi, Pitesti si Cernavoda. Programul va fi urmatorul.

Primaria Orasului Cernavoda
va invita la
Festivalul de Teatru pentru Copii si Tineret
Editia a //-a

Vineri 4 iunie
Ora 10.00 - Cuiul lui Pepelea - spectacol prezentat de Teatrul pentru copii si tineret
Cernavoda
Ora 14.00 - Vanzatorii de povesti - spectacol muzical interactiv prezentat de Teatrul
de papusi Carabus - Braila
Ora 17.00 - Ici sera la paix - Poveste de Craciun - spectacol de teatru prezentat de
Teatrul de papusi Gulliver – Galati

Sambata 5 iunie
Ora 9.30
Momente poetice si muzicale prezentate de copiii Miruna Mesura, Eduard Rusu, Andrei
Popirtan, Costin Ionescu, Vlad Ilie, Oana Emilia Guta
Spectacol de teatru Ursul pacalit de vulpe - prezentat de Teatrul pentru copii si tineret
Aschiuta – Pitesti
Ora 12.00
Momente poetice si muzicale prezentate de copiii Elena Dobre, Andrei Murgoci,
Alexandra Suciu, Geilan Buri, Alina Marin, Georgiana Andreea Mantu, Andreea
Mihaela Constantin
Spectacol de teatru Aventurile lui Nica - prezentat de Teatrul Aurel Elefterescu Calarasi, dupa Amintiri din copilarie de Ion Creanga
Ora 13.30

Vulpea cea faimoasa - spectacol prezentat de trupa de copii Derdelus a Teatrului pentru
copii si tineret Cernavoda
Ora 17.00
Momente poetice si muzicale prezentate de copiii Ioana Dudu, Alexandru Mircea, Andrei
Stefanidi, Alexandru Stoian, Razvan Varzaru, Delia Marinciu, Gabriela Bianca
Ene, Adelina Petruta Hristu
Soldatelul de plumb - spectacol prezentat de Teatrul de opera si balet Oleg Danovsky Constanta

Duminica 6 iunie
Ora 11.00
Momente poetice si muzicale prezentate de copiii Andreea Istrate, Andreea Chiriac, Delia
Isleam, Lavinia Braneanu, Georgia Aurelia Boboc
Spectacol de teatru Dar din dar - prezentat de Teatrul pentru copii si tineret
Cernavoda.
Ora 16.00
Momente poetice si muzicale prezentate de copiii Bianca Loghin, Bogdan Craciun, Oprea
Matei, Aurora Maria Moraru, Mihai Marius Mudrei
Ş-avea un picior - spectacol de teatru, muzica si dans dupa schitele lui I.L. Caragiale,
prezentat de studentii Facultatii de teatru a Universitatii Ovidius Constanta.

 Cartier de locuinte noi la Cernavoda

Primaria orasului Cernavoda a demarat inca de anul trecut procedura privind intocmirea
documentatiei tehnice pentru construirea unui cartier de locuinte in Cernavoda. Investitia
este absolut necesara pentru oras, avand in vedere numarul mare de solicitari pentru
acordarea unei locuinte.
Cartierul se va construi in zona de nord a orasului, pe o suprafata de 7 ha si prevede 21 de
blocuri, fiecare bloc avand 2 garsoniere si 10 apartamente cu doua camere. Cartierul va fi
amenajat cu parcaje auto, locuri de joacă şi platforme gospodăreşti, spaţii verzi cu
amenajări şi dotări edilitare şi mobilier urban, spatii pentru servicii.
In urma cu ceva timp, Consiliul Local a aprobat indicatorii tehnico economici pentru
obiectivul de investitii cartier de locuinte zona sere si Programul de coordonare a
modalitatii de construire a acestor locuinte cu posibilitatea achizionarii prin credit
ipotecar.
In sedinta de consiliu din aceasta luna, primarul orasului Mariana Mircea va propune un
proiect de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru lucrarea de

infrastructura a cartierului. Infrastructura va consta in realizarea sistematizarii pe
verticala a infrastructurii rutiere, a retelei de alimentare cu apa, a retelei de canalizare
menajera, a retelei de canalizare pluviala, a retelei de conducte pentru energie termica, a
retelei electrice de joasa tensiune si a retelei de iluminat public. Aceasta lucrare se va
realiza in doua etape si se va finanta din surse proprii, surse atrase sau orice alte forme
de surse legal constituite.
In perioada urmatoare se va demara procedura de organizare si selectare
a
antreprenorilor care urmeaza sa execute lucrarile de construire a blocurilor de locuinte.
Constructiile vor fi realizate pe baza proiectelor elaborate de administratia locala
Cernavoda si finantate in regie proprie de antreprenorii catigatori ai licitatiilor publice
care vor fi organizate de primarie.

Comunicat de presa

Primaria Cernavoda a finalizat procedura referitoare la proiectarea lucrarilor de reabilitare
si modernizare a sapte ( 7 ) puncte termice si inlocuirea conductelor de distributie aferente
retelei de termoficare a orasului.
Documentatia de proiectare va avea in vedere diagnosticarea starii instalatiilor de
distribuire a energiei electrice si elaborarea de propuneri privind realizarea de circuite
electrice noi adaptate la cerintele noi de functionare. Se vor propune solutii de corelare a
capacitatii de furnizare a agentului termic cu necesarul de consumatori si solutii de
reducere a consumului de agent termic primar si energie electrica.
Aceste lucrari sunt absolut neecsare avandu-se in vedere faptul ca in ultimii 2 ani, reteaua
de termoficare a fost extinsa iar numarul consumatorilor a crescut. Reabilitarea si
modernizarea punctelor termice implica nu numai reabilitarea tehnica ci si reabilitarea
cladirilor aferente. Aceste cladiri nu au mai fost reabilitate de foarte multi ani si necesita
lucrari de reparatii hidrolizolatii si tencuieli interioare si exterioare, inlocuit geamuri,
refacere trotuare, pardoseli.

Lucrarile de reabilitare a retelelor termice constau in demontarea conductelor si a suportilor
de sustinere vechi si montarea noilor conducte cu toate operatiile si lucrarile de constructii
necesare.
Anul trecut Primaria a extins reteaua termica secundara de incalzire si apa calda menajera
pe strazile Dobrogeanu Gherea, Milcovului, 24 ianuarie si Tudor Vladimirescu,
beneficiind de conditii civilizate cca 150 de locuinte.

La inceputul anului au inceput lucrarile si pe strazile Lt Musat, Vasile Alecsandri, Octav
Bancila, reteaua extinzandu-se pentru inca 70 de gospodarii din oras. Tot anul acesta va fi
realizata retea de termoficare si pe strazile Dunarii, Crinului, Viitorului, Seimeni in total
570 ml pentru 50 de gospodarii din oras.
Toate lucrarile de extindere a retelei termice secundare de incalzire si apa calda menajera
sunt suportate din bugetul local.

Comunicat de presa

Referitor la decizia Curtii de Apel Constanta in dosarul privind taxa de poluare si risc,
taxa ce a fost atacata in contencios administrativ de Institutia Prefectului, aceasta decizie
nu este definitiva si irevocabila. Orasul Cernavoda va face recurs la Inalta Curte de
Casatie si Justitie. Nu se cunoaste inca motivatia instantei pentru ca aceasta nu a fost inca
comunicata.
Ne asteptam la aceasta decizie, taxa de poluare si risc fiind unica in tara, nicio alta
administratie locala nu a mai instituit o astfel de taxa. Indiferent de solutia pe care ar fi
dat-o instanta de fond, partea adversa ar fi facut recurs.
Avand in vedere ultima intalnire ( 29 aprilie ) dintre reprezentantii SNN si cei ai
administratiei locale Cernavoda, la care a fost prezenta si presa, Primaria Cernavoda
isi mentine opinia ca taxa de poluare si risc este singura modalitate prin care
comunitatea locala din Cernavoda isi poate primi drepturile pentru gazduirea
obiectivelor nucleare. Atat timp cat operatorul nuclear nu a inaintat nici o solutie pentru
sustinerea proiectelor de dezvoltare locala, primaria cernavoda va continua lupta pentru
obtinerea drepturilor cernavodenilor prin sustinerea taxei, declara primarul Mariana
Mircea.

 Primaria Cernavoda lucreaza pentru binele comunitatii locale. Lucrari de
investitii la Cernavoda
Primaria orasului Cernavoda a demarat procedurile de selectie pentru inceperea unor
lucrari de investitii ce constau in extinderea retelei de canalizare pe strazile unde aceasta
nu exista.

Este vorba de extinderea retelei de canalizare menajera pe strazile G-ral Eremia
Grigorescu, retea care se va racorda la reteaua existenta in strada Rasaritului. Reteaua ce
va fi executata va avea o lungime de 142 ml si de aceasta investitie vor beneficia 22 de
gospodarii. Primaria a demarat procedura pentru faza de proiecare tehnica si detalii de
executie si executia lucrarii, valoarea lucrarii fiind de 44.446 lei, suportata din bugetul
local.
Si cele 8 gospodarii de pe strada Crisan vor beneficia in acest an de canalizare. Reteaua
de pe aceasta strada va avea o lungime de 100 ml iar lucrarile se vor executa din tuburi de
poliester armat cu fibra de sticla. Valoarea lucrarii suportata din bugetul local este de
31.300 lei. O alta lucrare supusa procedurii este reteaua de canalizare pe strazile O.Goga,
T. Arghezi, R. Iordachescu, L. Rebreanu, in lungime de 800ml. Valoarea estimata este de
298.400 lei, suportata de asemenea din bugetul local. Toate documentatiile au fost
intocmite respecand legislatia in vigoare iar procedurile de achizitie se fac conform OUG
34/2006 modificata si completata cu OUG 94/2007.
Anul trecut, Primaria Cernavoda a realizat doua proiecte importante privind retelele de
apa – canalizare. Canalizare menajera intre zona de
lotizari Nord si Statia de epurare –proiect in valoare de 716.524 lei si inlocuirea retelei
de alimentare cu apa pe str.T.Vladimirescu, proiect in valoare de 61.554, 56 lei.
Cernavoda beneficiaza si de un alt proiect important in ceea ce priveste reabilitarea
sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si
statiilor de epurare a apelor uzate. Acesta prevede inlocuirea retelei de canalizare
menajera din strada Dacia cu o noua retea in vederea preluarii apelor menajere, retele de
canalizare in 2 cartiere cu locuinte noi si devierea conductei de aductiune apa potabila in
lungime de 829 m pe podul Sf. Maria. Investitia in valoare de 3.500.000 de euro este
suportata in procent de 80% de catre Compania Nationala de Investitii ( CNI ) iar restul
de la bugetul local.

 Intalnire cu Ministrul Sanatatii
Primarul orasului Cernavoda, Mariana Mircea a participat astazi la Bucuresti la o intalnire cu
Ministrul Sănătăţii – Dl. Cseke Attila la care au participat toţi primarii sau reprezentanţii
acestora, din oraşele care au spitale sau centre de sănătate. Intalnirea s-a organizat la
initiativa Asociaţiei Oraşelor din România institutie conştientă de necesitatea reformei în
administraţia publică locală, prin descentralizarea managementului pe principiul
subsidiarităţii, pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale din orase.
In cadrul intalnirii s-au discutat proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării si
proiectul de HG cu lista privind menţinerea şi transferul spitalelor.

Unul dintre obiectivele Strategiei de descentralizare în sistemul de sănătate, aprobate prin
H.G. nr. 562/2009, este reprezentat de transferul managementului unităţilor sanitare cu paturi
de interes judeţean/local către autorităţile administraţiei publice locale.
Fiind preocupaţi de dificultăţile ce vor aparea prin preluarea managementului spitalelor,
primarii oraselor prezenti la intalnire au ridicat o serie de probleme. Ei sustin ca se investeste
de catre autorittaea locala in modernizarea unitatilor sanitare dar deciziile sunt in continuare
luate de ministerul sanatatii si nu de autoritatile locale. In ultima perioada spitalele orasenesti
au fost lasate deoparte si s-a investit doar in modernizarea spitalelor judetene. De asemenea,
ei au mai precizat ca competenta unui spital este data de competenta medicilor sai de aceea
solicita deblocarea posturilor pentru medici.
Primarul Mariana Mircea spune ca managerii spitalelor trebuie pregatiti, ei nu sunt instruiti
pentru aceasta functie. De aceea, trebuie sa existe un cadru legal care ar trebui sa arate mai
clar limitele in care sa se conduca o unitate sanitara tip spital sau centru de sanatate. De
asemenea trebuie sa se stabileasca clar care sunt responsabilitatile primarului, Consiliului
Local, Consiliului de administratie, Managerului spitalului.
Ministrul Sănătăţii – Dl. Cseke Attila a recomandat ca fiecare spital sa aiba o strategie de
dezvoltare care sa cuprinda masuri de reorganizare interna si programe de dezvoltare prin
atragerea de fonduri. Ministrul a mai adaugat ca la 1 iulie se va face descentralizarea iar azi
era termenul pentru observatii privind proiectele de acte normative.

 Spectacole de teatru
Primaria orasului Cernavoda isi doreste sa ofere locuitorilor o gama cat mai variata de
spectacole si sa familiarizeze locuitorii de toate varstele cu literatura si arta de cea mai
buna calitate. Speram ca aerul cultural sa patrunda in Cernavoda si sa ramana aici, copii
si tinerii sa devina in timp spectatori de teatru, balet si muzica avizati si poate, cine stie,
viitori mari artisti. Pentru luna aprilie primaria a pregatit mai multe spectacole de teatru si
muzicale pentru toate varstele.
Astfel, sambata 24 aprilie copiii si tinerii ansamblului folclorin Mugurelul impreuna cu
Taraful din Cernavoda vor sustine un spectacol folcloric in sala casei de Cultura,
incepand cu orele 17.00.
Duminica 25 aprilie, locuitorii orasului sunt invitati la teatru. Regizorul Victor Ignat si
actorii teatrului din Cernavoda prezinta pentru a doua oara piesa de teatru Penelopa
Contemporana, de Pascu Balaci.
Saptamana viitoare studentii Academiei de teatru din Constanta vor prezenta doua
spectacole la Cernavoda, atat pentru cei mici cat si pentru adulti. Miercuri 28 aprilie la
orele 9.00 si 10.30 cei mici vor putea urmari spectacolul muzical Max si Moritz o poveste
amuzantă, despre doi băieţi năzdrăvani, care fac pozne specifice vârstei. Dupa amiaza
adultii sunt invitati la spectacolul de teatru Plata Birului în care „Birul” creşte pe zi ce
trece, un spectacol cu atmosferă românească.

 Forumul privind Strategia Dunarii

Primarul orasului Cernavoda Mariana Mircea a participat saptamana trecuta la Forumul
privind strategia Dunarii si la cea de a 84 - a sesiune a Comitetului Regiunilor, care s-au
desfasurat la Brussels.
Primarul Mariana Mircea a fost invitata sa participe la Forumul privind strategia Dunarii
alaturi de europarlamentarul Adriana Ticau si de presedintele Consiliului Judetean
Dolj. Ion Prioteasa Reprezentantii locali din cele 8 state membre si reprezentanti ai
Comisiei Europene au dezbatut strategia de dezvoltare a unei macroregiuni a Europei.
Tarile respective privesc cu interes posibilitatile de finantare a proiectelor de
infrastructura, transport, de mediu si socio-culturale. Europarlamentarul Adriana Ticau
membru in Comisia de transport a Parlamentului European a insistat pe ideea ca orice
proiect de transport pe apele interioare ar trebui sa se realizeze doar in urma unui impact
de mediu. Primarul Budapestei prezent la Forum a sustinut ca Dunarea a ajuns ca o
canalizare si ca ar trebui in primul rand sa ne preocupam de curatarea ei si implicit a
Marii Negre, Ungaria avand deja un proiect de 2 mld. Euro in acest scop.
Pe data de 14 aprilie au inceput lucrarile Adunarii plenare a Comitetului Regiunilor CoR.
Ca de obicei acestea au fost precedate de intrunirile delegatiilor nationale ale statelor
membre. Delegatia romana a luat in discutie posibilitatile de colaborare cu Regiunea
Valencia care este prezenta la Bruxelles si poate ajuta orice comunitate romana prin
parteneriat. S-au analizat actiunile care sa implice mai mult autoritatile romanesti, locale
dar si guvernul, in Strategia Dunarii. Cei prezenti, inclusiv dl. Ostaficiuc, presedintele
delegatiei romane, au sustinut ca trebuie ca delegatia sa fie alaturi de Cristian Anghel,
primarul din Baia Mare care este victima unei erori judiciare.
Sesiunea plenara a CoR a avut ca invitati personalitati importante. Michel Platini,
presedinte FIFA, Dacian Ciolos, comisar European pentru agricultura, Johannes Hahn –
comisar European pentru Dezvoltare Regionala.
In alocutiunea sa, Michel Platini a subliniat ca trebuie sustinute cluburile sportive,
inclusiv de catre comunitatile locale si ca jocurile trucate pot impinge sportul catre lumea
interlopa.
Dacian Ciolos comisarul european pentru agricultura a sustinut ideea ca pentru a avea
comunitati rurale mai dinamice trebuie ca politica de dezvoltare rurala sa se impleteasca
cu politica agricola.
Johannes Hahn si-a exprimat nemultumirea ca banii stau la Finante in loc sa fie la
dezvoltarea regionala, subliniind ca exista 86 miliarde euro pentru aceasta perioada (de 3
ori mai mult decat in perioada precedenta).
Pe data de 15 aprilie Adriana Ticau a organizat Forumul pentru Strategia Dunarii la
Parlamentul European, o actiune reusita, cu invitati importanti:

Din partea Directiei de Dezvoltare Regionala a Comisiei Europene a participat Johann
Sollgruber care a aratat ca se intentioneaza unirea acestor state intr-o macroregiune si ca
se doreste adoptarea unei Strategii pana la mijlocul lui 2011. De asemenea se doreste
infiintarea 2 oficii, unul in Viena si unul in Bucuresti, pentru administrarea fondurilor
aferente strategiei.
Danuta Hubner, comisarul pentru politica regionala participant de asemenea la forum,
considera ca rolul oraselor este esential. Participarea comunitatilor locale pe tot parcursul
strategiei este importanta si ar fi foarte bine sa existe proiecte cu efecte imediate, asa
cum asteapta fiecare cetatean.
Din partea Directiei de Mobilitate si Transport a Comisiei a participat Dl. Cesare
Bernabei care a declarat ca in proiectele prioritare 2007-2013, 74 % din buget se duce pe
calea ferata si 11,5 % pe transportul pe apa, insistand pe rolul transportului pe apa,
exemplificand cazul Olandei care transporta 40% pe apa pentru ca are infrastructura
necesara.
Din partea Federatiei Europene a Porturilor Interioare a fost presenta Isabelle Ryckbost,
director. Dansa a prezentat situatia porturilor din Europa: 200 porturi in 18 tari, bine
reprezentate in Europa de vest si mult mai slab in Est. S-a subliniat necesitatea construirii
de poduri si introducerea porturilor in strategiile locale ale comunitatilor locale.
Urmatoarea intalnire pe aceasta tema, o continuarea a discutiilor oficiale pe tema
Strategiei Dunarii va avea loc in luna iunie si se va tine la Constanta,
Primarul Mariana Mircea este membru in Comisia de edducatie a Cor din noiembrie
2008.



Lansare de carte la Cernavoda

Primaria orasului Cernavoda gazduieste in aceasta dupa amiaza evenimentul privind
lansarea volumului Ganduri si vise la mal de Dunare, a Cenaclului literar Mircea
Eliade. Volumul este editat de Primaria orasului si cu sprijinul unor sponsori din
locaitate. Daca in volumele anterioare ale Cenaclului Mircea Eliade cei care scriau erau
in majoritate copii, de aceasta data s-a realizat un echilibru intre generatii. 46 de tineri si
adulti din Cernavoda au publicat poezii si proza in acest volum ce a vrut a fie o publicatie
cu caracter aniversar – 6 ani de activitate a Cenaclului de la Cernavoda care an de an
numara mai multi membri. Daca la inceput a fost doar un cenaclu al elevilor, acum ne
bucuram sa spunem ca s-au alaturat si adulti cu varste intre 25 si 70 de ani.
Volumul Ganduri si vise la mal de Dunare ofera poezii, proza, uneori prezentata in
fragmente, epigrame, ghicitori, teatru sub forma de creatie originala sau adaptare dupa
texte clasice.



Copii din Cernavoda medaliati la diverse competitii sportive

Copiii si tinerii Clubului sportiv Axiopolis au participat in ultima perioada la mai multe
competitii sportive din judet si din tara in urma carora au obtinut premii si calificari
importante, ceea ce a facut ca numele orasului Cernavoda sa se faca cunoscut.
Copiii de la atletism au participat la Campionatului national de atletism copii I si II care
s-a desfasurat la Bucuresti unde au participat 585 de sportivi din intreaga tara. Silviu
Sebastian Stan elev in clasa a VII-a in Cernavoda a obtinut locul I si titlul de campion
national la proba de saritura in lungime si locul II la proba de alergare viteza 200 m. La
aceeasi competitie, echipa de atletism a clubului formata din Cosmin Constantin,
Alexandru Hristu, Ioan Soitarau si Ion Craciun au obtinut locul V la proba de stafeta 4x1
tur.
Aceeasi copii au participat si la campionatul judetean –Cupa iepurasului care s-a
desfasurat la Constanta. Din Cernavoda au participat 13 copii care au obtinut mai multe
premii:
- Silviu Sebastian Stan a obtinut locul I la saritura in lungime, Craciun Ion a obtinut
locul II la proba de alergare viteza 60 m si alergare rezistenta 600 m, Soitarau
Ioan a obtinut locul I la saritura in lungime, Tanase Daniel a obtinut locul II la
proba de alergare viteza 50 m si rezistenta 500 m, Nechifor Remus a obtinut locul
III la alergare viteza 50 de m.
Echipa de handbal junioare a Clubului sportiv Axiopolis a participat recent la turneul
zonal de la Braila si a obtinut locul II si s-a calificat la turneul de semifinale.
Felicitari castigatorilor si tuturor jucatorilor dar si antrenorilor Gabriela Raducanu si
Daniel Baietu si le dorim succes si pe viitor.

Comunicat de presa

Primarul orasului Cernavoda Mariana Mircea s-a intalnit ieri cu reprezentantul World
Vision dl. Roland Diethelm – responsabil de programele World Vision care se deruleaza
in Romania.
Dl. Roland Diethelm a multumit primarului Mariana Mircea, administratiei locale pentru
sprijinul oferit implementarii si derularii programelor World Vision la Cernavoda. Este
de apreciat faptul ca intr-un oras mic ca Cernavoda se depune efort pentru sprijinirea
copiilor cu dizabilitati si se incurajeaza parintii acestor copii. Exista de asemenea o foarte
buna colaborare cu Serviciul de asistenta sociala din cadrul primariei care aduce in
atentia serviciilor World Vision cazurile de care fundatia nu stie.

In prezent fundatia deruleaza la Cernavoda un program pentru 37 de copii cu dizabilitati
din Medgidia, Cernavoda si localitatile limitrofe, intr-un spatiu oferit gratuit de Primaria
orasului.
Unul dintre proiectele viitoare pe care adminstratia locala intentioneaza sa le realizeze in
parteneriat cu fundatia World Vision este infiintarea unui Centru social multifunctional.
Primaria orasului a aplicat pentru obtinerea de fonduri din cadrul programului
operational regional 2007 – 2013 – Imbunatatirea infrastructurii sociale. Proiectul consta
in reabilitarea unui spatiu situat pe str. 24 Ianuarie si amenajarea unui centru pentru copiii
cu dizabilitati.



Sedinta de consiliu extraordinara la Cernavoda

Primarul orasului Cernavoda, Mariana Mircea a convocat consilierii locali, luni 12 aprilie, intro sedinta extraordinara pe a carei ordine de zi se afla doua proiecte de hotarari.
Primul proiect de hotarare se refera la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul
2010. Pentru functionarea in conditii normale a institutiei sau mai bine zis pentru functionarea
institutiei, este absolut necesar ca consilierii locali sa voteze acest proiect in forma propusa de
primarul orasului. Este vorba de cheltuielile ce implica utilitatile ( apa, energie, electrica,
internet), materiale de papetarie, tonere pentru copiatoare si imprimante, materiale de
curatenie, timbre postale pentru corespondenta, organzizare diverse evenimente pentru
comunitate. Daca initial primarul Mariana Mircea a estimat o valoare de 1.498.482 lei,
consilierii locali au aprobat doat 300.000 lei, suma care deja s-a consumat. Ar trebui ca
Primaria Cernavoda – o institutie in slujba cetateanului - sa isi inchida usile, pentru ca
fondurile pentru functionarea sa s-au terminat?
Acelasi lucru s-a intamplat si la capitolul Casa de Cultura unde consilierii au aprobat din suma
propusa de primar de 286 700, doar 53.200 lei . Deja au fost cheltuiti 51.000 lei. Ce se va
intampla in conditiile in care incepand cu luna mai in Cernavoda ar trebui sa inceapa
evenimentele culturale pentru comunitate? Cu ce bani se vor organiza aceste evenimente?
Bugetul trebuie rectificat prin suplimentarea sumelor si la capitolele pentru tineret, spatii verzi,
cheltuieli materiale pentru achizitii materiale de constructii, piese autor, servici, si alte servicii
pentru functionarea Serviciului de Gospodarie Comunala si curatenia orasului.
Al doilea proiect pe ordinea de zi este modificarea listei de investitii pe anul in curs, unde de
asemenea trebuie suplimentate sumele pentru lucrarile de investitii sau alte lucrari
premergatoare investitiilor, ca studii de fezabilitate si proiecte tehnice.

Asociatiile de proprietari
Infiintarea asociatiilor de proprietari in Cernavoda a devenit o problema destul de importanta
pentru oras. Din cele 140 de blocuri de locuinte care exista in oras, doar 4 sunt constituite in

asociatii de proprietari si 2 sunt in faza de reorganizare a asociatiei. Administratia locala a
infiintat la sfarsitul anului 2008, un compartiment ce are ca atributii sprijinirea si indrumarea
proprietarilor in actiunea de constituire a asociatiilor de proprietari.
De asemenea, administratia locala a organizat
cursuri de pregatire si atestare a
administratorilor de asociatii. Tot pentru cetatenii din Cernavoda, care locuiesc la blocuri,
Consiliul local a adoptat prin hotarare, un program de reabilitare termica, prin care bugetul
local suporta 50% din cheltuielile cu reabilitarea blocului. Dar si acest program poate fi
accesat doar de blocurile care sunt constituite in asociatii de proprietari. Nici asa, nu au fost
convinsi locatarii blocurilor.

Doar un bloc din Cernavoda a beneficiat de acest proiect, este vorba de blocul 85 de pe strada
Seimeni. In aceasta primavara administratia locala a reluat actiunea prin care organizeaza
intalniri cu cetatenii din Cernavoda care locuiesc la blocuri, in vederea constituirii acestora in
asociatii de proprietari. Luna aceasta a fost intocmit un program pentru cartierul Columbia.
Primarul orasului Mariana Mircea a invitat la aceste intalniri si consilierii locali.

Este important ca si consilierii locali sa se implice in aceasta actiune si ei trebuie sa sprijine
actiunile primariei si aceasta este o actiune deosebit de importanta. Locuitorii blocurilor din
Cernavoda trebuie sa constientizeze ca legea 230/2007 privind constituirea si functionarea
asociatiilor de proprietari este un cadru legal ce trebuie aplicat. Anumite servicii publice nu
pot functiona decat daca blocurile sunt constituie in asociatii de proprietari.

Exista foarte multi datornici privind plata serviciilor de apa-canalizare, termoficare,
intretinere. Daca aceste persoane nu isi platesc datoriile, se va opri furnizarea serviciilor pentru
tot blocul si vor avea de suferit si oamenii de buna credinta care sunt la zi cu plata serviciilor.
De aceea este bine ca blocurile sa se constituie in asociatii de proprietari. Sunt multe avantaje
de care locuitorii blocurilor vor beneficia constituindu-se in asocitaii de proprietari si speram
ca ei sa inteleaga.


Alimentare cu energie electrica intr-un cartier nou din Cernavoda

Primaria orasului Cernavoda a finalizat lucrarea de proiectare si executie a retelei
electrice de alimentare cu energie de joasa tensiune a consumatorilor casnici precum si
iluminatul public stradal in zona de lotizare din cartierul Cochirleni. Proiectul este
inclus in programul Electrificare 2007 – 2008 si era necesar a se realiza tinand cont de
dezvoltarea urbanistica a orasului Cernavoda si aparitia unui nou cartier de locuinte.
Lucrarea de investitii a insemnat alimentarea cu energie electrica a 37 de gospodarii (
consumatori casnici ) unele dintre ele finalizate, altele in curs de finalizare. A fost estimat
un consum mediu de 4 kw pentru fiecare consumator din zona lotizata, respectiv pentru
fiecare consumator ce se poate racorda ulterior. Iluminatul public stradal a fost realizat
cu corpuri de iluminat prevazute cu lampi cu vapori de sodiu de 100 W, pe fiecare stalp

nou instalat, fapt ce asigura o semnificativa economie de energie electrica, precum si
integrarea in caracteristica de culoare specifica iluminatului public stradal din oras.

Valoarea lucrarii este de 164 999 lei a fost suportata din fonduri de la bugetul local si
bugetul de stat.


Sedinta de Consiliu local la Cernavoda

Luni 29 martie, orele 17.00, are loc sedinta ordinara a Consiliului local din luna martie.
Pe ordinea de zi se afla 24 de proiecte de hotarari initiate de primarul orasului Mariana
Mircea, proiecte de interes pentru comunitate.
Unul dintre proiectele de hotarari se refera la recompartimentarea Pietei Unirii si
aprobarea inchirierii spatiilor care urmeaza a fi compartimentate in Piata Unirii si Piata
Trust. Proiectul a fost initiat ca urmare a numeroaselor solicitari pentru exitinderea sau
compartimentarea unor spatii din cele doua piete, dorindu-se totodata incurajarea
producatorilor agricoli autohtoni din sectorul animalier si cel de legume-fructe. Alt
proiect de hotarare este aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in
solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate
inchirierii. Proiectul a fost initiat ca urmare a modificarii legii privind locuintele ANL si a
faptului ca in acest an se va finaliza la Cernavoda un nou bloc de locuinte ANL.
Un alt proiect de hotarare se refera la preluarea in administrarea Consiliului local a unui
imobil compus din spatii de cazare, cantina, punct termic si anexe, in zona Hinog din
Cernavoda. Imobilul se afla in patrimoniul unei societati comerciale din Cernavoda care
are datorii catre ANAF iar in conformitate cu procedura de stingere a creantelor datorate
bugetului de stat, se poate preda in administrare Consiliului local Cernavoda. Astfel,
Consiliul local va putea prelua in administrare imobilul amintit cu titlu gratuit si il poate
exploata pentru un obiectiv local. Administratia locala si-a propus ca acest imobil sa aiba
ca destinatie sanatoriu – centru de recuperare.
Infiintarea Comisiei locale de ordine publica este un alt proiect aflat pe ordinea de zi.
Aceasta comisie va urmari asigurarea unui control al activitatii institutiilor care asigura
ordinea si linistea publica in oras. Comisia va fi alcatuita din reprezentanti ai
administratiei locale, institutii publice, cetateni.
Aprobarea initierii procedurilor de realizare a doua proiecte in vederea accesarii de
fonduri nerambursabile cu finantari europene sunt alte proiecte initiate de primarul
Mariana Mircea. Este vorba de proiectul “Centru social multifunctional” din cadrul
programului operational regional 2007 – 2013 – Imbunatatirea infrastructurii sociale.
Proiectul consta in reabilitarea unui spatiu situat pe str. 24 Ianuarie, nr. 2 si amenajarea
unui centru pentru copiii cu dizabilitati. Al doilea proiect se refera la consolidarea,
reabilitarea, modernizarea si extinderea scolii generale nr. 1.
 Misiune de evaluare la Cernavoda

Primarul orasului Cernavoda Mariana Mircea a participat astazi la intalnirea din cadrul
misiunii de evaluare in domeniul pregatirii si planificarii pentru situatii de accdient
nuclear sau urgenta radiologica care s-a desfasurat la Centrul de Control al urgentei de pe
amplasamentul CNE Cernavoda. Misiunea a fost organizata de Agentia Internationala
pentru energie atomica in cadrul programului Safe Nuclear Energy – Programul Regional
de excelenta pentru Romania si a avut ca obiectiv evaluarea capacitatii de raspuns a
tuturor componentelor Sistemului de urgenta in situatia producerii unui accident nuclear
sau urgenta radiologica.
In acest context, specialistii AIEA ( Agentia Internationala pentru energie atomica) au
vizitat si vizualizat si Centrul de accident nuclear si urgenta radiologica din Bucuresti,
Centrul national de coordonare si conducere a interventiei din localitatea Ciolpani,
Centrul operativ al CNCAN, Centrul judetean de coordonare si conducere a interventiei
al ISU Dobrogea. Alaturi de primarul Mariana Mircea au mai fost prezenti si cativa
reprezentanti ai Comitetului Local pentru situatii de urgenta din Cernavoda.
Referitor la relatia dintre centrala nucleara si comunitatea locala, specialistii straini au
precizat ca aceasta este foarte importanta iar procedurile de informare trebuie permanent
imbunatatite. De asemenea, ei au mai adaugat ca planurile de interventie ( national,
judetean si local) in cazul unor incidente nucleare trebuie sa fie in stransa legatura si
raportate la legislatia in vigoare iar procedurile de raspuns sa fie clare, sa contina
responsabilitati pentru fiecare pozitie din structura de urgenta si in cazul fiecarui
accident.
Primarul Mariana Mircea a precizat ca in urma numeroaselor solicitari din partea
administratiei locale, in ultima perioada relatia dintre autoritatea locala si centrala
nucleara a facut unele progrese. Acestea se refera la includerea autoritatii locale si
implicarea comunitatii locale la ultimele doua exercitii ( Axiopolis si Faurar) in cazul
unor incidente nucleare; pregatirea membrilor Comitetului local pentru situatii de
urgenta. De asemenea, primarul a mai adaugat ca se poarta discutii pentru colaborarea
intre CLSU si CNE in ceea ce priveste imbunatatirea planurilor si procedurilor de
urgenta.
Specialistii straini au mai dorit sa afle de la reprezentantii CNE cum decurge colaborarea
cu cadrele si institutiile medicale, cu statiile de pompieri, despre responsabilii cu
distribuirea pastilelor de iodura de potasiu, daca exista statistici cu persoanele care nu pot
sa isi administreze aceste pastile, despre sistemele de monitorizare a radioactivitatii si
cum sunt transmise informatiile catre autoritatea locala si comunitate.

STIRI LOCALE

Licitatii publice

Primaria orasului Cernavoda organizeaza licitatie publica deschisa in data de 26
martie ora 10.00, in vederea inchirierii unor spatii situate in Piata Unirii din
Cernavoda. Spatiile au destinatia de spatii comerciale produse alimentare si
nealimentare si prestari servicii. Spatiile sunt urmatoarele :





ETAJ
spatiul 1 - in suprafata de 12.00mp
spatiul 2 – in suprafata de 11.80mp
spatiul 5 – in suprafata de 24,90mp
spatiul 7 – in suprafata de 23.40mp



PARTER
spatiul 6 – in suprafata de 18.40mp

Pretul de pornire al licitatiei pentru fiecare spatiu este de 14.39 lei/mp/luna
Se mai supune licitatiei un teren in str. Spiru Haret, în suprafaţă de 50 mp, pentru curti
constructii si anexe. Pret de pornire licitatie = 0,09 lei / mp / an.
Caietele de sarcini se pot achizitiona pana la data de 24 martie. Valoarea unui caiet este
de 10.00 lei. Relatii suplimentare la numarul de telefon 0241/487121/487114.

De asemenea, Primaria orasului Cernavoda organizeaza licitatie publica deschisa in data
de 12 aprilie 2010, ora 10.00, in vederea inchirierii unui spatiu din Piata Trust.
Spatiul este in suprafata de 53,45 mp si este destinat desfasurarii activitatii unor cabinete
medicale. Pretul de pornire al licitatiei este de 1,17 lei/mp/luna.
Caietele de sarcini se pot achizitiona de la Biroul Patrimoniu - Cadastru din cadrul
Primariei orasului Cernavoda, in perioada 22 martie – 8 aprilie. Valoarea unui caiet de
sarcini este 10 lei. Relatii suplimentare se pot obtine la numerele de telefon 0241/487121;
0241/487114.

Centru de Internet pentru Public la Cernavoda
La Primăria Cernavoda functioneaza de putin timp Centrul de Internet pentru Public Biblionet, care are sediul în incinta Bibliotecii orasenesti. Cernavoda se numără printre
cele 16 localitati din judeţ care au fost selecţionate să participe la acest program.
Programul Biblionet - lumea în biblioteca mea este finanţat de Fundaţia Bill şi Melinda
Gates şi are ca scop dezvoltarea unui sistem modern de biblioteci publice în România.

Astfel, centrul din Cernavoda a fost dotat cu 6 calculatoare cu softuri performante de
cautare, conectate la Internet, o imprimantă si un scanner.
Obiectivul programului Biblionet este de a facilita accesul populatiei la mijloacele
tehnologiei informationale, pornind de la faptul că o mare parte din populatie nu are
acces la Internet.

Prin participarea Primariei Cernavoda la acest program, cetatenii din Cernavoda care nu
au acasa Internet pot utiliza calculatoarele si reteaua din cadrul bibliotecii orasenesti
pentru obtinerea de informatii privind locuri de muncă, servicii medicale, servicii
bancare şi de administratie online a afacerilor sau comunicarea cu rudele din străinatate.
Centrul este deschis de luni – vineri intre orele 8.00 – 19.00 si sambata intre orele 8.00 –
13.00 si are din ce in ce mai multi vizitatori.
Lucrari de investitii


Retele de canalizare menajera

Primaria orasului a demarat actiunile de proiectare si executie pentru realizarea de retele de
canalizare menajera pe cateva strazi din oras care nu beneficiaza de astfel de servicii:
-

-

strada Crisan situata intre strada Unirii si str. Cuza Voda, pe o lungime de 100 de ml.
Vor beneficia de acest proiect 8 gospodarii situate pe aceasta portiune de strada.
Valoarea proiectului este de 7654 euro si este suportat din bugetul local. Reteaua se va
racorda la reteaua existenta de pe strada Unirii.
Strada G-ral Eremia Grigorescu situata intre strada Rasaritului si str. Indiguirii, pe o
lungime de 142 ml. Vor beneficia de acest proiect 22 de gospodarii. Valoarea
proiectului este de 10.869 euro si este suportata din bugetul local.


Retea termoficare secundara

Retea secundara de incalzire si apa calda menajera de la pct termic PT17 gradinita 2 la strazile
Dunarii ( de la intersectia cu str. Viitorului, Crinului, la blocul 86 si sediul DACT de pe str.
Viorelelor. Valoarea proiectului 625 525 lei
Lucrarea va fi realizata cu conducte din otel preizolate si sistem de detectare si semnalizare a
pierderilor de apa din retele. Se vor proiecte bransamente individuale ( tur – retur) de la reteaua
stradala pana la limita proprietatilor individuale.
Reteaua termica va fi realizata pe str. Dunarii in lungime de 219 ml pentru 16 locuinte, pe str.
Viitorului in lungime de 103 ml pentru 6 locuinte, pe strada Crinului in lungime de 155 ml
pentru 12 locuinte, pe strada Seimeni pentru blocul 83, retea in lungime de 50 ml si vor
beneficia 16 apartamente. De asemenea se va executa retea termica si pentru racordarea
sediului Directiei de termoficare, racord in lungime de 42 ml.

Cultura
Primaria Orasului Cernavoda - Teatrul pentru Copii şi Tineret, prezinta sambata 27
martie 2010, ora 17.00, în Sala Casei de cultura ID Chirescu, comedia in 2 acte,
PENELOPA CONTEMPORANĂ, de Paşcu Balaci
Regia şi scenografia - Victor Ignat, Muzica - Ştefan Hadjiu
Biblioteca oraseneasca organzeaza vineri 26 martie, orele 11.00 intalnirea cu tema “ Randuieli
bisericesti in saptamana patimilor “ Sunt invitati sa participe elevi din scolile generale.
Reprezentanti ai biserii ortodoxe din oras for face o expunere privind traditiile de Paste si vor
intra in dialog cu tinerii prezenti.

Taxe si Impozite
Directia de taxe si impozite locale anunta ca 31 martie este ultima zi pana la care cetatenii pot
beneficia de reducere 10% la plata impozitului pe cladiri si terenuri, daca se achita pentru
intreg anul 2010.
Programul casieriei Directiei Taxe si impozite din cadrul primariei este zilnic intre orele 8.00 –
11.30 ; 12.30 – 17.00.



Comitetul local pentru situatii de urgenta de la Cernavoda se pregateste
pentru interventii in caz de accident nuclear

Miercuri 17 martie, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Cernavoda ( CLSU) a
participat la o sesiune de pregatire privind masurile de protectie si interventie in caz de
urgenta radiologica la CNE Cernavoda. La sesiunea de pregatire au participat primarul
orasului Cernavoda Mariana Mircea, seful ISU Dobrogea Traian Oprea, reprezentanti ai
ISU Dobrogea, Unitatilor de pompieri si jandarmi din Cernavoda, Politiei Cernavoda si
alti membri ai Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta din Cernavoda.
Scopul intalnirii a fost cel de familiarizare cu informatii privind securitatea reactorului
nuclear tip CANDU, evenimente si riscuri radiologice, planul de urgenta pe
amplasamentul CNE Cernavoda, masuri de protectie a populatiei in caz de urgenta
radiologica, interfata CNE Cernavoda cu autoritati publice in cazul unei urgente
radiologice.
Reprezentantii CNE care au sustinut sesiunea de informare au prezentat informatii
generale privind obtinerea energiei nucleare, centralele tip CANDU, principiile filozofiei
de securitate si au precizat ca centralele nucleare CANDU sunt prevazute cu o serie de
masuri de protectie care asigura ca materialele radioactive sa nu fie emise in mediul

inconjurator. La subiectul privind evenimentele si riscurile radiologice au fost prezentate
scenariul unei urgente radiologice la reactorul tip CANDU, riscurile radiologice si caile
de expunere, fazele unei urgente radiologice.
In ceea ce priveste subiectul Planului de urgenta pe amplasamentul CNE Cernavoda
acesta reprezinta un set de documente care contine planurile de urgenta atat pe
amplasamentul centralei cat si in exterior. La acest subiect destul de amplu si important
au inceput discutiile intre membri Comitetului Local pentru situatii de urgenta si
reprezentantii CNE. Daca CNE Cernavoda are un plan bine pus la punct pentru protejarea
personalului centralei, pentru membri CLSU protejarea populatiei reprezinta o problema
foarte importanta. Pe parcursul discutiilor s-a constatat ca multe cunostinte privind
interventia in cazul unui accident nuclear nu sunt foarte clare si ca doar o mica parte din
membri CLSU au mai participat la astfel de sesiuni de informare. De aceea, s-a ajuns la
concluzia ca in perioada urmatoare sa aiba loc mai multe sesiuni de informare intre
reprezentantii CNE si membri CLSU si sa exista colaborare intre CNE si autoritatile
locale pentru imbunatatirea planului si procedurilor de urgenta. Este foarte important ca
CLSU sa aiba un pan si niste proceduri foarte clare si complete pentru a actiona prompt
in cazul unui eveniment nuclear.
Masurile de protectie a populatiei in cazul unei urgente radiologice a fost de asemenea un
subiect mult discutat in cadrul sesiunii. S-a discutat despre rapiditatea si frecventa
mesajelor de urgenta, despre continutul mesajelor care nu trebuie sa produca panica in
randul populatiei, despre decontaminare si administrarea tratamentelor necesare.
Desi erau mai multe probleme de discutat si cunostinte de aprofundat, dupa cinci ore,
membri CLSU si reprezentantii CNE au tras niste concluzii pe care le vor transforma in
niste masuri de realizat in perioada urmatoare. Dintre acestea, amintim colaborarea
pentru imbunatatirea planului si procedurilor de urgenta, participarea la astfel de sesiuni
si a membrilor CLSU din localitatile limitrofe Cernavodei, imbunatatirea comunicarii in
cazul incidentelor nucleare, stabilirea responsabililor privind achizitionarea si distribuirea
pastilelor de iodura de potasiu.
Sesiunea de informare a facut parte dintr-un program ce reprezinta misiunea de evaluare
in domeniul pregatirii si planificarii pentru situatii de accident nuclear sau urgenta
radiologica ce va fi organizata in perioada 22 – 26 martie de Agentia Internationala
pentru Energie Atomica. Misiunea are ca obiectiv evaluarea capacitatii de raspuns a
tuturor componentelor Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta in
situatia producerii unui accident nuclear sau urgenta radiologica.

Comunicat de presa

Primarul orasului Cernavoda Mariana Mircea a propus recent consilierilor locali
aprobarea Programului de coordonare a modalitatii de construire de locuinte pentru

cetateni cu posibilitatea achizionarii prin credit ipotecar. Aceasta actiune face parte dintrun proiect mai amplu initiat de adminstratia locala inca de anul trecut care cuprinde
constructia unui cartier de locuinte tip campus, dupa modelul locuintelor construite
pentru angajatii SNN.
Ansamblul de locuinţe propus se va construi în zona de nord a oraşului, pe o suprafaţă de
cca. 7 ha, la ieşirea spre localitatea Seimeni, în perimetrul delimitat de străzile
R.Iordachescu - T.Stravru - I.D.Chirescu - DJ 223. Cartierul de locuinţe va fi alcatuit din
circa 21 de blocuri
cu regim de înălţime parter si etaj, având fiecare 10 – 12
apartamente. Se preconizează obţinerea a maxim 252 unităţi locative, respectiv
apartamente cu 2 camere.
Cartierul va fi amenajat cu parcaje auto, locuri de joacă şi platforme gospodăreşti, spaţii
verzi cu amenajări şi dotări edilitare şi mobilier urban. Zona de locuinţe va beneficia de
racorduri de alimentare cu energie electrică, telefonie, alimentare cu apă şi canalizare,
reţea de termoficare. Proiectul cartierului mai prevede spatii pentru servicii, parcuri,
locuri de joaca pentru copii, unitati de invatamant.
Consiliul local Cernavoda va finanta si executa lucrarile de infrastructura ( canalizare
menajera, canalizare pluviala, alimentare cu apa, retele termoficare, alimentare energie
electrica, iluminat public, trame stradale, parcari, etc.). sursele de finantare vor fi surse
proprii, surse atrase sau orice alte forme de surse legal constituite. Consiliul local a probat
procedura de organizare si selectare a antreprenorilor care urmeaza sa execute lucrarile
de construire a blocurilor de locuinte. Constructiile vor fi realizate pe baza proiectelor
elaborate de administratia locala Cernavoda si finantate in regie proprie de antreprenorii
catigatori ai licitatiilor publice care vor fi organizate de primarie.
Primaria orasului va organiza o a doua dezbatere publica in acest sens la care vor fi
invitati sa participe persoanele care doresc achizitionarea unei locuinte prin credit
ipotecar si reprezentantii bancilor care isi vor prezenta ofertele de finantare.
Cei prezenti la dezbatere vor putea sa vada cum va arata zona propusa pentru constructia
de locuinte, cum arata un bloc, cum este compartimentat un apartament, vor afla despre
costurile ce implica achizitionarea unui astfel de apartament si in functie de posibilitatile
materiale ale fiecaruia vor putea sa opteze pentru un credit ipotecar.

Altele stiri


Primaria orasului va organiza mai multe actiuni cu ocazia zilei de 8 martie. Astfel,
vineri 5 martie, incepand cu orele 18.00 pe scena Casei de Cultura ID Chirescu va
fi organizat un spectacol prezentat de trupele Casei de Cultura . La spectacol sunt
invitate sa participe doamne din Cernavoda, mame ale copiilor care activeaza in
cadrul casei de cultura si doamne pensionare.

Duminica 7 martie, incepand cu orele 13.00, la Cantina Grupului Scolar
Industrial din Cernavoda va avea loc o petrecere de 8 martie la care participa
doamne si domnisoare din Cernavoda. Evenimentul este organizat de Primaria
orasului si vor participa 300 de persoane. Petrecerea va fi presarata cu momente
muzicale si artistice.







Primaria a realizat zilele trecute receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul
Casa mortuara construit in incinta Cimitirului ortodox.
Cladirea in suprafata de 70 mp, este compusa din sala de asteptare( priveghi), sala
catafalc, birou, sala servicii si grup sanitar. La receptia de finalizare a lucrarilor
au participat reprezentantii firmelor de proiectare si executie si inspectorii
departamentului tehnic din cadrul Primariei. Lucrarea a fost inceputa in luna
noiembrie a anului trecut si realizata din fonduri de la bugetul local. Este primul
loc de acest fel din Cernavoda si a fost construit la initiativa primarului Mariana
Mircea care a tinut cont de solicitarile cetatenilor din oras.
Casa mortuara va fi administrata de Primaria orasului prin compartimentul
Administratia cimitirului si va fi stabilit un regulament de functionare care va fi
supus aprobarii Consiliului local.

 Sedinta consiliului local Cernavoda – luna februarie
Primarul orasului Cernavoda Mariana Mircea, a convocat Consiliul local luni 22 februarie, in
sedinta ordinara din aceasta luna. Pe ordinea de zi se afla 25 de proiecte de hotarari de interes pentru
comunitate.
Unul dintre proiectele de pe ordinea de zi este aprobarea listei de investitii pe anul 2010. Dintre
obiectivele de investitii ce vor fi realizate in anul 2010 amintim retea termica pe strazile D. Gherea,
24 Ianuarie, T. Vladimirescu, Milcovului, Lt. I. Musat, O. Bancila, Vasile Alecsandri, etc.,
amenajare trama stradala cartier Cochirleni, alimentare cu energie electrica de joasa tensiune,
iluminat public si casnic cartier Cochirleni, reabilitari puncte termice PT 1, PT12, PT13, PT10, PT
19 si retele termice de distributie, reabilitare retea de canalizare zona Prund, amenajare parc Dealul
Sofia, retea de canalizare intre zona de locuinte Seimeni Nord, DJ 223, statia Epurare si strazile
Ceisan, Spiru Haret, amenajare trama stradal cartier Sere si multe altele.
Alt proiect de hotarare ce va fi supus dezbaterii consilierilor locali, este aprobarea Regulamentului
de atribuire/licitare a locurilor de parcare in parcarile de resedinta din orasul Cernavoda. Proiectul
are la baza cererile mai multor cetateni din oras privind incheierea unor contracte de inchiriere
pentru locuri de parcare si amenajarea in mai multe zone ale orasului a unor astfel de parcari.
Regulamentul prevede ca in parcarile de resedinta se vor atribui locuri de parcare numai
proprietarilor/ detinatorilor de autovehicule si care au apartamente in imobilele arondate acestor
parcari, in urma unei licitatii.

Aprobarea criteriilor de repartizare a locuintelor realizate de catre ANL destinate tinerilor si
familiilor de tineri in varsta de pana la 35 de ani, reprezinta un alt proiect de hotarare aflat pe ordinea
de zi. Criteriilor vor fi aprobate in conformitate cu HG 816/2005 si Legea 10/2006.
Alt proiect este cel privind aprobarea circulatiei in sens unic pe strazile 9 Mai si Panait Cerna.
Proiectul a fost initiat in vederea fluidizarii si desfasurarii in conditii normale a traficului rutier. In
acest sens, se vor amplasa indicatoare rutiere, pe straziel 9 Mai ( intre strazile Energiei si Cazarmii)
si Panait Cerna ( intre Cazarmii si Saint Sebastian).
Alte proiecte pe ordinea de zi mai sunt: proiect de hotarare privind recompartimentarea Pietei Unirii
si aprobarea criteriilor pentru inchirierea spatiilor, proiect de hotarare privind aprobarea Programului
de Coordonare a modalitatii de construire locuinte destinate cumpararii in zona Sere, proiect de
hotarare privind acordarea unor ajutoare financiare pentru persoanele ale caror venit lunar pe
membru de familie este mai mic si se afla in imposibilitatea achitarii cheltuielilor de intretinere.



Ilegalitati in domeniul nuclear

In cursul zilei de joi 28 ianuarie, angajatii Corpului de Control si biroului Urbansim din cadrul
Primariei Cernavoda s-au deplasat la sediul CNE Cernavoda pentru a verifica stadiul lucrarilor de
constructii incepute la modului IV al de Depozitului Intermediar de Combustibil Ars ( DICA).
Inspectorilor li s-a interzis accesul in zona de desfasurare a acestor lucrari de constructii,
reprezentantii CNE sustinand ca acolo nu se derulueaza nici o lucrare de constructie. Cu toate acestea,
din zona respectiva se observa traficul masinilor de mare tonaj, unele dintre ele incarcate cu piatra si
pamant proaspat extras, ca urmare a unor lucrari de excavare.
Conform legii 50/ 1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, corpul de control al administratiei
publice locale are drept de verificare a lucrarilor de constructii care se executa pe teritoriul localitatii.
Primaria a aflat cu cateva zile in urma de faptul ca CNE a inceput sa execute lucrarile de constructii la
modului IV DICA, cu toate ca CNE ar fi trebuit sa informeze administratia locala de data inceperii
lucrarilor. Mai mult decat atat, autorizatia pe care CNE a primit-o de la CNCAN Comisia Nationala
pentru Controlul Activitatilor Nucleare, nu are certificat de urbanism si nici avizul favorabil al
primarului orasului, conform art. 6, lit k din Normele privind autorizarea executarii constructiilor cu
specific nuclear.
Ca urmare, Primarul Mariana Mircea a instiintat printr-o adresa institutiile implicate in realizarea
acestui obiectiv deosebit de important, SNN – CNE Cernavoda si CNCAN de nerespectarea normelor
legale si le-a cerut sa opreasca lucrarile de constructie si sa faca demersurile necesare pentru intrarea
in legalitate.
SNN - CNE Cernavoda nu au oprit lucrarile, au interzis accesul inspectorilor Corpului de Control si
au transmis un raspuns Primariei in care sustin ca sunt in legalitate. Reprezentantii centralei sustin ca
pentru aceasta lucrare detin certificat de urbanism din anul 2001, desi acesta este evident expirat si
avizul favorabil al primarului, ceea ce este neadevarat, sustine primarul Mariana Mircea.

Primaria orasului Cernavoda s-a vazut nevoita sa sanctioneze contraventional CNE Cernavoda cu
amenda in valoare de 10.000 lei, conform art.26, lit.f din Legea 50/1991 republicata.
Administratia locala, primarul Mariana Mircea se va adresa in continuare autoritatilor competente
privind executia fara acordul comunitatii a unui obiectiv de o asa importanta.
Mentionam ca Primaria a realizat un sondaj de opinie in randul cetatenilor din Cernavoda, in urma
caruia 86 % din numarul persoanelor chestionate, cetateni din Cernavoda nu sunt de acord cu
depozitarea deseurilor radioactive pe teritoriul orasului.


Exercitiu de urgenta radiologica la Cernavoda

Vineri 19 februarie, in intervalul orar 8.00 – 12.00, in orasul Cernavoda se va desfasura Exercitiul
anual de urgenta radiologica - Faurar 2010.
Comitetul local pentru situaţii de urgenţă si CNE Cernavoda vor colabora pentru buna desfasurare
a acestui exercitiu ce are ca scop identificarea deficientelor sistemelor de raspuns la urgenta, care
pot incetini raspunsul si limitarea consecintelor unui accident nuclear.
Exercitiul se va desfasura in Unitatea 2 a CNE Cernavoda, acolo unde se se vor simula primele
alarme care indica faptul ca a avut loc un accident nuclear de tip “ End Fitting Failure”.
Reprezentantii CNE vor transmite imediat notificare Presedintelui Comitetului Local pentru
situatii de urgenta declarand stare de urgenta generala. Presedintele CLSU – primarul Mariana
Mircea, va convoca membri comitetului, urmand a lua masurile de atentionare a populatiei
folosind toate mijloacele de informare ( sirene, anunturi prin intermediul masinilor politiei,
portavoce, statiile de cablu local si radio local). In acest timp, reprezentantii CNE vor simula
actiuni de remediere a defectiunilor si de monitorizare a nivelului radiatiilor, urmand ca periodic sa
transmita notificari catre autoritatile locale.
Pentru o buna informare a populatiei privind modul de actionare in cazul unui accident nuclear,
administratia locala va implica in exercitiul Faurar 2010 de vineri si alte institutii din oras. Vor fi
implicate unitatile de invatamant din Campusul Scolar, Spitalul orasenesc, Scoala nr. 1 si Primaria
orasului. Alarmarea populatiei se va face prin intermediul sirenelor iar atentionarea populatiei
cum ca acesta este doar un exercitiu, se va face cu masinile Politiei rutiere si Politiei comunitare.
Primaria a pornit o campanie de informare a populatiei privind derularea exercitiului prin anunturi
la posturile locale de cablu si radio, sms-uri, pliante informative catre cetateni si institutii. De
asemenea, in ziua desfasurarii exercitiului, in zonele unde se desfasoara acesta dar si in alte zone
ale orasului vor fi distribuiti fluturasi cu informatii utile despre cum trebuie actionat in cazul unui
accident nuclear.
Cetatenii orasului sunt rugati să își păstreze calmul, să nu se panicheze și să isi continue
activitatile curente, întrucât acesta este un exerciţiu.
 Lucrari de termoficare la Cernavoda

Administratia locala de la Cernavoda continua si anul acesta lucrarile de extindere a
retelei de termoficare astfel incat toti locuitorii orasului sa beneficieze de apa calda si
caldura in conditii civilizate.
Anul trecut a fost extinsa reteaua termica secundara de incalzire si apa calda menajera pe
strazile Dobrogeanu Gherea, Milcovului, 24 ianuarie si Tudor Vladimirescu, beneficiind
de conditii civilizate cca 150 de locuinte.
La sfarsitul anului trecut au inceput lucrarile si pe strazile Lt Musat si Octav Bancila.
Reteaua se va extinde astfel cu inca 450 de ml pentru 40 de gospodarii de pe aceste strazi.
Din cauza vremii nefavorabile, lucrarile au fost oprite, urmand sa inceapa in momentul in
care timpul va permite.
Recent, a fost emisa autorizatia de construire pentru extinderea retelei de termoficare si
pentru strada Vasile Alecsandri pe care sunt amplasate 27 de locuinte. Lucarile vor
incepe in cel mai scurt timp.
Toate lucrarile de extindere a retelei termice secundare de incalzire si apa calda menajera
sunt suportate din bugetul local.
La sfarsitul lunii trecute, in sedinta consiliului local a fost aprobat tariful de livrare a
energiei termice. Astfel, s-a hotarat mentinerea pretului local facturat populatiei la
valoarea de 69,75 lei/gcal la fel ca si in anul trecut.


Asociaţia European a localităţilor cu utilităţi nucleare ( GMF ) sprijina
comunitatea din Cernavoda privind aplicarea taxei de risc

Primarul oraşului Cernavodă, Mariana Mircea, a participat in perioada 20 – 22 ianuarie la
la Conferinţa anuală a Asociaţiei Europene a localităţilor cu utilităţi nucleare (depozite de
deşeuri radioactive şi centrale nucleare) - GMF, care s-a desfăşurat la Osthammars in
Suedia. Cu această ocazie, Primarul Mariana Mircea a participat in calitate de
vicepresedinte al GMF si primar al unui oras ce găzduieşte o centrală nucleară si un
depozit de deşeuri radioactive.
Programul vizitei a cuprins pe langa lucrarile conferintei care s-au desfasurat la sediul
Primariei din Osthammars si o vizita la centrala nucleara si depozitul de deseuri din
localitate.
Reprezentantii municipalitatii din Osthammars au prezentat modalitatea prin care se
stabileste in Suedia locatia pentru construirea de obiective nucleare, cum este consultata
populatia in astfel de decizii, faptul ca se analizeaza securitatea pe termen lung, impactul
de mediu, efectele asupra sanatatii, aspectele socio – economice.
Primarul Mariana Mircea a prezentat in cadrul sedintei stadiul în care se află localitatea
având în vedere procesul pentru perceperea taxei de risc pe care administraţia locală
doreşte să o aplice.
GMF a luat decizia de a interveni in procesul privind Taxa de Poluare si Risc pentru a
sustine cauza orasului Cernavoda referitoare la dreptul de dezvoltare economica si
aparare a principiilor de securitate, transparenta si participare.
Printre proiectele GMF in 2010 este organizarea unei conferinte internationale la
Bucuresti in care sa se prezinte practicile europene de cooperare intre utilitatile nucleare
si comunitatile locale. Este important ca autoritatile din Romania sa constientizeze ca

problema deseurilor radioactive si a securitatii centralelor nucleare trebuie tratata cu
atentie atunci cand este vorba de interesul comunitatilor locale.
 Sedinta Consiliului Local Cernavoda- luna ianuarie

Consiliul Local Cernavoda s-a intrunit luni 25 ianuarie in prima sedinta ordinara din acest
an. Pe ordinea de zi s-a aflat 25 de proiecte de hotarari initiate de primarul orasului
Mariana Mircea.
Actualizarea tarifului de livrare a energiei termice de catre SNN Bucuresti – sucursala
CNE Cernavoda si aprobarea pretului local al energiei termice facturate populatiei au fost
doua proiecte de hotarari importante pe ordinea de zi. Astfel, consiliul local a hotarat
mentinerea pretului local facturat populatiei la valoarea de 69,75 lei/gcal la fel ca anul
trecut.
Consilierii locali au mai aprobat participarea orasului ca partener in proiectul Sistem
integrat de management a deseurilor solide in judetul Constanta si darea in administrarea
Consiliului Judetean a terenului in suprafata de 1708 mp pentru inchiderea depozitului
neconform.Conform axei prioritare 2 – POS Mediu proiectele care vizeaza inchiderea
gropilor de gunoi neconforme si dezvoltarea sistemelor integrate de management al
deseurilor se finanteaza doar prin Consiliile judetene. De aceea, proiectul aprobat in
sedinta de luni este un pas inainte pe care administratia locala il face in demersurile
privind inchiderea gropii de gunoi si alinierea la standardele europene de mediu.

Alte proiecte au vizat domeniul public si privat al orasului. Unul dintre acestea a fost
completarea unei hotarari cu terenuri aflate in patrimoniul privat al orasului si care pot fi
retrocedate la legea 10, pe strazile Mircea cel Batran, Mihai Eminescu si Calarasi.
La cererea SNN – CNE Cernavoda, consilierii locali au analizat si aprobat vanzarea unor
terenuri aflate in apropierea unitatii si folosite de catre aceasta. Unul dintre proiectele
importante a fost aprobarea reglementarii regimului juridic al obiectivelor de investitii
aferente Programului Social de Urgenta aprobat prin HG 454/1991. programul social de
urgenta cuprinde masuri care sa contribuie la imbunatatirea conditiilor de viata din
orasul Cernavoda.


Asociaţia European a localităţilor cu utilităţi nucleare ( GMF ) sprijina
comunitatea din Cernavoda privind aplicarea taxei de risc

Primarul oraşului Cernavodă, Mariana Mircea, a participat in perioada 20 – 22 ianuarie la
la Conferinţa anuală a Asociaţiei Europene a localităţilor cu utilităţi nucleare (depozite de
deşeuri radioactive şi centrale nucleare) - GMF, care s-a desfăşurat la Osthammars in
Suedia. Cu această ocazie, Primarul Mariana Mircea a participat in calitate de

vicepresedinte al GMF si primar al unui oras ce găzduieşte o centrală nucleară si un
depozit de deşeuri radioactive.
Programul vizitei a cuprins pe langa lucrarile conferintei care s-au desfasurat la sediul
Primariei din Osthammars si o vizita la centrala nucleara si depozitul de deseuri din
localitate.
Reprezentantii municipalitatii din Osthammars au prezentat modalitatea prin care se
stabileste in Suedia locatia pentru construirea de obiective nucleare, cum este consultata
populatia in astfel de decizii, faptul ca se analizeaza securitatea pe termen lung, impactul
de mediu, efectele asupra sanatatii, aspectele socio – economice.
Primarul Mariana Mircea a prezentat in cadrul sedintei stadiul în care se află localitatea
având în vedere procesul pentru perceperea taxei de risc pe care administraţia locală
doreşte să o aplice.
GMF a luat decizia de a interveni in procesul privind Taxa de Poluare si Risc pentru a
sustine cauza orasului Cernavoda referitoare la dreptul de dezvoltare economica si
aparare a principiilor de securitate, transparenta si participare.
Printre proiectele GMF in 2010 este organizarea unei conferinte internationale la
Bucuresti in care sa se prezinte practicile europene de cooperare intre utilitatile nucleare
si comunitatile locale. Este important ca autoritatile din Romania sa constientizeze ca
problema deseurilor radioactive si a securitatii centralelor nucleare trebuie tratata cu
atentie atunci cand este vorba de interesul comunitatilor locale.

Sedinta de Consiliului Local – luna ianuarie

Consiliul Local Cernavoda se intruneste luni 25 ianuarie in prima sedinta ordinara din
acest an. Pe ordinea de zi se afla mai multe proiecte de hotarari initiate de primarul
orasului Mariana Mircea.
Dintre acestea amintim proiectul privind aprobarea participarii orasului Cernavoda ca
partener in proiectul “Sistem Integrat de management al deseurilor solide in judetul
Constanta” in vederea inchiderii depozitului neconform. Consilierii locali vor mai
dezbate la propunerea primarului Mariana Mircea, anexa la Hotararea Guvernului 454
privind Programul social de urgenta in orasul Cernavoda, stabilirea impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2010, studiul de fezabilitate pentru reabilitarea spatiului urban din zona
centrala dezvoltat pe axa Primarie – Stadion, bugetul local si lista de investitii pentru anul
2010.

Alte proiecte aflate pe ordinea de zi se refera la prelungirea pe o perioada de 5 ani a
contractelor de inchiriere pentru terenurile pe care sunt amplasate constructii provizorii
cu destinatia garaje, prelungirea contractului de inchiriere catre Organizatia World
Vision International Romania pentru un spatiu aflat in administrarea Primariei, aprobarea
atestarii apartenentei la patrimoniul orasului a unor suprafete de teren aflate in
intravilanul si extravilanul orasului.
24 ianuarie Ziua Unirii – sarbatorita si la Cernavoda
Duminica 24 ianuarie, incepand cu orele 11.00, Primaria orasului Cernavoda va organiza
in casa de Cultura un spectacol dedicat Zilei Unirii. Spectacolul va fi prezentat de
ansamblul folcloric Mugurelul, Taraful din Cernavoda si Teatrul pentru copii si tineret
din oras. Primaria orasului invita locuitorii orasului sa participe la acest spectacol.

 Centru Civic la Cernavoda
Unul dintre proiectele Primariei Cernavoda in anul 2010 este crearea unui Centru civic
asemanator oraselor europene. Aceasta implica reabilitarea spatiului urban dezvoltat pe
axa Primarie – Stadion, cu includerea parcului central si a spatiilor comerciale amplasate
adiacent.
Proiectul urmareste realizarea unui spatiu urban polivalent, reprezentativ, care sa reflecte
spiritul locului si in care sa se gaseasca puncte de interes care sa atraga cetatenii in
activitati socio - culturale si de relaxare. Centrul de interes al zonei il va reprezenta o
fantana muzicala intr-o compozitie inedita cu un traseu de fantani de pardoseala.
Aceasta va conferi reprezentanta zonei, oferind posibilitatea organizarii de spectacole de
lumina, muzica si culoare in aer liber. De asemenea, vor fi inserate elemente
arhitecturale ca paviment decorativ, pergole, fantani arteziene.

Proiectul prevede si revitalizarea functionala a Parcului Central prin toaletarea vegetatiei
existente si plantarea de material dendrologic nou, ambientarea cu mobilier urban, ceasuri
stradale, infochioscuri, panouri publicitare. De asemenea, in cadrul proiectului mai este
prevazuta rezolvarea parcarilor si a fluxurilor de circulatie din zona centrala.
In prezent zona centrala este perceputa mai degraba ca o zona de tranzit, fara elemente de
atractie care sa oprasca pietonul din tranzit si sa il invite sa participe. Cladirea Primariei –
reprezentativa pentru oras nu este pusa in valoare asa cum merita. Pentru a realiza un
centrul asemanator oraselor civilizate, strada Dacia care traverseaza zona centrala se va
transforma intr-o esplanada pietonala, circulatia carosabila fiind preluata de strazile
paralele cu aceasta.

Primaria orasului a realizat anul trecut un sondaj de opinie ale carui rezultate indica ca
locuitorii Cernavodei isi doresc ca orasul sa se schimbe, sa existe mai multe locuri de
plimbare, de petrecere a timpului liber atat pentru copii si tineri cat si pentru adulti si
varstnici.
Proiectele de viitor ale administratiei locale arata ca zona centrala se va transforma intr-o
zona asemanatoare oraselor europene. Peste putin timp, in aceasta zona vor incepe
lucrarile de refacere a infrastructurii ( apa – canalizare, termie).

Comunicat de presa
Curtea de Apel Constanta, secţia comercială, maritimă şi fluvială, contencios
administrativ şi fiscal, a admis, luni 11 ianuarie, conexarea celor două dosare privind
aplicarea taxei de poluare la Cernavoda si a astabilit urmatorul termen pentru data de 18
ianuarie.
Conform proiectului de hotarare votat în unanimitate în cadrul Consiliului Local
Cernavodă, taxa de poluare ar trebui plătită de către agenţii economici ce desfasoara
activitati nucleare pe teritoriul orasului, principalul fiind Centrala Nucleară Cernavoda.
Dupa mai multe tergiversari ale celor doua procese, unul intentat de Prefectura judetului
Constanta prin care s-a atacat Hotararea Consiliului Local si celalalt initiat de SNN
Bucuresti societatea vizata a achita taxa de poluare, sa speram ca ca acest proces se va
judeca pe fond. De peste un an de zile se incearca incetinirea procesului prin numeroase
amanari si stramutari in alte judete solicitate de Casa de Avocatura a dlui Valeriu Stoica
care reprezinta SNN in instanta, declara primarul orasului Cernavoda, d-na Mariana
Mircea.
Cu toate ca in cadrul sedintei de luni 11 ianuarie, avocatul SNN a spus că nu se impune
conexarea dosarelor la Constanţa, întrucât cauza a fost începută la instanţa din Bucureşti,
iar Curtea de Apel Constanţa nu are competenţă în acest sens, instanţa de fond a admis, în
cele din urmă, conexarea solicitată de reprezentantul Consiliului local Cernavoda, la
Constanta.
Referitor la taxa de poluare, cuantumul taxei a fost stabilit la valoarea de 70.301.000 lei,
urmand a deveni venit la bugetul local si se va folosi pentru realizarea proiectelor de
dezvoltare locala.

