5 martie 2011
Comunicat de presa
Referitor la comunicatul Institutiei Prefectului judetului Constanta in care se precizeaza ca
primarul orasului Cernavoda a fost sanctionat pentru nepunerea in aplicare a unor hotarari ale
Consiliului Local, precizam urmatoarele.
Referitor la HCL 216/2010 privind aprobarea asumarii in regim de gestiune directa a serviciului
de utilitati publice aferente prin SC Utilitati Publice Cernavoda SRL, aceasta a fost adoptata cu
incalcarea dipozitiilor art. 45 alin. 3 din legea 215/ 2001 a administratiei publice locale,
republicata.
Potrivit acestui articol, “ hotararile privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din
numarul total al consilierilor in functie” iar HCL 216/2010 a fost adoptata cu 11 voturi “pentru”,
incalcandu-se astfel dispozitiile legale. In mod legal era nevoie de 12 “ voturi “ pentru adoptarea
acestei hotarari.
Ca urmare, respectiva hotarare nu putea fi pusa in aplicare. Primarul orasului a informat Institutia
Prefectului despre aceasta incalcare a legii, care din pacate nu a luat nicio masura de revocare a
hotararii.
Mai mult, conform Legii serviciilor publice, asumarea in regim de gestiune directa a serviciului
de utilitati publice nu se putea face catre un SRL. Forma legala care trebuia aplicata era cea de
delegare a serviciilor de utilitati publice prin atribuirea directa catre SC Utilitati Publice
Cernavoda SRL.
Consilierii locali au inteles acest lucru abia in luna februarie 2011, cand la initiativa primarului
Mariana Mircea a fost aprobata HCL 31/2011 privind aprobarea delegarii serviciilor de utilitati
publice catre societatea mai sus mentionata, cu 12 voturi “ pentru”. Prin aceasta hotarare a fost
revocata HCL 216/2010. Aceasta intarziere a adoptarii unei hotarari legale pntru furnizarea
serviciilor catre populatie, a condus la aparitiei situtiei de zilele trecute cand a fost redusa
presiunea agentului termic catre populatie.
Referitor la HCL 68/2010 privind aprobarea incheierii unei conventii de prestari servicii juridice
pentru Consiliul Local, un Consiliu local nu are competenta de a aproba incheierea de contracte
civile sau comerciale indiferent de natura juridica a acestora. In acest caz, Consiliul local
Cernavoda si-a depasit competentele legale stabilite prin legea administratiei publice locale.
Potrivit HCL68/2010, primarul este imputernicit impotriva vointei lui si cu incalcarea
prevederilor legale privitoare la competentele consiliului local sa efectueze o plata pentru un
contract pe care nu l-a semnat si care a fost aprobat prin incalcarea legii, respectiv a alin. 3 art.
21 din legea administratiei publice locale. Adoptarea hotararii s-a facut cu incalcarea legii iar
consiliul local si-a depasit atributiile si competentele stabilite prin lege. Primarul orasului nu
poate pune in aplicare niste acte nelegale si ca urmare a atacat aceasta hotarare in contencios
administrativ si fiscal.
Ambele hotarari sunt adoptate cu incalcarea legii iar Institutia Prefectului trebuia sa sesizeze
aceste nelegalitati si nu sa amendeze primarul pentru neaplicarea lor. Primarul Mariana Mircea
va contesta procesul verbal de constatare si sanctionare.
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Comunicat de presa
 Sala de sport noua in Cernavoda

Astazi a avut loc receptia finala la lucrarile de reabilitare ale salii de sport aferente scolii
generale nr. 2 din cernavoda. Lucrarile in valoare de 307.000 lei au fost suportate de
Compania Nationala de Investitii CNI . Acestea au constat in refacerea acoperisului,
inlocuirea ferestrelor, zugraveli interioare si inlocuirea pardoselii cu covor PVC conform
normelor europene. Sala de sport in suprafata de 625 mp este folosita de elevii scolii
generale nr. 2 iar terenul are functionalitate multipla pentru baschet, volei si handball.
Astazi a fost semnat procesul verbal de receptie si a fost de asemenea incheiat un
protocol intre Compania Nationala de Investitii si Primaria orasului Cernavoda prin care
obiectivul este preluat de administratia locala din Cernavoda. La eveniment au participat
primarul orasului Mariana Mircea, prefectul Claudiu Palaz, reprezentanti ai CNI,
reprezentanti ai Inspectoratului de Stat in Constructii si firma executanta.
O sala de sport moderna si performanta se va mai construi in Cernavoda in cadrul
proiectului Centrul de instruire si agrement pentru tineret si copii.
Obiectivul este compus dintr-o parte sportiva si una culturala. 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, doua terenuri de sport
multifunctionale ( handball, volei, tenis, baschet),
Incinta culturala se compune din sala de spectacole cu 500 de locuri si sali de curs,
biblioteca, amfiteatru pentru spectacole in aer liber pentru 1000 de locuri si in suprafata
de 800 mp.
Investitia se realizeaza de catre Societatea Nationala Nuclearelectrica si Primaria
Cernavoda.

Biroul de presa
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Echipa de baschet masculin a Grupului Scolar Industrial Energetic din
Cernavoda a obtinut locul I la Olimpiada Nationala a Sportului Scolar care
s-a desfasurat la Constanta in perioada 26 – 27 februarie.
Primaria orasului Cernavoda, primarul Mariana Mircea felicita echipa
compusa din elevii Rusu Mihai, Ciocanescu Bogdan, Mart Adrian, Calin
Bogdan, Purcareata Teodor, Rusu Paul, Bajan Liviu, Grosu Mihnea, Lefter
Liviu, Nistor Mihai, Ilie George si pe antrenorul echipei Adriana Gheorghe.
Le uram succes sportivilor la urmatoarea competitie – etapa de zona din
cadrul Olimpiadei nationale a sportului scolar care se va desfasura in
perioada 18 – 21 martie, la Focsani.

25 februarie 2011
Comunicat de presa
Primarul orasului Cernavoda Mariana Mircea a organizat in cursul zilei de ieri, o intalnire cu
reprezentantii Federatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania, Federatiei
Operatorilor Romani de Transport si Federatiei Nationale Patronale a Transportatorilor Rutieri din
Romania, reprezentantii firmei Arcada Company care executa lucrarile de reabilitare a podului nr.
02 si a viaductelor peste Canalul Navigabil Cernavoda pe DN 22C km 1+978 si sefii Politiei
nationale si Politiei comunitare din Cernavoda. Din partea operatorilor de transport a fost prezent
doar presedintele Federatiei Operatorilor Romani de Transport.
Subiectele intalnirii au fost nemultumirea operatorilor privind restrictionarea traficului masinilor
de mare tonaj, in urma inceperii lucrarilor de reabilitare ale podului mai sus mentionat,
restrictionare impusa nu de Consiliul local Cernavoda ci de beneficiarul lucrarii - CNADNR Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale si contestarea taxei de trama stradala pe
care transportatorii trebuie sa o plateasca orasului Cernavoda. Din pacate, ei nu au inteles ca
aceasta taxa de trama stradala, nu este o taxa noua ci este in vigoare din anul 2008 si se aplica
tuturor masinilor de mare tonaj care traverseaza orasul Cernavoda.
Singura modificare făcută după data de 10 ianuarie se refera la cazurile excepţionale pentru maşinile mai grele de 8,5 tone, care trebuie să solicite aviz înainte cu 36 ore. De asemenea, s-a mai
cerut operatorilor de transport persoane de pe ruta Bucuresti - Constanta – Bucuresti, sa efectueze
statie si in orasul Cernavoda si asta am solicitat-o la cererea locuitorilor orasului.
In situatia actuala cand traficul a fost deviat prin orasul nostru trebuie să ne protejăm drumurile,
reţelele de apă - canalizare şi termoficare. De asemenea, podul Sfânta Maria din oraş, pe unde se
deviază traficul, a fost construit pentru evacuarea locuitorilor si personalului de la Centrala
Nucleară, în caz de avarie, nu pentru transportul greu si des. Primaria nu intentioneaza sa ia banii
transportatorilor, avand in vedere ca banii obtinuti de pe urma acestor taxe de trama stradala nu
ajung pentru acoperirea cheltuielilor reale care se fac cu repararea drumurilor ci se doreste
limitarea acestui trafic, asa cum se face in toate orasele din tara sau din Europa. Trebuie sa ne
protejam locuitorii, casele acestora si infrastructura.
De asemenea, Primăria Cernavodă nu a fost consultată atunci cand s-a luat decizia devierii
traficului prin oraş, asa cum ar fi fost normal. Ca urmare, dna primar Mariana Mircea a convenit
cu cei prezenti organizarea in perioada imediat urmatoare a unei intalniri la care sa participe si
reprezentantii CNADNR si reprezentantii celorlalte asociatii care nu au fost prezenti la intalnirea
de ieri.
Biroul de presa
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Primarul orasului Cernavoda Mariana Mircea a convocat consilierii locali pentru data de luni
28 februarie, in sedinta ordinara a acestei luni. Pe ordine de zi se afla 24 de proiecte de
hotarari initiate de primarul orasului.
Unul dintre proiecte se refera la aprobarea incheierii contractului intre orasul Cernavoda si
SC RAJA in vederea realizarii proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemului de
alimentare cu apa si de canalizare in regiunea Constanta – Ialomita - “ Statie de pompare
noua, extindere aductiune si retea canalizare si bazin de egalizare nou – localitatea
Cernavoda. Prin acest proiect, reteaua de canalizare din oras se va imbunatati pe o suprafata
de 9286,94mp, strazile Calarasi, Nicolae Balcescu, General Irimia Grigorescu, Mircea cel
Batran, Miron Costin, Indiguirilor, Viorelelor, Ioachim Ionascu, Ghioceilor, Razboieni,
Marasesti, Maxim Gorki si 1919. Lucrarile propuse prin acest proiect au ca scop pe langa
extinderea si reabilitarea sistemului existent si asigurarea necesarului de debit. Investitia
mai prevede construirea unei statii de pompare si a unui bazin de egalizare a debitelor.
Un alt proiect pe ordinea de zi se refera la atribuirea in folosinta gratuita a casei mortuare
situata in incinta Cimitirului ortodox, catre Parohia Sf. Chiril Cernavoda II aflata in
vecintatea acesteia. Casa mortuara a fost finalizata la inceputul anului 2010 de catre primaria
orasului si s-a aflat in administrarea acesteia pana in prezent. La solicitarea credinciosilor din
oras, primaria a luat initiativa de a amenaja capele mortuare in toate parohiile din oras.
Aprobarea destinatiei unor terenuri in suprafata totala de 7000 mp ( 5000 mp – str. Gheorghe
Doja, 2000 mp – str. 1907) pentru infiintarea unor plantatii de pomi fructiferi, reprezinta un
alt proiect de hotarare ce va fi dezbatut in sedinta de luni. Aceasta actiune se incadreaza in
programul judetean de cercetare si refacere a plantatiilor de pomi fructiferi derulat de
Consiliul judetean Constanta, care se va desfasura in perioada 15 martie – 15 aprilie. Prin
participarea la acest program Primaria Cernavoda intentioneaza extinderea spatiilor verzi in
oras prin plantarea a cca 800 de pomi fructiferi caisi, piersici, pruni.
Primaria orasului Cernavoda a mai realizat o astfel de actiune la sfarsitul anului trecut cand sa s-au plantat cca. 50.000 de puieti de salcam pe o suprafata de 10, 5 ha, in diferite zone ale
orasului, 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.
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 Targ de martisoare la Cernavoda

Primaria orasului Cernavoda si unitatile de invatamant din oras, organizeaza vineri
25 februarie si luni 28 februarie Targ de martisoare.
In holul central al primariei, se vor amenaja expozitii de martisoare si felicitari
specifice lunii martie, realizate de copiii din gradinitele si scolile generale.
Produsele vor putea fi achizitionate de cei ce doresc, fondurile obtinute vor fi
folosite de fiecarea unitate de invatamamnt in scopuri educationale sau caritabile.
Cu aceasta ocazie, se va amenaja si o expozitie de desene si produse specifice lunii
martisorului, realizate de copii cercului de pictura din cadrul Casei de cultura din
Cernavoda.

 Competitii Sportive la Cernavoda
Primaria orasului Cernavoda si Asociatia Axiopolis Sport Cernavoda organizeaza
in zilele de 25 si 26 februarie, turneul de handbal juniori III baieti din cadrul
Campionatului National de handbal masculin. La competitie participa echipele
CSS Constanta, CS Navodari, CSS Medgidia, CSS Calarasi, CS Axiopolis Sport
Cernavoda.
Meciurile se vor desfasura in sala de sport a Clubului Sportiv Axiopolis incepand
cu orele 10.00. Echipele din fiecare serie clasate pe primele doua locuri se vor
clasifica in turneul semifinal din care se va desfasura in perioada 20 – 22 mai .
Urmatoarele turnee IV si V se vor desfasura in perioada 11 – 12 martie, respectiv
8 – 9 aprilie.
Evenimentul este organizat in colaborare cu Federatia Romana de Handbal si
Agentia Judeteana de Handbal.
Biroul de presa
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Primaria orasului Cernavoda organizeaza cu ocazia Zilei de 8 martie, concursul cu premii
Femei care ne sustin.
FEMEIA , aceasta fiinta mereu sensibila si emotiva, optimista si puternica, este cea care
da viata, cea care reprezinta pasiune pentru un barbat, cea care sta in spatele oricarui
succes. Femeia-mamă, femeia-soră, femeia-iubită, femeia-soţie, dar şi femeia-om politic,
femeia-director, femeia – profesor, femeia doctor, femeia-om de afaceri…, aceasta
fiinta care se daruieste cu responsabilitate si profesionalism in orice domeniu, reuseste ca
din orice meserie sa faca o arta. Aceasta este FEMEIA!
Concursul este bazat pe conceptul de respect pentru FEMEI – respect pentru valorile
feminitatii si pentru tot ceea ce FEMEIA aduce societatii.
Primaria orasului Cernavoda, primarul Mariana Mircea intentioneaza sa premieze prin
acest concurs femeile din orasul Cernavoda care se evidentiaza in diverse domenii de
activitate, dar nu numai.
Vor fi premiate Femeia cu cei mai multi ani; Femeia – mama cu cei mai multi copii;
Femeia – bunica cu cei mai multi nepoti; Femeia – doctor cu cei mai multi pacienti in
present; Femeia – profesor cu cei mai multi elevi in anul 2011; Femeia – invatator cu cei
mai multi ani in scoala ( aici pot participa si pensionarii); Femeia – bucatareasa cu cei
mai multi clienti in present; Femeia – afacerist cu cea mai mare cifra de afaceri in anul
2010; Femeia – investitor cu cele mai multe locuri de munca create in anul 2010; Femeia
– politist cu cele mai multe amenzi aplicate in anul 2010; Femeia – coafeza cu cele mai
multe cliente; Femeia – inginer cu cele mai multe proiecte de constructii; Femeia –
functionar bancar cu cele mai multe credite acordate .
Doamnele si domnisoarele care doresc sa participe in acest concurs sunt rugate sa se
inscrie la sediul Primariei pana la data de 28 februarie.
Dovada indeplinirii conditiilor din concurs se va face prin acte si documente justificative,
eliberate de institutiile in care doamnele si domnisoarele isi desfasoara activitatea sau alte
institutii, copii dupa actele de identitate, certificate de nastere ale copiilor, nepotilor.
Acestea vor fi depuse in plic inchis pe care se va mentiona numele, prenumele, adresa si
numarul de telefon.
Premiile concursului se vor acorda marti 8 martie in cadrul petrecerii ce se va organiza la
Cantina liceului GSIE.
Biroul de presa
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Centrul operatic pentru situatii de urgenta din cadrul Primariei Cernavoda organizeaza
luni 21 februarie, un exercitiu de evacuare in caz de incendiu la Caminul de batrani din
oras.
Conform ordinului 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva
incendiilor, este obligatia institutiilor publice si a operatorilor economici de a organiza
anual exercitii in caz de incendiu. Caminul de batrani de la Cernavoda este administrat de
primarie, are o capacitate de 55 de locuri iar in prezent sunt ocupate 22 de locuri.
Exercitiul se va desfasura incepand cu ora 9.00 pe parcursul a cca 30 de minute si vor fi
implicati atat locatarii si personalul administrativ, cat si reprezentanti ai ISU Dobrogea si
Ambulantei Constanta.
Primaria Cernavoda prin compartimentul Protectie Civila a intocmit un plan anual al
exercitiilor de interventie. Acesta cuprinde exercitii trimestriale de alarmare prin
actionarea sirenelor, exercitii de evacuare in caz de incendiu la obiectivele din subordine,
exercitiu in caz de accident nuclear.
Prin aceste exercitii se urmareste cunoasterea masurilor de protectie si interventie in
cazul unei situatii de urgenta, verificarea capacitatii de reactie a personalului cu functie
de executie in organizarea si apararea in cazul producerii unei situatii de urgenta,
reducerea timpilor de interventie.
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Valentine’s Days, este o zi speciala pentru cei indragostiti, dar si pentru cei care sunt in
cautarea iubirii si isi doresc ca arcul lui Cupidon sa-i nimereasca cu sageata dragostei.
Muzica este cea care prin sunet si caldura versurilor ne ofera clipe unice, ne face sa
devenim mai iubitori.
Grupul Chanson din Cernavoda organizeaza duminica 13 februarie, o seara de muzica
folk intitulata De dragoste si dor. Melodiile interpretate sunt din repertoriul interpretilor
romani de muzica folk Nicu Alifantis, Mircea Vintila, Mircea Baniciu, Ducu Bertzi,
Alexandru Andries, Alina Manole, Gheorghe Gheorghiu, Tatiana Stepa si al formatiilor
Semnal M, Phoenix, Rosu si Negru, Holograf, Pasarea Colibri, Ecoul.
Membri grupului Chanson vor interpreta melodiile:
- Ochii Tăi (Ana-Maria)
- Și de-ar fi (Ducu Bertzi)
- La o cană cu vin (Ecoul)
- Cu tine în gând (Mircea Baniciu)
- Luna pătrată (Alina Manole)
- Constantin și Veronica (Mircea Vintilă)
- Cea mai frumoasă zi (Alexandru Andrieș)
- Taina (Ecoul)
- Ce bine că ești (Nicu Alifantis)
- Am un pitic (Alina Manole)
- La fereastra ta (Semnal M)
- Unde dragoste nu e, nimic nu e (Gheorghe Gheorghiu)
- Totuși iubirea (Tatiana Stepa)
- Dacă ai ghici (Mircea Baniciu)
- Inima mea (Holograf)
- Pseudofabula (Roșu și negru)
- Fată verde (Phoenix)
- Noi n-avem (Mircea Vintilă)
Acestia vor fi acompaniati la chitara si pian de profesor Victor Stanescu si elevii : Vlad
Ilie, Costin Ionescu, Razvan Varzaru, Alex Mircea, Catalin Pandele
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Joi, 17 februarie 2011, a avut loc la Ministerul Sanatatii intalnirea dintre
reprezentantii Asociatiei Oraselor din Romania: Mariana Mircea, Primar al orasului
Cernavoda si Vicepresedinte AOR – Regiunea 2; Ghita Sorin Ionel, Primar al orasului
Draganesti-Olt si Vicepresedinte AOR – Regiunea 4; Vasile Sava, Primar al orasului
Tandarei si Vicepresedinte AOR – Regiunea 3; Ionel Chirita, Presedinte Executiv AOR;
Dardac Ioan, Primar al orasului Babadag; Gherghiceanu Ion, Primar al orasului
Patarlagele; Johann Krech, Primar al orasului Cisnadie; Marian Machitescu, Primar al
orasului Urlati; Nicolas Gheorghe Daniel, Primar al orasului Odobesti; Vlase Constantin,
Primar al orasului Marasesti, si reprezentantii Ministerului Sanatatii: Attila Cseke,
Ministrul Sanatatii si Cristian Irimie, Secretarul de Stat.
Subiectul discutiei a fost proiectul de Hotarare de Guvern pentru aprobarea
“Programului de interes national: Dezvoltarea retelei de camine pentru persoane
varstnice”.
Intalnirea a fost generata de impactul extrem de negativ si miscarile sociale declansate de
aceasta propunere de HG, postata pe site-ul Ministerului in urma cu circa 2-3 saptamani.
Primarii prezenti la intalnire au inaintat Ministrului o serie de solicitari care sa clarifice
situatia incerta a existentei unor spitale incepand cu data de 1 aprilie 2011, si anume:
1) Conform legislatiei in vigoare si a protocoalelor de preluare a spitalelor de catre
autoritatile publice locale, decizia de desfiintare a spitalelor publice sa apartina
celor care detin in prezent aceste spitale;
In acest sens, ministerul sa adreseze oficial propunerea catre toate Consiliile
locale si Consiliile judetene care au in prezent spitale in subordine (indiferent
daca se afla sau nu in lista propunerii de HG) de a decide in privinta pastrarii sau
nu a acestora.
2) Criteriul performantei trebuie sa fie unul din elementele care stau la baza deciziei
de desfiintare. Ministerul trebuie sa stabileasca si sa faca public un set de
indicatori in baza carora fiecare spital sa fie analizat si incadrat in limitele
normelor europene. Pentru incadrarea in aceste standarde trebuie sa i solicite
fiecarui spital si implicit fiecarei autoritati locale un plan de eficientizare cu un
termen de gratie de 1 an .
3) In iunie 2010 autoritatile locale au acceptat preluarea spitalelor, intelegand ca
strategia ministerului este aceea de a descentraliza sistemul de sanatate in vederea
eficientizarii. Intre timp, au existat o multitudine de masuri centralizate care au
incetinit procesul de eficientizare (blocarea concursurilor, limitarea numarului de
paturi si a liniei de garzi, reducerea salariului personalului medical..). Autoritatilor
locale nu li s-a acordat timpul si puterea necesara pentru a face schimbari
importante in sistem.

Ministerul trebuie sa nu introduca factori aleatori si restrictiv de genul celor de
mai sus care sa impiedice progresul in sistemul de sanatate.
Ministerul trebuie sa faca publica strategia sa privind sistemul de sanatate pentru
cel putin 4 ani si sa o adopte in urma dezbaterilor cu toti cei implicati.
4) Avand in vedere lipsa transparentei la momentul anuntarii propunerii de HG si
asocierii sale cu interese politice si electorale, Ministerul trebuie sa clarifice care
sunt motivele si avantajele desfiintarii spitalelor si sa le faca publice. Ministerul
trebuie sa-si precizeze oficial pozitia pe care o va adopta in cazul spitalelor pentru
care Consiliile Locale nu vor adopta hotarari de transformare in camine de batrani
sau de comasare.
S-a cerut raspuns de urgenta la aceste solicitari, in caz contrar, autoritatile locale isi
rezerva dreptul de a protesta alaturi de sindicate si de a actiona in instanta orice masura
ilegala.
Ministrul a promis ca spitalele nu vor fi desfiintate de catre Ministerul Sanatatii si nici
printr-o alta masura luata de institutiile din sistemul de sanatate.
Cu toate acestea, Ministrul a afirmat ca proiectul de HG pentru aprobarea “Programului
de interes national: Dezvoltarea retelei de camine pentru persoanele varstnice” va fi
promovat in forma respectiva, doar ca se va reanaliza in termen de maxim doua
saptamani lista spitalelor.
S-a afirmat deasemenea, ca spitalele din lista nu vor mai beneficia de finantare de la 1
aprilie din partea Casei de Asigurari de Sanatate. Desi nu este atributul Ministerului
Sanatatii de a decide cu cine va incheia contracte Casa de Asigurari de Sanatate, este
evident ca aparitia propunerii cu spitalele propuse spre transformare, reprezinta deja o
influentare a deciziei Casei.
Desi Primarii au insistat ca Ministerul sa trimita adrese catre toate Consiliile
Locale privind optiunea pastrarii, comasarii sau transformarii spitalelor, Ministrul a
refuzat spunand ca nu poate face acest lucru.
In minuta semnata, Ministerul se angajeaza totusi sa propuna un set de indicatori
pentru eficientizarea spitalelor din reteaua autoritatilor locale, pe care acestea se
angajeaza sa ii respecte, in baza unui plan de masuri convenit de ambele parti.
Din discutie a rezultat ca o parte din indicatori se regasesc deja in noua forma de
contract-cadru ce va fi semnat de spitale cu Casa de Asigurari de Sanatate.
Asociatia Oraselor din Romania va face demersuri in continuare pentru a obtine
raspunsuri la solicitarile mentionate si de asemenea clarificarea punctului de vedere al
Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind acest subiect.
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 Locuitorii orasului Cernavoda - in pericol de a ramane fara
servicii sanitare
Asa cum arata mai multe acte guvernamentale aparute in ultima perioada, spitalul din
Cernavoda se afla pe lista unitatilor sanitare care trebuie desfiintate. Ultima propunere a
Guvernului este ca acesta sa se transforme intr-un camin pentru persoane varstnice.
Orasul Cernavoda nu este interesat de un asemenea proiect deoarece in oras functioneaza
deja o institutie similara inca din anul 2005. Caminul este un centru rezidential pentru
persoane varstnice, cu o capacitate de 55 de locuri si in prezent aici sunt gazduite doar 22
de persoane.
Referitor la Spitalul Orasenesc Cernavoda acesta deserveste atat populatia din localitate
cat si pe cea din zonele limitrofe, pe o distanta de 45 de km. Vorbim despre o populatie
de peste 30.000 de locuitori din Cernavoda si satele Dunareni, Florii, Aliman, Vlahi,
Rasova, Cochirleni, Seimenii mici, Seimenii mari, Dunarea.
Este un spital nou si modern, inaugurat in 2006, dotat cu aparatura medicala performanta
(laparoscop, videocolposcop, ecograf, ecograf portabil, aparat radiolog) in care
functioneaza compartimentele de medicina interna, obstetrica ginecologie, neonatologie,
pediatrie, chirurgie generala, ATI, garda. Tot aici mai functioneaza Ambulatoriu integrat
cu 12 cabinete de specialitate; Spitalizare de zi; Bloc operator; Laborator analize
medicale; Laborator Radiologie si Imagistica medicala, Serviciul de anatomie patologica;
Compartiment
de
prevenire
si
control
al
infectii
lor nozocomiale; Dispensar TBC; Farmacie. In ultimii doi ani, in urma solicitarilor
cetatenilor din Cernavoda, s-au depus eforturi pentru atragerea de cadre medicale
specializate in oras astfel incat cetatenii sa nu mai fie nevoiti sa se deplaseze la Medgidia
sau la Constanta.
Ne intrebam ce se va intampla cu toate aceste dotari si imbunatatiri daca spitalul se va
inchide? Unde se vor duce toti pacientii care in prezent apeleaza la serviciile acestui
spital?
Numarul persoanelor care solicita serviciile Spitalului din Cernavoda nu este deloc de
neglijat. Numai in anul 2010 au fost spitalizate aproximativ 5000 de persoane. Numarul
consultatiilor in urgenta a fost de 11.000 iar pacientii spitalizati pentru o zi au fost 9500.
Pentru a atrage si a mentine personalul medical in oras, Primaria si Consiliul local
Cernavoda a acordat diverse facilitati (locuinte, transport gratuit, prime de stabilitate,
etc.).

Conform serviciilor prestate si decontate de CJAS, Spitalul orasenesc Cernavoda acopera
cheltuielile privind salariile, medicamentele, analizele si serviciile medicale, alimentele
iar cheltuielile cu administrarea se suporta din bugetul local. In 2010, o cota de 12 % din
bugetul spitalului a fost asigurata de bugetul local iar in 2011 participarea va fi de 22 %.

Inca de la anul trecut, primarul orasului Cernavoda Mariana Mircea a inceput demersurile
pentru ca aceasta unitate sanitara sa nu fie desfiintata. Domnia sa a avut intrevederi cu
directorul Directiei de Sanatate Publica Constanta, cu Presedintele Casei de Asigurari de
Sanatate, cu reprezentanti din conducerea Ministerului Sanatatii.
In demersurile facute se alatura si Centrala nucleara de la Cernavoda care sustine
necesitatea functionarii in continuare a Spitalului Cernavoda, acesta deservind si anumite
proceduri legate de situatiile de urgenta. Spitalul a fost construit prin Programul Social
de Urgenta aprobat prin Hotarare de Guvern, fiind necesar in procesul de autorizare si
avand ca beneficiar orasul Cernavoda. Mai mult decat atat, spitalul este prevazut cu
spatii pentru decontaminarea personalului CNE si populatiei in caz de accident nuclear
sau urgenta radiologica.

Spitalul din Cernavoda trebuie sa ramana unitate sanitara pentru cetatenii din orasul
Cernavoda si localitatile limitrofe, precum si pentru unitatile economice care isi
desfasoara activitatea in oras,
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Primarul orasului Cernavoda, Mariana Mircea a convocat consilierii locali pentru aceasta
dupa amiaza, in prima sedinta ordinara a anului. Pe ordinea de zi se afla mai multe
proiecte de hotatari de interes pentru comunitatea locala.
Printre acestea amintim proiectul de hotarare privind infiintarea, oranizarea si
functionarea Politiei locale. Proiectul este initiat in acord cu legislatia in vigoare prin
care se stabileste reorganizarea Politiei Comunitare in structura de Politie locala in
subordinea Primarului. Pe langa atribuitiile de asigurare a ordinii si linistii publice, noua
structura va mai avea si atributii precum circulatia pe drumurile publice, disciplina in
constructii si afisajul stradal, protectia mediului, verificarea activitatilor comerciale.
Politia locala Cernavoda va colabora cu celelalte institutii care asigura ordinea publica si
cu Comisia locala de ordine publica.

Un alt proiect de hotarare se refera la aprobarea Planului de lucrari de interes local pe
anul 2011 conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat. Planul prevede
lucrarile de curatenie si intretinere la care beneficiarii ajutorului social au obligativitatea
de a participa.
Doua proiecte de hotarari importante pentru dezvoltarea orasului sunt aprobarea Studiului
de Fezabilitate pentru realizarea proiectului Port turistic Cernavoda si aprobarea
Studiului de fezabilitate pentru Reabilitarea spatiului urban dezvoltat pe axa PrimarieStadion cu includerea parcului central si a spatiilor comerciale amplasate adiacent.
Portul turistic Cernavoda este un proiect de dezvoltare locală de maximă importanţă
pentru oraş, ce va duce la relansarea economică şi socială prin dezvoltarea activităţilor
turistice în zona. 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.
Cel de al doilea proiect care prevede reabilitarea spatiului urban dezvoltat pe axa
Primarie – Stadion, cu includerea parcului central si a spatiilor comerciale amplasate
adiacent, urmareste realizarea unui spatiu urban polivalent, reprezentativ pentru
Cernavoda, 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.
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Reabilitarea retelelor de apa – canalizare in orasul Cernavoda reprezinta una dintre prioritatile
administratiei locale. O parte din reteaua de canalizare existenta are o vechime de peste 45 de
ani, este subdimensionata si cu durata de functionare expirata, un grad mare de coroziune,
existand multe pierderi iar costurile de intretinere si exploatare ale retelei sunt foarte ridicate.
In acest sens, primarul orasului Mariana Mircea a facut mai multe demersuri pentru remedierea
acestor deficiente in vederea mariririi gradului de confort al populatiei si dezvoltarea orasului in
urmatorii ani.
Unul dintre proiectele ce va fi demarat anul acesta se intituleaza “ Statie de pompare noua,
extindere aductiune si retea canalizare si bazin de egalizare nou – localitatea Cernavoda “ si face

parte din Proiectul POS Mediu – “Reabilitare si modernizare sistem de alimentare cu apa si
canalizare in regiunea Constanta – Ialomita si va fi derulat de operatorul serviciilor de apa –
canalizare din Cernavoda in parteneriat cu Primaria Cernavoda.
Lipsa retelelor de canalizare in zonele nou construite dar si in alte zone mai vechi ale orasului si
utilizarea de fose septice produc un impact negativ asupra solului si panzei freatice. Prin acest
proiect, reteaua de canalizare se va imbunatati pe 14 strazi din Cernavoda, in suprafata totala de
9286,94mp. Aceste strazi sunt : Calarasi, Nicolae Balcescu, General Irimia Grigorescu, Mircea
cel Batran, Miron Costin, Indiguirilor, Viorelelor, Ioachim Ionascu, Ghioceilor, Razboieni,
Marasesti, Maxim Gorki si 1919. Lucrarile propuse prin acest proiect au ca scop pe langa
extinderea si reabilitarea sistemului existent si asigurarea necesarului de debit. Investitia mai
prevede construirea unei statii de pompare si a unui bazin de egalizare a debitelor.
Alt proiect derulat de Primaria orasului Cernavoda in vederea extinderii retelei de apa –
canalizare si reabilitarii retelelor existente mai este Reabilitarea si extinderea sistemului de
alimentare cu apa in orasul Cernavoda, implementat prin Compania Nationala de
Investitii, in valoare de 3.500.000 de euro. Proiectul este in plina desfasurare inca de anul
trecut iar lucrarile proiectului prevad inlocuirea retelei de canalizare pluviala din centrul
orasului de pe strada Dacia cu o noua retea in vederea preluarii apelor menajere si evitarea
inundatiilor,
retele de canalizare in 2 cartiere cu locuinte noi, reabilitarea conductei de
aductiune apa potabila in lungime de 829 m pe podul Sf. Maria si reabilitarea a 4 statii de
pompare ape uzate SP Atom, SP CNE, SP parc si SP Columbia.
In anul 2010, Primaria orasului a alocat fonduri din bugetul local pentru extinderea retelei de
canalizare menajera cu 4.093 ml pentru 446 de gospodarii si extinderea retelei de alimentare
cu apa cu 4.990 ml , pentru 200 de beneficiari.
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 Copiii si tinerii din Cernavoda in excursie la patinoarele din
Constanta
Primaria orasului Cernavoda a asigurat in acest sfarsit de saptamana
transportul la Constanta pentru 200 de elevi din oras, in cadrul campaniei Sa
invatam sa patinam, initiata de Consiliul Judetean Constanta.

Este a doua oara cand copii si tineri din Cernavoda se bucura de o astfel de
excursie. In luna decembrie, 200 elevi de la scolile generale din oras s-au
intrecut pe patine la unul din patinoarele constantene. Duminica viitoare vor
merge alti 200 de tineri, de asta data elevi de liceu.
Este o mare bucurie pentru copii si tineri avand in vedere faptul ca multi
dintre ei nu au posibilitati materiale suficiente sa mearga la patinoarele din
Constanta iar unii dintre ei pun pentru prima oara patinele de gheata in
picioare.
Primaria Cernavoda apreciaza aceasta initiative a Consiliului judetean si este
fericita ca poate participa la bucuria copiilor si tinerilor din Cernavoda.
Transportul copiilor si elevilor se face de fiecare data cu autocare
confortabile si este suportat de Primaria Cernavoda.
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Intretinerea si modernizarea infrastructurii tehnico – edilitare este un obiectiv important
in strategia de dezvoltare a Primariei Cernavoda iar 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 centrul orasului
de pe 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.
Pana in prezent a fost executata reteaua de canalizare pluviala in cartierele Dealul Sofia si
I.D Chirescu iar in prezent au inceput lucrarile la reabilitarea canalizarilor menajere si
pluviala in zona centru pe strada Dacia.
Urmeaza reabilitarea conductei de aductiune apa potabila ce traverseaza podul Sf Maria si
reabilitarea a 4 statii de pompare ape uzate SP Atom, SP CNE, SP parc si SP Columbia.
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.

17 ianuarie 2010
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Referitor la hotararea Consiliului local prin care a fost aprobata sistematizarea traficului rutier
pe raza orasului Cernavoda avand in vedere lucrarile de reabilitare a podului nr. 02 si a
viaductelor peste Canalul Navigabil Cernavoda pe DN 22C km 1+978, facem precizarea ca nu a
fost instituita nici o taxa de trama stradala noua.
Taxa de trama stradala la care se face referire in actuala hotarare, este taxa de trama stradala
aprobata prin HCL 86 in anul 2008, ce se aplica tuturor masinilor de mare tonaj care traverseaza
orasul Cernavoda iar cuantumurile valorice nu au fost modificate.
Daca pana in prezent orasul Cernavoda era tranzitat de masinile care prestau servicii pentru
institutiile si agentii economici din oras, acum datorita lucrarilor de reabilitare a podului peste
canalul navigabil, orasul Cernavoda este tranzitat de toate masinile care se afla in drum spre
Constanta sau de la Constanta spre Bucuresti.
Astfel, a fost aprobat accesul oricaror vehicule cu masa pana la 3,5 to care tranziteaza si asigura
aprovizionarea orasului Cernavoda, fara achitarea taxei.
Pentru vehiculele ( masini de mare tonaj) care au greutatea cuprinsa intre 3,5 to si 8,5 to, se
accepta accesul in oras numai in cazurile in care acestea aprovizioneaza orasul si cu conditia
achitarii taxei de trama stradala .
Pentru vehiculele ( masini de mare tonaj) care au masa mai mare de 8,5 to se accepta tranzitarea
orasului numai in cazuri exceptionale si pentru care trebuie solicitat aviz cu 36 de ore inainte si
achitarea taxei de trama stradala.
Cererea pentru solicitarea avizului se face la Centrul de Informare Cetateni iar taxa se achita la
Serviciul de impozite si taxe locale. Relatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0241
487 150.
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 161 de ani de la nasterea poetului national Mihai Eminescu
sarbatoriti la Cernavoda

–

Primaria orasului Cernavoda prin Biblioteca oraseneasca a organizat astazi,
acţiunea cu tema „Mihai Eminescu - 161 de ani de la naştere”. Actiunea a
inceput in Parcul Central la statuia poetului national si a continuat în incinta
bibliotecii.
Acţiunea a avut ca scop omagierea poetului naţional prin discursuri tematice,
recitări şi depuneri de flori.
Au participat membrii Cercului de creaţie literară Muguri de vis, însoţiţi de
prof.coordonator Laza Neculai, elevii ai Şcolii generale nr.2 însoţiţi de prof.
Bucăţică Ortansa, prof. pensionar Comănescu Axinte dar şi simpli iubitori ai
poeziei.
S-au depus flori la statuia poetului si s-au recitat versuri si cele mai
reprezentantive poezii ale marelui poet.
Colectivul de bibliotecare au amenjat cu aceasta ocazie un panou tematic şi
o expoziţia de carte reprezentand viata si opera poetului Mihai Eminescu.
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Primaria Cernavoda premiaza sportivii si elevii merituosi din oras

Recent, Primaria si Consiliul Local Cernavoda au premiat elevii si sportivii cu
rezultate deosebite la olimpiadele si concursurile nationale organizate in anul
scolar 2009 - 2010.
Primaria a alocat din bugetul local peste 25.000 lei pentru premierea elevilor care
s-au remarcat in cadrul concursurilor organizate la nivel judetean si national.

Au fost premiati 30 de elevi si 5 cadre didactice care au obtinut premii importante
la olimpiadele nationale la diverse materii de studiu.
De asemenea, au mai fost premiati 30 de handbalisti, 3 boxeri si 4 atleti, precum
si antrenorii acestora toti membri in
cadrul Asociatiei Axiopolis Sport
Cernavoda.
Copii si tinerii premiati si-au primit premiile intr-un cadru festiv, fiind felicitati
de catre primarul orasului Cernavoda, Mariana Mircea.
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Sedinta Consiliului Local Cernavoda

Primarul orasului Cernavoda Mariana Mircea a convocat consilierii locali marti 11 ianuarie, in
prima sedinta a consiliului local din acest an. A fost o sedinta extraordinara pe a carei ordine de
zi s-au aflat 11 proiecte de hotarari, dintre care au fost aprobate doar 9, restul fiind amanate
pentru o sedinta urmatoare.
Unul dintre proiectele de hotarari importante a fost aprobarea sistematizarii traficului rutier pe
raza orasului Cernavoda avand in vedere lucrarile de reabilitare a podului nr. 02 si a viaductelor
peste Canalul Navigabil Cernavoda pe DN 22C km 1+978. Datorita acestor lucrari, in perioada
10.01.2011 - 21.12.2011 traficul rutier va fi restrictionat. Astfel, a fost aprobat accesul oricaror
vehicule cu masa pana la 3,5 to care tranziteaza si asigura aprovizionarea orasului Cernavoda.
Traficul usor va fi deviat pe urmatorul traseu: Intersectie DN22C- str. Constantei ( DJ223C) –
str. G ( podul Sf. Maria) – str. N. Titulescu – str. Medgidiei – DJ223C.
Pentru vehiculele care au greutatea cuprinsa intre 3,5 to si 8,5 to, se accepta accesul in oras
numai in cazurile in care acestea aprovizioneaza orasul si cu conditia achitarii taxei de trama
stradala . Aceasta taxa este stabilita prin Hotarare a Consiliului Local si este in valoare de de
30lei/zi; 300 lei /luna si 700 lei/an.
Pentru vehiculele care au masa mai mare de 8,5 to se accepta tranzitarea orasului numai in cazuri
exceptionale pentru care se solicita aviz cu 36 de ore inainte si se achita taxa de trama stradala
care are urmatoarele cuantumuri: 60lei/zi; 600 lei/luna; 1400 lei/an.
Vehiculele de transport persoane cu masa mai mare de 3,5 to vor putea tranzita orasul platind o
taxa de trama stradala anuala, cu conditia efectuarii de statii si in orasul Cernavoda.
Aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport conform art. 236. alin. (4) si (5) din
Legea 571/2003 privind Codul Fiscal a fost un alt proiect de hotarare aprobat de consilierii
locali. Astfel, incepand cu 1 ianuarie a fost majorata valoarea impozitelor pentru autovehiculele
cu masa totala mai mare de 12to.
In aceeasi sedinta, a fost aprobata si componenta Comisiei locale de ordine publica, la nivelul
orasului Cernavoda, in conformitate cu prevederile legii 155/2010 privind Legea Politiei locale.
Potrivit art. 28 din legea mentionata, comisia locala este constituita din Primar, seful structurii
teritoriale a Politiei Romane, seful politiei locale, secretarul unitatii administrativ teritoriale si 3
consilieri locali. Printre atributiile Comisiei locale se numara elaborarea planului de ordine si
siguranta publica al orasului, asigurarea cooperarii dintre institutiile si serviciile publice cu
atributiiin domeniul ordinii si sigurantei publice, analizeaza activitatile de mentinere a ordinii si
sigurantei publice in oras si propune solutii.
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