Bugetul pentru Cetățeni
Problema: Asigurarea cu apă și canalizare
La moment, peste 93% din locuitorii orașului Călărași au acces la servicii
centralizate de aprovizionare cu apă. De cealaltă parte, doar 61% din locuitori sunt
conectați la sistemul de canalizare. Aproximativ 1 din 5 locuitori ai orașului
evacuează apele prin deversare directă în pământ. O problemă o constituie și
nivelul jos de informare privind daunele provocate pentru sănătate și mediu de lipsa
unui sistem adecvat de canalizare. Doar unul din doi respondenți cunoaște care
sunt acestea.

20% din locuitori
deversează apa direct în pământ

Soluția:
În anul 2018, a demarat proiectului investițional finanțat de către Uniunea
Europeană prin intermediul Guvernului Germaniei (organizația GIZ): „Îmbunătățirea
serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Călărași.” Costul total al
proiectului este de 48,8 milioane lei, contribuția Primăriei Călărași fiind de 3,8
milioane lei. Proiectul are un termen de implementare de 36 de luni.
Rezultatele așteptate:

Milioane lei

Contribuția UE

Contribuția Primăriei

km rețea de apeduct reabilitați
km de rețea de apeduct extinși
9300 cetățeni conectați la apeduct
4,6
km rețea de canalizare reabilitați
5700 cetățeni conectați la canalizare
1 stație de tratare a apei construită

13,7
4,1

Impactul:
Sistemul de apă și canalizare se află în top 6 probleme prioritare în viziunea
cetățenilor. Reabilitarea infrastructurii va contribui la îmbunătățirea vieții cetățenilor
și va permite alocarea resurselor către soluționarea altor probleme.

Problema: Infrastructura rutieră
Infrastructura rutieră, rămâne detașat problema prioritară numărul 1 pentru locuitorii
orașului Călărași. Doar 40% din toate drumurile sunt într-o stare satisfăcătoare,
acoperite cu asfalt sau pietriș. Problema se agravează în perioada ploioasă a
anului. Resursele necesare pentru reabilitarea integrală a infrastructurii depășesc
capacitățile primăriei.

Doar 40% din
drumuri sunt într-o
stare satisfăcătoare

Soluția:
Pentru anul 2019, primăria va aloca 2,4 milioane de lei pentru reabilitarea
drumurilor din oraș. Suma respectivă este cu 30% mai mică decât în 2018. În
același timp, este al 3-lea an consecutiv când se alocă o sumă importantă pentru
soluționarea problemei drumurilor. Alte 12 milioane lei vor fi investite în reabilitarea
străzii Mihai Eminescu, din fondul național pentru dezvoltare regională.

Alocarea din buget pentru dezvoltarea drumurilor (mil. lei)

Impactul:
Raportat la numărul de locuitori din Călărași, reiese o investiție în reabilitarea
drumurilor de circa 165 lei de persoană. Întrebarea cu care se confruntă primăria
este următoarea: resursele limitate ar trebui să fie investite în reparația capitală a
unui segment mai scurt de drum sau în reparații curente?

Problema: evacuarea deșeurilor
Protecția mediului ambiant și sistemele de colectare și evacuare a deșeurilor sunt
probleme prioritare pentru 1 din 8 locuitori ai orașului Călărași. Costurile medii
lunare a unei gospodării nu reprezintă decât 2% din toate costurile pentru servicii și
utilități de bază.

12.5 % din locuitori
consideră ca evacuarea
deșeurilor este o problemă

Soluția:
În anul 2019, este în
proiect procurarea unei
autospeciale
pentru
transportarea deșeurilor,
prin intermediul Fondului
Ecologic Național. Suma
investiției este de circa
720 mii lei.

720 000 lei

Impactul:
Îmbunătățirea stării sanitare a orașului, sporirea nivelului amenajării, creării şi
regenerării spaţiilor verzi, restaurării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural şi
natural sunt priorități pentru primărie. Un oraș curat în care cetățenii se simt bine,
iar costurile pentru acest serviciu se vor reduce.

