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Nr. 5536/04 .02.2022

Către,
Departamentul de Politici Publice al CTR
În atenţia domnului Gabriel Carnariu
Email: politici.publice@ctr.ro

Stimate domn,
Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la instituția noastră cu numărul
5536/26.01.2022 privind liberul acces la informațiile de interes public, vă comunicăm
următoarele relaţii transmise de departamentele de specialitate:
-Bugetele generale şi execuţiile bugetare generale aferente anilor 2017, 2018, 2019, 2020 şi
2021,sunt afişate pe site-ul oficial al primăriei la eticheta Informaţii de interes public,
subeticheta Buget.
-Extras din prevederile bugetelor generale şi executiile bugetare aferente anilor 2017, 2018,
2019, 2020, cu precizarea că în anul 2021 nu au fost alocate prevederi pentru sectorul de tineret.
-În proiectul de buget pentru anul 2022 nu au fost prevăzute credite pentru finanţarea sectorului
de tineret.
Menţionam că fondurile alocate sectorului de tineret mai sus expuse, au fost asigurate din bugetul
local.
- Raportul anual privind transparenţa decizională, corespunzător anilor 2017, 2018, 2019, 2020
se regăseşte pe site-ul instituţiei la eticheta Transparenţa decizională, subeticheta Rapoarte
Legea 52/2003, iar raportul pe anul 2021 va fi afişat până la 15.03.2022.
- În ceea ce priveşte constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret şi
Regulamentul de Organizare şi funcţionare al acestuia a fost aprobat prin Hotărârea de
Consiliu Local nr. 88/21.05.2018, pe care o regăsiţi în ataşament.
- La momentul înregistrării acestei solicitări nu deţinem informaţii privind existenţa unui centru
de tineret activ public sau privat care să funcţioneze pe raza unităţii administrativ –teritoriale a
municipiului Călăraşi.
- Referitor la existenţa unei direcţii /departament/serviciu de tineret în cadrul instituţiei noastre,
vă comunicăm că la momentul înregistrării acestei solicitări, la nivelul Primăriei Municipiului
Călărași nu există o direcție, serviciu, compartiment de specialitate de tineret.
- La nivelul instituţiei nu s-a elaborat o Strategie pentru Tineret sau a unor prevederi legate de
tineri în Strategia de Dezvoltare a localităţii.
- Există și sunt funcționale paginile web ale Primăriei și serviciilor publice locale, ce conțin
informații actualizate, conform cadrului legal, respective,
- Primăria Municipiului Călărași - www.primariacalarasi.ro;

-

Direcția de Asistență Socială - www.das.primariacalarasi.ro;
Serviciul Public Piețe Oboare - www.sppo.primariacalarasi.ro;
S.P. Comunitar Local de Evidența Persoanelor Călărași - www.spclep.primariacalarasi.ro;
Serviciul Public Pavaje Spații Verzi Călărași - www.sppsv.primariacalarasi.ro;
S.P. Centrale Termice și Administrare Fond Locativ - www.spctafl.primariacalarasi.ro;
Complexul de Agrement Călărași – ZOO - www.zoo.primariacalarasi.ro;
Administrația Cimitirelor Călărași - www.cimitire.primariacalarasi.ro;
Căminul pentru Persoane Vârstnice Sf. Antim Ivireanul www.caminbatrani.primariacalarasi.ro;
Direcția Poliția Locală Călărași - www.dplc.primariacalarasi.ro;
S. P. pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călărași - www.adoptiicainicl.ro;
Muzeul Municipal Călărasi - www.muzeu.primariacalarasi.ro.
La momentul înregistrării acestei solicitări nu există un plan de acţiune la nivelul instituţiei .
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