
Raport de activitate în perioada 01.02.2010 - 31.12.2010 al DJADPP Calarasi 
 

Direcţia Judeţeană de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi a 
luat fiinţă prin fuzionarea a două unităţi şi anume Serviciul Public de Transport Fluvial Mărfuri şi 
Călători la PCTF Călăraşi-Silistra şi Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu 
Călăraşi prin H.C.J nr.11 din 28.01.2010.  
 
Direcţia Judeţeană de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi s-a 
înfiinţat în baza prevederilor Legii administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea 
şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local. 
 
Sediul Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi este 
în şos. Chiciului, DN3, km. 127,7, Corp principal C1, judeţul Călăraşi. 

Direcţia Judeţeană de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi 
funcţionează ca ofertant de servicii, având ca obiect de activitate următoarele : 

-Construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, 
viaductelor, a pasajelor rutiere şi pietonale, subterane şi supraterane; 

-Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor, a locurilor de agrement; 

-Combaterea insectelor dăunătoare din zonele de agrement, parcurile, grădinile publice şi 
spaţiile verzi intravilane; 

-dezvoltarea şi amenajarea spaţiilor publice în strânsă concordanţă cu necesităţile comunităţilor 
locale şi cu documentaţiile de urbanism aprobate potrivit legii, etc. 

Patrimoniul Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului 
Călăraşi este format din drepturi şi obligaţii asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau 
privată a judeţului, pe care le administrează în condiţiile legii, precum şi asupra unor bunuri 
aflate în proprietatea privată a instituţiei. 

Patrimoniul iniţial al instituţiei este constituit prin preluarea patrimoniului Serviciului Public de 
Transport Fluvial Mărfuri şi Călători la PCTF Călăraşi Silistra şi al Direcţiei Judeţene de 
Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu la care s-au mai adăugat prin darea în administrare a 
următoarelor obiective: 

-Centrul Judeţean de Cultură şi Administraţie Publică ,,Barbu Ştirbei,, ; 

-Teren Policlinica nr. 2 Călăraşi; 

-Spital TBC Dor Mărunt şi anexe 

-Spital Gurbăneşti; 

-Imobil reprezentant Centrul de Afaceri; 

-Teren Danubius Parc; 
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-Casa Memorială S.M. Vasilescu 

-Ponton-Bac dormitor. 

Urmând a se mai prelua şi alte imobile şi terenuri în cursul anului. 

Organigrama Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului 
Călăraşi este formată dintr-un numar de 52 de posturi dupa cum urmează: 

-Director 1 pers. 

-Director adjunct 2 pers. 

-şef serviciu 2 pers. 

-auditor 1 pers. 

-consilier juridic 1 pers. 

-consilier superior IA -10 pers. 

-consilier superior I-2 pers. 

-referent IA/I/II-17 pers. 

-şofer- 1 pers. 

-muncitor calificat I/II/III-12 pers. 

-îngrijitor I-3 pers. 

În prezent numărul angajaţilor aflaţi în plată a ajuns la 37. 

În perioada 01.02.2010-31.12.2010 prevederile şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se 
prezintă astfel: 

Buget 

 -venituri totale-1.338 mii lei din care-subvenţii-660 mii lei 

-cheltuieli totale-1.338 mii lei din care 

-cheltuieli personal 605 mii lei 

-cheltuieli materiale şi servicii 733 mii lei 

Execuţie 

-Venituri totale 1.338 mii lei din care- venituri proprii- 596 mii lei 

- subvenţii 660 mii lei 

Veniturile în suma de 596 mii lei s-au realizat după cum urmează : 



- venituri din închirieri - 31 mii lei proveniţi din închirierea Centrului de Afaceri şi a sălilor aflate în 
incinta Consiliului Judeţean Călăraşi. 

-alte venituri- 354 mii lei- venituri realizate din vânzări şi alte lucrări realizate. 

- venituri din prestări servicii- 211 mii lei, venituri realizate în mare parte prin intermediul 
contractului de amenajare spaţii la Saint Gobain Glass, proiect care va dura până in luna mai a 
anului viitor, dezinsecţia Oraşului Olteniţa, deratizări şi dezinsecţii la societaţi comerciale şi 
persoane fizice, dezinsecţie brutării, cofetării, depozite cereale etc. 

-Cheltuieli totale  

1.157 mii lei din care – cheltuieli de personal 560 mii lei şi anume:   

                          cheltuieli cu salariile- 439 mii lei 

     contribuţii salarii-121 mii lei 

cheltuieli materiale şi servicii-597 mii lei. 

În prezent Direcţia Judeţeană de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi 
se străduie pentru a încheia contracte privind exploatarea Centrului de Afaceri Călăraşi aflat într-
o zonă strategică şi anume la malul Dunării, iar aceasta ar putea deveni o sursă importantă de 
venituri precum şi închirierea unor spaţii, clădiri şi terenuri aflate în administrare. 

Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi se preocupă să 
asigure relaţii contractuale cu clienţii existenţi şi contractarea de noi clienţi care să asigure o 
susţinere a bugetului pe viitor din venituri proprii. 
 
 
DIRECTOR, 
Ing. ION NEAGU 
 


