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AgroInfo 

SA 
Agrozootehnica 

Independenþa SA!

- ªtirile din agriculturã vã 
sunt oferite zilnic pe 

www.arenamedia.ro de 
cãtre 
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n POFTIÞI LA TEATRU !
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- ªtirile din agriculturã vã sunt oferite zilnic pe 
de cãtre 

www.arenamedia.ro 
SA Agrozootehnica Independenþa SA!
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n CINEMA 2D/3D

Deputat 
 - 40 

de iniþiative 
legislative depuse 

în anul 2017 pentru 
bunãstarea 

cetãþenilor români

Cristian 
George Sefer

V. Ivanciu: Ne 
asumãm o nouã 

identitate, o nouã 
politicã a PNL

Liderii organizaþiei 
municipale PNL Cãlãraºi au 
organizat, miercuri, în 
premierã o conferinþã de 
presã în cadrul... (pagina 4)(pagina 3)

n 

oraº SMART

Primãria Cãlãraºi

Primul pas spre 
un 

Miercuri, 17 ianuarie, primarul 
municipiului Cãlãraºi, Daniel ªtefan 
Drãgulin, alãturi de... (pagina 3)

n 

Roxana Paþurcã: 
PSD

Peste 3,5 miliarde euro, 
fonduri nerambursabile, 

a încasat România în 
anul 2017

Potrivit datelor centralizate de 
Ministerului Dezvoltãrii Regionale, 
Administraþiei Publice ºi...

n Olteniþa

n 

Fl. Briºan: 
Liga a 2-a 

Obiectivul Dunãrii 
pentru 2018 este 

promovarea în liga I
Miercuri, 17 ianuarie,s-a desfãºurat în sala de 
ºedinþe a Consiliului Judeþean o conferinþã de presã 
susþinutã de conducerea AFC Dunãrea 2005 Cãlãraºi 
la care au participat ºi reprezentanþii principalilor 
doi finanþatori ai clubului, primarul Dan Drãgulin ºi 
viceprimarul Viorel Ivanciu, din partea... (pagina 8)
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Plata facturilor 

PayPoint

ECOAQUA Cãlãraºi

se poate 
face prin intermediul 

terminalelor din 
magazinele cu siglã 
galbenã 
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n 

Biblioteca Judeþeanã

CJ Cãlãraºi

A fost semnat 
contractul pentru 

continuarea 
lucrãrilor de 
execuþie la 

n 

D. Drãgulin:
Dunãrea Cãlãraºi

      
Îmi doresc foarte 
mult sã intrãm în 

liga I
Primarul municipiului 
Cãlãraºi, Dan Drãgulin a 
participat miercuri la 
conferinþa de presã 
organizatã de...
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Primele investiþii 
necesare pentru

 
estimate la 500 de 

mii de euro
Preºedintele Consiliului 
Judeþean Cãlãraºi, Vasile Iliuþã a 
declarat miercuri...

 
acreditarea 
stadionului,
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AHC Dunãrea
Handbal

 a încheiat anul 
2017 pe 8, ultimul loc 
calificant în play-off!

În cadrul sezonului 2017 – 2018, Dunãrea a disputat 
16 partide oficiale: 15, în campionat þi una în Cupa 
României. Echipa pregãtitã de Adrian Petrea a 
încheiat anul 2017 pe locul 8, totalizând 25 de 
puncte. (pagina 11)
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Consiliul Judeþean  
a solicitat preluarea în 
administrare a Bazei 

Nautice
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Petre Þone: 
Vreau sã le spun olteniþenilor cã 
avem un program de investiþii 
foarte ambiþios ºi în 2018
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