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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 
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n CINEMA 2D/3D

n 

Stimulente 
financiare

CJ Cãlãraºi

 pentru 
atragerea medicilor 
în cadrul SJUC, într-
un plafon lunar de 

80 de mii de lei

n 

 
blocul ANL de 

locuinþe 

Cãlãraºi

Stadiul lucrãrilor la

pentru 
tineri în regim de 
închiriere, de pe 

strada Muºeþelului
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Roxana Paþurcã: „Creºterea 
economicã s-a resimþit în 

buzunarele românilor. 
Puterea realã de cumpãrare 
a crescut cu aproape 11%“
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n 

Drãgulin: 
Primãria Cãlãraºi

Modernizarea unei 
capitale de judeþ are piedici 

din cauza unei opoziþii politice 
fãcutã doar de dragul de a 
vota împotriva actualului 

Executiv al Primãriei
Prima ºedinþã ordinarã de plen a 
Consiliului Local municipal Cãlãraºi n-a 
fost lipsitã de momente tensionate. 

n AJF Cãlãraºi

n 

bilanþul din 
Antalya

Dunãrea Cãlãraºi

Douã victorii ºi tot atâtea 
remize - 

Pânã la ora jocului cu Hermannstadt din 24 
februarie, Dunãrea va mai disputa douã partide de 
verificare. Primul acasã cu cu ACSM Olteniþa (liga a 
3-a), pe 10 februarie iar cel de-al doilea cu Dacia 
Brãila (liga a 2-a), pe 17 februarie... (pagina 9)

(pagina 12)

(pagina 8)

(pagina 7)

12
pag.

11

n 

Bugetul propriu al 
municipiului 

Primãria Cãlãraºi

va fi supus 
validãrii consilierilor locali 

luni, 12 februarie!
Consilierii locali municipali vor fi 
convocaþi luni, 12 februarie începând cu 
ora 16.30 de minute...

(pagina 2)

(pagina 4)

n 

Radu: 
Venus Independenþa

Obiectivul 
rãmâne 

promovarea!
În perioada 18-25 februarie, 
campioana judeþeanã de 
toamnã se va antrena pe 
Valea Oltului, la Brezoi.
Preºedintele echipei de 
fotbal Venus Independenþa, 
Ion Radu... (pagina 10)
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Fl. Briºan: 
Dunãrea Cãlãraºi

De 
sãptãmâna viitoare 
punem în vânzare 

abonamentele
Revenitã din stagiul de pregãtire 
din Antalya, Dunãrea a reluat 
miercuri dupã-amiazã 
pregãtirile dupã ce... (pagina 9)
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Dunãrea, 
Handbal / Liga Zimbrilor

remizã cu 
aromã de pelin!

În runda a 18-a, elevii lui Petrea vor juca la Turda cu 
Potaissa, partida fiind programatã marþi, 13 
februarie, de la ora 18.00 în direct la Digisport / 
Telekom.

Ne-a trecut din nou glonþul pe la urechi. Dupã ce am 
tremurat pânã în ultima secundã în urmã cu câteva 
zile în fieful lui Dinamo, unde... (pagina 8)
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n 

modernizarea unor strãzi

Grãdiºtea

S-a semnat contractul de 
finanþare privind 

 cu 
înveliº asfaltic
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PROGRAM

Luni – Joi 08.00 – 16.00

Vineri 09.00 – 14.00 Audienþe

Sâmbãta – Activitãþi în 
circumscripþia electoralã

e-mail: 
senatorroxanapaturca@gmail.com

Cabinet Senatorial Roxana Natalia Paþurcã

Sursa: Facebook / AHC Dunãrea 2014 Cãlãraºi

Dorinel Dincã: 
Am avut uºa deschisã pentru 
oricine a avut o problemã!
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