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n CINEMA 2D/3D

n 

Cr. Sefer: 
PMP Cãlãraºi

Abordarea 
autoritãþilor privind 
protecþia mediului 

ºi colectarea 
selectivã a 

deºeurilor trebuie 
revizuitã

n 

Bugetul Judeþului
CJ Cãlãraºi

 
în 2018: 

194.906.000 lei
În ultima ºedinþã ordinarã a 
Consiliului Judeþean 
Cãlãraºi a fost dezbãtut ºi 
aprobat bugetul propriu al 
judeþului. (pagina 2)(pagina 4)

n 

D. Drãgulin:
PNL Cãlãraºi

 Încã din acest 
an vom stabili lista cu 

candidaþii noºtri pentru 
primãrii
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n 

B-dului N. 
Titulescu 

Cãlãraºi

Proiectul privind amenjarea 
peisagisticã a 

nu va fi abandonat

n 

liga I
Liga a 2-a 

Start spre… 
Derby-ul momentului în liga a 2-a, Dunãrea – FC 
Hermannstadt se va disputa la Cãlãraºi, duminicã, 25 
februarie, începând cu ora 15.00. Partida conteazã 
pentru runda a 22-a, prima a mini – returului.
Gata cu vacanþa, de acum încep cu adevãrat 
emoþiile. (pagina 9)
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Roxana Paþurcã: 
Declaraþie Politicã

Economia 
Circularã în România
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Alexa: Jocul cu 
Hermannstadt 
este important, 
dar nu decisiv!

În runda a 22-a a 
campionatului ligii a 2-a, 
prima a mini – returului, 
Dunãrea va întâlni pe teren 
propriu ocupanta locului 2, 
FC Hermannstadt...

(pagina 8)

n 

Dunãrea

Futsal / Liga I – Sezon regular

Adversar de top 
pentru  în 

prima etapã a 
anului

Dunãrea Cãlãraºi ºi CS United 
Galaþi se vor afla luni, 26 
februarie, faþã în faþã, de data 
asta în meci... (pagina 10)

n 

Dorinel Dincã 
AJF Cãlãraºi

va conduce 
fotbalul judeþean ºi în 

urmãtorii 4 ani!
Membrii afiliaþi ai AJF Cãlãraºi, convocaþi sâmbãta 
trecutã, în cadrul unei Adunãri Generale, au decis, în 
unanimitate, sã-i încredinþeze un nou mandat de 
preºedinte lui Dorinel Dincã. În prezenþa 
vicepreºedintelui FRF, Octavian Goga, el a fost 
practic „confirmat" în funcþie. (pagina 11)
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Olteniþa va avea, în acest 
an, un buget de 
27,5 milioane lei

Excedentul rezultat la finele anului 
trecut va fi utilizat pentru finanþarea 
lucrãrilor deja demarate...

(pagina 2)

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

Ciprian Pandea: 
În ciuda criticilor, cred cã PSD 
Cãlãraºi se aflã pe drumul cel bun
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