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n CINEMA 2D/3D

Primãria Cãlãraºi 
organizeazã 

Ediþia a VI-a
Vineri, 9 martie, începând 
cu ora 12.00, în sala de 
spectacole...

Sãrbãtoarea 
Primãverii, 
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n PSD Cãlãraºi

Datele 
prezentate de Comisia 
Naþionalã de Prognozã 

susþin previziunile noastre

Roxana Paþurcã: 
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Natura a împletit din flori ºi din raze de soare 
o nouã primãvarã. Vã dorim bucurie în suflet 

ºi în gând. O primãvarã seninã! 

 de 8 Martie!
Echipa Arena Media

La mulþi ani
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n Cãlãraºi

 va 
conduce Spitalul Judeþean 
de Urgenþã ºi în urmãtorii    

3 ani
Marþi, 27 februarie 2018 a avut loc 
concursul pentru ocuparea funcþiei de 
manager în cadrul Spitalului Judeþean de 
Urgenþã Dr. Pompei...

Valentin Emanoil
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n 

C. Corbu: 
Grãdiºtea

Fondul de dezvoltare 
în 2018 este de 2,3 milioane lei

Pentru acest an, Primãria comunei Grãdiºtea a 
elaborat un plan destul de bogat în investiþii publice 
locale. Primarul Constantin Corbu anunþã cã suma 
ce va fi alocatã pentru investiþii se cifreazã la 
2.127.678,08 lei. Excedentul bugetar rezultat la 
finalul anului trecut este de 2.358.323,72 lei.
Iatã ce spune primarul Constantin Corbu despre lista 
de investiþii ce se preconizeazã... (pagina 6)
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n Cãlãraºi

 prezent 
la întâlnirea de la Guvern

Premierul Viorica Dancilã a avut vinerea 
trecutã, la Palatul Victoria, o întâlnire de 
lucru cu primarii...

Primarul Drãgulin,
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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

S. Vrãjitoru: Start-up Nation 
poate susþine dezvoltarea 

unor afaceri conexe
Deputatul PSD Cãlãraºi, Sorin Vrãjitoru a 
participat recent la întâlnirea ministrului 
pentru Mediul de Afaceri...

Ministrul Sãnãtãþii 
a vizitat spitalele 
din Cãlãraºi ºi Olteniþa

n 

Petre Þone: 
Olteniþa

Vizita ministrului 
Sãnãtãþii a fost cel mai fericit 

eveniment de când sunt primar!
Aflat în vizitã de lucru la Cãlãraºi, la invitaþia 
senatorului Roxana Paþurcã ºi a preºedintelui PSD 
Cãlãraºi, Ciprian Pandea, ministrul Sãnãtãþii, Sorina 
Pintea  s-a deplasat ºi la Olteniþa unde a vizitat ºi 
Spitalul municipal. Acolo a purtat discuþii cu 
managerul spitalului dar ºi cu primarul... (pagina 7)
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