
n PNL Călăraşi

va candida 
şi în 2020!

Preşedintele PNL Călăraşi Dan Drăgulin a 
declarat recent că până la finele anului 
vor fi stabiliţi candidaţii...

Drăgulin 
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n PSD Călăraşi

Iată 
pașii de urmat în 

accesarea unui start-up

Roxana Paţurcă: 

Dorinel Dincă, printre 
absolvenţii programului 

UEFA Certificate in 
Football Management

2 lei
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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 POFTIŢI LA TEATRU !
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- Ştirile din agricultură vă sunt oferite zilnic pe 
de către 
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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 AJF Călăraşi

n 

Cr. Sefer,
PMP Călăraşi

 interesat de 
oportunitatea taxei 

percepute de la  
studenți pentru 

accesul la Biblioteca 
Centrală Universitară 

”Carol I”
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n PSD Călăraşi

Călărăşenii 
au şi ei acest drept!

Deputatul PSD Călăraşi, Sorin Vrăjitoru a 
susţinut recent de la tribuna Camerei 
Deputaţilor o Declaraţie Politică 
subliniind că şi călărăşenii pot beneficia 
de o reducere de doi ani pentru 
obţinerea pensiei anticipate...

S. Vrăjitoru: 
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n Liga a 2-a 

 muncită 
şi meritată!

Şi de data asta, Dan Alexa a 
avut perfectă dreptate. 
Sportul Snagov n-a venit 
sâmbătă în excursie la 
Călăraşi. Ilfovenii conduşi de 
Valeriu Răchită şi-au vândut 
scump pielea încercând să 
încurce liderul...

Victorie
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n Futsal 

 în 
play - off!

Sala sporturilor din Reşiţa a 
găzduit luni după-amiază 
partida dintre Muncitorul şi 
Dunărea Călăraşi din cadrul 
etapei a 17-a, penultima a 
sezonului regular al ligii I. 

Ne-am calificat
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n ADI Ecoaqua

 Vreau să-i 
felicit pe cei care s-au 

implicat în acest proiect!
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a desemnat 
ziua de 22 martie ca fiind Ziua Mondială a Apei. 
Această zi se sărbătoreşte încă din anul 1993.
UN-Water (Grupul ONU pentru Apă) a stabilit pentru 
anul 2018 tema evenimentului ca fiind „Soluţii 
naturale pentru apă''.

V. Deculescu:
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PROGRAM

Luni – Joi 08.00 – 16.00

Vineri 09.00 – 14.00 Audienţe

Sâmbăta – Activităţi în 
circumscripţia electorală

e-mail: 
senatorroxanapaturca@gmail.com

Cabinet Senatorial Roxana Natalia Paţurcăn 

A. Vasile:
TNL Călăraşi

 Regiunea 
Sud Muntenia este 
una performantă!

Sâmbăta trecută s-a 
desfăşurat la Călăraşi 
întâlnirea politică a 
tuturor conducerilor...
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n Grădiştea

În 2017, am 
încasat impozite şi taxe 

locale în proporţie de 69%
Primarul comunei Grădiştea, Constantin Corbu a 
declarat pentru www.arenamedia.ro, că în 2017, 
procentul de încasare a impozitelor şi taxelor locale 
a fost mai mic faţă de 2016, situându-se la 69%. 
„Procentul încasat în 2017 a fost mai mic decât cel 
din 2016. 

C. Corbu: 
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Aniel Nedelcu: 
Îmi doresc, ca până la sfârşitul 
mandatului, să nu mai existe o 
stradă neasfaltată în comuna Borcea

n Borcea
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