
Deputatul Cristian Sefer 
recompensează elevii 

premianți
Elevi ai școlii gimnaziale ”Nicolae 
Petrescu” Crivăț au vizitat vineri Palatul 
Parlamentului.
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C. Pandea:
PSD

 Noua Lege a 
Achizițiilor Publice va fi 
realizată după modelul 

german

Vasile Iliuţă, prezent la 
lucrările Comitetului de 

Monitorizare a Programului 
Interreg V-A România - 

Bulgaria

2 lei

nr.506

& & politicã  & administraþie  economie & sport & publicitate

6 - 12 aprilie 2018
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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 !

(pagina 3)(pagina 5)

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
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C. Anghel: 

SA Agrozootehnica 
Independenţa SA

2017 a 
fost un an agricol 

foarte bun!
Preşedintele Societăţii 
Agricole Agrozootehnica 
Independenţa...
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Fostul cinematograf Victoria 
CJ Călăraşi

ar putea deveni “Centru 
Multifuncţional Cultural 

Educaţional”
În ultima ședință de Consiliu Județean a 
fost aprobat proiectul de hotărâre 
privind aprobarea asocierii în 
parteneriat a Județului Călărași cu 
Municipiul Călărași în...
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C. Corbu:

Grădiştea

 În 2019 vom avea de 
făcut Planul Urbanistic General

Primarul comunei Grădiştea, Constantin Corbu a 
declarat că anul viitor, un obiectiv important al 
Executivului este elaborarea Planului Urbanistic 
General care implică o serie de lucrări ce trebuie 
efectuate. “În anul 2019 noi vom avea de făcut Plan 
Urbanistic General. Astfel, este nevoie de ridicări 
topo şi de partea de urbanism. (pagina 7)
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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 

Florin Brişan:
Dunărea Călăraşi

 
Primăria a predat 

baza sportivă 
Consiliului 

Judeţean. Auditul 
final e pe 7 iulie!
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Învierea Domnului să vă 
umple sufletul de lumină, 
ochii de lacrimile bucuriei, 

mintea de gânduri frumoase 
şi inima de iubire! 
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Roxana Paţurcă: 
Prevederile OUG 25/2018 
se referă, în principal, 
la stimularea investiţiilor 
şi antreprenoriatului

n 

Iulian Radu: 
Dichiseni

Dacă am fi 
gestionat măcar jumătate din 
terenul administrat de ADS, 

altfel ar fi arătat comuna 
noastră!

Primarul localităţii Dichiseni, Iulian Radu, aflat la al 
doilea mandat, vorbeşte mai jos de obiectivele 
comunei pentru 2018 şi ani ce vin... (pagina 6)

Echipa Arena Media

Hristos a Înviat!
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