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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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- ªtirile din agriculturã 
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Medicii 
CJ Călăraşi

din 
Spitalul Judeţean 

de Urgenţă 
Călăraşi

Lăudabilă iniţiativa 
Consiliului Judeţean şi în 
special a... (pagina 8)
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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 Paţurcă

n 

modernizarea     
B-dului N. 

Titulescu

Călăraşi

Proiectul privind 

 a trecut 
de votul din 

Consiliul Local
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Dorel Dorobanţu: 
Fundulea

Deocamdată, nu 
ne confruntăm cu mari probleme”

Pentru anul 2018 există o serie de obiective pe care 
primarul Dorel Dorobanţu împreună cu viceprimarul, 
Ligia Bivol, angajaţii Primăriei precum şi cu consilierii 
locali le au în vedere pentru a fi implementate cu 
succes. (pagina 12)(pag. 6-7)
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Ţone: 
Olteniţa

Zilele municipiului au fost 
organizate fără ca Primăria să 

plătească vreun leu!
La jumătatea lunii aprilie, Olteniţa a fost în sărbătoare. 
Primăria şi Consiliul Local municipal au organizat Zilele 
Municipiului Olteniţa fără să cheltuiască vreun leu. Aşa 
susţine primarul Petre Ţone care a mai adăugat că au 
fost demarcate o serie de investiţii pentru 
modernizarea celei de-a doua localităţi urbane din 
judeţ.
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Eduard Grama: 
CJ Călăraşi

Toate dotările 
stadionului "Ion Comsa" vor fi noi 

şi achiziţionate conform legii
Imediat după întâlnirea preşedintelui Consiliului 
Judeţean, Vasile Iliuţă, cu preşedintele CA al FCSB, 
Valeriu Argăseală a apărut în spaţiul public informaţia 
potrivit căreia Dunărea Călăraşi a “cumpărat nocturna şi 
turnicheţii stadionului Steaua”...

Roxana Paţurcă: 
Economia României 

va înregistra, în 
acest an, cea mai 

mare creştere 
economică din UE, 

după Malta
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La     punct distanţă de Liga I!
Etapa a 33-a / Sâmbătă, 5 mai, 

ora 12:00, Arena Ion Comşa

VS

Dunărea Călăraşi Ripensia Timişoara

5 mai ar putea deveni o zi 
istorică pentru fotbalul 
călărăşean. 

Aflată pe primul loc în topul ligii 
a 2-a, cu 80 de puncte, Dunărea 
mai are nevoie doar de un singur 
punct pentru a-şi asigura cu 5 
etape înainte de finalul sezonului 
promovarea în liga I.

Vino să urmăreşti partida 
Dunărea – Ripensia Timişoara 
din cadrul etapei a 33-a, 
programată, sâmbătă, 5 mai, de 
la ora 12.00 pe arena Ion Comşa.

Vino să trăieşti istoria pe viu!

Dan Alexa&Co au nevoie de 
susţinerea ta!

De sâmbătă, visul ar putea 
deveni realitate!

Vino să umplem stadionul şi să 
strigăm din primul până în 
ultimul minut: Hai Dunărea!
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