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SA 
Agrozootehnica 

Independenþa SA!

- ªtirile din agriculturã vã 
sunt oferite zilnic pe 

www.arenamedia.ro de 
cãtre 
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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
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C. Pandea: Modificarea 
legislaţiei parteneriatului 

public-privat ( PPP) 
reprezintă încă un 

angajament respectat!
Guvernul a adoptat, în şedinţa 
desfăşurată pe 10 mai... (pagina 4)

(pagina 6)

(pagina 6)

SC Drumuri şi 
Poduri SA, 

pierderi nete, în 
2017, de circa 

SC Drumuri şi Poduri SA 
Călăraşi, societate unde 
acţionar unic...

1 
milion de lei

n 

13,5 
milioane lei 

Primăria Călăraşi

Excedent de 
la 

finele primului 
trimestru

Consilierii locali au validat 
recent Proiectul de 
Hotărâre privind...

n 

PNDR 2020

AGROINFO

Noi prevederi 
pentru achiziţiile 

derulate de 
beneficiarii publici 

ai 
Agenţia pentru Finanţarea 
Investiţiilor...
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n 

Aniel 
Nedelcu, 

Borcea

Asfaltarea străzilor, 
prioritate a primarului 

în acest mandat
Prin intermediul Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală...

n 

C. Corbu:
Grădiştea

 Am semnat 
contractul de finanţare 

pentru investiţia integrată 
Potabilizare apă şi reţea de 

canalizare cu staţie de 
epurare în sat Grădiştea

Primarul comunei Grădiştea, Constantin 
Corbu, a anunţat pe contul...

S. Vrăjitoru: În Camera 
Deputaţilor, s-a adoptat un 

proiect de lege important pentru 
primarii şi viceprimarii din 

România, în special pentru cei din 
mediul rural

Opt medici noi vin 
către Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Călăraşi 

n CJ Călăraşi
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R. Paţurcă: Acţiunea a reunit 
tineri parlamentari cu scopul de a 

contribui la întărirea relaţiilor 
transatlantice

Senatorul PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă, vicelider al 
grupului PSD din Camera Superioară a Parlamentului 
României, a participat la lucrările Reţelei Transatlantice 
a Tinerilor Parlamentari – TU40, reuniune organizată de 
Reţeaua Tinerilor Parlamentari din Parlamentul 
European – EU40 şi Biroul de legătură...

n 

D. Alexa:
Dunărea

 Este o performanţă mai 
ales pentru mine pentru că 

nimeni nu ne dădea nicio şansă!

Cu 5 etape înainte de finalul sezonului, Dunărea şi-a 
asigurat prezenţa în liga I după ce sâmbătă, 5 mai, pe 
arena Ion Comşa a trecut de Ripensia Timişoara cu 3-1. 
Antrenorul Dan Alexa consideră că performanţa 
stabilită are o conotaţie aparte pentru el...


	Page 1

