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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

C. Pandea: S-a modificat 
legea achiziţiilor publice

Joi trecută s-a aprobat unul dintre cele 
mai importante acte normative din acest 
an, o măsură aşteptată mare interes, de 
autorităţile locale, de investitori şi de 
cetăţeni în general care îşi doresc 
investiţii în dezvoltarea României. 
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Drăgulin: 
Primăria Călăraşi

Avem 
lucrări în derulare, 
estimate la peste 

14 milioane lei
Primarul municipiului 
Călăraşi, Dan Drăgulin, a 
trecut recent...

Ana Maria Roşu 
(Piatra Neamţ) a 

cucerit trofeul 

Eveniment de excepţie 
organizat de Consiliul 
Judeţean Călăraşi, Centrul 
Judeţean de...

Flori de Mai 2018

n 

Cr. Sefer, 
PMP Călăraşi

întrebare 
pentru ministrul 
Transporturilor: 

Care este situaţia 
localităţilor izolate de 
lipsa infrastructurii de 

traversare a râului 
Argeş
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R. Paţurcă: Investiţiile din 
sistemul naţional de irigaţii 
se vor ridica la 1 miliard de 

euro până în 2020
Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a dat 
recent startul campaniei...

n 

Futsalul juvenil 
Dunărea Călăraşi U19

călărăşean 
are potenţial!

Echipa de futsal juniori Dunărea U19, 
formată din jucători locali, s-a calificat în 
acest sezon la Turneul Final al CN U19 şi 
a disputat, în premieră, finala Cupei 
României U19 fiind învinsă după un meci 
epuizant de Autobergamo Deva, la 
loviturile de departajare.

George Chiriţă a devenit o 
voce autoritară a Opoziţiei în 

Consiliul Judeţean
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Călăraşi, 
desfăşurată miercuri la o oră după prânz a adus un plen 
discuţii aprinse, în marea lor majoritate fundamentate, 
între Putere şi Opoziţie. Bunăoară, consilierul judeţean 
PSD, George Chiriţă, care ocupă şi funcţia de secretar 
executiv al organizaţiei judeţene PSD Călăraşi, a avut şi 
de data asta intervenţii pe marginea...
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Aniel Nedelcu: 
Borcea

Comuna 
noastră va trece la iluminat 

stradal cu LED!

Primarul Aniel Nedelcu are o veste bună pentru 
locuitorii comunei Borcea pe care o conduce din 2012. 
Recent a fost validat Proiectul de hotărâre privind 
modernizarea iluminatului stradal cu LED...

Un vis împlinit! 
Fotbalul călărăşean are 
trecut, prezent dar şi viitor!
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Remiză albă
Liga a 2-a / Et. 37

cu gust amărui!
După Piteşti, Dunărea a ratat şi sâmbăta 
trecută şansa de a deveni oficial 
campioană a ligii a 2-a care i-ar fi adus şi 
un binemeritat trofeu, decernat în 
premieră de federaţie. 
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Petre Ţone: 
Olteniţa

A fost o reuşită 
extraordinar de frumoasă!

Olteniţa a îmbrăcat din nou straie de sărbătoare. În 
intervalul 26-28 mai, olteniţenii s-au aflat din nou în 
Centrul oraşului sărbătorind cu muzică populară şi 
invitaţi de marcă şi Rusaliile. Primarul Petre Ţone spune 
că şi de data asta primăria n-a alocat nici un leu, 
cheltuielile fiind suportate de organizatori.
În altă ordine de idei, primarul Ţone a amai susţinut că 
au început lucrările de modernizare...(pagina 6)(pagina 7) (pagina 6)


	Page 1

