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Roxana Paţurcă: 
PSD / Declaraţie Politică

Modalităţi noi  
de investiţii pentru cetăţeni

În şedinţa Senatului României din 27 iunie, senatorul 
PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă a susţinut o Declaraţie 
Politică cu tema: Modalităţi noi de investiţii pentru 
cetăţeni.
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Dunărea a plecat luni, în 
Turcia,

Liga I Betano

 pentru al doilea 
stagiu de pregătire!

După ce s-au antrenat aproape o 
săptămână la Snagov...

n 

Şase noutăţi 
Handbal

în lotul Dunării 
pentru viitorul sezon

AHC Dunărea Călăraşi a încheiat play – 
off-ul sezonului 2017 – 2018 al Ligii 
Zimbrilor pe locul 7, acelaşi pe care l-a 
ocupat şi la finalul...

Amenajarea  şi a 
locaţiei pentru posturi 
comentatori, investiţii 

estimate la peste 500 mii lei
Consiliul Judeţean a adoptat joi şi 
Hotărârea privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiții...

tribunei VIP

ANL şi Consiliul Judeţean vor 
construi 

pe un 
teren situat pe B-dul Nicolae 

Titulescu din Călăraşi

locuinţe de serviciu 
pentru specialişti 

C. Pandea: La fel ca la Ordonanţa 
13, asistăm la o campanie 

mincinoasă şi premeditată pentru 
a scoate lumea-n stradă

PSD a devenit ţinta unui  val de minciuni şi manipulări 
fără precent. Acestea sunt determinate de solidaritatea 
demonstrată de tot partidul cu preşedintele Liviu 
Dragnea şi de hotărârea de a readuce normalitatea în 
Justiţia din România, în detrimentul unor interese 
obscure.
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Sorin Vrăjitoru,
PSD Călăraşi

 iniţiativă 
legislativă pentru reducerea 

vârstei standard de pensionare a 
călărăşenilor cu doi ani

Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele 
afectate de poluare remanentă beneficiază de 
reducerea vârstei standard de pensionare cu doi ani 
fără penalizarea stabilită pentru pensia...

De ce este 
important să ai un 

Site-ul www.ecoaqua.ro 
este un proiect al A.D.I. 
Ecoaqua prin care se 
urmăreşte o comunicare 
cât mai...

cont de utilizator 
ECOAQUA

n 

o reţea de 
piste de biciclete

Călăraşi

Primăria 
intenţionează să 

amenajeze 
 cu 

ajutorul fondurilor 
europene destinate 
mobilităţii urbane

Progresul 
înregistrat în 

implementarea 

România – 
Bulgaria

Programului 
Interreg V-A 

Conducerea 
Consiliului Judeţean 
dă asigurări că Dunărea 
va juca la Călăraşi!
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