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Lică Voicu: 
Independenţa

Proiectul privind 
alimentarea cu apă în satul 

Independenţa e cel mai important 
de când sunt primar!

După 4 ani, un proiect important pentru locuitorii 
satului Independenţa din comuna cu acelaşi nume a 
prins contur. Marţi, 25 iulie a avut loc recepţia lucrărilor 
de construcţii aferente investiţiei...
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Fl. Brişan:
Dunărea Călăraşi

 
O victorie de 

poveste!
În faţa unui public format 
în mare parte din 
călărăşeni, Dunărea a 
câştigat...

n 

Lotul Dunării 
Liga I Betano

pentru sezonul 
2018 – 2019

Dunărea Călăraşi se va 
alinia la startul noii ediţii a 
ligii I Betano la fotbal, 
antrenorul principal Dan 
Alexa având...

Agricola Borcea, 
pe 11 la prima sa 
„experienţă” în 

liga a 3-a!
În urma celor 26 de 
partide disputate, echipa 
pregătită de Daniel Iftodi 
a strâns 18...

n 

E. Grama:
Consiliul Judeţean Călăraşi

 Investiţiile la 
stadion au fost realizate în 

beneficiul suporterului 
călărăşean!

Roxana Paţurcă: Începând 
din acest an investiţiile 
devin motor de creştere 

economică
România creşte economic datorită 
investiţiilor. Alături de resursele 
bugetare consistente alocate, 
reprezentând 4% din PIB şi...

Ciprian Pandea: Cele mai 
relevante realizări ale 

programul de guvernare 
demonstrează preocuparea 
pentru rezolvarea marilor 
probleme ale românilor

n 

 
”Poşta veche”

Călăraşi

A fost semnat contractul de 
finanţare pentru proiectul 

de restaurare a 
monumentului istoric
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Aniel Nedelcu: 
Borcea

Până la finele 
anului vom construi o piaţă 
agroalimentară în centrul 

comunei
Primarul Aniel Nedelcu a declarat că investiţia estimată 
la 10 miliarde de lei ar putea fi gata până la finele 
anului. Tot în Borcea au demarat şi lucrările de asfaltare 
a 25 de străzi.
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C. Corbu: 
Grădiştea

 Pentru proiectele 
demarate, cofinanţarea este de 
2,3 milioane lei, cea mai mare 

sumă din 2012 încoace

La jumătatea anului 2018, pe agenda de lucru a 
primarului Constantin Corbu se află o serie de proiecte, 
o parte dintre ele fiind deja demarate. 

n Primăria Călăraşi

A început modernizarea 
a în cartierul 5 străzi 

Mircea Vodă
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