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Clădirea 
bibliotecii

CJ Călăraşi

 
copilăriei noastre 

va fi renovată
Marţi, la sediul Biroului 
Regional de Cooperare 
Transfrontalieră...

n 

Cristian 
Sefer 

PMP Călăraşi

Deputatul 
vrea două 

tururi pentru 
alegerea 

primarului!
Campania Semnează 
pentru...

n 

împrumut de 
41.572.000 lei

Primăria Călăraşi 

Consiliul Local a 
aprobat 

contractarea de 
către Executiv a 

unui 

n 

Fără înfrângere
Liga I Betano / Et. a 3-a

 
şi după etapa a 3-a!

Derby-ul promovatelor, FC Hermannstadt – Dunărea 
Călăraşi, disputat duminică seară la Tg. Mureş s-a 
încheiat la egalitate 1-1. A fost cea de-a doua remiză 
înregistrată, în acest an, între cele două formaţii.
Sibienii au ieşit la atac încă din primele minute însă 
Dunărea putea deschide scorul...

Serviciul Public Pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân 
Călăraşi a fost înfiinţat în luna mai 2012 conform HCL 

19/19.04.2012 şi are ca obiect de activitate:

amenajarea de adăposturi pentru câinii fără stăpân

capturarea câinilor fără stăpân şi a câinilor care 
circulă liber fără însoţitor în locurile publice din 

municipiul Călăraşi

transportul câinilor

cazarea şi hrănirea câinilor în adăposturile amenajate 

sterilizarea câinilor

eutanasierea câinilor

l 

l 

l 

l 

l 

l 
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George Chiriţă: 
PSD Călăraşi

Achiziţionând abonamente, 
susţinem această frumoasă 
echipă, Dunărea Călăraşi!

Consilierul judeţean PSD Călăraşi, 
George Chiriţă s-a ţinut de cuvânt! 

Computerul Tomograf de la 
Spitalul Judeţean şi-a reluat 

activitatea
Aparatul nu a mai putut fi utilizat din 
cauza unui consumabil - tub de radiaţii X 
al sistemului de achiziţie...

Lică Voicu: Pe 12 august, 
sunteţi invitaţi la Ziua 

Comunei Independenţa!
Comuna Independenţa se pregăteşte de 
sărbătoare. Duminică, 12 august, 
Primăria şi Consiliul Local...

V. Ivanciu: Dacă cetăţenii 
vor înţelege, vom reuşi să 
strângem o cantitate mai 

mare de deşeuri reciclabile
De la 1 august, devine obligatorie 
colectarea selectivă a deşeurilor. 

Valentin Emanoil: Doamna 
senator Paţurcă este singurul 

parlamentar călărăşean care s-a 
implicat în soluţionarea 

problemelor curente ale spitalului
La un an de la preluarea mandatului de manager al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi, Valentin 
Emanoil a trecut în revistă pentru www.arenamedia.ro 
principalele provocări pe care le-a traversat în această 
perioadă evidenţiind şi principalele...

Festivalul Internaţional de Folclor 

„HORA MARE” 
Ediţia a XXVI-a: 11-15 August 2018  
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