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Aniel Nedelcu - Paţurcă:                  
Borcea

 
Sper ca până la finele acestui 

mandat să asfaltăm toate străzile 
din comună

Asfaltarea străzilor în comuna Borcea a devenit un 
obiectiv major pentru tânărul primar Aniel Nedelcu 
Paţurcă, aflat la al doilea mandat. Acesta a declarat că 
până la finele actualului mandat şi-a...

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
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Lică Voicu: 
Independenţa

Mai avem multe de 
făcut. Sunt conştient că nu le-am 

terminat toate!
A devenit primar în vara anului 2012, candidând cu 
succes sub sigla PNL. Lică Voicu şi-a reînnoit mandatul 
în urmă cu 2, cetăţenii apreciind munca depusă în 
calitate de primar. Sub mandatul său, au fost initiate 
câteva proiecte majore cu finanţare guvernamentală şi 
europeană. Despre ce este vorba, în interviul de mai jos 
pe care primarul Lică Voicu l-a acordat...
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Înainte Modelu, 
ACSM Olteniţa
Agricola Borcea 

Liga a 3-a

 şi 

au fost repartizate 
în Seria a 2-a

Vineri, 17 august, de la 
ora 13:30...

n 

Fl. Brişan:
Dunărea Călăraşi

 Lipsa de 
experienţă a făcut 
ca Dunărea să nu 
producă o mare 

surpriză la Giurgiu
Dunărea rezistă în faţa 
campioanelor...

n 

Doi spanioli un 
braziliano - 

portughez

Futsal

 şi 

 vor 
juca pentru 

Dunărea în noul 
sezon al ligii I

S. Vrăjitoru: Forma finală a 
Legii offshore e în beneficiul 

României şi al românilor
Pe 9 iulie, Legea offshore pentru 
exploatarea gazelor naturale din Marea 
Neagră a fost adoptată de plenul 
Camerei Deputaţilor, for decizional, într-
o variantă modificată pe...
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Situaţia colectării gunoiului 
din oraş

Călăraşi

, tema discuţiei 
dintre Executivul Primăriei  

şi reprezentanţii       
societăţii REBU

Diferenţele de opinie            
nu pot justifica sau susţine 

acte de violenţă
Diferenţele de opinie nu pot justifica sau 
susţine actele de violenţă. Poporul 
român a găsit întotdeauna puterea de a 
trece peste momente grele, de cele mai 
multe ori a facut din durere...

Ion Piţoi: 
Au demarat lucrările 
de reparaţii străzi şi 
trotuare deteriorate

n Primăria Olteniţa
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Vasile Iliuţă:

Consiliul Judeţean Călăraşi

 24 de UAT-uri 
au solicitat bani pentru 

funcţionare
Pentru trimestrul 3 al acestui an, suma 
totală solicitată de UAT-uri pentru 
funcţionare este estimată la 60 de 
miliarde de lei.
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