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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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Fl. Brişan: 
Dunărea Călăraşi

Din 
veniturile proprii, 

dorim să acoperim 
în jur de 60-65% din 

bugetul de 
funcţionare

n 

Eduard Grama:
CJ Călăraşi

 
Discuţiile privind 

montarea 
instalaţiei de 
nocturnă sunt 

foarte avansate

n 

A. Nedelcu Paţurcă:

Liga a 3-a / Agricola 
Borcea

 
Meciul va fi o 

provocare majoră 
pentru noi!

Aureolată după victoria 
clară obţinută, la Tulcea în 
faţa Deltei...

„Va fi un
din punct de vedere 

legislativ!”
Deputatul PSD Călăraşi, Sorin Vrăjitoru, a 
bifat pe 4 septembrie un an de activitate 
parlamentară. Conştiincios...

 an extrem de    
greu 

n 

R. Paţurcă: 
PSD Călăraşi

Economia 
răspunde pozitiv politicilor 

guvenului PSD
Execuţia bugetului general consolidat pe 
primele şapte luni ale anului 2018 s-a 
încheiat cu un deficit de 11,9 miliarde 
lei, respectiv 1,26% din PIB...

Candidatul PNL pentru 
Primăria Călăraşi va fi 

stabilit în urma unui sondaj 
realizat de Centru

Preşedintele organizaţiei judeţene PNL 
Călăraşi, Dan Drăgulin a anunţat 
miercuri în cadrul unei...

CJ Călăraşi a demarat 
lucrările la obiectivul 

Consiliul Judeţean Călăraşi a început 
lucrările la obiectivul de investiţii 
„Locuinţe de serviciu şi reţele tehnico-
edilitare (alimentare cu apă, canalizare, 
gaze naturale, electrice) şi...

„Locuinţe de serviciu”

Ciprian Pandea: România a 
obţinut, pentru prima dată,   

peste 10,2 milioane tone grâu la 
recolta de vară

Măsurile de sprijin acordate la timp agricultorilor au 
produs efectele aşteptate. În primele 7 luni ale anului, 
agricultorii români au beneficiat de 2,29 miliarde de 
euro din fonduri europene, sume investite efectiv în 
agricultură şi dezvoltare rurală. Până la sfârşitul anului, 
în agricultura românească va mai intra...

S-a semnat contractul de 
finanţare al proiectului ROBG 
481: Managementul eficient al 
situaţiilor de urgenţă în 
regiunea transfrontalieră 
Călăraşi - Veliko Tarnovo
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