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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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Dan Alexa: 
Dunărea Călăraşi

Sunt 
mulţumit de 

determinarea pe 
care au arătat-o 

elevii mei
Dunărea Călăraşi începe 
să devină un...

n 

Aniel Nedelcu 
Paţurcă:

Agricola Borcea

 Meritam 
să obţinem 

victoria!
Agricola Borcea se află pe 
drumul cel bun. Sâmbătă 
a bifat a 3-a...

n 

Dunărea, 
Futsal

învinsă 
greu pe Bega. 
Şoty&Co au 

nevoie de sprijin!
În runda a 2-a a noului 
sezon al ligii I, Futsal Club 
Dunărea s-a...

Petre Ţone: 
Parcul a ieşit extraordinar 
de frumos. Casa de Cultură 
va fi gata în noiembrie!

n Olteniţa

n 

N. Pandea: 
Ştefan cel Mare

Anul acesta a 
fost până acum dificil dar 

ne-am descurcat
Este unul dintre cei mai longevivi primari 
din judeţul Călăraşi. Nicolae Pandea...

S. Vrăjitoru: Orice gospodar 
sau fermă care au fost 
nevoiţi să-şi sacrifice 

animalele infestate cu pestă 
vor fi despăgubiţi

Deputatul PSD Călăraşi, Sorin Vrăjitoru, 
membru al Comisiei pentru...
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Eduard Grama: 
Consiliul Judeţean Călăraşi

Pe mandatul 
meu, nu voi fi sub nicio 

formă de acord ca preţul 
apei să crească!

Preşedintele Adunării Generale a 
Acţionarilor SC Ecoaqua SA...

21-23 septembrie: 

Programul manifestărilor!
Primăria Municipiului Călăraşi şi Consiliul 
Local Călăraşi invită călărăşenii la 
sărbătorirea a 423 de ani de atestare 
documentară a urbei noastre în  cadrul 
evenimentului Zilele...

Zilele 
Municipiului Călăraşi. 

n 

Roxana Paţurcă:
Declaraţie Politică

 Creşterea 
economică generată de guvernul 

PSD şi preocupările pentru 
protecţia mediului înconjurător

Senatorul PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă, a susţinut 
miercuri, 19 septembrie, de la tribuna Senatului o 
Declaraţie Politică având ca temă „Creşterea economică 
generată de guvernul PSD şi preocupările pentru 
protecţia mediului înconjurător”...
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