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V. Iliuţă: Împreună cu echipa 
de la Consiliul Judeţean am 

început un program 
ambiţios de investiţii în 

spitalele din Călăraşi

n 

E. Grama: 
Consiliul Judeţean Călăraşi

Proiectul 
"PROMENADA", aşa cum 

este cunoscut de   
călărăşeni, a primit avizul 
favorabil pentru finanţare

State: Pentru ALDE, OUG 
114 este o bază serioasă de 

discuţii. Nu mergem pe 
abrogare, ci pe ameliorare

Preşedintele Senatului, Călin Popescu 
Tăriceanu, a declarat, marţi, după 
întâlnirea cu Coaliţia...

V. Ivanciu: Primăria nu 
poate rezolva doar cu REBU 

problema colectării 
selective a gunoiului

În interviul acordat mai jos, viceprimarul 
municipiului Călăraşi, Viorel Ivanciu, a 
declarat că problema colectării selective 
gunoiului este o prioritate...
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Gabriel Enache   
va juca la Călăraşi 

până la finalul 
sezonului!

Pe ultima sută de metri, 
Dunărea a perfectat şi 
transferul lui Gabriel 
Enache care...

Dunărea, 
 în Cupă, 

la Giurgiu!
Astra Giurgiu merge mai 
departe în semifinalele 
Cupei României trecând 
miercuri după - amiază, 
nu fără emoţii, de 
Dunărea...

sfârşit 
de drum

n 

M. Şotârcă:
Dunărea Călăraşi

 Acum 
chiar sunt 
mulţumit!

Dunărea Călăraşi s-a 
calificat, în premieră, în 
semifinalele Cupei 
României după o evoluţie 
entuziasmantă...

Răzvan Meseşeanu: 
Trecem printr-o perioadă în 
care doar strângând rândurile 
putem să ne depăşim adversarii

n PSD Călăraşi
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Virgil Dumbravă: În 2016, în 
calitate de viceprimar, am    

insistat mult pentru execuţia 
canalizării în Măgureni

Fostul viceprimar al municipiului Călăraşi, Virgil 
Dumbravă a declarat în interviul de mai jos că „intenţia” 
Executivului Primăriei Călăraşi de a include în lista de 
investiţii pe acest an şi execuţia canalizării...

Roxana Paţurcă: PNL a dat startul 
unei campanii de intoxicare a 

opiniei publice din Călăraşi
Preşedinte executiv al organizaţiei judeţene PSD 
Călăraşi, senatoarea, Roxana Natalia Paţurcă, a declarat 
că liberalii au dat startul unei campanii de intoxicare a 
opiniei publice din Călăraşi pe marginea unui subiect 
extrem de sensibil: majorarea alocaţiilor...

Bucură-te de soare, bucură-te de 
ghiocei, bucură-te de frumoasele zile 

ale primăverii şi primeşte cu drag 
mărţişorul în sufletul tău! 

Echipa Arena Media

La mulţi ani!
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