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Nesimţire mare 
cât... garajul!

Pe 11 februarie a.c, scriam că undeva în 
„buricul” oraşului există un garaj care se 
lasă greu, chiar foarte greu doborât! Şi 
n-am greşit sau altfel spus n-am exagerat 
cu nimic. Iată că şi după o lună, 
coşmelia, pitită undeva între...

Primăria Călăraşi 
organizează a VII-a ediţie a 

spectacolului - concurs 

Vineri, 15 martie, cu începere de la ora 
14.00, în sala de spectacol Barbu Ştirbei 
a Centrului Judeţean de Cultură şi 
Creaţie Călăraşi, Primăria...

Sărbătoarea Primăverii
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Bugetul a fost aprobat. 
Decizia Parlamentului 

este una firească
Bugetul pe 2019 a fost adoptat miercuri, după ce şeful 
statului l-a contestat la CCR, apoi a cerut reexaminarea 
sa în Parlament. Astfel, s-au înregistrat 245 de voturi 
”pentru” şi 115 voturi ”contra”.
Prin urmare, preşedintele Klaus Iohannis este obligat să 
promulge legea bugetului de stat pe 2019...

L. State: 
V. Iliuţă: Am reuşit să atragem 
peste 180 de milioane de euro 
pentru realizarea proiectelor 

Consiliului Judeţean
Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, a 
dialogat din nou cu călărăşenii prin intermediul Arena 
Media prezentând succint proiectele prezente şi viitoare 
aflate în agenda sa.

n 

Petre Ţone: 
Olteniţa

Avem de muncă 
şi prefigurăm viitorul

Primarul municipiului Olteniţa, Petre Ţone, a prefigurat 
lista obiectivelor pentru acest an, susţinând că a 
demarat deja o serie de lucrări ce vor fi finanţate din 
banii agonisiţi anul trect. Ţone vorbeşte în dialogul 
purtat în această săptămână şi despre... (pagina 6)

Şoty, câştigător al 
Cupei României

Antrenorul – jucător al 
echipei Futsal Club 
Dunărea Călăraşi, Marian 
Şotârcă, a câştigat în 
sezonul 2006-2007 Cupa 
României, fiind 
component al...

n 

Final   
Four-ul Cupei 

României,

Futsal

Călăraşiul va 
găzdui 

 ediţia 
2018-2019

În premieră, partidele din 
cadrul...

n 

Start cu stângul
Liga I Betano 

 în 
play – out!

Dinamo şi Dunărea au 
deschis vinerea trecută 
seria jocurilor din play – 
out-ul ligii I Betano. În faţa 
unei asistenţe 
„minuscule”...

Sorin Vrăjitoru, despre 
pasajul de la Drajna: Se va 

face indiferent că vor sau nu 
liberalii!

Deputatul PSD de Călăraşi, Sorin 
Vrăjitoru a dezminiţit... 

V. Dumbravă: După părerea 
mea, acest împrumut are un 

caracter pur electoral
Fostul viceprimar al municipiului 
reşedinţă de judeţ, Virgil Dumbravă a 
declarat pentru www.arenamedia.ro că 
împrumutul de circa 42 de milioane de 
lei pe care municipalitatea...

Roxana Paţurcă: 
PSD Călăraşi are potenţialul 
de a câştiga orice alegeri!
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