
2 lei

nr.542

& & politicã  & administraþie  economie & sport & publicitate

1 - 7 noiembrie 2019

de

ani

AgroInfo 

SA 
Agrozootehnica 

Independenþa SA!

- ªtirile din agriculturã vã 
sunt oferite zilnic pe 

www.arenamedia.ro de 
cãtre 

(pagina 8)

n POFTIŢI LA TEATRU !

(pagina 3)(pagina 5)

AgroInfo 

SA Agrozootehnica 

Independenþa SA!

- ªtirile din agriculturã 
vã sunt oferite zilnic pe 

www.arenamedia.ro 
de cãtre 

14

(pagina 12)

(pagina 8)

(pagina 2)

(pagina 4)

(pagina 3) (pagina 4)(pagina 2)

(pagina 3)

(pagina 2)

(pagina 4)

(pagina 7)

pag.

6
n Olteniţa pag.

5-6-7

(pagina 4)

(pagina 5)

(pagina 12)

n Belciugatele

Eduard Grama: 
Reabilitarea 

drumului de incintă 
Siderca e în 

continuare blocată 
de administraţia 

locală condusă de 
prof. doctor Drăgulin

n 

Sediul Prefecturii
Consiliul Judeţean Călăraşi

 
va fi reabilitat!

Conducerea Consiliului 
Judeţean Călăraşi a anunţat 
pe pagina oficială de 
Facebook că sediul Prefecturii 
va fi rehabilitate până pe 4 
noiembrie fiind...

n 

strada 
Locomotivei

Călăraşi

S-a dat undă verde 
proiectului de 
introducere a 

reţelei de 
canalizare pluvială 

pe 
!

Roxana Paţurcă: Ce nu ştie Orban 
este că guvernul Dăncilă nu doar că 

este legitim să majoreze salariul 
minim, ci şi, îndreptăţit, legal

Premierul desemnat al României, Ludovic Orban şi PNL-ul 
nu doar că vor să taie salariul minim, cu efecte 
devastatoare pentru economie, dar vor să împiedice şi 
guvernul PSD să-l majoreze. 

CJ Călăraşi: Suntem foarte 
aproape să ne atingem 

obiectivul de peste 30 km de 
covor asfaltic

Marţi a fost o zi încărcată pentru preşedintele 
Consiliului Judeţean Călăraşi. Vasile Iliuţă, însoţit de 
de reprezentanţi ai SC Drumuri şi Poduri...

CNAIR a intrat în posesia SF-ului 
privind Pasajul de la Drajna.   

 Încă un pas 
important a fost realizat!

Vineri, la sediul Prefecturii, a avut loc o conferinţă de 
presă în cadrul căreia reprezentanţii CNAI au intrat în 
posesia Studiului de Fezabilitate pentru Pasajul denivelat 
superior pe DN 21, km 105+500, la Drajna...

Sorin Vrăjitoru:

Voi candida!
Vreau să mor împăcat cu gândul că 
localitatea rămâne pe mâini bune

„Le transmit 
locuitorilor să aibă 
încredere în mine. 
Am reuşit să-i bat 
pe ăştia timp de 
5 mandate“
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