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CJ Călăraşi

Au început
procedurile pentru
demararea
lucrărilor de
construcţie a
noului corp de
spital (pagina 3)

n
Liga a 2-a / Et. 15: U. Cluj –
Dunărea 2-1

S-a semnat contractul
de finanţare pentru
proiectul
“Modernizare şi
extindere Corp B –
Liceul Teoretic Mihai
Eminescu Călăraşi”

Eşec în ultimul meci
al anului!
În epilogul etapei a 15-a,
ultima programată în acest
an, Dunărea a fost foarte
aproape de o surpriză la Cluj
Napoca.
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Călăraşi

Vâlcelele, Gurbăneşti şi
Săruleşti, pe primele 3 locuri
în TOP 10 PSD
PSD a câştigat într-o manieră clară
alegerile parlamentare din 6 decembrie
2020, la nivelul judeţului...
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Noul an se
aşterne înaintea
noastră ca un
volum nescris cu
365 de pagini
goale.
Vă urăm să le scrieţi
numai cu lucruri
bune, împliniri şi
fericire pentru ca
la sfârşitul
volumului
să-l citiţi
cu bucurie.

n
PSD Călăraşi

Vasile Iliuţă: Trebuie să-i
felicităm pe călărăşeni, să le
mulţumim pentru votul dat
pe 6 decembrie!
PSD Călăraşi a câştigat şi alegerile
parlamentare, la nivel de judeţ, aşa cum
s-a întâmplat şi la locale...
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Primăria Călăraşi
n

Ulmu, Alexandru Odobescu
şi N. Bălcescu, în Top 3 PNL
Călăraşi
Deşi deţine controlul primăriilor în 27 de
localităţi în judeţ (una, fiind municipiul
Olteniţa), PNL a câştigat duminică
alegerile parlamentare în doar 19, toate
din mediul rural.
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Au pus din nou mâna pe
felia cea mai mare!

La Mulţi Ani!
Echipa Arena Media

Guvernul a alocat, cu două zile înainte
de data alegerilor parlamentare, suma
de 743.740.000 lei, din Fondul de
rezervă bugetară unor unităţi /
subdiviziuni administrativ-teritoriale
pentru plata drepturilor asistenţilor
personali ai persoanelor cu... (pagina 6)

n
Borcea

M. Dulce: Intenţionez să aduc în
vizorul public foarte multe
proiecte de infrastructură

Aniel Nedelcu Paţurcă: Au trecut
alegerile, acum trebuie să ne
apucăm de treabă!

Primarul municipiului Călăraşi, Marius Dulce, susţine că
reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere şi
pietonale reprezintă o preocupare majoră pentru
Executivul Primăriei, deja fiind demarate câteva lucrări
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în acest sens. În ceea ce priveşte...

Aniel Nedelcu Paţurcă este primarul care conduce comuna
Borcea din 2012 încoace. Pe 27 septembrie a obţinut al 3lea mandat câştigând competiţia pentru Primărie într-o
manieră clară, nelăsând nicio speranţă contracandidaţilor
săi. În ciuda dificultăţilor generate de criza... (pagina 7)

