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n 
N. Cionoiu:

PSD Călăraşi
 În 

interpelarea adresată 
domnului ministru 
Cătălin Drulă, am 

subliniat importanţa 
executării acestor 

lucrări de dragare a 
Braţului Borcea

n 

La un pas de 
surpriză: 

Liga a 2-a | Play-off | Et. 5

Dunărea – 
“FC U” 1-1!

Arena Ion Comşa a găzduit 
luni după-amiază ultima 
partidă din cadrul rundei a 5-
a a play-off-ului ligii a 2-a, 
Dunărea...

n 

D. Coarnă: 
PSD Călăraşi

Am 
depus, la Parchet, 4 
denunţuri penale!

Deputatul Dumitru Coarnă a 
declarat că miercuri a depus, 
prin poştă, la Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Călăraşi, nu 
mai puţin de...

M. Dulce: Sunt încrezător şi 
împreună cu consilierii locali 

care au votat bugetul vom 
face tot ce ne stă în putinţă 
să dezvoltăm Călăraşiul cât 
mai bine şi cât mai repede

n 

Bugetul 

Primăria Călăraşi

a fost aprobat!
Convocaţi luni, 12 aprilie, în şedinţă 
extraordinară, consilierii locali au 
adoptat, în unanimitate, Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea bugetului 
propriu al municipiului Călăraşi pe anul 
2021 şi estimările pentru anii 2022-
2024.
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Războiul dintre CJ Călăraşi şi 
Prefectură continuă! Iliuţă 

pregăteşte o plângere penală 
împotriva prefectului!

Preşedintele Consiliului Judeţean 
Călăraşi, Vasile Iliuţă a confirmat 
informaţia potrivit căreia Prefectura...

n 

Bîrcă, despre ministrul 
Agriculturii:

PSD Călăraşi

 A „pasat“ 
responsabilitatea în curtea MF
Deputatul PSD de Călăraşi, Constantin 
Bîrcă a susţinut joi, într-o conferinţă de 
presă organizată la sediul organizaţiei 
judeţene a partidului că, după ce “l-a 
interpelat parlamentar”, a avut o 
întrevedere cu...

Nicolae Rîjnoveanu:
După ce s-a întâmplat anul trecut, zic că 
actualul preşedinte al Consiliului Judeţean 
a echilibrat foarte bine problema

n Roseţi

Această zi sfântă să vă 
lumineze calea cu pacea 

sufletească de care ai nevoie!

Hristos 
a Înviat!

Echipa 
Arena Media
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