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n Primăria Municipiului Călăraşi

CJ Călăraşi, parte 
a „

"
Consiliul Judeţean Călăraşi 
a anunţat astăzi că s-a 
semnat actul...

Reţelei 
economice a 

regiunilor celor 
Trei Mări

Primăria Municipiului Călăraşi

, inaugurat!
Duminică, 4 iulie, în cadrul 
manifestărilor prilejuite de 
Ziua Dunării a avut loc şi 
inaugurarea Clubului 
Pescarilor Dunăreni din 
Municipiul...

Clubul Pescarilor 
Dunăreni

SJUC va putea 
asigura şi servicii 

medicale de 
gastroenterologie, 
endocrinologie şi 

endoscopie
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Călăraşi va putea...

n 

C. Bîrcă:
PSD Călărași

 Nu pot cataloga un 
asemenea comportament al 

autorităţilor! Rămâne să 
decidă cei care i-au trimis la 

guvernare
Deputatul PSD de Călărași, Constantin 
Bîrcă a susținut recent de...
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N. Cionoiu:
PSD Călăraşi

 PNRR-ul nu mai 
este al românilor, este al 

vostru, al grupului vostru de 
partid şi  al prietenilor 

domnului Ghinea!

n 

D. Coarnă:
PSD Călăraşi

 Un dosar “îngropat” 
de către şefii Poliţiei Judeţene 

Călăraşi în complicitate cu 
procurorul de caz. Prejudiciul 

produs în urma acestor 
infracţiuni se ridică la suma de 

100.000 euro (500.000 lei)

V. Iliuţă: Situaţia e 
alarmantă. Prin intermediul 

dumneavoastră vreau să 
trag un mare semnal de 

alarmă
PSD Călăraşi, prin vocea preşedintelui 
Vasile Iliuţă, a reacţionat...

S-a semnat contractul de proiectare şi de 
execuţie a lucrărilor în cadrul proiectului cu titlul 
”Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiul Călăraşi prin crearea unui 
spaţiu urban pietonal multifuncţional 
în zona centrală a municipiului”

n 

I. Zardova: 
Ştefan Vodă

Acest document 
prezintă acţiunile pe care 

administraţia locală le va iniţia 
pentru a crea condiţiile necesare 

dezvoltării comunei
Pe agenda de lucru a primarului Ionel Zardova figurează 
printre altele şi Strategia de dezvoltare...

Marius Dulce: Sper ca 
guvernanţii să ne audă şi să ne 

finanţeze aceste lucrări
Şi primarul Marius Dulce a tras un semnal de alarmă 
cu privire la situaţia proiectelor finanţate prin 
Programul Naţional de Dezvoltare Locală în contextul 
în care Ministerul Dezvoltării a anunţat recent că 
fondurile alocate programului în acest an s-au 
epuizat. Municipiul Călăraşi a accesat...
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N. Rîjnoveanu: 
Roseţi

Avem bani       
pentru derularea proiectelor aflate 

în execuţie
Obiectivele aflate în execuţie vor putea fi finalizate pentru 
că Primăria dispune de resursele financiare, a dat asigurări 
primarul Nicolae Rîjnoveanu. În opinia sa, priorităţile 
imediate sunt construirea unui dispensar uman, respectiv 
grădiniţă, pentru el puţin unul din cele...
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