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AFV Beltrame Group 
caută teren pentru 

construirea unui 
parc fotovoltaic. 

Iliuţă speră ca 
investiţia să se 

realizeze la Călăraşi

n 
Anunţ 

Primăria Grădiştea
privind selecţia a 3 

poziţii de administratori 
neexecutivi, membri ai 

Consiliului de 
Administraţie pentru 
societatea Satul Nou 

Grădiştea SRL

n 

naveta 
cadrelor didactice

Primăria Roseţi

Cheltuielile 
pentru 

, 
decontate!

Pe ordinea de zi a şedinţei 
ordinare din iulie, 
Consiliul Local...

n 

N. Cionoiu:
PSD Călăraşi

 Guvernul Cîţu lasă 
urşii, simbolul României, în 

bătaia puştilor nemiloase ale 
vânătorilor de trofee! 

PSD a cerut Avocatului Poporului să 
conteste la Curtea Constituţională 
ordonanţa de urgenţă...

n 

Străzile Aurel Vlaicu
Mircea cel Bătrân

Primăria Municipiului Călăraşi

 şi 
 vor fi 

reparate
Primăria Municipiului Călăraşi, prin 
Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi, a 
demarat lucrările de reparaţii a străzilor 
Aurel Vlaicu şi Mircea cel Bătrân, ambele 
situate în cartierul Ceremag...

Ciprian Pandea, noul 
preşedinte al PNL Călăraşi!

Joi, 15 iulie 2021, începând cu ora 17.00, 
liberalii călărăşeni s-au reunit în 
Comitetul de Coordonare Judeţean al 
PNL Călăraşi pentru alegerea unei noi 
conduceri. Au fost prezenţi 342 de 
delegaţi din tot judeţul...

n 

C. Bîrcă:
PSD Călăraşi | Declaraţie politică

 Lacunele 
învăţământului românesc - 
tinerii au nevoie de sprijin, 
nu de declaraţii pompoase

Deputatul PSD de Călăraşi, Constantin 
Bîrcă a susţinut în plenul Camerei 
declaraţia politică intitulată "Lacunele 
învăţământului românesc...

Vasile Iliuţă, 
despre reabilitarea   
sediului Prefecturii: Se va 
face cu resurse proprii

n 

D. Coarnă:
PSD Călăraşi

 Am rămas extrem de 
dezamăgit de o soluţie a Parchetului 

de pe lângă Tribunalul Călăraşi
Deputatul PSD de Călăraşi, Dumitru Coarnă l-a criticat joi 
pe procurorul din cadrul Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Călăraşi pentru soluţia dată, de clasare a unui 
dosar penal deschis pe numele fostului primar al 
localităţii Crivăţ, Ion Robu care este...

n 

startul demolării 
Primăria Municipiului Călăraşi

S-a dat 
grădinilor şi construcţiilor 

uşoare, amplasate în zona de 
vest a municipiului

Marţi, 20 iulie, au demarat lucrările de demolare a 
grădinilor din zona de vest a municipiului în vederea 
implementării a două proiecte cu...

n 

I. Zardova: 
Primăria Ştefan Vodă

Strategia redă o analiză a 
resurselor şi oportunităţilor comunei 

prezentând cadrul în care se va realiza 
progresul în următorii ani

Strategia de dezvoltare locală a comunei Ştefan Vodă 2021-
2027 a fost elaborată, urmând să fie supusă dezbaterii şi 
aprobării în Consiliul Local.
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