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D. Coarnă: 
Declaraţie politică

Prostia şi 
mândria politică a unui 

prefect al PNL
Palatul Administrativ este un monument 
de arhitectură şi una dintre cele mai 
prestigioase clădiri din municipiul 
Călăraşi. 

n 

I. Zardova:
Primăria Ştefan Vodă

 Planul reprezintă 
radiografia generală a 
comunei, detalierea 

direcţiilor strategice de 
dezvoltare

Strategia de dezvoltare locală a comunei 
Ştefan Vodă 2021-2027 a fost elaborată, 
urmând să fie supusă...

n 

N. Cionoiu: 
PSD Călăraşi

Pe 13 septembrie 
se redeschid şcolile, însă cei 
de la Putere nu au reuşit să 

facă nimic concret!
Într-o postare publicată recent pe pagina 
personală de Facebook, senatorul PSD 
de Călăraşi, Nicuşor Cionoiu...

n 

Împrumut de 13 
milioane lei

CJ Călăraşi

 din 
Trezoreria Statului 
pentru finanţarea 

unor investiţii
Pe ordinea de zi a şedinţei 
ordinare a...

Primăria Municipiului 
Călăraşi 

digitalizare a serviciilor 
instituţiei 

Avansis 
Mobile

anunţă că a 
ales o soluţie 
inteligentă de 

şi a 
implementat 

n 

POAD 2018-2021

Primăria Independenţa

A început 
distribuirea 
pachetelor 

alimentare şi de 
igienă în cadrul 

Anunţ privind depunere 
cerere, în perioada 1-15 

septembrie, pentru 

Primăria Municipiului Călăraşi vă 
informează că în perioada 1 – 15 
septembrie 2021 posesorii de 
autovehicule cu masa...

licitarea 
/ atribuirea unui loc de 

parcare de domiciliu

n PMC

n 

V. Iliuţă: 
Consiliul Judeţean Călăraşi

Îmi doresc ca nu doar 
interiorul spitalului să beneficieze 

de lucrări de modernizare
Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă susţine prin 
intermediul unui mesaj postat astăzi pe pagina 
personală de Facebook că Spitalul Judeţean de Urgenţă 
are nevoie de lucrări de modernizare nu doar la interior 
ci şi la exterior. 

n 

N. Rîjnoveanu:
Roseţi

 Toate cele 5 
corpuri de şcoală au trecut 

printr-un proces de 
modernizare

Preocuparea primarului comunei Roseţi, Nicolae 
Rîjnoveanu pentru începerea în condiţii optime a 
noului an şcolar este... proverbială. 

n 

C. Bîrcă: 
PSD Călăraşi

Susţin fermierul român!
Deputatul PSD de Călăraşi, Constantin Bîrcă a susţinut 
recent o declaraţie de presă, susţinând că nemulţumirile 
agricultorilor se redică la cote îngrijorătoare.
“În prag de toamnă când roadele muncii producătorilor 
agricoli ar trebui să fie un prilej de bucurie, sub conducerea 
actualilor guvernanţi nemulţumirile agricultorilor se ridică 
la cote fără precedent. Toate sectoarele agricole se 
confruntă cu incompetenţa şi dezinteresul...

Marius Dulce: 
Cele două mari proiecte 
trebuie finalizate până în 
decembrie 2023
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