Asocierea CJ
Călăraşi - Primăria
Călăraşi privind
construirea unui
pod peste braţul
Borcea, aprobată
de aleşii judeţeni
Cu unanimitate de voturi,
consilierii...
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Declaraţie politică
n

Ziua de Curăţenie
Naţională, marcată
la Călăraşi!

C. Bîrcă: Fapte, nu
vorbe, în sprijinul
populaţiei copleşite
de creşterile de
preţuri la energie!

Sâmbătă, 18 Septembrie
2021, România a celebrat
Ziua de Curăţenie Naţională,
eveniment cunoscut prin
intermediul sloganului „Let's
do it, Romania!”... (pagina 3)

Deputatul PSD de Călăraşi,
Constantin Bîrcă... (pagina 4)
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M. Dulce: Vă mulţumesc
pentru încrederea acordată
şi vă asigur de tot sprijinul
meu şi al echipei mele

N. Cionoiu: Pe 14 septembrie,
AFM a lansat Programului
privind creşterea eficienţei
energetice în clădirile publice
Într-o postare pe pagina personală de
Facebook, senatorul PSD de Călăraşi,
Nicuşor Cionoiu invită reprezentanţii
autorităţilor publice locale... (pagina 6)

La exact un an de la data desfăşurării
alegerilor locale, 27 septembrie 2020,
primarul Marius Dulce...
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n
PSD Călărași

D. Coarnă: A fost circ fără
pâine la Congresul PNL din
2021!
Circ fără pâine la Congresul PNL 2021,
organizat cu 5.000 de oameni în plină
pandemie. Legile nu sunt făcute pentru
cei care le adoptă. Deputatul Dumitru
Coarnă consideră...
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Primăria Municipiului Călăraşi anunţă că a ales
o soluţie inteligentă de digitalizare a serviciilor
instituţiei şi a implementat Avansis Mobile

V. Iliuţă: Am marea
mulţumire că am reuşit să
obţin, încă o dată,
încrederea dumneavoastră
La un an de la data desfăşurării
alegerilor locale, preşedintele ales prin
votul direct al călărăşenilor Vasile Iliuţă a
transmis un mesaj pe pagina personală
de Facebook...
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n
Primăria Municipiului Călăraşi

A început distribuirea
produselor alimentare şi de
igienă prin programul POAD
Direcţia de Asistenţă Socială Călăraşi din cadrul
Primăriei Municipiului Călăraşi a început, încă din 13
septembrie, distribuirea, la sediul Cantinei de Ajutor
Social, situat în strada Prel. Dobrogei... (pagina 3)

Primăria Ştefan Vodă
n

Căminul cultural va fi modernizat
cu fonduri guvernamentale
Comuna Ştefan Vodă va beneficia de un sediu
modernizat al Căminului cultural. Convocaţi joi, 23
septembrie în şedinţă ordinară de plen consilierii locali
ai comunei Ştefan Vodă au aprobat în unanimitate
Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
tehnico – economice pentru investiţia...
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n
Primăria Roseţi

Au fost aprobaţi noii indicatori tehnico –
economici precum şi analiza instituţională
aferente obiectivului de investiţii „Înfiinţare
sistem de distribuţie gaze naturale în
localitatea Roseţi, judeţul Călăraşi”
Conducerea Primăriei comunei Roseţi a mai făcut un pas
important în direcţia cuplării localităţii la reţeaua de gaze
naturale. Pe 26 august, consilierii locali...
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