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n Bilanţ | 1 an de mandat

E. Grama: Ne 
interesează să 

construim un parc 
acvatic

Administratorul public al 
municipiului Călăraşi, Eduard 
Grama, a declarat vineri că 
pentru amplasarea podului 
peste braţul...

n 

Performanţa 
sportivă,

PMC

 premiată!
Sala de şedinţe a Primăriei 
Municipiului Călăraşi a 
găzduit în această dimineaţă 
festivitatea de premiere a 
celor mai buni sportivi şi 
antrenori...

n 

corp de spital

CJ Călăraşi

Lucrările privind 
construirea unui 

nou  
avansează în ritm 

alert
Lucrările privind 
construirea...

D. Coarnă: Stop 
discriminării! Persoane 
vaccinate vs. persoane 

nevaccinate
În declaraţia politică din 9 noiembrie 
2021, deputatul PSD Dumitru Coarnă 
aduce argumente în...

Consiliul Judeţean 
intenţionează să 

construiască, la Călăraşi, un 

După ce au vizitat timp de 3 zile Parcul 
Lakeside şi Laboratorul Educaţional din 
oraşul austriac Klagenfurt, reprezentanţii 
Consiliului Judeţean au declarat că 
intenţionează să...

Centru educaţional 

N. Cionoiu: Pe hârtie, strategia 
Enel străluceşte. Dacă viitorul 
se vede bine, prezentul însă, 

nu se vede deloc
Senatorul PSD de Călăraşi, Nicuşor 
Cionoiu, a transmis astăzi o interpelare 
comună atât ministrului Energiei, Virgil 
Popescu, cât şi preşedintelui...

n 

PNI 
Anghel Saligny

Primăria Roseţi 

Extinderea reţelei de 
canalizare şi a staţiei de 

epurare, finanţabilă prin 

n 

Vasile Matei: 
Primăria Grădiştea

Un astfel de proiect, 
indiferent cum va fi accesat, ar fi 

extrem de benefic pentru comuna 
noastră

Primarul comunei Grădiştea, Vasile Matei, susţine că 
până în vara anului viitor, primăria va funcţiona într-un 
sediu nou, în acest moment lucrările de construire fiind 
realizate în procent de 60%. 

C. Bîrcă: Românii afectaţi de 
creşterile explozive de preţuri 

trebuie protejaţi!
Deputatul PSD de Călăraşi, Constantin Bîrcă a 
susţinut în Parlament o declaraţie politică referitoare 
la creşterile explozive ale preţurilor, subliniind că 
„Românii afectaţi trebuie protejaţi!”

n 

Dezvoltarea sistemului de E-educaţie în 
comuna Independenţa

Primăria Independenţa

A început implementarea proiectului 
“

“
Conducerea Primăriei comunei Independenţa a anunţat pe 
pagina oficială de Facebook a instituţiei că a demarat 
implementarea proiectului ““Dezvoltarea sistemului de E- 
educaţie în comuna Independenţa“, aprobat în iulie 2021 
de Ministerul Fondurilor Europene, odată...

Marius Dulce: 
Am demonstrat că putem să 
facem lucruri bune în Călăraşi
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