Clădirea Prefecturii
va fi predată CNI în
vederea executării
obiectivului de
investiţii ”Centru
Socio-Cultural
Călăraşi”

CJCC
n

Călăraşi
n

De ce se scumpeşte
gunoiul de la 1
ianuarie 2022

“Concert de
Crăciun”, spectacol eveniment
programat miercuri,
22 decembrie, ora
18.00

Pe ordinea de zi a şedinţei
ordinare, desfăşurate joi
după-amiază, s-a aflat şi
Proiectul de Hotărâre privind
acordarea unui... (pagina 6)
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D. Coarnă: Eu nu mă simt
confortabil într-o ţară în
care un secretar de stat are
mari probleme cu legea

C. Bîrcă: Criza de hârtie,
ameninţare gravă la cultură
şi civilizaţie!
Deputatul PSD de Călărași, Constantin
Bîrcă a susținut recent de la tribuna
arlamentului o declarație politică
intitulată “Criza de hârtie, ameninţare
gravă la cultură şi civilizaţie... (pagina 4)

Deputatul Dumitru Coarnă a reluat
recent seria de acuze la adresa fostului
judecător George Cătălin...
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Câştigătorii concursului de
scurt metraje cu teme
anticorupţie ETIC, premiaţi!
În sala de şedinţe a Primăriei
Municipiului Călăraşi s-a desfăşurat
vineri, 10 decembrie, festivitatea de
premiere a câştigătorilor concursului de
scurt metraje cu teme anticorupţie
#ETIC (Elevii Transmit...
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S-a semnat Ordinul de
începere a lucrărilor în cadrul
proiectului „Promenada”

Primăria Independenţa
n

Două proiecte propuse
spre finanţare prin PNI
„Anghel Saligny”
Două obiective de investiţii extrem de
importante pentru dezvoltarea comunei
Independenţa s-ar putea realiza cu
fonduri guvernamentale prin
intermediul Programului...
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N. Cionoiu: Avem nevoie
urgentă de măsuri menite să
ajute cetăţenii, mai ales în
aceste luni de iarnă!
Într-o postare pe pagina personală de Facebook
senatorul, Nicuşor Cionoiu susţine că PSD va construi
bugetul pe anul 2022 fără a introduce noi taxe,
subliniind că obiectivul major al...
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Vasile Iliuţă: Sperăm ca până în
luna martie 2022 să se finalizeze
lucrările

Municipiul Călăraşi a primit
Premiul pentru Excelenţă în
Digitalizare / Smart city

Blocul construit din fondurile asigurate de Agenţia
Naţională de Locuinţe (ANL) PE b-DUL Nicolae Titulescu
din municipiul Călăraşi ar putea fi gata în cursul lunii
martie 2022. Cel puţin aşa susţine Vasile Iliuţă,
preşedintele Consiliului Judeţean, instituţie care
finanţează o parte din lucrări.
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Primăria Municipiului Călăraşi a obţinut premiul pentru
Excelenţă în digitalizare / smart city cu ocazia Galei AMR
2021 – Ediţia a IV-a, organizată de Asociaţia Municipiilor
din România (AMR) în format online, sub Înaltul Patronaj al
Preşedintelui României, eveniment ce recompensează
performanţa administraţiilor municipale în... (pagina 3)

