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E. Grama: Vreau ca 
oamenii să fie 

transparenţi aşa 
cum ne-am propus 
să fim şi noi pentru 
că numai aşa vom 

avea facturi corecte 
la apă

n 

bike-
sharing

Primăria Călăraşi

S-a semnat 
contractul de 

furnizare, instalare şi 
punere în funcţiune 
a sistemului de 

Nicuşor Cionoiu: 
Actualizarea preţurilor 

materialelor de 
construcţii, având ca 

scop deblocarea 
investiţiilor din 

infrastructură, a fost 
adoptată de Guvern

Primăria Grădiştea, în 
sprijinul cetăţenilor privind 

autorecenzarea
Conducerea Primăriei Grădiştea a 
anunţat pe o reţea de socializare numele 
recenzorilor cu ajutorul cărora cetăţenii 
comunei se pot autorecenza până la 15 
mai.
„Autorecenzare asistată! Cetăţenii se pot 
autorecenza cu ajutorul a 2 recenzori: 
Bălaşa Viorica şi Marin...

n 

Samoilă: 
CJ Călăraşi

Sperăm ca prin 
acest program să realizăm o 

parte importantă din 
solicitările UAT-urilor

În perioada următoare vor demara 
proiectele de modernizare...

n 

burselor sociale pe 
criterii medicale 

CJ Călăraşi

Numărul 
acordate 

elevilor cu nevoi speciale, 
suplimentat

Numărul burselor sociale pe criterii 
medicale acordate elevilor...

Şi 
va fi modernizat de 

Consiliul Judeţean în 
parteneriat cu Primăria 

Călăraşi
Consilierii judeţeni şi-au dat acordul ca 
modernizarea tronsonului 2 al str. 
Varianta Nord să se realizeze...

tronsonul 2 al Variantei 
Nord 

Iliuţă, despre 
Este una din priorităţile 

pe care ni le asumăm
Construirea unui pod peste Braţul Borcea este una din 
priorităţile pe care ni le asumăm, a precizat preşedintele 
CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă în cadrul unei conferinţe de 
presă desfăşurată joia trecută la sediul PSD Călăraşi.
“Dacă stăm bine şi ne gândim, judeţul...

podul peste braţul 
Borcea: 

„Crucea Sloboziei în Grad de 
Cavaler”, acordată 
primarului Dulce

Luni, 25 aprilie 2022, a doua zi de Paşti, Preasfinţitul 
Părinte Episcop Vincenţiu s-a aflat în mijlocul 
credincioşilor din municipiul Călăraşi, unde a săvârşit 
Sfânta Liturghie arhierească în biserica „Sfânta Mare 
Muceniţă Anastasia” din Municipiul...

n 

N. Rîjnoveanu:
Roseţi 

 Pe PNI Anghel 
Saligny vreau să primesc 

finanţare pentru proiectul de 
extindere canalizare

Primarul localităţii Roseţi, Nicolae Rîjnoveanu speră să 
obţină finanţare prin Programul Naţional de...
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