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Ion Găman, numit 
secretar de stat în 

cadrul MADR
Începând de luni, 16 mai, 
Ion Găman ocupă funcţia 
de secretar de stat în 
cadrul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale...

n 

sistem de 
distribuţie gaze 

naturale,

Roseţi

Înfiinţare 

 investiţie 
estimată la peste 51 

de milioane lei
La finele lunii trecute, 
consilierii locali...

N. Cionoiu, întrebare 
adresată preşedintelui 

ANRE: Aceste 
impedimente ce decurg 

din lipsa investiţiilor 
Enel afectează 

infrastructura şi 
economia din judeţul 

nostru

Societatea Drumuri şi  
Poduri SA mizează, în acest 

an, pe venituri totale de 
peste 19 milioane lei

Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului Judeţean Călăraşi, 
desfăşurată miercuri, 25 mai, s-a aflat şi 
Hotărârea privind aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli al Societăţii 
Drumuri şi Poduri  S.A. Călăraşi pe anul 
2022.

M. Beştea: La sfârşitul 
investiţiei, noi, olteniţenii, 

ne vom bucura de o 
infrastructură rutieră 

modernă
Convocaţi miercuri, 25 mai, în şedinţă 
ordinară, consilierii judeţeni...

V. Iliuţă: Ne menţinem ideea 
de a construi podul. 

Consiliul Judeţean va pune 
la dispoziţia celor interesaţi, 

gratuit, 3 proiecte de case
Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă a 
declarat recent că investiţia...

n 

Samoilă: 
CJ Călăraşi

Am discutat cu 
primarii situaţia depunerii 

proiectelor pe acest 
program

Secretarul executiv al PSD Călăraşi, Ion 
Samoilă a susţinut, recent, că în cadrul 
Biroului Politic Judeţean...

Marius Dulce: 
Ne-am dorit să punem faţă în faţă agenţii 
economici cu reprezentanţii ambasadelor 
care au acceptat invitaţia noastră

n 

 
introducerea reţelei de gaze în 

comună.

Grădiştea

Eforturi susţinute pentru

 Investiţia, finanţabilă prin 
PNI Anghel Saligny, este estimată la 

circa 49 milioane de lei
Primarul Vasile Matei şi echipa din jurul său speră ca 
într-o bună zi localitatea Grădiştea...

n 

Investiţii de peste 62,5       
milioane lei, 

Primăria Independenţa

finanţabile prin PNI 
Anghel Saligny

Anul acesta, la finele lunii martie, consilierii locali au 
adoptat în unanimitate Hotărârea privind aprobarea 
depunerii cererii de finanţare şi a devizului estimativ 
aferent obiectivului de investiţii „Înfiinţare reţea 
inteligentă de distribuţie a gazelor naturale în 
comuna Independenţa, judeţul Călăraşi”.

n 

Reţea de alimentare cu gaze naturale,
Ştefan Vodă

 
investiţie prin PNI „Anghel Saligny”, în 

valoare de peste 29 de milioane lei
Modernizarea comunei Ştefan Vodă nu mai e un obiectiv 
rămas la stadiul de deziderat. După alegerile locale din 
toamna anului 2020, odată cu schimbarea administraţiei 
locale aflată la conducere preţ de 30 de ani fără 
întrerupere, proiectele de dezvoltare reală a...
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