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Hotelul Sport şi 
Baza nautică, 

solicitate, spre 
administrare, de 

Consiliul Judeţean 
Călăraşi

Hotelul Sport Călăraşi şi 
baza nautică...

Gică Mihali, noul 
antrenor al Dunării!

Surpriză de proporţii! Noul 
tehnician principal al Dunării 
nu este Marius Păun ori Virgil 
Bogatu. Nici măcar Ion Răuţă, 
nume vehiculate în ultima 
vreme prin fotbalul 
călărăşean. 

M. Beştea: Singurul 
lucru adevărat din 
postarea domnului 

Pandea este acela că 
"aşteptările 

olteniţenilor sunt 
mari"!

Viceprimarul Liviu Coman, 
mandat în vederea 

exercitării atribuţiilor 
Municipiului în Adunărea 

Generală a ADI 
Ecomanagement Salubris

Viceprimarul, Liviu Coman, a primit 
mandat special din partea Consiliului 
Local în vederea exercitării atribuţiilor 
Municipiului Călăraşi în...

n 

Staţie de reîncărcare
Primăria Grădiştea

 pentru 
vehicule electrice

Comuna Grădiştea ar putea beneficia de 
o staţie de reîncarcare pentru vehicule 
electrice pe fonduri din PNRR. În acest 
sens, consilierii locali au adoptat în 
cadrul unei şedinţe...

M. Dulce: Dumnealor 
consideră că n-ar mai trebui 

să realizăm nici lucrări 
complementare şi nici 

lucrări conexe în cadrul 
acestor proiecte      

europene

N. Cionoiu: România trebuie 
să utilizeze toate 

capacităţile de producţie de 
energie pentru protejarea 
populaţiei şi a economiei 

naţionale
Senatorul Nicolae Cionoiu susţine prin 
intermediul unui mesaj...

n 

N. Rîjnoveanu, 
Roseţi 

despre proiectul 
privind înfiinţarea sistemului de 

distribuţie gaze naturale: Sper să-l 
începem anul acesta

Comuna Roseţi continuă să se dezvolte, Executivul 
Primăriei, condus de Nicolae Rîjnoveanu, fiind extrem de 
activ în ceea ce priveşte accesarea...

n 

Locuinţe de serviciu
Primăria Ştefan Vodă

 pentru 
specialiştii din sănătate şi 

învăţământ
Comuna Ştefan Vodă ar putea beneficia de locuinţe 
de serviciu pentru specialiştii din sănătate şi 
învăţământ. În acest sens, s-a făcut şi primul pas, 
după ce în cadrul şedinţei ordinare din 23 iunie, 
consilierii locali şi-au dat acordul pentru Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Cererii de...

n 

4,6 milioane  
euro 

Primăria Independenţa

Investiţii de peste 
pentru modernizarea 

sistemului de alimentare cu apă
Comuna Independenţa va beneficia de investiţii de peste 
4,6 milioane euro pentru modernizarea sistemului de 
alimentare cu apă, finanţarea urmând a fi asigurată prin 
“Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 
apă uzată pentru aria de operare a...
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