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Detectoare profesionale de 
monoxid de carbon,

M. Dulce: 

 achiziţionate 
pentru dotarea a 16 ambulanţe. 

Suntem de fiecare dată 
alături de cei care salvează vieţi

Primăria Municipiului Călăraşi a achiziţionat, în urma 
unui amendament depus de consilierul local PRO 
România, Vlad Sârzea, la Proiectul de...

n 

V. Diaconu: 
PSD Călăraşi

Voi candida pentru 
funcţia de prim-vicepreşedinte

Virgil Diaconu şi-a exprimat intenţia de a candida 
pentru una din cele două funcţii de prim-
vicepredinte al organizaţiei judeţene PSD Călăraşi. 
Anunţul a fost făcut joia trecută în cadrul unei 
conferinţe de presă la care a fost prezent. “Voi 
candida pentru funcţia de prim-vicepreşedinte al 
partidului. Sunt două funcţii la nivelul organizaţiei.” a 
spus Diaconu, unul din cei doi...

n 

Vasile Iliuţă: 
PSD Călăraşi

Le mulţumesc celor 3 
primari în funcţie că s-au alăturat 

proiectului de dezvoltare al 
judeţului Călăraşi 

Organizaţia judeţeană PSD Călăraşi şi-a propus să devină şi 
mai puternică, deschizând porţile atât primarilor în funcţie 
cât şi foştilor din PNL, dezamăgiţi pesemne...

n 

Paul Stănescu:
Partidul Social Democrat

 
Coaliţia 

funcţionează, în 
ciuda contestatarilor
Forma rectificării bugetare 
arată încă o dată că PSD este 
preocupat să protejeze 
românii...

n 

combatere a 
ţânţarilor adulţi

Călăraşi

Tratamente terestre 
de 

: 31 
august - 2 

septembrie 2022
Primăria Municipiului Călăraşi 
anunţă că...

Noua structură     
a 

Conform ordinului de 
ministru nr. 3505 din 31 
martie 2022, cursurile 
anului şcolar 2022-2023 
încep luni, 5 septembrie şi 
însumează...

anului şcolar 
2022-2023

Complex de Agrement 
Dumbrava vă invită la 

! 
Sâmbătă, 3 septembrie 2022, sunteţi 
invitaţi să luaţi parte la ZIUA ADOPŢIILOR 
la Zoo, un eveniment realizat de 
Complex de Agrement Dumbrava în 
colaborare cu Serviciului Public Pentru 
Gestionarea Câinilor Fără Stăpân 
Călăraşi, în intervalul 9.30-13.30. 

ziua 
adopţiilor la ZOO

N. Cionoiu: PSD propune o 
soluţie corectă de 

reglementare temporară a 
preţurilor la energie

PSD propune o soluţie corectă de 
reglementare temporară a preţurilor la 
energie, susţine senatorul...

Comuna Grădiştea, 
interesată de Programul 

privind 

Primăria comunei Grădiştea şi-a 
manifestat intenţia de...

creşterea eficienţei 
energetice a infrastructurii 

de iluminat public

n Primăria Municipiului Călăraşi

De la 1 august, competenţa 
aplicării regimului juridic al 
vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate revine 
poliţiştilor locali

Primăria Municipiului Călăraşi a anunțat 
pe pagina de Facebook că...

Ion Samoilă: 
Ne atingem promisiunile făcute 
în campania electorală

n Consiliul Judeţean Călăraşi
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