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Ministerul 
Dezvoltării va 

moderniza 
 

din Călăraşi
La propunerea 
Ministerului Dezvoltării, 
Guvernul României a 
aprobat...

fostul 
Palat Administrativ

n 

viitorul sediu al 
Poliţiei Locale

Primăria Călăraşi

Au fost aprobaţi 
indicatorii tehnico-
economici pentru 

Convocaţi marţi, 6 
septembrie, în...

n 

„Extindere 
sistem de canalizare”

Grădiştea

A fost aprobat SF-ul 
privind obiectivul de 
investiţii 

, 
finanţat prin PNI 
Anghel Saligny

Ştefan Hruşcă va concerta, 
pe 20 decembrie, la 

Călăraşi!
Ştefan Hruşcă, în turneu naţional de 
colinde. Marți, 20 decembrie, începănd 
cu ora 17:00, Ştefran Hruşcă va concerta 
la Călăraşi, în sala ”Barbu Ştirbei”.
După 3 ani de pauză, cântecele de iarnă 
şi colindele tradiţionale româneşti vor 
ajunge din nou la inima publicului prin 
inconfundabila voce a lui...

n 

extinderea reţelei de 
iluminat public

Primăria Municipiului Călăraşi

Proiect depus pentru 

Luna trecută, consilierii locali au 
adoptat, printre altele, şi un proiect de 
hotărâre privind aprobarea participării 
UAT Municipiul Călăraşi la Programul 
privind creşterea eficienței...

N. Cionoiu: Alegerile de 
astăzi sunt cel mai bun prilej 

pentru asumarea unui 
angajament ferm în faţa 

tuturor călărăşenilor
Senatorul Nicuşor Cionoiu este începând 
de vineri primvicepreşedinte...

Două asocieri de firme, în 
cursa pentru realizarea 

Studiului de Fezabilitate a 

La finele lunii august, preşedintele CJ 
Galaţi, Costel Fotea...

drumului Transregio      
Galaţi - Chiciu

n 

G. Rădulescu: 
Independenţa

După răspunsul 
primit de la Ministerul Dezvoltării, a 

trebuit să reactualizăm devizele 
proiectelor depuse

Primăria comunei Independenţa a obţinut finanţare prin 
PNI Anghel Saligny pentru două proiecte, în valoare totală 
de 25 de milioane de lei deşi sumele...

Vasile Iliuţă, preşedinte cu acte 
în regulă al PSD Călăraşi

După aproape 2 ani de interimat, Vasile Iliuţă a 
devenit de vineri, 16 septembrie, ora 17.16 minute 
preşedinte cu acte în regulă al organizaţiei judeţene 
PSD Călăraşi.

În prezenţa liderilor centrali ai partidului, Marcel 
Ciolacu, preşedinte, Paul Stănescu, secretar general, 
Mihai Tudose, vicepreşedinte, cei 539 de delegaţi 
participanţi la lucrările Conferinţei judeţene de 
alegeri i-au dat votul de încredere...

n 

N. Rîjnoveanu: 
Roseţi

Întâmpinăm 
greutăţi însă eu zic că suntem pe 

calea cea bună
Vremurile dificile, pe care le traversăm din punct de 
vedere economic, se răsfrâng, cu prisosinţă, asupra 
administraţiilor publice locale. La nivelul Primăriei 
comunei Roseţi, greutăţile în gestionarea proiectelor 
finanţate cu precădere de la bugetul...

Marius Dulce: 
Am semnat Ordinul de 
începere a lucrărilor privind 
modernizarea străzii Bucureşti
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