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Miniştrii PSD au 
îndeplinit toate 

jaloanele din PNRR 
pentru trimestrul III

PSD anunţă că miniştrii 
social-democraţi au îndeplinit 
toate jaloanele prevăzute, 
pentru trimestrul...

Zeci de locuri de 
parcare de reşedinţă 

în zona blocurilor 
N23-N26

Primăria municipiului Călăraşi 
va finaliza în curând o parcare 
de reşedinţă în zona 
blocurilor...

CJ Călăraşi a 
aprobat 

pentru elevii 
Şcolii Gimnaziale 

Speciale Nr. 1 
Călăraşi

Pentru anul şcolar 2022-
2023, au fost aprobate în 
urma unei...

96 de 
burse 

Corpul B al sediului 
va fi inaugurat pe 

24 noiembrie
Corpul B al sediului ADR Sud Muntenia 
va fi inaugurat pe 24 noiembrie. Anunţul 
a fost făcut sâmbătă pe contul personal 
de Facebook de directorul Liviu Muşat. 
“Suntem la capătul câtorva ani în care 
am avut printre priorităţi şi pe aceea de 
a asigura un spaţiu de funcţionare demn 
de importantele sarcini cu...

ADR Sud 
Muntenia 

n 

Comisiei 
Comunitare Consultative

Roseţi

A fost actualizată 
componenţa 

Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului Local al comunei Roseţi, 
desfăşurată pe 29 septembrie a.c., s-a 
aflat şi Proiectul de hotărâre...

n 

Marius Dulce: 
Primăria Municipiului Călăraşi

În acest     
moment se află în 

implementare două proiecte 
cu finanţare prin PNRR, în 

valoare totală de 23,63 
milioane lei

N. Cionoiu: România 
îndeplineşte de mult timp 
toate condiţiile tehnice de 

aderare la Spaţiul Schengen
Senatorul PSD, Nicuşor Cionoiu susţine 
prin intermediul unui mesaj postat astăzi 
pe pagina personală de Facebook că 
România îndeplineşte de mult timp 
toate condiţiile tehnice de...

n Primăria Călăraşi

Proiecte 
de peste 30 de milioane de 
euro, finanţabile prin PNRR

n 

noului 
sediu al Primăriei

Grădiştea

Lucrările de construire a 
, finalizate!

Convocaţi pe 21 septembrie în şedinţă extraordinară, 
consilierii locali au adoptat Hotărârea privind reaprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 
“Construire sediu primărie D+P+1ETAJ, comuna Grădiştea, 
judeţul Călăraşi”. S-a aprobat, astfel, finanţarea 
cheltuielilor pentru servicii şi lucrări prin...

V. Iliuţă: Am participat la 
semnarea contractului de 

înfiinţare şi extindere 
alimentare cu apă în oraşul 
Fundulea şi comuna Ileana

Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă, a participat 
marţi, 25 octombrie, la semnarea contractului de 
înfiinţare şi extindere alimentare cu apă în oraşul 
Fundulea şi comuna Ileana, investiţie cifrată la 14 
milioane de euro. 

G. Rădulescu: Scriu ca să rămână 
scris. Fără echivoc!

Tânărul primar al comunei Independenţa, Gabriel 
Rădulescu a infirmat astăzi zvonul potrivit căruia peste 2 
ani pleca la conducerea firmei Agrozootehnica 
Independenţa SA, transmiţând şi un mesaj pentru fostul 
primar, foarte probabil contracandidatul său direct la 
alegerile din 2024. “Mi-au relatat unii locuitori din satele 
Potcoava şi Independenţa că domnul...
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