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AgroInfo 

SA Agrozootehnica 

Independenþa SA!

- ªtirile din agriculturã 
vã sunt oferite zilnic pe 

www.arenamedia.ro 
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Prin modelul propus 
de PSD, pensionarii 
cei mai vulnerabili 

vor beneficia de 
creşteri ale 

veniturilor de până 
la 45%

n 

„Înfiinţare şi dotare 
centru de colectare 
prin aport voluntar 
(CAV), în Municipiul 

Călăraşi“

Primăria Mun. Călăraşi

, proiect 
finanţabil prin PNRR

n 

reabilitarea 
energetică a Şcolii 

Gimnaziale 
Speciale

CJ Călăraşi

Bani din PNRR 
pentru 

 Călăraşi

n 

Şcolii 
Profesionale Constantin 

George Călinescu

Grădiştea

Numărul şi cuantumul 
burselor pentru elevii 

, aprobate!
În şedinţa Consiliului Local din 31 
octombrie, aleşii locali au adoptat şi 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
cuantumului şi numărului...

N. Cionoiu: PSD a susţinut 
mereu necesitatea 

intervenţiei statului pentru 
susţinerea mediului de 

afaceri
Senatorul PSD de Călăraşi, Nicuşor 
Cionoiu a salutat decizia...

V. Iliuţă: Alte două drumuri 
judeţene au fost realibilitate 

şi modernizate
Preşedintele Consiliului Judeţean 
Călăraşi, Vasile Iliuţă a anunţat miercuri, 
16 noiembrie, pe pagina personală de 
Facebook finalizarea lucrărilor de 
reabilitare şi modernizare a două 
drumuri judeţene, în lungime totală de 
circa 62 de km. Proiectul a fost finanţat 
prin Programul Operaţional...

Sandu Manea, noul şef al 
aleşilor locali din PSD 

Călăraşi
Începând de joi, 17 noiembrie, Sandu 
Manea, primarul localităţii Gurbăneşti, 
este noul lider al Ligii Aleşilor Locali din 
PSD Călăraşi. Puternic susţinut de 
preşedintele Vasile Iliuţă...

n 

G. Rădulescu: 
Independența

Am deplina    
convingere că şcoala George Vâlsan  

va fi una de nivel european
Primarul Gabriel Rădulescu a anunţat astăzi că Primăriei 
comunei Independeţa, pe care o conduce din toamna 
anului 2020, i s-a aprobat la finanţare, pe PNRR, un proiect 
de reabilitare energetică a şcolii George Vâlsan din satul 
Independenţa, în valoare de 2,2 milioane lei.

n 

Programului-pilot de acordare a unui 
suport alimentar

Roseţi

A fost aprobată implementarea 

 pentru elevii Şcolii 
Gimnaziale Iancu Rosetti

Pe 18 noiembrie, în cadrul unei şedinţe a Consiliului 
Local a fost adoptat Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea implementării Programului-pilot de 
acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii 
şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat, la nivelul Şcolii...

n 

Achiziţionare de utilaje
Ştefan Vodă

 pentru 
îmbunătăţirea activităţii Serviciului 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

al comunei
Convocaţi în şedinţă ordinară pe 5 octombrie, consilierii 
locali şi-au dat acordul pentru promovarea Proiectului 
de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului 
"Achiziţionarea de utilaje pentru...

Magia de Crăciun, 
pe esplanada de la 
Consiliul Judeţean Călăraşi

l

l 
l 

 Căsuța Moșului, în foaierul Centrului Județean de Cultură 
și Creație - anul acesta este pregătită și cutia poștală pentru 
scrisorile copiilor. Tradiții, obiceiuri, colinde și preparate 
specifice sărbătorilor de iarnă. Spectacole în aer liber

Pregătim cel mai frumos Târg de Crăciun din câte au existat la Călărași Pregătim cel mai frumos Târg de Crăciun din câte au existat la Călărași 
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