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AgroInfo 

SA Agrozootehnica 

Independenþa SA!

- ªtirile din agriculturã 
vã sunt oferite zilnic pe 

www.arenamedia.ro 
de cãtre 

17

(pagina 3)(pagina 2) (pagina 5)

pag.

3

(pagina 3)

(pagina 4) (pagina 6)

(pagina 5)

De sfintele Sărbători să deschidem uşa 
pentru oaspeţi dragi şi inima pentru 

speranţă bucurie şi lumină. La mulţi ani!
Senator Nicuşor Cionoiu, 

primvicepreşedinte PSD Călăraşi

Gânduri bune fug 
spre voi, sănătate 
şi noroc! Crăciun 

binecuvântat şi un 
An Nou de poveste!

Marius Dulce, 
preşedinte PSD 

Mun. Călăraşi

Frumuseţea iernii, cu dulcele ecou al 
colindelor şi cu imaginea celor dragi în 
suflet să vă aducă împlinire, iubire şi 

fericire. Sărbători fericite!
Vasile Iliuţă, preşedinte PSD Călăraşi

Vasile Iliuţă: Am 
semnat încă un 

contract finanţat 
prin PNRR

Preşedintele CJ Călăraşi, 
Vasile Iliuţă, a anunţat, pe 
pagina personală de 
Facebook, că... 

n 

4 autobuze 
hibrid

Primăria Călăraşi

Cele 
 au fost 

recepţionate!
Vineri, 16 decembrie, s-au 
recepţionat cele 4 autobuze, 
model Mercedes-Benz 
CITARO Hybrid, cu o 
capacitate de...

n 

extinderea reţelei de 
canalizare menajeră 

Roseţi

S-au finalizat 
lucrările privind 

şi reabilitarea reţelei 
de distribuţie a apei

M. Dulce: S-a aprobat 
finanţarea proiectului 

„Extindere reţea iluminat 
public în cartierele din 

municipiul Călăraşi”
Municipiul Călăraşi va beneficia de un 
sistem de iluminat public stradal 
modernizat. Anunţul a fost făcut pe 
pagina personală de Facebook de 
primarul Marius Dulce care...

n 

N. Cionoiu: 
Ştefan Vodă

Trebuie să 
oferim generaţiilor viitoare 

toate condiţiile pentru o 
dezvoltare armonioasă

Într-o postare pe pagina personală de 
Facebook, senatorul PSD...

G. Rădulescu: Am fost 
înştiinţaţi de către     

Compania Naţională de 
Investiţii că în viitor va fi 
finanţat obiectivul Cămin 

Cultural din satul 
Independenţa

n 

centre de colectare 
deşeuri prin aport voluntar

Grădiştea

Două 
, 

construite cu bani din PNRR
Comuna Grădiştea va putea beneficia de 
două centre de colectare deşeuri prin 
aport voluntar, investiţia fiind susţinută 
din fonduri europene prin PNRR. Primul 
pas a fost făcut pe 18...
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Un gând bun şi 
curat cu ocazia 

Sfintelor Sărbători 
de Crăciun, iar de 
Anul Nou primiţi 

din partea noastră 
un sincer 

La Mulţi Ani!
Echipa Arena Media

La mulţi ani!


	Page 1

