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Fie ca spiritul acestui
anotimp plin de
căldură sufletească
să vă însoţească
pretutindeni şi să aveţi
parte numai de bucurii
şi împliniri.
La Mulţi Ani!

Pandea Ciprian, Președinte Organizația Județeană PSD Călărași
Vă doresc ca ziua de 8
Martie să vă aducă
într-un buchet de ghiocei împlinirea viselor
alături de tot ceea ce
poate fi mai frumos în
lumea aceasta. Un
gând curat şi senin ca
primăvara!

Roxana Natalia Pațurcă,
Senator PSD Călărași
Toate împinirile frumoase, sănătatea şi
spiritul acestei zile
să vă însoţească pretutindeni. Primăvara
iubirii să vă inunde
sufletul cu bucurie si
cu parfumul tuturor
florilor sale.

George Vlase, Președinte interimar
UNPR Călărași

O femeie frumoasă
îşi extrage forţa din
necazuri, zâmbeşte
în vremea suferinţei
şi devine mai
puternică prin
speranţă şi iubire.
Vă doresc un
8 Martie cât mai
frumos!

Dulce Marius Grigore, Președinte
Organizația Municipală PSD Călărași
Puritatea, candoarea și
optimismul acestei
primăveri să vă inspire
toată viața.
Vă transmit,
domnișoarelor și doamnelor, ca zilele începutului de primăvară
să vă umple sufletele de
bucurie, speranță și
fericire.

ec. Vasile Iliuță,
Președinte Consiliul Județean Călărași

Femeia este o emblemă a
frumuseţii, o enigmă
cuprinzând miliarde de
gânduri şi emoţii în
creuzetul vieţii ei personale. Ea te poate scoate
din minţi, dar nimeni nu
îşi poate imagina, cu
adevărat, cât de goală ar
fi lumea fără ea.

Chiriță Alexandru,
Consilier local PSD Călărași
Un gând curat şi senin
ca primăvara pentru
veşnicia ei!
Fie ca primăvara iubirii
să vă inunde sufletul cu
bucurie şi cu parfumul
tuturor florilor sale. Vă
doresc un 8 Martie cât
mai frumos!

Dragoș Coman,
viceprimarul municipiului Călărași
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A fi femeie este un privilegiu şi tocmai
de aceea ziua de 8 Martie să vă aducă
multă sănătate, fericire, înţelegere şi
împliniri pe toate planurile!

Uleia Gheorghe, Primar comuna Ulmeni
Vă doresc tot
binele din lume
şi să aveţi parte
numai de fericire şi realizari
în viaţă. Iubirea
celor dragi să
nu vă lipsească
niciodată. O zi
de 8 Martie cât
mai frumoasă
să aveţi!

Boitan Costel, Primar comuna Valea Argovei
Fie ca toate
împinirile frumoase, sănătatea
şi spiritul acestei
zile să vă
însoţească pretutindeni.
Primăvara iubirii
să vă inunde sufletul cu bucurie
si cu parfumul
tuturor florilor
sale.

Femeia este o
întrupare a
tandreţii,
frumuseţii şi
înţeleciunii, mai
ales atunci când
devine mamă.
Fie ca primavara
iubirii să vă inunde sufletul cu
bucuria şi parfumul florilor
sale!

Ion Negoiță, Primar comuna Ulmu

Când florile s-au
trezit la viaţă şi
colţul ierbii respiră
aerul primăverii,
primiţi mesajul
nostru de prietenie. Această zi
specială să fie
înmiresmată precum zorile, caldă precum amiaza şi
împlinită ca o minunată înserare!
Constantin Mihalache,
Primar comuna Vlad Țepeș

Fie ca ziua de 8 Martie să vă aducă lumea
la picioare, zâmbetul pe buze şi toată
fericirea de pe pământ, alături de toate
aprecierile noastre!

De 8 martie vă urez o primăvară frumoasă,
cu soare, fericire şi toată dragostea noastră
prinsă într-un frumos buchet de ghiocei ce
vestesc venirea unei noi primaveri!

Lucian Vasile, Primar comuna Vasilați

Iorga Dumitru Primar Oraș Budești

Femeia este o
emblemă a
frumuseţii, o enigmă
cuprinzând miliarde
de gânduri şi emoţii
în creuzetul vieţii ei
personale. Ea te
poate scoate din
minţi, dar nimeni nu
îşi poate imagina, cu
adevărat, cât de
goală ar fi lumea
fără ea.

Profesor Dr. Adrian Gabriel Melente, Director
Colegiul Sandu -Aldea Călărași

Dragomir Gheorghe,
Director Drumuri și Poduri SA

Femeia este o
întrupare a
tandreţii,
frumuseţii şi
înţeleciunii, mai
ales atunci când
devine mamă.
Fie ca primăvara
iubirii să vă inunde sufletul cu
bucuria şi parfumul florilor
sale!

Nicolae Dumitru, insp. șef ITM Călărași

Primăriei Parisului îi pasă de romii din Livadă!
Un reprezentant al Primăriei din Paris, interesat de
viața familiilor de romi spoitori , a avut în data de
23.02.2017, o întâlnire cu
executivul
Primăriei
Călărași. Tema întâlnirii a
fost locuitorii cartierului Livadă care au ales să locuiască în capitala franceză. În
ultima vreme, din ce în ce
mai multe familii de romi din
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Călărași, și nu numai, au
părăsit orașul Napoli, unde
exista o mare comunitate de
romi, pentru Paris.
Reprezentantul Primăriei
din Paris a venit să afle
informații despre romii din
Călărași pentru a putea fi
integrați mai ușor în Franța,
în special în mediul educational. Au participat la
discuții primarul Daniel

Ștefan Drăgulin, administratorul public Valentin Deculescu, viceprimarii Viorel
Ivanciu și Dragoș Coman,
directorul executiv Luminița
Trifu și Daniel Stancu, consilier în cadrul Biroului
Minorități din cadrul Primăriei Călărași. Oaspetele
francez a vizitat și cartierul
Livadă.
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Pentru că ştiţi să
aduceţi bucurie,
speranţă şi iubire,
pentru că ştiţi să
iertaţi, ştiţi să
ascultaţi, ştiţi să
sprijiniţi şi să
motivaţi, doamnelor
şi domnişoarelor, vă
dorim din tot sufletul
ca împlinirile frumoase, sănătatea, norocul
şi fericirea să vă însoţească permanent!
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Fie ca spiritul acestui anotimp plin
de căldură sufletească să vă însoţească
pretutindeni şi să aveţi parte numai de
bucurii şi împliniri.

E timpul să înfloriţi, să vă bucuraţi
de căldura soarelui şi de parfumul ghioceilor. Să aveţi parte numai de bucurii
şi împliniri. La Mulţi Ani!

Director Centrul Cultural Călărași

R&S Guard, Director Mihai Stroe

SC Medir SRL, Director Ștefan Ion

Această primăvară să vă încălzească sufletele şi să vă aducă bucurii şi fericire
alături de cei dragi.
La Mulţi Ani!

O primăvară însorită şi un buchet de ghiocei pentru cele mai distinse fiinţe. Să aveţi
parte de bucurii şi multe împliniri.
La Mulţi Ani!

Iulian Radu, Primar comuna Dichiseni

Marius Dumitrescu, Director DJATS Călărași

Grosu
Isabela,
La
Mulţi
Ani!

Să rămâneti mereu gingase şi frumoase,
adorate şi stimate, să fiţi apreciate conform locului de cinste pe care îl meritaţi!

Cezar Neagu, Director SC Ecoaqua SA
Lasă să-ţi picure
în suflet încă o
primăvară… laso să-ţi cuprindă
obrajii şi să-ţi
învăluie inima;
dansează cu ea în
lumina soarelui şi
las-o să-ţi umple
braţele cu flori şi
iubire…

Nicolae Ștrașeschi,
Primar comuna Căscioarele

Să fiţi senine ca
cerul albastru al
primăverii, frumoase ca florile, iar
începutul
primăverii să vă
aducă numai
bucurii şi succese în ceea ce
realizaţi.
La Mulţi Ani!

Nicolae Eremia,
Primar comuna Alexandru Odobescu
Să vă fie viaţa
frumoasă ca un
fir
de ghiocel ieşit
de sub zăpadă şi
plină de căldură
şi speranţă ca
mugurii copacilor aflaţi în
aşteptarea
primăverii.
La mulţi ani!

Roman Irinel, Primar comuna Chirnogi

Fie ca această frumoasă primăvară
să vă aducă multe bucurii, sănătate,
împliniri alături de cei dragi.
Multă fericire vă doreşte

Ion Radu Aurel, Primar comuna Dragoș Vodă

Fie ca primăvara să coboare liniştită
peste sufletele voastre şi să vă aducă
bucurii, fericire şi sănătate.

Mihai Gurlui, Primar comuna Belciugatele
Fie ca primăvara
să vă intre în suflete, să vă dea
aripi să zburaţi şi
să vi se
împlinească toate
dorinţele. Să
aveţi parte numai
de bucurii şi fericire alături de cei
dragi.
La mulţi ani!

Penu Mihai, Primar comuna Chiselet
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Lasă să-ţi picure în suflet
încă o
primăvară…
las-o să-ţi
cuprindă obrajii
şi să-ţi învăluie
inima; dansează
cu ea în lumina
soarelui şi las-o
să-ţi umple
braţele cu flori
şi iubire…

Petre Pavel, Primar comuna Ciocănești

Un gând gingaş şi un buchet de ghiocei
pentru cele mai distinse fiinţe
alături de sănătate, fericire
şi multe împliniri.

Vasile Stoica, Primar comuna Dorobanțu
Fie ca toate
împinirile frumoase,
sănătatea şi
spiritul acestei
zile să vă
însoţească pretutindeni.
Primăvara iubirii să vă inunde sufletul cu
bucurie si cu
parfumul tuturor florilor
sale.

Duță Paul, Primar comuna Frumușani

Primăvara, anotimpul renaşterii, al trezirii la
viaţă, face ca ziua aceasta de 8 Martie, să fie
cea mai plina de feminitate, zâmbete şi
căldură sufletească!

Alexandru Corneliu, Primar comuna Ileana
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Să vă fie viaţa frumoasă ca un fir de ghiocel
ieşit de sub zăpadă şi plină de căldură
şi speranţă ca mugurii copacilor aflaţi în
aşteptarea primăverii.
La mulţi ani!

Gazu Aurică, Primar comuna Curcani
Pentru voi, doamnelor şi
domnişoarelor,
timpul se opreşte
în loc la fiecare început de
primăvară. Să aveţi
parte numai
de bucurii, împliniri şi realizări
alături de cei dragi.
La Mulţi Ani!

Gabriel Stanciu, Primar comuna Dragalina
Femeia este o
emblemă a
frumuseţii, o
enigmă cuprinzând
miliarde de gânduri şi emoţii în
creuzetul vieţii ei
personale. Ea te
poate scoate din
minţi, dar nimeni
nu îşi poate imagina, cu adevărat,
cât de goală ar fi
lumea fără ea.

Paul Radu, Primar comuna Gălbinași
Viaţa, arta,
chiar şi energia se declină
la feminin.
Ziua aceasta
să vă aducă
buchete mari
de flori, succes şi bucurie.
Să aveţi o
viaţă ca-n
poveşti cu
vise împlinite.

Dorin Ion, Primar comuna Luica

Fie ca
primăvara să vă
intre în suflete,
să vă dea aripi
să zburaţi şi să
vi se
împlinească
toate dorinţele.
Să aveţi parte
numai de bucurii şi fericire
alături de cei
dragi.
La mulţi ani!

Marius Cojocaru, Primar comuna Cuza Vodă
Fie ca toate
împinirile frumoase, sănătatea
şi spiritul acestei
zile să vă
însoţească pretutindeni.
Primăvara iubirii
să vă inunde sufletul cu bucurie
si cu parfumul
tuturor florilor
sale.

Sandu Mihăiță, Primar comuna Frăsinet
Femeia este o
întrupare a
tandreţii,
frumuseţii şi
înţeleciunii,
mai ales atunci
când devine
mamă. Fie ca
primăvara iubirii să vă inunde sufletul cu
bucuria şi parfumul florilor
sale!

Sandu Manea, Primar comuna Gurbănești

O femeie frumoasă îşi extrage forţa din
necazuri, zâmbeşte în vremea suferinţei şi
devine mai puternică prin speranţă şi iubire.
Vă doresc o primăvară frumoasă!

Lică Voicu, Primar comuna Independența
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Albi şi gingaşi ghiocei imaculaţi,
Vin să-ţi vestească, femeie dragă:
Eşti fiinţa cea mai iubită din lumea întreagă!

Manea Victor, Primar comuna Lupșanu
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Când florile s-au
trezit la viaţă şi
colţul ierbii respiră
aerul primăverii,
primiţi mesajul meu
însoţit de gândurile
cele mai bune.
Fiecare zi din viaţa
dumneavoastră să fie
una înmiresmată precum zorile, caldă
precum amiaza şi
împlinită ca o
minunată înserare!

Tudorel Minciună, Primar comuna Mitreni

Zilele de primăvară să vă aducă lumea
la picioare, zâmbetul pe buze şi toată
fericirea de pe pământ, alături de toate
aprecierile noastre!

Vă urez o primăvară frumoasă, cu soare, fericire şi toată dragostea noastra prinsă într-un
frumos buchet de ghiocei. Un gând curat şi
senin pentru tot ceea ce faceţi!

Giurea Constantin, Primar Nicolae Bălcescu
Un gând curat şi
senin ca
primăvara pentru veşnicia ei!
Fie ca primăvara
iubirii să vă inunde sufletul cu
bucurie şi cu
parfumul tuturor
florilor sale. Vă
doresc un 8
Martie cât mai
frumos!

Călin Petre Alexandru,
Primar comuna Sărulești

Să vă fie viaţa frumoasă ca un fir de ghiocel
ieşit de sub zăpadă şi plină de căldură şi
speranţă ca mugurii copacilor aflaţi în
aşteptarea primăverii!

Pandea Nicolae,
Primar Comuna Ștefan Cel Mare

Bucur Ionel Cătălin, Primar comuna Perișoru

De 8 martie vă urez o primăvară frumoasă, cu
soare, fericire şi toată dragostea noastră
prinsă într-un frumos buchet de ghiocei ce
vestesc venirea unei noi primaveri!

Dumitru Grigore, primarul comunei Sohatu
Azi, în zi de
mare
sărbătoare am
adunat buchet
de gânduri
bune şi le-am
prins într-un
buchet pe care
vi-l dăruiesc
alături de urări
de sănătate şi
multe
realizări!

Avram George, Primar Ștefan Vodă

Vă dorim tot binele din lume şi să aveţi parte
numai de fericire şi realizari în viaţă. Iubirea
celor dragi să nu vă lipsească niciodată.

Dobre Gheorghe, Primar comuna Nana
Firul alb e
sănătate iar cel
roşu, posperitate.
Amândouă,
împreună,
formează o
cunună de succes
şi voie bună. Un
mic mărţişor şi un
ghiocel pentru
toate doamnele şi
domnişoarele!

Camelia Croitoru,
Director Casa Corpului Didactic Călărași

În zi de 8
Martie vă
doresc să
primiţi atâtea
flori cât să vă
faceţi o
grădină şi
atâtea
felicitări
încât să vă
bucure sufletul pentru un
an întreg!

Gheorghe Silviu Niki, Primar comuna Spanțov
Privind femeile,
sfârşeşti a crede
în mitul cu
supraoamenii în
care fiecare din
ele valorează cât
doi bărbaţi.
Doamnelor, vă
doresc să aveţi o
primăvară
frumoasă asemeni
sufletului vostru!

Chirică Constantin,
Primar comuna Tămădăul Mare
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Agenție Imobiliară
www.imobiliarecalarasi.ro
Tel.: 0242.313.433, 0722.130243
Călărași, str. București, nr. 2 , Stația de autobuz 5 Călărași

DE 10 ANI ÎMPREUNĂ
VANZARI GARSONIERE
H 815. Str. Musetelului, et. 4, 24
mp, cf si intab.
PRET: 40.000 lei neg
H 1398 Policlinica 2, et 2, convector, boiler, Pret 50 000 lei
H 1495 Zona Farfuria, et 4, 27
mp, PRET 36. 000 lei
H 1578 Str. Progresul, et 4, vedere pe str Flacara, gaze cu 3 focuri ( aragaz, convector, instant),
termopan, cf si intab. PRET 65
000 lei
H 1819 Str. Progresul, et.4,
27mp, convector, instant, parchet, termopan, g, f, cf si intab.
PRET: 15.000 euro
H 1890 Policlinica 2, et.3,
23mp, centrala, parchet, g, f, termopan, balcon inchis pvc, mobilata, utilata, instalatii electrice sanitare noi, cf si intab, cert energetic, PRET: 14.000 euro
H 1911 Progresul, et 4, izolatieacoperis, centrala noua, balcon
inchis termopan, parchet,vedere
Sud – str Progresul cf si intab
PRET 75.000 lei
H 1960. Piata Orizont – Posta
4, et. 4, acoperis, usa metalica,
mobilata & utilata, CF si Intab.
PRET : 80 000 lei
H 1963. Str. Dunarea – Service
Branza, et. 2, renovata recent,
centrala, termopan, parchet,
G+F, usa metalica, mobilier bucatarie inclus, CF si Intab. PRET
: 80 000 lei
H 2010. Str. Musetelului – Penny 2, et. 4, renovata, termopan,
usa met, CF si Intab. PRET : 11
200 euro / 50 000 lei
H 2030. Zona Bis. Anastasia, et.
4, vedere biserica, 24 mp, convector, usa met, izolatie noua,
CF si Intab. PRET : 11500 E
H 2036. Str. Musetelului, parter,
boiler, convector, usa metalica,
CF si Intab. PRET : 15 000 euro
VANZARI AP. CU 2 CAMERE
H 987 Musetelului, et 1, SD,
centrala, termopan, g, f, balcon
inchis PVC, cf, intab, PRET 85
000 lei neg
H 1142 Str. Macului, Zona Mircea Voda, et.4, D, 60 mp., centrala, termopan, parchet, g, f,
acoperis scandura tabla, aer
cond., izolatie int., balcon inchis
cornier, instalatie sanitara noua,
cf si intab. PRET 135.000 lei
H 1603 Zona Pol. 2, et 1, SD,
complet renovat, instalatie electrica si sanitara noua, g,f, parchet, centrala, izolat ext,
PRET 28 000 euro
H 1694 Str Borcea, et 4, ND, 40
mp, acoperit cu izolatie, centrala,
termopan, parchet, izolat ext,
PRET 89 000 lei
H 1742 Lalelelor, zona Orizont,
et. 4, SD, 46mp, centrala, g, f,
parchet, termopan, 1 balcon, izolatie interioara, cf si in-
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tab. PRET : 24.000 euro / schimb
cu ap. 3 cam + dif
H 1749 Str. Navodari, bloc
2008, et.5, mansarda, centrala,
termopan, parchet, g, f, aer
cond., iz. ext., 1 balcon 2m/1m ,
acoperit, cf si intab., PRET:
45.000 euro
H 1768 Zona 10 Nivele, et 4/10,
D, 52 mp, centrala, 1 balcon, cf
si intab PRET 20 000 euro
H 1859 Aleea Centralei, zona 5
Calarasi, et. 2, ND, centrala, termopan, izolatie ext, 40 mp, cf si
intab, PRET: 68 000 lei neg.
H 1862 Luceafarului, et. 2, centrala, g, f, parchet, termopan, 44
mp, PRET : 140.000 lei
H 1875 Prel. Bucuresti, zona
Vulturul, SD, et.3, 49 mp, centrala, parchet, izolatie ext, vedere
pe spate, cf si intab, garaj cu
concesiune (1200 euro). PRET :
22.000 euro
H 1882 B-dul Cuza Voda, et.4,
ND, 40 mp, termopan, parchet,
centrala, balcon termopan, acoperis, placat exterior, vedere spate, PRET: 85.000 lei
H 1918. Aleea Constructorului,
et.4, acoperis, parchet, 2 balcoane cu PVC, usa metalica, gaze,
CF si Intab.
PRET : 90 000 lei
H 1922. B-dul Republicii – Sc.
5, et. 2, 40 mp, SD, centrala, gresie, termopan, mobilat & utilat.
PRET : 26 000 euro
H 1929. Str. Belsugului – Penny
2, et. 4, D, usa metalica. PRET :
26 000 euro
H 1931. Str. Navodari – Bloc
Poha 2007, et. 2, D, 65 mp, vedere Parc, centrala, termopan,
izolatie exterioara, CF si Intab.
PRET : 40 000 euro
H 1966. Str. Belsugului – Scola
11, et. 4, D, acoperis, renovat
2015, vedere Sud, termopan reflectorizant, G+F, parchet, modificat, CF si Intab. PRET : 30 000
euro
H 1969. Str. Baraganului – Lic.
Danubius, parter, ND, 40 mp, termopan, centrala. PRET : 22 000
euro neg.
H 1981. Str. Musetelului – bloc
2010, et. 1, vedere fata, 68 mp,
CF si Intab. PRET : 140 000 lei
H 1984. Bld. Republicii, et. 4,
vedere spate, 43 mp, bloc caramida, termopan, rulouri, centrala,
AC. PRET : 22500 euro
H 1988. Bld. Cuza-Voda, et. 4,
SD, 45 mp, vedere fata, CF si Intab. PRET : 70 000 lei
H 1989. B-dul 1 Mai, et. 3, SD,
46 mp, termopan, centrala, Cert.
Energetic. PRET : 30 000 euro
H 1990. Zona Bazar – str. Jirlau,
et. 4, D, 60 mp, renovat in totalitate, 2 balcoane, acoperis, CF si
Intab.
PRET : 125 000 lei neg
H 1996. Str. Borcea, et. 4, ND,
termopan, centrala, parchet, AC,
usa met., izolat ext, acoperis.

PRET : 22 500 euro
H 1998. Zona Parcul central, et.
6, vedere parc si Borcea, D, 42
mp, centrala, CF si Intab. PRET
: 27 000 euro
H 2008. Al. Constructorului, parter, SD, 42 mp, centrala, termopan, usa met, izolatie int, CF si
Intab. PRET : 75 000 lei
H 2021. Str. Luceafarului – Ardeleanu', et 3, D, termopan, convector, usa metalica. PRET : 120
000 lei
H 2022. Str. Progresul, parter,
SD, 44 mp, termopan, centrala,
mobilat & utilat, CF si Intab.
PRET : 125 000 lei
H 2025. Zona Farfuria – farmacie, et. 2, SD, 48 mp, vedere
strada, CF si Intab. PRET : 25
000 euro
H 2029. Zona Orizont – Bazar,
et. 3, D, 45 mp, centrala, termopan, CF si Intab. PRET : 27 000
euro
H 2031. Str. Progresul, parter,
SD, vedere fata, centrala, termopan, CF si Intab. PRET : 31 000
euro
H 2032. Zona Scoala 5, parter,
45 mp, termopan, centrala, parchet, CF si Intab. PRET : 27 000
euro
H 2033. Str. Flacara – BRD, et.
4, acoperis, renovat, centrala,
termopan, parchet, CF si Intab.
PRET : 27 000 euro
H 2034. Str. Dunarea, et. 1, D,
55 mp, termopan, centrala, usa
met, PRET : 35 000 euro
H 2037. Zona Parc central, et.
1, D, 50 mp, bloc caramida, centrala, termopan, izolat ext. PRET
: 135 000 lei
H 2038. Zona Ardeleanu', et. 1,
D, 45 mp, gaze 2 focuri, termopan, usi lemn noi, CF si Intab.
PRET : 130 000 lei
VANZARI AP. CU 3 CAMERE
H 1106 Str. Luceafarului, et.4,
D, 70mp, acoperis, centrala, aer
cond., parchet, g,f, termopan, CF
si Intab. PRET: 30 000 euro
H 1120 Centrul Vechi, et 4, SD,
acoperis, termopan, parchet, g,f,
centrala noua, AC; renovat, balcon termopan, boxa 9 mp, acces
curte int, 70 mp. PRET 43 000
euro neg, / schimb casa
H 1353 Str Lalelelor, parter,
SD, centrala, parchet, g,f, 59 mp,
izolat int.ext, cf si intab PRET 37
000 euro
H 1385 Str Macului, D, et 4, termopan, gresie, faianta, centrala,
80 mp, izolatie int, 2 bai, 2 balcoane PRET 160 000 lei
H 1444 Str Navodari, Zona Mircea Voda, parter, D, 76 mp, centrala, termopan si parchet partial,balcon, cf si intab PRET 150
000 lei neg.
H 1629 Str. Stirbei Voda - 2 Moldoveni, et.1, SD, termopan, centrala, g, f, 2 balcoane inchise, boxa la parter,
PRET: 25 000 euro
H 1714 Str. Borcea, et.2, SD,
65mp, convector, boiler, 1 balcon, tamplarie pvc, cf si intab.
PRET : 30 000 euro
H 1820 Str. Cornisei, et.4, D,
bloc bca, 57 mp, termopan, parchet,gaze, izolatie, pod acoperit
cu tabla, g, f, 2 balcoane inchise
termopan, cf si intab PRET: 32
000 euro
H 1861 Baraganului, parter, D,
65mp, termopan, centrala, g, f,
termopan, modificat in spatiu
comercial, sistem alarma, instalatie incalzire noua, cf si intab,
certificat energetic,

PRET: 37 000 euro neg.
H 1878 Borcea, et.3, ND, centrala, termopan, parchet, g, f,
50mp, 1 balcon inchis termopan,
cf si intab. PRET: 25 000 euro
H 1885. Str. Dunarea, et.1, D,
termopan, bloc caramida, parchet, centrala, izolatie int, 3 balcoane, 2 bai, aprox 85 mp, ( fost
ap 2 cam si gars ) CF. PRET: 35
000 euro
H 1938. Parcul Florilor – bloc
ANL, preluare Contract, et. 4, vedere str. Bucuresti, recompartimentat, centrala, balcon inchis
aprox. 15 mp. PRET : 28000 euro.
H 1946. Str. Dunarea, et. 1, CF
si Intab. PRET : 35 000 euro
H 1950. Zona 10 Nivele, et. 10,
D, lift functional ( antene Vodafone ), convector, 2 bai. PRET : 60
000 lei
H 1951. B-dul N. Titulescu – 10
Nivele, et. 3 / 10, D, centrala, termopan, usa metalica, 2 balcoane
inchise, izolat casa scarii si interior, CF si Intab. PRET : 40 000
euro neg.
H 1977. Str. Stirbei-Voda – Lic.
Danubius, et. 2, D, 75 mp, centrala, termopan, 2 balcoane cornier, vedere fata-spate, CF si Intab. PRET : 180 000 lei
H 1978. Zona Muzeu, et. 3, D,
vedere fata, centrala noua, termopan, bancon termopan, CF si
Intab. PRET : 45 000 E
H 1979. Str. Navodari, et. 2, D,
70 mp, renovat, centrala, termopan, AC 2 buc, CF si Intab.
PRET : 50 000 euro
H 1991. Prel. Bucuresti – Lic.
Eminescu, et. 2, D, 75 mp, gaze,
convector, 2 balcoane. PRET :
40 000 euro
H 1992. Zona Lic. Economic –
P-ta Mare, et.1, SD, 65 mp, gaze
1 foc, centrala bloc, CF si Intab.
PRET : 150 000 lei
H 1993. Zona Penny Orizont,
et. 3, SD, 90 mp, renovat, modificat, 2 balcoane. PRET : 50 000
euro
H 2001. B-dul Republicii, et. 3,
ND, 51 mp, convector, termopan,
vedere bulevard, renovat de 4
ani, izolat ext, usa met, CF si Intab. PRET : 120 000 lei
H 2003. Str. Zefirului – Dir. Agricola, et. 4, D, 77 mp, modificat,
centrala, CF si Intab. PRET : 34
000 euro

H 2005. Str. Navodari – Orizont, et. 3, D, 60 mp, centrala,
termopan, parchet, mobilat &
utilat. PRET : 40 00 euro
H 2011. Str. Progresul, et. 2,
SD, 60 mp, izolat ext, vedere
Sud, renovat in totalitate, centrala noua, termopan, mobilier
partial. CF si Intab. PRET : 50
000 euro
H 2020. Str. Cornisei, parter,
D, 65 mp, centrala, termopan,
debara pe casa scarii, usa stejar. CF si Intab. PRET : 45 000
E
H 2027. Aleea Constructorului,
et. 4, D, acoperis, centrala, termopan, parchet, usi noi. PRET
: 100 000 lei
H 2028. Bloc Flora, et. 1, modificat, renovat, 100 mp, CF si
Intab. PRET : 59 000 euro
H 2035. Zona Bazar – Jirlau,
et. 4, D, centrala, termopan,
parchet, G+F. PRET : 39 000
euro
H 2039. Str. Navodari, et. 2, D,
85 mp, 2 bai, 2 balcoane PVC,
centrala, termopan, CF si Intab
( in lucru ). PRET : 41 000 euro
H 2041.Str. Zefirului – MirceaVoda, parter, D, 77 mp, renovat,
izolat int, termopan, centrala,
CF si Intab. PRET : 42 000 E ne
VÂNZĂRI AP. CU 4 CAMERE
H 980 Zona 10 Nivele, SD, et
9, 90 mp, lift nefunctional.
PRET 59 000 lei neg.
H 1767 Str Rahova, zona Casa din Vis (ICIL) et 1/1, D, 100
mp, acoperis, centrala, termopan, 1 balcon , bloc din caramida, PRET: 42 000 euro
H 1832 Zona Mircea Voda,
parter, D, 90,51 mp, izolatie
ext., izolatie subsol, centrala, g,
f, parchet, termopan, usi lemn
noi, pretabil birouri, sp. com, cf
si intab. PRET: 43.000 euro neg
H 2002. Str. Belsugului, et. 2,
D, 92 mp, 2 balcoane, 2 bai,
centrala, termopan, CF si Intab.
PRET : 49 000 euro
DUPLEX ( AP. 5 CAMERE)
H 1277. Zona Penny – str.
Trandafirilor, et. 4-5, D, centrala,
parchet, termopan, terasa.
PRET : 47 000 euro neg

Timp liber
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„Tradiții și basme românești...”
24 - 25 februarie 2017
Centrul Cultural Județean
Călărași demarează o serie
de acțiuni de promovare a
culturii tradiționale, concretizate în proiecte, ateliere,
spectacole, șezători, întâlniri
cu bătrânii satelor etc, concentrate pe zona rurală a
Călărașiului.

Astfel, în perioada 24 – 25
februarie 2017 ( perioada cunoscută prin Sărbătoarea
Dragobetelui, Lăsatul secului, obiceiul Urlaliei, a jocului
Cucilor) se va desfășura proiectul „Tradiții și basme
românești...”, cu următoarele
obiective:
24 februarie:
Transmiterea către copii a
unor cunoștințe despre îndeletniciri, care, în societatea
modernă, s-au diluat și își
pierd, pe zi ce trece, din reprezentare: cusutul pe material special (în puncte), țesut,
pictură pe vase de pământ atelierece se vor desfășura
în foaierul Centrului Cultural
Județean Călărași.
Târgul de mărțișor, confecționare, expunere pe panouri
și șevalete, în foaierul C.C.J.
Călărași - Palatul Copiilor
Călărași, Biblioteca Județeană „Alexandru Odobes-

cu”, Muzeul Dunării de Jos.
Promovarea și creșterea
gradului de conștientizare în
rândul celor mici, a mentalităților sănătoase, specifice
oamenilor simpli, din zonele
rurale, a sfaturilor și pildelor
bătrânilor. Astfel, prin prezentarea spectacolului „ Dănilă Prepeleac”, micii
spectatori vor avea
parte de un spectacol
special adaptat după
îndrăgitul basm popular, cu caracter moralizator, unde, în această
punere în scenă, intrarea în lumea dracilor
apare sub forma unui
vis al personajului. Dănilă nu se îmbogăţeşte
peste noapte, ci învaţă
că totul se câştigă prin muncă şi onestitate.De asemenea, vor descoperi tradiţii şi
obiceiuri vechi, vor afla cum
se făcea negoţul la târg, limbajul vechi negustoresc,
dansul caprei, al ursului, al
dracilor, totul pe ritmuri populare, adaptate vremurilor moderne.
Proiectul își propune să
constituie un beneficiu și un
plus educativ, în sensul pildelor moralizatoare, dar și
privitor la cunoașterea tradițiilor, și pentru copiii cu
posibilități reduse sau cazuri
sociale . De aceea, ni se vor
alatura copii din D.G.A.
S.P.C. Călărași ( Centrul de
Primire în Regim de Urgenţă
„Sf. Maria” ), dar și din mediul rural ( copii din Școala
Gimnazială Dragoș Vodă ).
25 februarie:
- Concentrarea acțiunilor
pe zona rurală, acțiune în

parteneriat cu Școala Gimnazială nr.1 din comuna
Dragoș Vodă, Primăria
Dragoș Vodă, Parohia „Sfinții
Constantin și Elena”
Dragoș Vodă:
expoziție de fotografii reprezentând obiceiuri de Dragobete,
expoziție de obiecte / unelte
de lucru al câmpului sau
gospodărești, completată de
povestea unui obiect tradițional, prezentată de Muzeul
Dunării de Jos Călărași, program folcloric susținut de Ansamblul folcloric „Bărăganul”
al C.C.J. Călărași, de formația de copii de dansuri populare „Voiniceii” a Școlii gimnaziale nr.1;
reînvierea obiceiului Urlaliei
și a Cucilor, prin realizarea
acestora într-un spațiu exterior (strigături specifice, aruncatul în foc al încălțămintei
uzate, dansul măștilor/cucilor) împreună cu elevii din
comună și cu grupul de copii
al Palatului Copiilor Călărași
( măști, dans);
invitați: preotul din comună
pentru a povesti copiilor despre obiceiurile de Lăsatul secului, bătrâni pentru a povesti despre obiceiurile culinare.
Parteneri principali:
Biblioteca Județeană „Alexandru Odobescu”
Palatul Copiilor Călărași
Muzeul Dunării de Jos
Călărași
Școala gimnazială nr.1
Dragoș Vodă
Direcția
Generală
de
Asistență Socială și Protecție
a Copilului Călărași
Primaria Dragoș Vodă

ANUNȚ CONCURS ANGAJARE
Primăria Comunei Fundeni, Județul Călărași,
organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale, vacante :
- șofer 1 post - Compartimentul administrare domeniul public și privat(studii gimnaziale)
- muncitor 1 post - Compartimentul administrare domeniul public și privat(studii gimnaziale)
- paznic 1 post - Compartimentul administrare domeniul public și privat(studii gimnaziale)
- expert problemele romilor 1 post (studii medii , absolvite cu diplomă de bacalaureat)
Data organizării probei scrise : 9 martie 2017, ora 10.00
Data organizării interviului : 10 martie 2017, ora 10.00
Locul desfășurării concursului : Comuna Fundeni, Județul Călărași, Strada Trandafirilor nr. 25
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucrătoare
de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, partea a-III-a.
Bibliografia, actele necesare înscrierii la concurs și alte relații suplimentare se pot
obține la sediul primăriei sau la telefon : 0242.516.306

Expoziție de goblenuri la Muzeul
Municipal Călărași
Sâmbătă, 25 februarie 2017, la ora 11.00 se
va deschide la Muzeul
Municipal o expoziție de
goblenuri. Goblenul este
o broderie executată întun punct având aspectul
tapiseriilor.
Istoria acestui tip de
broderie își are originea
în Franța, mai exact în
cartierul Saint Marcel din
Paris, pe malul râului
Bievre afluent al Senei. În acest cartier trăia de la mijlocul
secolului al cincisprezecelea familia de boiangii (vopsitori
de textile) Gobelins. În anul 1602 Henric al IV-lea a închiriat
fabrica pentru ca doi tapiseri flamanzi ai curții regale să-și
poată realiza comenzile. În 1662, Jean Baptiste Colbert preia fabrica și realizează aici tapiserii și tapițerii sub îndrumarea și supravegherea pictorului regal Charles Le Brun. Dea lungul timpului fabrica a înflorit sau a decăzut în deplină
legătură cu evenimentele sociale și istorice. În zilele noastre
fabrica funcționează ca instituție a statului francez realizând
tapiserii pentru instituții publice.
Revenind la expoziția care se va deschide sâmbătă, vă
invităm să participați la vernisaj și apoi să vizitați expoziția
care va fi deschisă până pe 17 martie. Veți putea admira
goblenuri realizate de doamnele Daniela Constantin, Mimi
Ovidia Gogu, Liliana Tănase, Crina Coarnă, Petruța Torlac,
Ecaterina Meleacă, Iulia Rădulescu și Valentina Mereuță,
cea care a coagulat în jurul ei restul expozantelor.
Expoziția poate fi vizitată de luni până vineri la Muzeul
Municipal (Primăria veche) între ora 09.00 și ora 16.00 accesul ultimului vizitator.
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Actualitate
Fie ca împlinirile frumoase,
sănătatea şi spiritul acestei zile
să vă bucure sufletul cu parfumul tuturor
florilor sale.
La Mulţi Ani!

Gheorghiță Cărtușanu,
Primar comuna Fundeni

E timpul să
înfloriţi, să vă
bucuraţi
de căldura
soarelui şi de
parfumul ghioceilor. Să aveţi
parte numai de
bucurii şi împliniri.
La Mulţi Ani!
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Luna Martie să vă
lumineze inimile,
să vă aducă
renaşterea
speranţei, a bucuriei
şi a căldurii în suflet, iar ziua de 8
Martie să fie plină
de împliniri pentru
toate doamnele şi
domnişoarele!
La Mulţi Ani!

Theodor Aniel Nedelcu,
Primar comuna Borcea
Fie ca spiritul acestui
anotimp să
vă înmiresmeze sufletul şi să vă
aducă
numai bucurii şi spor
în toate.
La Mulţi
Ani!

Nelu Tatu, Primarul comunei Vâlcelele

Nicolae Doinița, Director DGASPC Călărași

Cu ocazia Zilei
Internaţionale a Femeilor 8 Martie, Agenţia pentru
Dezvoltare Regională Sud
Muntenia urează tuturor doamnelor şi
domnişoarelor cele mai sincere felicitări
şi urări de sănătate, bucurii şi bunăstare!
Să rămâneţi mereu frumoase, adorate şi
stimate! Primăvara să vă umple sufletele
cu bucurie şi iubire şi să vă însenineze
gândurile!
La Mulţi Ani înfloritori!

Acum, când venirea primăverii sădeşte în
sufletele noastre multe speranţe, vă doresc
să aveţi parte numai de bucurii şi sănătate.
La Mulţi Ani!

Liviu MUŞAT, Director

Chirilă Dumitru, Director CSM Călărași

O primăvară
însorită şi un
gând curat tuturor doamnelor şi
domnişoarelor.
Multe împliniri,
realizări şi
fericire alături
de cei dragi.
La Mulţi Ani!

Râșnoveanu Nicolae, Primar comuna Roseți
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Gânduri senine
şi un buchet de
ghiocei
celor ce ne
luminează viaţa.
Să aveţi parte
numai de bucurii, succese
depline şi multe
realizări.
La mulţi ani!

Vasile Aurel, Primar Comuna Jegălia
Să fiţi senine ca
cerul albastru
al primăverii,
frumoase ca florile, iar începutul
primăverii să vă
aducă numai bucurii şi succese
în ceea ce
realizaţi.
La Mulţi Ani!

Titi Feldioreanu, Director Ali Trans Com

Fie ca spiritul acestui anotimp să vă înmiresmeze sufletul şi să vă aducă numai
bucurii şi spor în toate.
La Mulţi Ani!

Gânduri senine şi un
buchet de
ghiocei
celor ce ne
luminează
viaţa.
Să aveţi parte
numai de bucurii, succese
depline şi
multe
realizări.
La mulţi ani!

Cristian Sefer, Deputat PMP Călărași

SC Coslo Zinca SRL
Un gând gingaş şi un buchet de ghiocei pentru cele mai distinse fiinţe
alături de sănătate, fericire şi multe
împliniri.
La Mulţi Ani!

Petre Bancu Director SC Urban SA

