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Să aveți parte de un
Paște Fericit alături de
cei dragi, de o viața mai
frumoasă și fără griji.
Sărbători cu sănătate!
Redacția

Sărbătoarea Învierii Domnului să reverse asupra voastră sănătate, belșug și
bucurii, iar Lumina Sfântă să vă ridice
sufletele spre noi trepte spirituale și să vă
însoțească pașii pe drumul vieții.
Pandea Ciprian,
Președinte Organizația Județeană
PSD Călărași

Sărbătoarea Învierii aduce în suflete
speranța reînnoirii și a dragostei pentru
tot ceea ce este frumos și adevărat în
viața. Alături de respectul nostru și cele
mai bune sentimente, vă urăm să
petreceți Sfintele Sărbători de Paști cu
pace și bucurie în suflet. Hristos a inviat!
Dulce Marius Grigore,
Președinte Organizația Municipală PSD Călărași

Lumina din Noaptea Sfântă să vă
înalțe sufletele și să le umple de bucuria
împlinirilor. Calde urări de belșug și împlinirea tuturor dorințelor. Paște Fericit!

E ziua în care se naște speranța, iubirea și gândul bun. E ziua în care iertăm
și dăruim. E ziua Învierii domnului.
Paște fericit!

Hristos a înviat! Sărbătoarea Învierii
Domnului binecuvântată de lumina sfântă să aducă sentimente calde, bogăție sufletească și bunăstare într-un ou înroșit
de iubire și într-un cozonac delicios precum voia bună.
Chiriță Alexandru,
Consilier local PSD Călărași

O singură dată pe an este Paștele. O zi
specială, îmbogățită de aroma bucatelor
tradiționale și parfumul florilor de primavară! Paște fericit!

Dragoș Coman,
Viceprimar Municipiul Călărași

Roxana Natalia Pațurcă,
Senator PSD Călărași

Cristian Ioan Marin
Consilier Județean
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ANUNŢ
ÎN ATENŢIA SOLICITANŢILOR DE TEREN PENTRU TINERI ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE
LOCUINŢE PROPRIETATE PERSONALĂ CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR.15/2003
Comisia constituită în baza
H.C.L nr. 94 din 28.07.2016
aduce la cunoștința tinerilor
care au dosare depuse pentru
obținerea unui teren în vederea construirii de locuințe proprietate personală în baza
prevederilor Legii nr. 15/2003
că se pot prezenta la Biroul
Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Călărași
până la data de 07.06.2017,
cu următoarele acte justifica-

tive enumerate mai jos, în vederea completării dosarelor
personale prin care au solicitat atribuirea unui teren pentru
construirea unei locuințe proprietate personală în suprafață de până în 300 m.p..
Actele justificative sunt :
copie de pe cartea de identitate a solicitantului + a
soțului(soției),
copie de pe certificatul de
căsătorie
copie certificate de naștere

ale copiilor,
copii după actele de studii
ale solicitantului
declarație notarială (inclusiv a soțului/soției), în care se
menționează ca nu deține sau
nu a deținut în proprietate o
locuință sau teren destinat
construirii unei locuințe, atât in
localitatea în care solicită atribuirea, cât și în alte localități.
declarația notarială a
părinților solicitantului că nu
dețin sau că nu au deținut în

proprietate, în ultimii 10 ani,
un teren în suprafață mai mare de 500 mp în mediul urban
și de 5.000 mp rural, indiferent de localitatea în care este
situat în mediul rural, indiferent de localitatea în care este
situat terenul.
Schița cu evidențierea
suprafețelor cu domiciliul stabil al solicitantului și familiei
acestuia, întocmită de o persoană autorizată.
Documentele vor fi luate în

considerare la analizarea și
întocmirea listelor de prioritate
și repartizare a loturilor.
În cazul în care nu se vor
completa dosarele, comisia
va lua în considerare la analiză doar vechimea cererii.
Dosarele necompletate în
termenul de mai sus vor rămâne în evidența comisiei până la soluționare.
PREȘEDINTE
COMISIA DE EVALUARE,
Coman Dragoș Florin

ANUNŢ DE LICITAŢIE
1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, cod fiscal 4445370, cu sediul în str. Bucureşti, nr 140 A, Municipiul Călăraşi,
Judeţ Călăraşi, telefon/fax
0242311031, e-mail
elena.vatavu@primariacalarasi.ro.
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea
şi identificarea bunului care urmează
să fie concesionat:
Obiectul concesiunii este reprezentat de următoarele terenuri arabile și
neproductive aflate în domeniul privat
al municipiului Călăraşi, situate în în
extravilanul municipiului Călărași cu
destinația înființare culturi furajere,
după cum urmează:
În Tarlaua 96, Parcela A441, NC
28832, CF 28832 a municipiului
Călărași:
LOT 1 - 20,00 ha , LOT 2 - 10,00
ha, LOT 3 - 3,00 ha, LOT 4 - 2,00 ha,
LOT 5 - 1,00 ha, LOT 6 - 1,1154 ha,

LOT 7 - 1,00 ha, LOT 8 - 1,00 ha,
LOT 9 - 1,00 ha, LOT 10 - 1,00 ha
În Tarlaua 100, Parcela A453/7, NC
28614, CF 28614 a municipiului
Călărași:
LOT 1 - 10,00 ha, LOT 2 - 12,8165
ha
În Tarlaua 108, Parcela A485, NC
28617, CF 28617 a municipiului
Călărași:
LOT 9 - 3,00 ha, LOT 10 - 2,00 ha,
LOT 11 - 2,1212 ha
În Tarlaua 118, Parcela A530, NC
28619, CF 28619 a municipiului
Călărași:
LOT 1 - 20,00 ha, LOT 4 - 7,9677
ha, LOT 5 - 10,00 ha
În Tarlaua 119, Parcela A535, NC
28621, CF 28621 a municipiului
Călărași:
LOT 1 - 32,8825 ha
În Tarlaua 120, Parcela N540, NC
28651, CF 28651 a municipiului
Călărași:
LOT 1 - 2,1 ha
3. Informaţii privind documentaţia
de atribuire:
3.1. Modalitatea sau modalităţile

Învierea este un act divin ce dă o nouă
existență firii noastre. Ne este dată să o
acceptăm și s-o înțelegem. Fie ca astfel
să devenim mai curați și mai buni. Hristos a Inviat!
Nicolae Dumitru
Inspector Șef ITM Călărași

prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
Persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire înaintând o solicitare
scrisă în acest sens.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Achizitii şi Informatică din
cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi.
3.3. Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 54/2006:
Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia solicitantului contra
cost, la o valoare de 50 lei, plătibili la
casieria unităţii.
3.4. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 25.04.2017, ora 1600.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 02.05.2017, ora 1400.
4.2. Adresa la care trebuie depuse

Prin miracolul Invierii să primiți partea de duhovnicie care să crească pacea
interioară și puterea faptei întru adevăr
și desăvârșire. Cele mai calde urări cu
ocazia Sfintelor Sărbători de Paști.
Hristos a inviat!
Marius Dumitrescu,
Director DJATS Călărași
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ofertele: Primăria muncipiului Călăraşi, str. Bucureşti, nr 140 A, Compartimentul Achiziţii.
4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: fiecare
participant poate depune doar o singură ofertă pe suprafaţă, într-un
exemplar.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a
ofertelor: 03.05.2017, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi din
str. Bucureşti, nr 140 A.
6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de email a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul
Călăraşi, Str. Bucureşti nr. 106,
910068 - Călăraşi, judeţul Călăraşi
Tel. 0242311947; 0242312505;
0242311516; Fax: 0242316157,
trcl@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 06.04.2017.
PRIMAR,
DANIEL ŞTEFAN DRĂGULIN

Sfintele Sărbători să vă inunde sufletul
de pace și credință. Pentru că Învierea
Domnului este sărbătoarea renașterii vă
urăm multă sănătate și să aveți un Paște
liniștit!
Vasile Stoica,
Primar Comuna Dorobanțu
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Lumina Sfântă a Învierii Domnului Nostru
Iisus Hristos să vă aducă pace în suflete,
speranţe şi numai bucurii
alături de cei dragi.

Sfânta Sărbătoare a Naşterii Domnului Iisus
Hristos să reverse în casele
şi inimile dvs. multă bunătate,
înţelegere şi credinţă.
Să aveţi parte de bucurii şi belşug.
Hristos a Înviat!

Constantin Mihalache,
Primar Comuna Vlad Țepeș

Lucian Vasile,
Primar Comuna Vasilați

Învierea Domnului Nostru Iisus Hristos să
aducă în casele dvs numai bucurii, prosperitate şi belşug pe masă, sănătate şi împlinirea
tuturor dorinţelor.
Hristos a Înviat!

Boitan Costel,
Primar Comuna Valea Argovei
Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de
frumuseţea tuturor lucrurilor care ne
înconjoară şi să dăruim iubire celor dragi.
PAŞTE FERICIT !

Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului
să aducă în casele dvs multă
sănătate, bucurii şi împliniri
alături de cei dragi.
Hristos a Înviat!

Penu Mihai,
Primar Comuna Chiselet

Ion Negoiță,
Primar Comuna Ulmu

Fie ca Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului
nostru Iisus Hristos să aducă tuturor lumină
în suflet, dreaptă chibzuinţă şi înţelepciune.

Uleia Gheorghe,
Primar Comuna Ulmeni
Sărbătoarea Sfântă a Învierii Domnului
să reverse asupra voastră sănătate, pace,
belşug şi bucurii, iar lumina şi căldura
Paştelui să vă deschidă inima spre iubire
şi credinţă.

Lumina Învierii Domnului să intre
în casele şi inimile dvs
şi să vă aducă numai bucurii,
sănătate şi multe împliniri.
Hristos a Înviat!

SC Coslo Zinca SRL

Titi Feldioreanu,
Director SC Ali Trans Călărași

Nespusa bucurie a Învierii Domnului
să coboare în sufletele noastre,
iar Bunul Hristos să reverse
asupra noastră viaţă,sănătate,
pace şi belşug.
Paşte Fericit!

R&S Guard, Director Mihai Stroe

Fie ca bucuria Învierii Domnului să vă
aducă în suflet linişte, pace şi fericirea de a
petrece aceste clipe magice alături de cei
dragi!
În aceste zile sfinte să ne reamintim să fim
mai buni, mai plini de dragoste, cu inima
caldă și deschisă, când Lumina Sfântă
coboară în casele și în inimile noastre!
De Sărbătorile Pascale, un moment
de linişte şi să vă aduceţi aminte
că Reînvierea este un act divin.
Să aveţi parte de bucuri şi belşug.
Hristos a Înviat!

Paul Radu,
Primar Comuna Gălbinași

Vă dorim, dumneavoastră şi celor dragi,
Paște fericit!

Dr ing. Liviu MUŞAT
Director
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Fie ca Sfintele Sărbători să ne facă viața mai frumoasă, casa mai bogată și masa înbelșugată. Fie ca Învierea Mântuitorului să ne facă să aducem lumină, căldură și iubire în suflet.
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Învierea Domnului să îți aducă în suflet bucurie și iubire. Paste Fericit alături
de toți cei dragi!

Fie ca de Înviere să primești lumina
sfântă în casă și în inimă, credință și bucurie în suflet! Paște Fericit!

Camelia Croitoru, Director Casa
Corpului Didactic Călărași

Liviu Oltenacu,
director AJPIS Călărași

Iulian Radu,
Primar Comuna Dichiseni

Sfânta Noapte a Învierii
să vă aducă credință și binecuvântări la fiecare pas,
putere de a învinge toate obstacolele vieții,
iar Lumina Sfântă să vă deschidă sufletul
spre armonie și speranță!

Sărbătoarea Învierii revarsă printre noi speranță și bucurie. Sărbătorile Pascale să vă aducă în suflet bucurie și iubire.
Paște Fericit alături de cei dragi și Hristos a
Înviat!

Dorel Dorobantu,
Primar oraș Fundulea

SĂRBĂTORI FERICITE ȘI PACE ÎN SUFLET!

Avram George,
Primar Ștefan Vodă

Lumina Învierii să vă reconfirme credința că
există minuni.
În fiecare gând, în fiecare vorbă să îl aveți pe
Dumnezeu și grija față de cei dragi să nu vă
părăsească niciodată!
Hristos a Înviat!

Chirică Constantin,
Primar Comuna Tămădăul Mare

Sfintele Sărbători de Paște să vă aducă
liniște în suflet, multă bucurie, sănătate,
fericire și puterea de a dărui și ajuta semenii. Paște Fericit!
Pandea Nicolae,
Primar Comuna Ștefan Cel Mare

Minunea Învierii Domnului să aducă în casele
dumneavoastră înțelegere și bucurie. Sărbători
cu bine și Hristos a Înviat!

Dobre Gheorghe,
Primar Comuna Nana
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Sunt zile când trebuie să ne reamintim
să fim mai buni, mai plini de dragoste,
cu inima caldă și mai deschisă, când lumina sfântă coboară în casele și în inimile noastre. Paște Fericit!

Redescoperă sentimentele sincere ce ți
se adăpostesc în suflet, fii mai bun cu cei
ce au nevoie de dragoste și sprijin și la fel
de iubitor și plin de caldură cum numai
tu știi! Paște Fercit!

Gheorghe Silviu Niki,
Primar Comuna Spanțov

Giurea Constantin,
Primar Nicolae Bălcescu

Un gând curat, un miel împănat, un ou
înroșit, cozonac îndulcit, un vin de-ai
bea, HRISTOS va Învia!

Hristos a Înviat! Fie ca sărbătorile pascale să
vă umple sufletul de speranță, liniște, bucurie și
iubire!

Lică Voicu, Primar Comuna
Independența

Dorin Ion,
Primar Comuna Luica

Actualitate
Fie ca Paștele să-ți întărească încrederea și speranța! Hristos a înviat!
Alexandru Corneliu,
Primar Comuna Ileana
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Minunea Învierii să îți aducă în suflet
împăcare, armonie, iertare și iubire! Privește cu seninătate înainte și bucură-te
de un nou început alături de tot ceea ce
contează pentru tine! Paște Fericit!

Sfinele sărbători să vă aducă numai
gânduri senine, lumină în suflet și multe
bucurii alături de cei dragi. Paște fericit!
Gabriel Stanciu,
Primar Comuna Dragalina

Duță Paul,
Primar Comuna Frumușani

Învierea Domnului să vă aducă în suflet liniște, pace și fericirea de a petrece aceste clipe magice alături de cei dragi.
Hristos a înviat!

Sandu Manea, Primar Comuna
Gurbănești

per ca Paștele să vă întărească încrederea și
speranța! Hristos a înviat din iubirea sa pentru
oameni într-un moment care trezește natura la
viață și ne aduce primăvara în priviri și bucuria
în suflet.
Sărbători liniștite!

Gazu Aurică,
Primar Comuna Curcani

Sfintele sărbători de Paste să vă aducă
liniște în suflet, multă bucurie, sănătate,
fericire și puterea de a dărui și ajuta semenii. Hristos a Înviat!
Mihai Gurlui,
Primar Comuna Belciugatele

Iepurașul mustăcios, e de Paște norocos. Nu-ți lasă cadou în ghete, are el alte
secrete: pască, oul înroșit, cozonacul,
mielul fript și un Paște fericit!
Sandu Mihăiță,
Primar Comuna Frăsinet

Azi, în zi de sărbătoare să coboare liniștea și pacea. Minunea Învierii lui Iisus
să dăinuie în inimile voastre, să vă lumineze viața și să vă aducă renașterea credinței, speranței și bucuriei cu bunătate
și căldură în suflet. Hristos a înviat!
Marius Cojocaru,
Primar Comuna Cuza Vodă

Lumina și căldura Paștelui să ne încălzeasca sufletele, să ne lumineze mințile,
să ne deschidă inimile spre iubire, credința și iertare. Sărbători Fericite!

Minunea Învierii lui Iisus să dăinuie în
inimile voastre, să vă lumineze viața și
să vă aducă renașterea credinței, speranței și bucuriei cu bunătate și căldură
în suflet. Hristos a înviat!

Petre Pavel,
Primar Comuna Ciocănești
Roman Irinel,
Primar Comuna Chirnogi

Găsește calea spre dăruire, iertare, înțelegere… Caută să fii mai bun, să fii aproape cu sufletul de cei care-ți sunt și prieteni, și dușmani.
Hristos a Înviat!

Ion Radu Aurel,
Primar Comuna Dragoș Vodă

Iisus sa iti ierte pacatele, lacrimile
Maicii Domnului sa iti spele necazrile din
suflet, lumina Invierii sa iti readuca speranta. Hristos a inviat!
Iorga Dumitru
Primar Oraș Budești
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În Duminica Floriilor, președintele FRF,
Răzvan Burleanu a fost la Călărași!
În ultima duminică dinaintea Paștelui, Președintele Federației Române
de Fotbal, Răzvan Burleanu a fost la Călărași. Domnia sa a vizitat complexul
Municipal și stadionul „Ion
Comșa„ din Călărași, participând la un turneu
județean dedicat fotbalului
juvenil organizat de AJF
Călărași și AFC Dunărea.

a făcut fotografii cu viitorii
fotbaliști, asistând totodată
la jocurile celor mici.

Înainte de a veni la stadion,
Răzvan Burleanu a vizitat
mai multe terenuri în Municipiul Călărași alături de
președintele
Consiliului
Județean, Vasile Iliuță,
vicepreședintele C.J. Marian
Dinulescu, viceprimarul Municipiului Călărași, Viorel
Aflat pentru a 3-a oară la Ivanciu și șeful AJF Călărași,
Călărași, Răzvan Burleanu a Dorinel Dincă. „Am fost să
fost însoțit de staff-ul FRF- vedem mai multe terenuri
ului, Ion Geolgău, manage- unde am putea amplasa un
rul FRF, Mihai Stoichiță, di- stadion sintetic de dimenrector tehnic FRF și Gabriel siuni normale. La fosta bază
Bodescu, secretarul general militară am putea face un
al FRF. Reprezentanții complex frumos și o casă a
Federației au urmărit meciu- fotbalului județean„, a declarile de juniori care se aflau în rat Dorinel Dincă, președesfășurare pe terenurile din dintele AJF Călărași.
incinta complexului sportiv
Dunărea.
Președintele
Șeful Forului Fotbalistic
Federației le-a oferit copiilor Românesc se află la Cămai multe mingi de fotbal și lărași cu ocazia meciurilor

Fotbal / Liga a 2-a /
Dunărea Călărași încasează prima înfrângere din
acest mini-retur. Elevii lui Adi
Mihalcea au pierdut la limită
pe terenul promovatei în Liga 1, Juventus București în
etapa a 28-a. Avantajul fragil al gazdelor s-a menținut
până la final.
Echipa de pe malul Borcei
a avut prima ocazie a meciului în minutul 3. Bodo Kanda
a tras surprinzător din în-

din cadrul Grupei a 4-a a
preliminariilor Campionatului European de Futsal

2018. Domnia sa va fi prezent și în această seară la
partida dintre România și

Letonia cu începere de la
ora 19:00 în sala „Ion C.
Neagu„.

Dunărea a pierdut pe terenul liderului

toarcere dar balonul său a
fost deviat în corner. În minutul 8 a fost marcat unicul
gol al meciului. Gazdele au
deschis scorul prin Buhăescu în urma unei lovituri de
colț. Până la pauză, ambele
formații și-au creat ocazii.
Juventus prin Roșca dar s-a
opus Cezar Lungu și Țîră cu
capul pentru Dunărea dar
portarul oaspeților și-a salvat
echipa.
Cătălin
Țîră

părăsește terenul accidentat
în minutul 33 și Mihalcea îl
introduce pe Avram. Cu 5
minute înainte de final, cei
de la Juve mai ratează o
ocazie mare prin Buhăescu.
În partea secundă Juventus și Dunărea s-au întrecut
în ocazii. Călărășenii au atacat frecvent poarta adversă
iar gazdele au mizat mai
mult pe contra-atac. Mihalcea a mai făcut două modifi-

cări. Modra a debutat la Dunărea în acest meci, schimbând-ul pe Rafael Licu (61)
iar Ibrian l-a înlocuit pe Bodo
Kanda
(68).
Juventus
câștigă până la urmă la limită cu Dunărea și se
pregătește de Liga 1.
Juventus București este
echipa care a defilat până
acum în acest mini-retur
spre Liga 1 iar Dunărea
Călărași, în urma unei
reconstrucții a reușit să-și
câștige respectul multor adversari din Liga a 2-a.
Au evoluat echipele:
Juventus București: Relu
Stoian – Vasile Alexandru,
Walace, Morariu, Carabela,

Mihăescu, Zaharia – Roşca,
Băjenaru, Buhăescu – Chipirliu.
Rezerve: Brie, Neag, Bustea, Hurdubei, Mareş, Călinţaru, Ilin.
Antrenor: Daniel Opriţa.
Dunărea Călăraşi: Cezar
– Tenea, Mardare, Sandru,
Stancu – Preoteasa, Cristea, Kanda, Rafael – Puşcaş, Ţâră.
Rezerve: Popa, Ibrian, Cincă, Dincă, Ciocalteu, Avram,
Modra.
Antrenor: Adrian Mihalcea.
Arbitru: Petru Ovidiu Oprea
(Ploieşti); Asistenţi: Ovidiu
Arusoaiei (Piatra Neamţ),
Alexandru Andrei Roman
(Târgu Neamţ).

Rezultate / etapa a 28-a:
CS Mioveni – Chindia Târgovişte
Juventus Bucureşti – Dunărea Călăraşi
Luceafărul Oradea – ASU Politehnica Timişoara
Dacia Unirea Brăila – Foresta Suceava
Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Unirea Tărlungeni
Metalul Reşiţa – CSM Râmnicu Vâlcea
CS Baloteşti stă.
FC Braşov stă.
CS Afumaţi – UTA Bătrâna Doamnă
Duminică, 9 Aprilie
FC Academica Clinceni – Olimpia Satu Mare
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2-0
1-0
4-1
4-1
3-0
3-0

0-0
1-0

Timp liber

Centrul Cultural Judeţean Călărași Cinema 3D/2D PROGRAM
perioada 21 aprilie - 5 mai 2017

14 aprilie 2017

Parcul central, Str. Independenţei, nr. 20
Preţul biletelor (același pt. filme 3D și 2D):
8 lei – copii cu vârste de maxim 14 ani
12 lei – persoane cu vârste peste 14 ani
Nu se efectuează rezervări.
Biletele pot fi cumpărate cu o săptămână

înainte de data spectacolului.
Informaţii:
- tel: 0242-312800
- Parcul central, B-dul 1 Mai, nr.5A
- site: www.culturalcl.ro

194 de asistați sociali sunt așteptați
vineri, 14 aprilie, să-și ridice meniul
de sărbători

194 de asistați sociali sunt așteptați vineri, 14 aprilie, săși ridice meniul de sărbători, pregătit de Cantina de ajutor
social, din cadrul Serviciului pentru... persoane aflate în
situații de risc, aflat în subordinea Primăriei Municipiului
Călărași.
Alocația pentru un asistat este de 12 lei pe zi, însă, în urma unor economii realizate, suma se va dubla. Astfel, meniul pregătit de Cantina de ajutor social, pentru cele patru
zile de sărbători, este format din hrană caldă-ciorbă cu carne de miel și stufat cu organe și carne de miel, dar și din
hrană rece: ouă roșii, drob, cozonac, brânză topită, conserve cu carne de porc și vită, conservă pate, conservă pește,
smântână, unt, zahăr, făină, carne de pui, telemea, cârnați,
tocană de legume, compot, croissant, napolitane, biscuiți,
ciocolată, halva, suc, banane, mere și pâine.
În fiecare zi, între orele 11.30 și 13.30, asistații își ridică
hrana de la Cantina de ajutor social, aflată pe Prelungirea
Dobrogei nr. 65.
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Sărbătorile de Paști să fie momentul
când speranțele tainice trebuie să iasă la
lumină și să devină împliniri.
Vasile Aurel,
Primar Comuna Jegălia

Sărbătorile Pascale să vă aducă sănătate, liniște sufletească și împliniri, pentru toți cei dragi. Lumina Sfintei Învieri
să vă lumineze sufletele și casă.

Învierea Domnului să vă aducă în suflet liniște, pace și fericirea de a petrece aceste clipe magice alături de cei dragi.
Hristos a înviat!

Sărbătorile de Paști să fie momentul
când speranțele tainice trebuie să iasă la
lumină și să devină împliniri. Hristos a
Înviat!

Râșnoveanu Nicolae,
Primar Comuna Roseți

Petre Bancu
Director SC Urban SA

Învierea Domnului să reverse asupra
tuturor sănatate, pace, belsug de bucurii și
fericire. Hirstos a Înviat!

Lumina și căldura Paștelui să ne încălzeasca sufletele, să ne lumineze mințile,
să ne deschidă inimile spre iubire, credința și iertare. Sărbători Fericite!

Chirilă Dumitru,
Director CSM Călărași

Sfintele sărbători de Paste să vă aducă
liniște în suflet, multă bucurie, sănătate,
fericire și puterea de a dărui și ajuta semenii. Hristos a Înviat!
Alexandru Drăgulin
Director SPGCS Călărași
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Nelu Tatu,
Primarul Comunei Vâlcelele

Gheorghiță Cărtușanu,
Primar Comuna Fundeni

Găsește calea spre dăruire, iertare, înțelegere… Caută să fii mai bun, să fii
aproape cu sufletul de cei care-ți sunt și
prieteni, și dușmani.
Hristos a Înviat!
Theodor Aniel Nedelcu,
Primar Comuna Borcea

În Noaptea Învierii, cu lumânări
aprinse și sufletul curat, să ne rugăm
pentru iertarea păcatelor și regăsirea
speranței. Sărbatori de Paști cu multe
bucurii!
Iulian Radu,
Primar Comuna Dichiseni

Lumina sfântă și tainică a Învierii
Domnului, să ne deschidă sufletul spre
armonie, speranță, toleranță și credință
că nimic nu poate să ne stea în cale pentru a ne împlini visele. Sărbători cu bine!
Nicolae Doinița,
Director DGASPC Călărași

Minunea Învierii lui Iisus să dăinuie în
inimile voastre, să vă lumineze viața și
să vă aducă renașterea credinței, speranței și bucuriei cu bunătate și căldură
în suflet. Hristos a înviat!
Doru Dincă
Președinte AJF Călărași

Lumina Sfintei Învieri să ne reamintească sa fim mai buni, mai plini de dragoste, cu inima caldă și sufletul mai deschis. Sărbători cu sănătate!
Cristian Sefer,
Deputat PMP Călărași

