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PROGRAM

Luni – Joi 08.00 – 16.00

Vineri 09.00 – 14.00 Audienţe

Sâmbăta – Activităţi în 
circumscripţia electorală

e-mail: 
senatorroxanapaturca@gmail.com

Cabinet Senatorial Roxana Natalia Paţurcă
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Conducerea CJ 
Călăraşi s-a întâlnit 
cu reprezentanţii şi 

liderii sindicali ai 
Spitalelor de 

Psihiatrie Săpunari şi 
Pneumoftiziologie 

Călăraşi

n 

Aniel Nedelcu: 
Agricola Borcea

Am reuşit să 
ne menţinem şi în Liga a 3-a 

pe valoarea şi munca noastră!

La prima sa experienţă în liga a 3-a, Agricola Borcea a 
strâns în cele 26 de partide disputate 18 puncte. 
Suficiente ca să se claseze pe locul 11 în topul Seriei a  
2-a. 
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n Olteniţa

n 

Fl. Brişan: 
Dunărea Călăraşi

Sper să 
finalizăm lucrările 
de modernizare 
până pe 11 iulie

Preşedintele executiv al 
AFC Dunărea 2005 
Călăraşi...
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Inflaţia reală în luna mai a 
fost de doar 0,4%

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 5,41% în 
mai 2018, de la 5,2% în luna precedentă, 
pe fondul scumpirii mărfurilor 
alimentare cu 3,93%, a celor...

Şoc în PNL: Senatorul, Iulian 
Dumitrescu, este de acord 
cu indemnizaţiile speciale 

pentru aleşii locali
Adoptarea Codului administrativ în 
Senat a creat o adevărată “furtună” la 
vârful Partidului Naţional Liberal. 
Primvicepreşedintele Iulian Dumitrescu, 
fost senator de Călăraşi...

n 

Cr. Sefer, 
PMP Călăraşi

întrebare pentru 
ministrul muncii: Care este 

eficacitatea OUG 60 / 2017? 
Vezi ce răspuns a primit!

Deputatul  PMP Călăraşi, Cristian Sefer  
s-a adresat, la mijlocul lunii martie, 
ministrului muncii...

Roxana Paţurcă a solicitat 
vicepremierului Paul Stănescu 

revederea modalităţii de 
calcul al preţului de vânzare şi 

al chiriei locuinţelor ANL

Petre Ţone: 
Traversăm un an 
extrem de dificil din punct 
de vedere financiar

n 

Costel Ilie:
Dunărea Călăraşi

 Cu multă muncă, 
determinare şi sacrificiu, vom 

face o figură frumoasă în Liga I!
Constantin Ilie (43 de ani) este antrenorul secund al 
Dunării şi, dacă vreţi, mâna dreaptă a lui Dan Alexa. O 
prezenţă discretă şi totuşi pregnantă în “arhitectura” 
Dunării, Costel Ilie este încrezător în potenţialul echipei 
declarând că Dunărea poate avea un parcurs bun şi în 
liga I dacă jucătorii săi vor munci pe brânci.

Trofeul ce va fi acordat de 
AJF campioanei judeţene, 

Venus Independenţa
O singură etapă a mai rămas de disputat în cadrul 
campionatului judeţean de fotbal. Venus Independenţa 
este virtual campioană judeţeană având în acest 
moment un surplus de 9 puncte faţă de ocupanta 
locului 2, Dunărea Ciocăneşti.

Sorin Vrăjitoru: 
Patronii şi asociaţii 
vor putea scoate 

trimestrial 
dividende din firme
Repartizarea profitului 
între acţionarii sau 
asociaţii unei...


	Page 1

