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Ce mi-am propus anul 
acesta, aproape în 
totalitate am realizat!

Petre Ţone: 

Viorel Ivanciu      
s-a implicat în 

derularea 
lucrărilor de 

modernizare a    
B-dului N. 
Titulescu

n 

Colaborare 
medicală

CJ Călăraşi

 Călăraşi 
- Silistra

Vicepreşedintele 
Consiliului Judeţean 
Călăraşi, Valentin Barbu şi 
managerul Spitalului 
judeţean...

Fl. Brişan: Foarte 
probabil, partida 
cu FCSB din Cupă 
se va juca cu casa 

închisă
Joi, 1 noiembrie, în 
ultimul joc din faza 
optimilor de...

Roxana Paţurcă:       
Noua lege a pensiilor se 

va aplica etapizat, 
începând cu 2019

Sorin Vrăjitoru: Suntem 
cu un pas mai aproape 
de aprobarea Legii care 

permite pensionarea 
anticipată cu doi ani a 

călărăşenilor

Eduard Grama:           
Sunt capabil să conduc 

Primăria Călăraşi!
Directorul Direcţiei Dezvoltare Regională 
şi Relaţii Externe din cadrul Consiliului 
Judeţean Călăraşi, Eduard Grama a 
declarat într-o emisiune difuzată recent 
la Antena 1 Călăraşi...

n 

Cristian Sefer
PMP Călăraşi

Deputatul , 
întrebare adresată 
ministrului Energiei

Deputatul PMP Călăraşi, Cristian Sefer    
i-a adresat o întrebare ministrului 
Energiei, Anton Anton şi...
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De ziua ta, Dane,
La mulţi ani!
 îţi spunem, 

din toată inima, 

Pe 28 octombrie, chiar în ziua în care Dunărea va juca 
acasă în ultimul act al turului contra medieşenilor de la 
Gaz Metan, Dan Alexa va împlini 39 de ani. La fel ca anul 
trecut, când Dunărea  îşi măsura forţele, în liga a 2-a, 
chiar la el acasă cu Ripensia (scor 1-1), „Super Dan” îşi  
va sărbători ziua de naştere, tot la muncă, pe terenul de 
fotbal.
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