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Dan Alexa: 
Dunărea Călăraşi

Am ales să rămân. 
Domnul Iliuţă m-a asigurat că vom 
putea face aici o echipă de play-off
După 2-3 zile de „frământări”, Dan Alexa a decis să 
rămână la Călăraşi. Antrenorul Dunării a declinat până la 
urmă oferta primită din partea Astrei Giurgiu, fiind 
convins de preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile 
Iliuţă, să-şi continue munca, începută în urmă...

Laurenţiu State: 
ALDE va rămâne 

busola în actualul 
Guvern, aşa cum 

am fost şi în 
guvernele 
anterioare

n 

Cristian 
Sefer

PSD Călăraşi

Deputatul 
, întrebare 

adresată CNAS. Ce 
răspuns a primit!

Deputatul PSD Călăraşi, 
Cristian Sefer, i-a adresat, 
la finele lunii...

n 

loc de parcare 
de domiciliu

Primăria Călăraşi

Anunţ pentru 
depunerea cererii 

în vederea 
repartizării / licitării 
unui 

 cu 
plată

Roxana Paţurcă:       
România are cea mai mare 

creştere economică 
trimestrială din UE

România este din nou campioana 
Europei în privinţa creşterii...

n 

Sorin Vrăjitoru: 
PSD Călăraşi

Peste 1,5 
milioane de preşcolari şi 
elevi din învăţământul 

primar vor primi gratuit 
miere polifloră

Copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi 
confesionale cu program...

De râs sau de plâns? 
, 

achiziţionat de CJ şi nu de 
Primărie!

Recent, mi-a atras atenţia începutul unei 
postări pe pagina de facebook a 
primarului Dan Drăgulin...

Drumul 
din incinta Siderca

n 

B-dului N. Titulescu

Călăraşi

S-a semnat contractul de 
lucrări pentru modenizarea 

Conducerea Primăriei municipiului 
Călăraşi a anunţat pe pagina oficială de 
facebook a instituţiei că s-a semnat 
contractul de lucrări...

Ducem o luptă pe toate 
planurile pentru modernizarea 
comunei Grădiştea!

Constantin Corbu: 
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