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5 ori mai 
bună?

Liga I Betano

Să fi fost Craiova 
de 

În meci contând pentru 
etapa a 17-a a ligii I 
Betani, U Craiova s-a 
impus la limită, scor 1-0 în 
faţa Dunării...

n 

ÎMPREUNĂ 

PUTERNICI!

Futsal Club Dunărea 
Călăraşi 

putem 
fi şi mai 

Echipa de futsal Dunărea 
s-a înfiinţat în 2012 în 
cadrul AFC Dunărea 2005 
Călăraşi...

n 

maşinilor 
de marcat terenul 

de joc

AJF Călăraşi

Echipele din 
campionatul 

judeţean au intrat 
în posesia 

n 

M. Dulce: 
PSD Călăraşi

În martie 2019, 
cel târziu, vom şti cu cine 

mergem la Primărie!
Deşi la finele anului trecut, liderii PSD 
Călăraşi susţineau că vor desemna 
candidatul pentru Primăria...

Consilierii judeţeni au 
aprobat contractarea unui 

25 din cei 26 de aleşi judeţeni prezenţi 
joi în cadrul şedinţei ordinare de plen şi-
au dat acordul pentru contractarea  de la 
Ministerul Finanţelor de...

împrumut în valoare de 40 
de milioane de lei

n 

Orăşelul Copiilor, 

Primăria Călăraşi

deschis 
până pe 5 ianuarie 2019

Primăria Municipiului Călăraşi a anunţat 
deschiderea Orăşelului copiilor – 2018, 
în centrul oraşului...

Deputatul  
întrebare adresată 

ministrului Energiei.            
Ce răspuns a primit!

Deputatul PSD Călăraşi, Cristian Sefer i-a 
adresat o întrebare ministrului Energiei, 
Anton Anton şi preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare...

 Cristian Sefer,
Petre Ţone: 
Mă declar extrem de 
mulţumit de 2018!

n Olteniţa

(pagina 2)

Laurenţiu State: În cadrul 
ALDE nu avem o strategie cu 

privire la o posibilă ordonanţă 
a amnistiei şi graţierii

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a reiterat, pentru 
România TV, că ministerul pe care îl conduce nu are în 
lucru un asemenea proiect. (pagina 4)

Roxana Paţurcă: Am votat noua 
lege a pensiilor cu gândul la 

părinţii şi bunicii noştri
Senatul a adoptat, luni, în plen, proiectul de lege al 
Guvernului privind sistemul public de pensii. S-au 
înregistrat 81 de voturi ''pentru''...

Sorin Vrăjitoru: S-a votat! 
Cultivarea pe o suprafaţă de 2 

hectare a plantelor medicinale şi 
aromatice este scutită de plata 

impozitului pe venit
Camera Deputaţilor a adoptat cu 260 voturi 'pentru', un 
proiect potrivit căruia cultivarea pe o suprafaţă de 2 
hectare a plantelor medicinale şi aromatice...
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