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Vasile Iliuţă: Oamenii 
aşteaptă fapte!

Preşedintele Consiliului Judeţean 
Călăraşi, Vasile Iliuţă, a vorbit în interviul 
de mai jos de principale provocări avute 
în anul care tocmai se încheie dar şi 
despre obiectivele de pe agenda publică 
a anului 2019 şi nul... 
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Sărbătorile de iarnă să 
vă aducă multe bucurii, 
surprize şi îndeplinirea 

tuturor dorinţelor!

Deschideţi larg braţele şi îmbrăţişarea voastră 
caldă, vorba bună şi gândul curat să fie cel mai 
de preţ cadou pentru cei dragi! Fie ca Iubirea, 
Înţelepciunea, Încrederea şi Generozitatea să 

vă călăuzească paşii în noul an! 

La mulţi ani!
Roxana Paţurcă, senator PSD Călăraşi

Din toată inima vă urăm CRĂCIUN FERICIT! Anul 
ce stă să vină să vă aducă sănătate, fericire şi 

împlinirea tuturor speranţelor. 

Sărbători fericite! 
La mulţi ani!! 

Laurenţiu State, preşedinte interimar         
ALDE Călăraşi

Echipa Arena Media

V. Ivanciu: Trasarea 
marcajelor pentru 
locurile de parcare 
va continua anul 

viitor, imediat după 
ce vremea ne va 

permite

Marius Dulce:      
La Călăraşi, PSD 
nu are nevoie de 
un candidat, ci de 

un câştigător!
Preşedintele PSD Călăraşi, 
Marius Dulce, a anunţat, 
recent, că în...
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Dan Alexa:
Dunărea Călăraşi

 
Suntem în criză. 

Primordial pentru 
noi este să 
transferăm 

jucători!

Roxana Paţurcă: Decizia CEx 
de schimbare a 

preşedintelui PSD Călăraşi 
trebuie respectată

De la începutul acestei săptămâni, 
organizaţia judeţeană PSD...

n 

L. State, 
ALDE Călăraşi

despre fondul de 
investiţii locale: Suntem cu 

această discuţie în faza 
incipientă

Imediat după şedinta Comitetului 
Executiv, premierul şi presedintele PSD 
au anunţat că în următoarea...

Codrin Ştefănescu: Sunt 
bucuros de noua echipă a 

PSD Călăraşi
Secretarul general interimar al PSD, 
Codrin Ştefănescu a declarat, sâmbătă, 
în cadrul unei conferinţe de presă, 
organizată imediat după terminarea 
şedinţei de constituire a...
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