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Al. Chiriţă: 
PSD Călăraşi

Executivul liberal nu 
cunoaşte diferenţa între eficienţă 

şi eficacitate

Consilierul local PSD, Alexandru Chiriţă critică maniera 
de cheltuire a banului public a Executivului Primăriei 
Călăraşi susţinând că administraţia liberală trebuie să 
reanalizeze capacitatea profesională a... (pagina 7)

A fost inaugurat 
al 

Spitalului 
Judeţean de 

Urgenţă Călăraşi
Începând de miercuri, 23 
ianuarie, Spitalul Judeţean 
de Urgenţă...

Blocul Operator 
Drăgulin spune că 
nu se vor diminua, 

anul acesta, 
salariile angajaţilor 

Primăriei
Primarul Dan Drăgulin a 
declarat, spre finalul 
anului trecut...

Vacanţa 
parlamentară,  

prilej de întâlnire 
cu edilii localităţilor 

călărăşene a 
deputatului  

Cristian Sefer

Roxana Paţurcă: Pentru 
educaţie, domeniu prioritar, 

vom devansa aplicarea 
majorării salariale

Guvernul a majorat, prin intermediul 
Ordonanţei de Urgenţă adoptată recent 
în cadrul unei şedinţe extraordinare, 
pensiile în avans faţă de...
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L. State:
ALDE Călăraşi

 De unde atâta 
isterie pe tema legii 

recursului compensatoriu?
Ministrul Justitiei a continuat, marţi, să 
se delimiteze de legea recursului 
compensatoriu, Tudorel Toader spunând 
într-o postare de Facebook...

n 

Dorel Dorobanţu

Fundulea

Prefectul a semnat     
Ordinul de încetare a 

mandatului de primar al lui 
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Sorin Vrăjitoru: 
PSD Călăraşi

CNAIR va 
elabora, în acest an, SF-ul 

pasajului de la Drajna
Deputatul PSD Călăraşi, Sorin Vrăjitoru, a 
declarat vineri în cadrul unei conferinţe 
de presă că, în acest an, Compania 
Naţională de Administrare...

V. Ivanciu: Sper ca începând cu a 
doua parte a anului, călărăşenii   
să vadă rodul acestei munci din 

Primărie
Viceprimarul municipiului Călăraşi, Viorel Ivanciu susţine 
că în acest an, începând cu al doilea semestru, 
călărăşenii vor avea posibilitatea să...

V. Dumbravă: Cred că printr-o 
administrare judicioasă a banului 
public se pot face multe investiţii

A fost în două rânduri viceprimar al municipiului 
Călăraşi, deţinând această funcţie în mandatele 2004-
2008 şi 2012-2016. A fost consilier local (2008-2012) şi 
pentru o scurtă perioadă de timp, după localele din 
2016, consilier judeţean. Are suficientă experienţă în 
administraţia publică locală. 

Petre Ţone: 
Nu ne rezumăm doar la bugetul 
naţional. Trebuie să ne zbatem 
şi noi să facem venituri!

n Olteniţa
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