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Roxana Paţurcă: Modul în care a fost 
gândit şi construit bugetul României 

pe anul 2019 permite o creştere 
economică susţinută şi în acest an

Senatoarea, Roxana Paţurcă, preşedinte executiv 
interimar al organizaţiei judeţene PSD Călăraşi, a 
susţinut printr-o postare pe contul personal de facebook 
că proiectul de buget pe 2019 va permite...

n 

Corbu: 
Grădiştea

Avem o grămadă de 
proiecte. Aşteptăm bugetul cu 

nerăbdare!
2018 n-a fost un an “deosebit” pentru primarul 
Constantin Corbu. La nivelul comunei Grădiştea au fost 
demarate o serie de proiecte, multe dintre...

Laurenţiu State: Sunt 
îndreptăţit să consider că la 

Luica se ascunde ceva!
Beneficiind de o majoritate confortabilă, primarul 
comunei Luica, Ion Dobrin, în funcţie de „o mie de ani”, 
nu mai dă demult doi bani pe aleşii locali din Opoziţie. 
Recent, a refuzat să-i pună la dispoziţie unui consilier 
ALDE nişte documente ca să aibă omul habar...
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reabilitarea 
şi modernizarea 

străzii Griviţa

Primăria Călăraşi
A fost semnat 
contractul de 
proiectare şi 

execuţie lucrări 
pentru 

n 

Reabilitarea Casei 
Demetriad

CJ Călăraşi

 se va 
realiza cu fonduri 

europene în cadrul 
unui proiect 

transfrontalier

Manipulare 
ieftină pe 

marginea unui 
subiect sensibil

Pe 11 septembrie 2018, 
doi deputaţi PNL, Robert-
Ionatan Sighiartău (foto) şi 
Dumitru Mihăilescul au 
depus în...

V. Dumbravă: Sincer, abia 
aştept să văd bugetul pe 
2019. Important e să se 
aloce cât mai mulţi bani 

pentru investiţii

Constantin Anghel: 

2018 a fost un an agricol 
foarte bun!

Conduce din 1991 Societatea Agricolă 
Agrozootehnica Independenţa SA şi o 
face cu pricepere, cu mult profesiona-
lism. Constantin Anghel, un nume cu 
rezonanţă pentru...

V. Ivanciu: Pentru investiţii, 
suma alocată din bugetul 

local va fi cuprinsă între 10 
şi 12 milioane de lei

Viceprimarul municipiului Călăraşi, 
Viorel Ivanciu a declarat că în această 
perioadă se lucrează la...

n 

Sorin Vrăjitoru: 
PSD Călăraşi

Am reuşit! Bani pentru 
portul de ambarcaţiuni 

uşoare, pe malul Braţului 
Borcea, la Călăraşi! 

Deputatul PSD Călăraşi, Sorin Vrăjitoru, 
susţine printr-o postare pe...
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Eduard Grama: 
Ce ar fi să ne mai 
„măsurăm” cuvintele?
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