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Filipescu, 
PNL Călăraşi

despre sondajul 
lui Drăgulin: E o aiureală!

Câtă lipsă de colegialitate! Ce „cruzime” 
chiar! Domnul senator Filipescu şi-a 
permis să dea de pâmânt cu sondajul 
şefului său pe linie de partid, domnul 
Drăgulin, sondaj publicat recent într-o 
publicaţie locală, despre...
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Deputatul Cristian Sefer
PSD Călăraşi

, salută 
prezenţa, la Călăraşi, a ministrului 

Agriculturii, Petre Daea
Luni, 25 martie, am primit în judeţul nostru vizita 
ministrului Agriculturii, domnul Petre Daea. Aşa cum ne-
a obişnuit domnia sa în desele vizite pe care le face în 
Călăraşi, unul dintre judeţele cele mai...
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M. Şotârcă:
Dunărea

 Am 
muncit zi de zi, cu 

o înverșunare 
incredibilă!

Sub comanda lui Marian 
Şotârcă, Dunărea a 
câştigat, la...

n 

Cupa României
Futsal

 a 
rămas la Călăraşi: 
Dunărea – United 

2-1!
Nu, nu e glumă. Cupa 
României la futsal, ediţia 
2018-2019...

n 

Dan Alexa

Dunărea Călăraşi

Istoria se repetă 
pentru !
Dan Alexa nu este doar 
antrenorul care a reuşit 
trei promovări în liga I cu 
trei echipe diferite (Poli 
Timişoara, Rapid şi 
Dunărea...

Ne pasă de agricultura 
României! 

Deputatul PSD, Sorin Vrăjitoru, a 
susţinut prin intermediul unei postări pe 
pagina personală de facebook că recent 
s-au întrunit membrii Departamentului 
pentru Agrucultură şi Dezvoltare Rurală 
a partidului din cadrul căruia face parte 
în calitate de vicepreşedinte...

n 

trei mari 
investiţii 

Călăraşi

Primăria anunţă 
în zona comercială

Investiţiile administraţiei publice locale 
în pieţele din municipiul Călăraşi sunt, în 
continuare, pe un trend ascendent. 

Virgil Dumbravă: 
La vremea respectivă, am 

solicitat demisia conducerii 
SC Ecoaqua

Săptămâna trecută conducerea Primăriei 
Călăraşi a iniţiat o dezbatere având ca 
temă evoluţia preţurilor la...
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L. State: 
ALDE

Ne-am propus, la 
Călăraşi, un procent de 15% şi 

cred că putem să-l atingem
Liderul interimar al organizaţiei judeţene ALDE Călăraşi, 
Laurenţiu State, a declarat că a finalizat cu rezultrate 
bune campania de strângeri de semnături pentru 
alegerile europarlamentare, la nivel...

E. Grama: În doi ani, CJ Călăraşi a 
obţinut fonduri europene pentru 
asfaltarea a 220 km de drumuri 

judeţene!
Infrastructura de transport constituie pentru Consiliul 
Judeţean Călăraşi o prioritate şi o metodă de stimulare şi 
consolidare a creşterii economice, a declarat în dese 
rânduri preşedintele Vasile Iliuţă, subliniată...

Roxana Paţurcă: 
Nu avem alt obiectiv decât 
câştigarea alegerilor din 
acest an şi de anul viitor

n PSD Călăraşi
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