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Roxana Paţurcă:  Scopul esenţial al 
modificărilor OUG 114 este de a 

crea condiţii benefice atât pentru 
români cât şi pentru domeniul 

financiar-bancar
După multe săptămâni de discuţii intense care au avut ca 
rezultat consensul pentru măsuri importante...

Vasile Iliuţă: Acest proiect 
reprezintă dovada că în Consiliul 

Judeţean există oameni 
profesionişti

La sediul Biroului pentru Cooperare Transfrontalieră a avut 
loc, vineri, semnarea contractului de finanţare al 
proiectului "Îmbunătăţirea siguranţei navigabilităţii în zona 
transfrontalieră Călăraşi - Silistra" (PROMENADA).

n Olteniţa

n 

Dan Alexa: 
Dunărea Călăraşi

Am 
luat gol dintr-o 

lipsă de 
responsabilitate 

crasă!
Dunărea a fost foarte 
aproape de...

Ministrul Sportului, 
la Călăraşi: Sunt 

câteva neclarităţi 
cu privire la cei care 

deţin imobile în 
cadrul stadionului 

municipal

n 

Casetele tehnice
Liga a 4-a ACERBIS

 
ale meciurilor din 

cadrul etapei a 
24-a

Etapa a 24-a a campiona-
tului judeţean de fotbal   
n-a fost...

Abuzul de la Luica!
Iniţial, am crezut că-i o simplă „glumă” 
atunci când liderul ALDE Călăraşi, 
consilierul judeţean Laurenţiu State mi-a 
spus că fiind prezent recent la o şedinţă 
ordinară de plen a Consiliului Local 
Luica, i s-a interzis de către majoritatea 
de aleşi locali PNL, înregistrarea audio şi 
chiar video a şedinţei cu...

Deputatul,  
în delegaţia Comisiei pentru 
Agricultură pentru discuţii 

privind Politica Comuna 
Agricolă, la Roma

Deputatul PSD de Călăraşi, Sorin 
Vrăjitoru, a făcut parte din...

Sorin Vrăjitoru,Virgil Dumbravă: 
Parafrazându-l pe domnul 
preşedinte Iohannis, e o 

caricatură de buget
Fostul viceprimar al municipiului 
Călăraşi, în două mandate...

Viorel Ivanciu: 
Municipalitatea va iniţia o 

amplă campanie de 
curăţenie în oraş

Viceprimarul, Viorel Ivanciu, a declarat, 
recent, în cadrul unei conferinţe de 
presă că Municipalitatea va iniţia o 
amplă campanie de...

Petre Ţone: 
Va trebui să facem tot ceea ce 
depinde de noi să le oferim 
olteniţenilor o viaţă mai bună
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