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R. Paţurcă: 
PSD Călăraşi

Cu toţii am demonstrat 
că la Călăraşi am atins o anumită 

maturitate politică
Senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte executiv al 
organizaţiei judeţene PSD Călăraşi, a mulţumit 
tuturor călărăşenilor, prin intermediul unei postări pe 
contul personal de facebook, pentru...
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Lică Voicu:
Independenţa

 Să ne mulţumim cu ce 
ne dă Bunul Dumnezeu şi să ne 

luptăm să primim fonduri pentru 
fiecare dorinţă a noastră!

L. State: Biroul Politic Central al ALDE 
a dat un vot covârşitor în privinţa 

continuării colaborării cu PSD
Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu spune că va avea loc 
"o anumită recalibrare" a relaţiei cu PSD, "pentru ca 
viitorul coaliţiei să fie asigurat". "Sigur că am consultat-o şi 
pe doamna prim-ministru Viorica Dăncilă, şi ei au acelaşi 
punct de vedere, aşa încât vă pot spune foarte clar: vom 
continua guvernarea", a afirmat Tăriceanu, menţionând şi 
că îi va propune lui Dăncilă "să analizeze dacă...
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V. Ivanciu: 
PNL Călăraşi

Nu eu 
am reuşit asta ci 

echipa. Le 
mulţumesc tuturor 
celor care au fost 

alături de noi!

n 

modernizarea 
Spitalului Municipal 

Olteniţa

Primăria Olteniţa

Circa 2 milioane de 
lei de la Ministerul 

Sănătăţii pentru 

n 

Filipescu, 
PNL Călăraşi

despre 
alegerea 

preşedinţilor de 
Consilii Judeţene 
prin vot direct: E 
varianta cea mai 

corectă!”

Am obligaţia să verific banii Consiliului Judeţean. Cât sunt 
la club, vă spun, garantat, că nu vor avea acces la bani!

Eduard Grama: 
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