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Călăraşi

Primăria pune la 
dispoziţia 

cetăţenilor 
primele două 

n 

Cr. Sefer: 
PSD Călăraşi

Nu sunt şi 
nici nu vor fi 

probleme legate de 
finanţarea necesară 

plăţii pensiilor 
majorate / 
recalculate

Nopţi albe pentru 
!

Cu mai puţin de un an 
înainte de alegerile locale, 
Daniel Ştefan Drăgulin 
este primarul care nu se 
simte deloc confortabil în 
fotoliul pe care l-a câştigat 
în urma cu 7...

Drăgulin

R. Paţurcă: Ultimii doi ani şi  
jumătate de guvernare PSD au 

demonstrat că pot fi găsite 
resurse atât pentru nevoile 

dascălilor cât şi pentru 
necesităţile celor mici

R. Meseşeanu: Vreau să 
transmit mulţumiri tuturor 

celor care au votat PRO 
România pe 26 mai!

Liderul interimar al filialei judeţene PRO România 
Călăraşi, Răzvan Meseşeanu a  susţinut marţi o 
conferinţă de presă în care a punctat câteva...

L. State: Vreau să spun clar şi 
răspicat că nu au calitatea de 

membri ALDE!
Vicepreşedintele ALDE Călăraşi, Laurenţiu State, a făcut 
recent un anunţ şocant dezvăluind că Virgil Dumbravă şi 
Gabi Şişman care şi-au făcut simţită prezenţa în partid 
chiar în toiul campaniei electorale pentru alegerile 
europarlamentare din 26 mai, nu sunt de fapt... 

despre pasajul de la Drajna: Studiul de Fezabilitate 
va fi gata până la începutul lunii septembrie. 
Lucrările ar putea începe în primăvara anului viitor!

Sorin Vrăjitoru,
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