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R. Meseşeanu: 
PRO România

După 
desemnarea 

prezidenţiabilului, 
vom putea organiza 

alegeri pentru 
constituirea 

structurilor locale!

A fost semnat 
contractul de 
finanţare al 

La sediul Prefecturii, 
marţea trecută, în 
prezenţa...

portului turistic 
de agrement!

L. State: Ne 
interesează să 

guvernăm doar în 
folosul cetăţenilor
Vicepreşedintele ALDE 
Călăraşi, Laurenţiu State, a 
declarat pentru 
www.arenamedia.ro că 
partidul pe...

R. Paţurcă: Sunt măsuri care vor 
aduce bani la bugetul de stat și care 

vor responsabiliza firmele și 
persoanele fizice cu privire la plata 

datoriilor către bugetul de stat
Executivul a aprobat un act normativ pentru un mecanism 
de restructurare financiară, a declarat ministrul Finanţelor, 
Eugen Teodorovici, la finalul şedinţei de...

n 

Constantin Corbu: 
Grădiştea

Nu       
sunt incompatibil. Şi această 

făcătură a picat!
Primarul comunei Grădiştea, Constantin Corbu, a 
câştigat până la urmă procesul cu Agenţia Naţională 
de Integritate care a constatat pe 16 ianuarie 2017, 
potrivit unui comunicat că ...

Alin Ceacărescu, noul 
preşedinte al filialei Călăraşi a 
Asociaţiei Partida Romilor PRO 

Europa!
Filiala municipală Călăraşi a Asociaţiei Partida Romilor 
PRO Europa are de mai bine de două săptămâni un nou 
preşedinte. Potrivit Deciziei 544 / 29 iulie...

n Olteniţa

Petre Ţone: 
În al doilea 
semestru trebuie 
să apară 
rezultatele 
muncii noastre 
din prima 
jumătate a anului
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