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n PSD Călăraşi

Roxana Paţurcă: 
Partidul s-a întărit, 

suntem mai uniţi 
ca niciodată!

Documentul care 
spune totul 

despre 
managementul lui 

!
Directorul general al SC 
Ecoaqua SA, Cezar Neagu, 
bine priponit...

Cezar Neagu

Intrare gratuită 

D. Dincă:

pentru copii la 
România -
Norvegia. 

 Iniţiativa 
Federaţiei este 

foarte bună!

n 

Consiliul Judeţean
Călăraşi

 
figurează pe lista 

proiectelor 
aprobate spre 

finanţare prin FDI
Primele 116 proiecte 
finanţate prin...

L. State: ALDE nu va intra la 
guvernare alături de PNL

Prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, a declarat, 
duminică, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că 
nu vede PNL stând umăr la umăr, într-un viitor 
guvern, alături de cei din ALDE sau Pro România.    
”Eu am spus clar că nu văd PNL stând la masa 
guvernamentală, într-un eventual...

n 

Împrumuturile bancare
Călăraşi

, 
pasiunea primarilor PNL!

Din 2014 şi până în prezent, Primăria municipiului Călăraşi 
a fost condusă de 2 „somităţi” liberale. E vorba, succesiv, 
de Nicolae Dragu (2004 – 2010), după care acesta a ales să 
„se transfere” la UNPR iar din 2012, Dan Drăgulin, cu 
precizarea că şi acesta a optat pentru acelaşi...

n 

de ucis
PNL Călăraşi

Greu !
Şi ultima tentativă de înlăturare a lui Vasile Iliuţă din 
partid şi-a dat obştescul sfârşit. Tandemul Drăgulin – 
Filipescu, cu o brumă de susţinere de la Centru a apelat 
de data asta la o variantă inedită. În schimbul unui noian 
de promisiuni, „l-ar fi încurajat” pe consilierul judeţean, 
Vasile Nedelcu, să iniţieze un „război” pe faţă cu Iliuţă în 
şedinţele de plen ale Consiliului Judeţean...
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