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Iliuţă 
CJ Călăraşi

a semnat contractul de 
finanţare pentru construirea 

unui nou corp în incinta 
Spitalului de Psihiatrie Săpunari

Conducerea Consiliului Judeţean a anunţat marţi, 8 
octombrie pe pagina oficială de Facebook a instituţiei 
că a semnat contractul de finanţare...

n 

Lică Voicu:
Independenţa

 Consider că am  
făcut cât am putut şi pentru cât 

am primit finanţare!
Comuna Independenţa este condusă din 2012 de liberalul 
Lică Voicu. Lucrurile bune au început să prindă contur. 
Infrastructura stradală din satul Potcoava a devenit 
prioritatea primarului care a anunţat că...

n 

C. Corbu: 
Grădiştea

Avem în derulare 
proiecte care sunt realizate 

exclusiv în timpul 
administraţiei liberale

Primarul comunei Grădiştea, Constantin Corbu, a trecut 
în revistă pentru cititorii Arena Media...

Petre Ţone: 
Spitalul e proiectul meu de suflet şi 
mă voi bate pentru el cât voi fi primar

n 

Cr. Sefer: 
PSD Călăraşi

Sute de 
fermieri sunt deja parte 

a acestui proiect care 
stimulează consumul de 
produse româneşti din 

magazinele de 
proximitate

n 

S. Vrăjitoru: 
PSD Călăraşi

Mi-e 
greu să înţeleg cum 
s-ar putea creiona 
viitoarea formulă 

guvernamentală care 
să asigure o bună 

guvernare

n 

R. Paţurcă: 
PSD Călăraşi

Orice zi 
cu un posibil 

Guvern Iohannis 
înseamnă riscul 
implementării 

planului de 
austeritate
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