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AgroInfo 

SA 
Agrozootehnica 

Independenþa SA!

- ªtirile din agriculturã vã 
sunt oferite zilnic pe 
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Iulian 
Iacomi: 
Oraşul e 
un şantier!

n Lehliu Gară

Iulian Iacomi şi-a legat demult numele cu oraşul Lehliu Gară. După 8 ani petrecuţi la cârma 
Primăriei localităţii vecine, Dor Mărunt (2000-2008), Iacomi devine edil al localităţii ridicată la 
rang de oraş pe 18 aprilie 1989, în urma localelor din 2008, funcţie pe care o ocupă şi în prezent.
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Sorin Vrăjitoru: 
Guvernul Orban 

se afundă-n  
propriile prostii şi 

oamenii suferă
Vicepreşedintele PSD 
Călăraşi, deputatul Sorin 
Vrăjitoru...

Orban le-a pus    
gând rău 

“vânătorilor” de 
sinecuri!

Încă de săptămâna trecută s-a 
deschis taraba cu sinecuri la 
PNL Călăraşi. La tejghea, 
Filipescu şi...

Cristian Sefer: 
Guvernul 

ghilotină a 
început să toace!

Sub pretextul că nu se 
poate încadra în ţinta de 
deficit de 3%, premierul 
Ludovic Orban...

n 

R. Paţurcă
PSD

 a explicat motivele pentru 
care Klaus Iohannis n-ar trebui să 

mai fie votat pe 24 noiembrie
Senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte executiv al 
organizaţiei judeţene PSD Călăraşi a explicat în mod 
succint motivele pentru care Klaus Iohannis, candidatul 
susţinut de PNL, n-ar trebui să fie votat în turul 2 al 
alegerilor prezidenţiale, ce vor avea loc pe...
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