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Roxana Paţurcă: 
Românii trebuie 
să ştie ce măsuri 

de austeritate vor 
instaura liberalii 
în următoarele 

luni!

n 

modernizare a 
străzii Bucureşti

Călăraşi

S-a semnat 
contractul de 

finanţare 
europeană a 

proiectului de 

n 

R. Meseşeanu:
PRO România

 Până 
la finalul lunii 

februarie vom lansa 
şi candidaţii 

partidului pentru 
localele de anul viitor

n 

Vasile Iliuţă: 
CJ Călăraşi

Parcul auto    
de intervenţie a fost 

modernizat!
Preşedintele Consiliului Judeţean, 
Vasiule Iliuţă, a vorbit, luni...

n 

Căsuţa lui Moş 
Crăciun

Călăraşi

S-a deschis 
!

Conducerea Primăriei Călăraşi a anunţat 
vineri pe pagina oficială de Facebook a 
instituţiei deschiderea în Centrul 
oraşului, a Căsuţei lui Moş Crăciun. 
„Am pregătit, pentru acest...

n 

Marius Dulce: 
PSD Călăraşi

Cu    
siguranţă, mă înscriu în 

această competiţie!
Liderul organizaţiei municipale PSD 
Călăraşi, Marius Dulce a declarat că este 
interesat de o nouă candidatură pentru 
Primăria municipiului...

n 

Cr. Pustai: 
Dunărea Călăraşi

Trăgând o linie şi 
uitându-mă pe clasament, 

se putea mai bine
Dunărea Călăraşi a încheiat prima parte 
a sezonului 2019 – 2020 al ligii a 2-a 
incluzând aici turul dar şi primele două 
runde din retur pe locul 11...

n 

P. Ţone:
Olteniţa

 Mă bucur că tot ce 
mi-am propus prin lista de 

investiţii am realizat
Primarul municipiului Olteniţa, Petre Ţone a trecut în 
revistă obiectivele demarate şi finalizate în acest an 
susţinând că şi în 2020 investiţiile vor fi prioritatea 
mandatului său. 

n 

C. Corbu:
Grădiştea

 Aş dori să pregătesc 
viitorul cu oameni interesaţi de 

comună şi nu de ei
Primarul Constantin Corbu are gânduri mari pentru 
comuna pe care o administrează din 2012 încoace 
fără întrerupere. Obiectivul său major este 
transformarea comunei într-un centru...

n 

V. Lică:
Independenţa

 Important e să faci tot 
ce depinde de tine să aduci 

bunăstare în comună
Aflat la al doilea mandat de primar al comunei 
Independenţa, Lică Voicu a trecut în revistă nu doar 
obiectivele realizate cu precădere în acest an ci şi gama de 
probleme cu care se confruntă comunitatea...

Deschideți larg 
brațele și 

îmbrăţişarea 
voastră caldă, 
vorba bună și 

gândul curat să 
fie cel mai de 

preț cadou 
pentru cei dragi.

La Mulþi Ani 
cu bucurii!
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