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Independenþa SA!
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Cristian Sefer: 
Guvernul 

recunoaşte că şi-a 
angajat 

răspunderea în 
Parlament pe un 
buget falsificat

n 

Şenilate 
CJ Călăraşi

pentru 
situaţiile de urgenţă

Consiliul Judeţean Călăraşi, în 
calitate de partener lider, 
implementează, în parteneriat 
cu Municipalitatea Pavlikeni, 
Regiunea Veliko-Tarnovo din 
Bulgaria şi cu...

Sistem inteligent 
de management 

al traficului în 
municipiul 

Călăraşi, finanţat 
prin Regio

Luni, 23 decembrie, Liviu 
Gabriel... 

n 

I. Iacomi:
PSD Călăraşi

 Până pe 15 
februarie trebuie să 

înaintăm lista cu candidaţii
Iulian Iacomi a declarat duminică, 
imediat după conferinţa judeţeană în 
cadrul căreia au fost desemnaţi delegaţii 
PSD Călăraşi pentru...

S. Vrăjitoru: PNL încearcă 
doar să manipuleze opinia 

publică
Guvernul a adoptat în prima şedinţă din 
acest an, un act normativ care a 
modificat prevederile OUG 114/2018, şi 
anume o serie de măsuri pe care le-a 
considerat necesare pentru...

Ecoaqua, în criză. Cezar 
Neagu a solicitat 

 cu 20,95%!
SC Ecoaqua SA Călăraşi traversează 
momente extrem de dificile iar dacă nu 
se iau măsuri ferme, inclusiv...

creşterea 
preţului la apă

n 

V. Diaconu:
CJCC Călăraşi

 Cred că am 
reuşit să oferim acces la 
evenimente culturale de 

calitate tuturor categoriilor 
de vârstă şi să răspundem 
cât mai multor preferinţe
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Petre Ţone: 
Nu ne vom lăsa îngenuncheaţi doar 
pentru că această conducere efemeră a 
ţării şi-a pus în cap să distrugă PSD-ul!

n Olteniţa

Roxana Paţurcă: Principiul primordial de la 
care am pornit construcţia politică a 
organizaţiei judeţene a fost unitatea

Senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte executiv al PSD Călăraşi a 
declarat duminică în plenul conferinţei de desemnare...
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