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Primăria Călăraşi

Sărbătoarea
Primăverii - ediţia
a VIII-a / 12
martie
Primăvara va fi sărbătorită
şi în acest an prin talentul
şi entuziasmul... (pagina 2)

Primăria Grădiştea
n

Între Caragiale şi
stagiunea
călărăşeană
permanentă

Lista de investiţii,
propusă pentru
2020
Consilierii locali au
aprobat la mijlocul lunii
bugetul propriu al
comunei Grădiştea
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precum şi...

Chiar în plenul şedinţei
Consiliului Judeţean,
desfăşurată joia trecută,
managerul...
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S. Vrăjitoru: Liberalii vor
anticipate ca să obţină votul
cetăţenilor înainte de a veni
austeritatea. Anticipate
înseamnă austeritate!

Meseşeanu, despre ultimele
mutări pe piaţa politică: E
greu de explicat când faci
mişcări atât de bruşte
Coordonatorul judeţean PRO România
Călăraşi, Răzvan Meseşeanu „a
comentat” pentru...
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Roxana Paţurcă: La
iniţiativa şi cu sprijinul
masiv al PSD, valoarea
tichetelor de masă creşte cu
33%, de la 15 la 20 de lei
Camera Deputaţilor, în calitate de for
decizional, a adoptat proiectul de lege
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care prevede majorarea...

Vasile Iliuţă:

Cred că este timpul ca toată
lumea să ştie ce se întâmplă în
lumea politică de la Călăraşi

Cr. Sefer, despre acuzaţia de
„Blat” pentru anticipate:
Este cea mai mare aberaţie!
Social – democraţii resping cu fermitate
acuzaţia de blat pentru anticipate cu
PNL. „Este cea mai mare aberaţie!”
susţine pentru www.arenamedia.ro
vicepreşedintele PSD...
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Liga a 2-a / Et.22: Petrolul Ploieşti – Dunărea 2-0!

Debut cu stângul în 2020!
Dunărea şi-a dorit mult să debuteze cu dreptul în
2020 deşi ştia prea bine că Petrolul, adversara sa din
runda a 22-a, nu-i o echipă de pluton. Dimpotrivă,
„lupii galbeni”, sub comanda unui alt tehnician, Costel
Enache, sunt decişi să facă un mini – retur de
excepoţie care să-i ducă măcar pe locul 3, accesibil
pentru barajul de promovare.
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Olteniţa
n

n
Independenţa

P. Ţone: Bugetul este insuficient
dar n-am de gând să mă plâng!

Lică Voicu: Anul acesta vrem să
terminăm ce-am început!

Bugetul municipiului Olteniţa pe 2020, a trecut şi de
votul consilierilor locali. Primarul Ţone susţine că este
insuficient însă asta nu-l dezarmează. E convins că şi în
acest an va găsi soluţii pentru ca investiţiile propuse să
prindă contur. În altă ordine de idei, Ţone anunţă că pe
10 aprilie va avea loc şi inaugurarea...
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Aflat la cel de-al doilea mandat, primarul comunei
Independenţa, Lică Voicu susţin că pentru acest an
obiectivul său major este finalizarea cât mai multor
obiective demarate. Lista de investiţii vizează reabilitarea şi
modenizarea infrastructurii şcolare, a celei stradale, a
căminelor culturale din Pocoava şi Vişinii.
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