n
Călăraşi

n
Centrul Judeţean de
Cultură şi Creaţie Călăraşi

Primăria şi
operatorul de
salubrizare REBU SA
vor demara un nou
program pilot, de
încurajare a reciclării
în rândul populaţiei

n
Dunărea Călăraşi

Cr. Pustai: Cred că
s-ar putea relua
campionatul,
undeva, la 1 mai

Stagiunea de
Teatru 2020
Centrul Judeţean de Cultură
şi Creaţie Călăraşi, instituţie
finanţată de Consiliul
Judeţean Călăraşi, „a
creionat” deja... (pagina 8)
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Pandemia de coronavirus
face ravagii în lume
conducând şi... (pagina 11)
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Cristian Sefer: PSD
propune Guvernului un set
de măsuri sociale şi
economice pentru limitarea
efectelor Coronavirus

Liberalii, tentativă eşuată de
excludere a lui Iliuţă din
Consiliul Judeţean!
Liberalii au întreprins marţi o primă
încercare de excludere a preşedintelui
Vasile Iliuţă din Consiliul Judeţean,
propunând suplimentarea ordinii de zi a
şedinţei extraordinare...
(pagina 3)
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R. Meseşeanu: Voi accepta
să stau la masa cu oricine,
să discut orice, oricât timp
ar dura, dar nu vânzându-mi
sufletul!
În ultima perioadă, liderul judeţean al
PRO România Călăraşi, Răzvan
Meseşeanu, a declarat...
(pagina 7)

Marius Dulce:

Trebuie să facem lucrări de
calitate, la preţul corect!

Roxana Paţurcă, despre trecerea unor
primari PNL în PSD: E un act de curaj!
Senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte executiv al PSD Călăraşi a
apreciat gestul unor primari PNL de a-şi reînnoi mandatul sub sigla PSD,
la localele din vară subliniind că trecerea acestora în tabăra social –
democraţilor reprezintă în primul rând un act de mare curaj. (pagina 4)

Vrăjitoru: Dacă nu se vor lua
măsuri pentru sprijinirea
mediului de afaceri, ne vom
trezi într-o situaţie fără
precedent!
În contextul epidemiei determinată de
răspândirea coronavirului SARS – CoV -2,
economia ţării şi nu numai... (pagina 4)

