S. Vrăjitoru:
Sprijinul pentru
agricultorii
români, loviţi grav
de secetă, vine de
la parlamentari!

n
Primăria Călăraşi

Stadiul lucrărilor
efectuate pe strada
Griviţa
Strada Griviţa din municipiul
Călăraşi, una dintre
principalele artere de
circulaţie, se află într-un
proces de...
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Camera Deputaţilor a
votat miercuri... (pagina 4)
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R. Paţurcă: Românii, pe
ultimul loc în Europa la
susţinerea economiei
naţionale!

M. Dulce: Din păcate, nici
până acum n-am primit
vreun răspuns din partea
Executivului Primăriei
Călăraşi

Potrivit datelor furnizate de Fondul
Monetar Internaţional (FMI)...

Nici după două luni de zile, Executivul
Primăriei Călăraşi n-a reuşit... (pagina 5)
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CJ Călăraşi: Investiţiile
nu au fost oprite
Conducerea Consiliului Judeţean a
anunţat pe pagina oficială de Facebook
că nu a oprit investiţiile lucrându-se
intens în această perioadă pe nu mai
puţin de 5 Drumuri Judeţene.
„La Consiliul Judeţean Călăraşi
investiţiile nu au fost oprite. (pagina 3)

N. Gheorghescu:
Urăsc cuvântul ăsta „discriminare”.
Dacă cineva spune că-i „discriminare”
la Spanţov, eu am plecat!

Cr. Sefer: Economia este la
pământ, dar preşedintele
Iohannis spune că are
nevoie doar de
REVIGORARE! Nu de soluţii!
Deputatul, Cristian Sefer, vicepreşedinte
PSD Călăraşi a găsit şi o explicaţie pe
marginea „spectacolului...
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Independenţa

L. Voicu: Pandemia de coronavirus
ne-a afectat, sensibil, activitatea la
Primărie
Criza generată de coronavid a afectat vizibil
activitatea desfăşurată în cadrul Primăriei
Independenţa. Primarul, Lică Voicu, spune că
încasările au scăzut dramatic după 15 martie şi din
această perspectivă finalizarea...
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P. Ţone: Este o satisfacţie teribilă dar să
ştiţi că începe o perioadă extrem de
grea ca să implementăm acest proiect
La începutul săptămânii a fost semnat contractul de
finanţare al proiectului „Reabilitarea, Modernizarea şi
Echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Municipal
Olteniţa, proiect finanţat prin Programul Operaţional
Regional (POR) 2014 – 2020, Axa Prioritară 8, Prioritatea
de Investiţii 8.I.A, prin intermediul căruia... (pagina 6)
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Borcea

A. Nedelcu Paţurcă: Provocarea mea
majoră este introducerea de gaze
naturale în comună
Şi comuna Borcea a fost vizibil afectată de pandemia de
coronavirus. Primarul Aniel Nedelcu Paţurcă a susţinut că
în această perioadă au scăzut „vizibil” încasările la bugetul
local cu repercursiuni asupra finanţării proiectelor locale
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de infrastructură.

