V. Iliuţă, mesaj
tranşant: Soluţia
este schimbarea
primarului!

Au început lucrările
de reconstrucţie a
Pieţei Mari

Cr. Sefer: Pentru
Orban, relansarea
economică a ţării
înseamnă să dea cu
zarul. Românilor le
pică doar
austeritatea

Săptămâna trecută, a fost
trasat planul de săpătură,
stabilindu-se cota zero a
investiţiei, iar acum se
lucrează la săpătura
fundaţiei.
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Preşedintele Consiliului
Judeţean, Vasile Iliuţă, a
criticat în termeni duri
conducerea Primăriei
Călăraşi despre...(pagina 3)
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S. Vrăjitoru: Nu există
pensionari „mai speciali”
decât ceilalţi. Această lege
elimină nişte discrepanţe!

Borcea, localitate asfaltată
în proporţie de 100%.
Aniel Nedelcu Paţurcă:
Obiectiv atins!
Borcea, comună cu o populaţie estimată
la circa 8 mii de locuitori, a cunoscut în
ultimii 8 ani ample transformări,
susţinute de investiţii...
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Plenul Camerei Deputaţilor a dat,
miercuri, vot favorabil...
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Cum va arăta „configuraţia”
viitorului Consiliu Judeţean
La viitoarele alegeri locale, programate
cel mai probabil spre finalul lunii
septembrie, formaţiunile politice care
tânjesc să intre în Consiliul Judeţean ar
trebui să obţină cel puţin 8.700 de voturi
care le-ar aduce, din start... (pagina 8)

Gabriel Rădulescu:

Cu siguranţă, o să fiu un primar al
vremurilor pe care le trăim, un primar
al digitalizării şi eficientizării activităţii

R. Meseşeanu: PRO
România, nici la Călăraşi,
nici în altă parte, nu va fi
“remorca” PSD-ului
Coordonatorul judeţean al PRO România
Călăraşi, Răzvan Meseşean a salutat
declaraţia preşedintelui partidului Victor
Ponta care a precizat...
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M. Dulce: În ceea ce-l
priveşte pe Drăgulin, 2016-2020
este un mandat al neputinţei şi
al scuzelor!
Liderul consilierilor locali PSD, Marius Dulce a realizat
un scurt „bilanţ” al administraţiei liberale din
mandatul 2016 – 2020 pe care l-a caracterizat ca fiind
unul al neputinţei şi al scuzelor.
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R. Paţurcă: Cu siguranţă,
priveliştea de la balconul palatului
Cotroceni diferă mult de realitatea
pe care o vedem cu toţii
Senatoarea, Roxana Paţurcă, preşedinte executiv al PSD
Călăraşi subliniază prin intermediul unui mesaj postat
astăzi pe pagina personală de Facebook că situaţia
economică a ţării a ajuns într-un punct...
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Olteniţa

P. Ţone: Deocamdată, controlând
la sânge toate cheltuielile de
funcţionare, ne menţinem pe linia
de plutire
Primarul Olteniţei, Petre Ţone susţine că fondurile de care
dispune Primăria încep să devină o problemă subliniind că
din cauza pandemiei cotele din impozitul pe... (pagina 6)

