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n
Primăria Călăraşi

V. Diaconu: Aşa
cum bănuiam,
primăria a refuzat
accesul
călărăşenilor la
actul de cultură

Sefer: PNL a dus
economia la terapie
intensivă şi nivelul
de trai al românilor
în carantină

Stadiul proiectelor
cu finanţare
europeană
În domeniul fondurilor
europene nerambursabile,
Primăria Municipiului Călăraşi
are în prezent semnate 21 de
contracte de...
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Ultimele date publicate de
Institutul Naţional de
Statistică...
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Marius Dulce: Proiectele
de canalizare din
Măgureni şi Locomotivei
riscă să fie tărăgănate din
cauza slabei finanţări

Ţone: Nu pot să fiu canalie
aşa cum e el. Sper ca
oamenii să analizeze ce am
făcut eu şi ce a făcut el
Social – democratul, Petre Ţone, susţine
că actualul preşedinte al Consiliului
Judeţean, Vasile Iliuţă...
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Roxana Paţurcă: PSD a
eliminat în Parlament
abuzurile menţionate de
liberali în Legea carantinei
Senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte
executiv al PSD Călăraşi susţine prin
intermediul unei postări pe pagina de
Facebook a organizaţiei...
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Jan Apostol:

Sper să aduc o rază de speranţă
celor care vor să scape de dictatura
ce s-a instaurat la nivel de localitate

Sorin Vrăjitoru: Guvernul a
depăşit pragul de 100 de
miliarde de lei împrumutaţi,
în numai 8 luni de
guvernare!
Guvernul PNL, condus de Ludovic Orban,
a depăşit ieri pragul de 100 de miliarde
de lei împrumutaţi, în numai...(pagina 4)

V. Iliuţă: Acea persoană,
puternic contestată, a rămas cu
dorinţa de schimbare
Vasile Iliuţă a subliniat pentru www.arenamedia.ro că
în primii 2 ani de mandat activitatea sa a fost sensibil
„obstrucţionată” de o serie de funcţionari cu funcţii
de conducere, rămaşi loiali predecesorului său,
Răducu Filipescu care a încercat astfel... (pagina 3)

Roseţi
n

n
Independenţa

N. Rîjnoveanu: Nu m-aşteptam din
partea lui să procedeze astfel. Va
primi un răspuns pe măsură din
partea cetăţenilor comunei Roseţi

G. Rădulescu: Îmi iau promisiunea în faţa
tututor că voi aloca o sumă reprezentând
25 % din bugetul de investiţii noţiunii de
bugetare participativă

Nicolae Rîjnoveanu este primarul localităţii Roseţi care a
cunoscut o transformare radicală în cele 5 mandate ale
sale.
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Candidatul PSD pentru Primăria comunei Independenţa,
Gabriel Rădulescu a vorbit despre problemele dar şi
priorităţile de dezvoltare ale comunităţii precizând că în
cazul în care va câştiga competiţia din...
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