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N. Rîjnoveanu
Roseţi

, 
„primar de 
încredere”

Primarul comunei Roseţi, 
Nicolae Rîjnoveanu a primit 
recent şi Certificatul de 
„Primar de încredere” pentru 
reputaţia...

CLSU recomandă 
călărăşenilor să 
poarte 

 
deschise

Comitetul Local pentru 
Situaţii de...

măşti de 
protecţie şi în 

spaţiile publice

Inamici în PSD, 
prieteni în PNL?

Undeva la începutul 
săptămânii trecute, Iulian 
Iacomi a demisionat din 
funcţia de preşedinte al 
organizaţiei judeţene PSD 
Călăraşi. Foarte probabil, 
dacă am da...

S-a semnat contractul de 
execuţie lucrări pentru 

proiectul ”
”

Primăria Municipiului Călăraşi a semnat 
miercuri, 29 iulie 2020...

Înfiinţare creşă în 
municipiul Călăraşi

PNL-ul şi sateliţii săi!
Liberalii nu concep decât victoria la 
scrutinul din 27 septembrie. Asta 
înseamnă să pună mâna pe preşedinţia 
Consiliului Judeţean, pe un număr cât 
mai mare de mandate de aleşi judeţeni 
şi de primari de UAT-uri. Dacă se poate, 
să obţină, măcar, aceleaşi rezultate din 
2016!

S. Vrăjitoru: În guvernarea 
PNL, un angajat din cinci a 

ajuns şomer!
“În guvernarea PNL, un angajat din cinci 
a ajuns şomer! Însă Puterea liberală şi-a 
pierdut uzul raţiunii, negând propriile 
evidenţe ca să acopere dezastrul.” e de 
părere deputatul...

AEP a anunţat 
. 

Candidaturile se depun 
până pe 18 august

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) 
informează că în data de 29 iulie 2020 
începe perioada electorală aferentă 
alegerilor pentru autorităţile...

calendarul 
alegerilor locale

R. Paţurcă: Guvernul PNL a scăpat total 
situaţia de sub control, atât din punct 

de vedere epidemiologic, cât şi din 
punct de vedere economic 

Senatoarea PSD, Roxana Paţurcă, susţine prin 
intermediul unei Declaraţii Politice că Orban&Co au 
scăpat total situaţia de sub control adăugând că 
România are nevoie de un Guvern nou, competent, care 
să pună în practică relansarea economiei...

V. Iliuţă: Indiferent în ce echipă 
politică am activat, întotdeauna 

am fost un lider care a dus 
partidul la câştig

Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă vorbeşte despre 
bătălia politică din 27 septembrie, susţinând că 
pentru PNL Călăraşi a venit momentul să intre în 
opoziţie după 16 ani de domnie locală. 

Sefer, mesaj pentru liberali: Lăsaţi 
aberaţiile şi dublaţi alocaţiile!

Deputatul PSD de Călăraşi, Cristian Sefer susţine că după 
motivarea Curţii Constituţionale, preşedintele Klaus 
Iohannis trebuie să promulge dublarea alocaţiilor! Iar 
ministrul de finanţe, Florin Cîţu să le plătească, nu doar să 
facă împrumuturi enorme pe spinarea generaţiilor viitoare! 
“Dacă tot le vorbesc românilor despre respectul legii, să 
înceapă prin a respecta ei înşişi legile...

Ion Niţulică: 
Am fost o comună bogată şi 
sper să devenim şi o comună 
modernă, europeană
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