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E. Grama:

Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Dr. Pompei 
Samarian Călăraşi

 S-a semnat 
contractul privind 

realizarea obiectivului 
de investiţii 

“Construire Corp nou 
DS+P+5E în incinta 

”

Ce candidaţi 
propune PSD pentru 

Consiliul Local 
municipal Călăraşi

PSD Călăraşi a depus la Biroul 
Electoral de Circumscripţie 
municipal lista cu candidaţii 
pentru Consiliul...

M. Ciolacu: Aici s-a 
dorit o altă 
construcţie 

transpartinică
Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a 
comentat decizia de 
excludere din partid a 
senatoarei...

Cr. Sefer: Obsesia pentru 
putere a PNL afectează grav 

peste 800 de familii din 
Călăraşi

Deputatul PSD de Călăraşi, Cristian Sefer, 
a reacţionat după scandalul declanşat de 
amânarea la plată a salariilor celor 806 
angajaţi de la DGASPC...

L. Muşat: După atâţia, ani 
am din nou sentimentul că 

PSD va câştiga alegerile 
locale în judeţul Călăraşi

Liviu Muşat conduce de foarte mulţi ani 
Agenţia de Dezvoltare...

S. Vrăjitoru: 2020 este ANUL 
NEGRU AL EDUCAŢIEI!

Vicepreşedintele PSD Călăraşi, deputatul 
Sorin Vrăjitoru acuză Guvernul Orban că 
nu a pregătit noul an şcolar, în opinia sa 
sute de mii de copii fiind condamnaţi de 
guvernarea PNL la analfabetism. 
„Guvernul Orban le fură...

Marius Dulce: Au făcut în 
aşa fel încât să distrugă 

totul!
Marius Dulce, candidatul PSD pentru 
Primăria municipiului Călăraşi punctează 
o parte din concluziile “desprinse” din 
prima săptămână de campanie. În 
periplul său electoral, Dulce...
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Petre Ţone: Am reuşit să atrag 
foarte, foarte mulţi bani 

pentru municipiul nostru!
Petre Ţone, primarul municipiului Olteniţa din 2012 încoace, se 
pregăteşte de un nou examen în faţa alegătorilor. Obiectivele realizate 
până acum precum şi cele demarate îi conferă candidatului susţinut 
de PSD prima şansă în bătălia electorală din 27 septembrie. 

Nicolae Rîjnoveanu: 
Nimic nu am făcut în localitatea 
asta fără o consultare prealabilă 
a cetăţenilor


	Page 1

