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Sorin Vrăjitoru: 
Toate aceste 

proiecte pe care 
vi le-am enunţat 

au fost şi sunt 
pentru Călăraşi

R. Paţurcă: Faptele 
bune nu au chip dar 

aduc zâmbete de 
nepreţuit pe chipul 

celor care 
beneficiază de 
ajutorul nostru

Cr. Sefer: 80-85% 
dintre salariaţii ţării 

vor fi cuprinşi în 
această măsură şi 
vor avea câştiguri 
nete semnificativ 

mai mari!

Vasile Iliuţă: 
Am astăzi suportul majorităţii în Consiliul 
Judeţean şi toate promisiunile făcute în 
campania electorală vor deveni realitate

Marius Dulce: 
Din acest moment este bine 
să facem aşa cum am jurat!

n 

Ionel Zardova: 
Ştefan Vodă 

Vă garantez că de 
acum înainte se va conduce cu 

totul altfel această comună
Pe 27 septembrie s-a produs "minunea" la Ştefan Vodă. 
După 30 de ani de domnie, George Avram a pierdut 
alegerile în faţa lui Ionel Zardova. Candidatul susţinut de 
PSD a primit 668 de voturi (57,93%) în vreme ce rivalul 
său, susţinut de PNL, doar 485 de voturi...
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Aniel Nedelcu Paţurcă: 
Borcea

Le voi 
„răspunde” adversarilor noştri, în 

următorii 4 ani de mandat, prin fapte
Pe 27 septembrie, Borcea i-a mai dat un mandat de 
încredere lui Aniel Theodor Nedelcu Paţurcă. Primarul 
susţinut de PNL a câştigat într-o manieră entuziasmantă 
pentru a 3-a oară consecutiv competiţia pentru Primărie 
depăşindu-l la mare distanţă pe social...
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N. Rîjnoveanu: 
Roseţi

Pur şi simplu, am 
crezut că nu mai sunt în România, 

că nu mai există democraţie! 
Social-democratul, Nicolae Rîjnoveanu, a câştigat pe 
27 septembrie cel de-al 6-lea mandat de primar al 
localităţii Roseţi. A obţinut un procent „elocvent” de 
61,68%, primind „încrederea“ unui...
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