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V. Iliuţă: 
Consiliul Judeţean Călăraşi

Fundaţia nu are 
niciun drept de proprietate 

asupra terenului!
Cetăţenii care şi-au construit locuinţe în Parcul 
Dumbrava ar trebui să aibă motive de îngrijorare. 
Terenul nu este al Fundaţiei de Tineret, a declarat 
preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă care...
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Restaurarea monumentului 
istoric  a fost 

finalizată
Primăria Municipiului Călăraşi, în calitate de 
beneficiar, a finalizat implementarea proiectului cu 
titlul “DEZVOLTAREA  PATRIMONIULUI CULTURAL 
PRIN RESTAURAREA MONUMENTULUI...

Poşta Veche

M. Dulce: Nu stăm degeaba. 
Încercăm să fim în asentimentul 

cetăţenilor şi ce am promis să 
fie vizibil

Investiţiile privind reabilitarea infrastructurii stradale şi 
pietonale, pregătirea proiectelor cu finanţare europeană, 
modernizarea parcurilor existente şi crearea...

n Primăria Ștefan Vodă

Ionel Zardova: 
Am pregătit un plan de măsuri de 
dezvoltare care să reflecte cât mai 
fidel opțiunile și nevoile cetățenilor 

D. Coarnă: Caracatiţa 
corupţiei se extinde! Relaţii 
suspecte între capii poliţiei 
şi clanurile interlope. MAI 

închide ochii când vine 
vorba de probleme grave la 

vârful sistemului!

n 

C. Bîrcă:
PSD Călărași

 Suntem campioni  
la producerea, importul şi 

gestionarea deşeurilor! 
Până când?

Deputatul PSD de Călărași, Constantin 
Bîrcă, a susținut în plenul...

I. Samoilă: Se pare însă că  
dl prefect a luat la ţintă 

Consiliul Judeţean
Relaţiile dintre Consiliul Judeţean și 
Instituţia Prefectului au devenit extrem 
de tensionate, odată cu instalarea în 
funcţia de prefect a lui Valentin Barbu, 
candidatul susţinut de PNL...

n 

N. Cionoiu: 
PSD Călăraşi

Toţi preşedinţii 
de consilii judeţene şi 

primarii vor sta la mâna 
celor doi care au transformat 
România în câmpul de luptă 

al PNL şi USR PLUS!

E. Grama: În cazul 
în care ar exista o 

posibilitate de 
punere în 

legalitate a acestei 
zone, cu siguranţă 

o vom face

PSD a stabilit

 din 27 
iunie în localităţile 
Frumuşani şi Cuza 

Vodă
PSD Călăraşi a stabilit 
candidaţii care...

 
candidaţii pentru 

“parţialele”

n 

50 
de milioane

CJ Călăraşi

Ce obiective vor fi 
finanţate din 

împrumutul de 
 de lei

Hotărârea CJ nr. 19 / 
24.02.2021 privind 
contractarea...
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