
Primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău a
participat la o întâlnire de lucru cu înașți reprezentanți
ai Băncii Mondiale, tema centrală a discuțiilor vizând
acordul de servicii de asistenţă tehnică pe baza căruia

municipalitatea pune
în aplicare bunele
practici internaţionale
în domeniul dezvoltării
urbane. Administrația
constănțeană a
semnat, în 2017, cu
Banca Mondială, un
acord de asistență
tehnică pe o perioadă
de trei ani, al cărei
obiectiv declarat este
transformarea
municipiului într-o
destinaţie mai
atractivă, mai
competitivă şi mai
„smart“ pentru
investitori şi locuitori.

Constanța este primul oraș  din lume care a încheiat un
acord de asistență tehnică, lucrând direct cu Banca
Mondială pe trei piloni principali. Îi enumeră primarul
Făgădău în pagina 2.
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Motivare

CCR arată că Iohannis a
încălcat repetat Constituția

Preşedintele României avea
şi are obligaţia
constituţională şi legală să
emită cele două decrete de
revocare la propunerea
prim-ministrului, precizează
Curtea Constituţională în
motivarea deciziei prin care
a constatat existenţa unui
conflict juridic între Guvern
şi şeful statului. Pe 18
septembrie, CCR a stabilit
că există conflict juridic de
natură constituţională între
Guvern şi preşedintele
Klaus Iohannis pe tema
refuzului şefului statului de
revocare din funcţie a unor
miniştri şi de desemnare a
interimarilor. Ieri, CCR a
făcut publică motivarea
deciziei. Toate concluziile
trase de Curte în defavoarea
președintelui Iohannis sunt
în pagina 4.

Scurt circ în Parlament

Citirea moţiunii,
reprogramată

pentru joi. Când se
va vota

ANAF atenționează
aupra unor emailuri
false transmise în
numele instituției

Curtea Constituțională:

Legea pentru
alegerea

președintelui are
imperfecțiuni
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Jocuri bizare
pe axa
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În cadrul acordului de asistenţă tehnică în domeniul dezvoltării urbane
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Întâlnire a primarului Făgădău 
cu reprezentanți ai Băncii Mondiale

CCR: Curtea constată că preşedintele României a încălcat dispoziţiile constituţionale, refuzând să dea curs
propunerii de revocare formulate de premier, faţă de care preşedintele nu are un drept de opţiune sau apreciere
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La sfârşitul acestei săptămâni

CS Medgidia va
debuta în Divizia

A1 la volei
feminin
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