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„Fondul școlii” și „fondul clasei”, ilegale dar bine împământenite

Educația
gratuită

costă 100
de lei la
Liceul

Teoretic
„Traian”!

Social-media constănțeană a
luat foc duminică seară.
Părinți, elevi, profesori,
cetățeni obișnuiți dezbat,
pentru a câta oară, problema
fondului școlii solicitat în
mod ilegal. Un demers cu
privire la care profesorii se
fac că nu exită. Un demers la
care cei care nu participă
sunt trecuți pe liste negre și
făcuți de rușine în fel și chip.
Un demers care adună sume
foarte mari cu te-miri-ce
destinații. Un demers
împotriva căruia se revoltă
înșiși elevii! Comunicatul de
presă remis redacției de
către Asociația Elevilor din
Constanța explică totul și nu
mai are nevoie de vreun
comentariu. Îl redăm integral
în pagina 5.

Atenție, șoferi!

Strada Mihai Viteazul
din Constanța 

intră în reabilitare

14 - 20 octombrie 2019

Săptămâna
prevenirii

traficului de
persoane

În turismul intern

Muntele vs. litoral,
pensiuni 

vs. hoteluri. Cine
câștigă lupta
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Salvarea PSD
din moarte

clinică

EDITORIAL

Sorin Roșca
Stănescu
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La Constanța

Primarul, Decebal
Făgădău, a declarat luni, la
încheierea ședinței
Consiliului Local Municipal
Constanța, că potrivit

proiectului de hotărâre cu
privire la stabilirea prețului
local pentru populație al
energiei termice furnizate
în SACET de către RADET
Constanța, pentru perioada

1 noiembrie 2019 - 30
aprilie 2020, votat de
consilierii locali,
constănțenii vor plăti în
continuare 250 de lei

pentru
gigacalorie.
”Prețul este
pentru toți
consumatorii
și așa trebuie
să fie. Așa cum
am promis
anul trecut,
menținem
prețul
gigacaloriei la
250 de lei. M-

am întristat să văd că cei
de la PnL au un punct de
vedere ciudat în privința
celor care nu sunt capabili
să plătească”, a spus edilul
Constanței.
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Câte zile de căldură mai urmează? Când
apar ploile? Când vine frigul? Care va fi
regimul termic? Răspunsurile la aceste
întrebări se găsesc în PAginA 8.

Amenzi
pentru

nerespectare
a curățeniei
în Constanța
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Marți seară, de la ora 21.45, la București

România - Norvegia,
meciul cu peste
30.000 de copii 

în tribune
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Prețul gigacaloriei
rămâne neschimbat

Primarul
Decebal
Făgădău: „Așa
cum am promis
anul trecut,
menținem prețul
gigacaloriei la
250 de lei“
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