
Resistematizare rutieră 
în zona Flămânda

RADET Constanța începe
furnizarea căldurii joi seară

Atenție, șoferi! Din luna noiembrie
se instituie sens unic pe strada

Petru Vulcan, dinspre strada
Poporului până la intersecția cu
strada Flămânda. Măsura a fost

luată de Primăria Constanța, prin
S.C. Confort Urban, pentru a nu se

forma ambuteiaje pe acest
tronson de drum și pentru
fluidizarea traficului rutier. 
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După zeci de ani de aşteptare, „era să fie“ reabilitat! 

Oribilă răsturnare de situație în
cazul Cazinoului din Constanța

Premierul Dăncilă a anunţat luni, în
ședința de Guvern, că de astăzi,
Cazinoul va avea garanţia că va fi
refăcut, subliniind că Executivul a
reuşit, în pofida a numeroase
contestaţii, să pregătească acest
proiect pentru a se asigura că
monumentul va fi reabilitat. “După zeci
de ani de aşteptare, mâine, unul dintre
simbolurile României, Cazinoul din
Constanţa, va avea garanţia că va fi
refăcut. Guvernul nostru a reuşit în
ciuda multor contestaţii, să
pregătească în detaliu proiectul astfel
încât să ne asigurăm că acest obiectiv-
simbol va fi reabilitat. În această
noapte, la ora 12.00, expiră şi ultimul
pas procedural pentru atribuirea
contractului de reabilitare.”, a declarat
Dăncilă. Ea i-a cerut vicepremierului
Suciu să vină la Constanţa pentru a se
asigura că acest contract pentru
reabilitarea Cazinoului va fi semnat. La
doar câteva ore însă după declarația
premierului, bucuria constănțenilor
urma să fie spulberată de anunțul care
i-a mai descumpănit și în alte ocazii - o
asociere de firme al cărei lider este
companiua Eldiclau SRL a contestat
din nou licitaţia pentru reabilitarea
Cazinoului din Constanţa. Apa
Sâmbetei este alimentată iar... Detalii,
în pagina 2.
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meteo pentru
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„Ca urmare a abuzurilor produse la
nivelul liceului“

AEC solicită demiterea
directorului Liceului

Teoretic „Traian”

Turneul Campioanelor 2019

Simona Halep a
câştigat meciul de
infarct cu Bianca

Andreescu
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„Având în vedere că prognoza
meteorologică pentru perioada
următoare indică o scădere accentuată
a temperaturilor exterioare, coroborat
cu faptul că, la sediul regiei se
înregistrază din ce în ce mai multe
solicitări de a porni furnizarea căldurii
pentru încălzirea locuințelor, creșelor,
grădinițelor ș.a., RADET informează că
în această perioadă desfășoară
activitățile de pregătire necesare, astfel

încât, joi, 31 noiembrie 2019, începând
cu ora 18:00, să asigure căldura
necesară consumatorilor racordați la
sistemul de termoficare aparținând
Consiliului Local Municipal Constanța.
„Vă rugăm să ne comunicați aa
Dispeceratul RADET  orice
disfuncționalitate apărută cu privire la
această operațiune, la numerele
0241.616.792 sau 0341.461.000.“, se
arată în informarea transmisă de regie.

Un alt camion frigorific cu imigranţi, depistat. Șoferii români, arestaţi!
Înainte de a urca pe feribot, cu destinația Marea Britanie

Doi şoferi români au fost arestaţi
preventiv în Franţa după ce în
camionul cu care se deplasau au
fost găsiţi opt imigranţi clandestini
afgani. Opt imigranţi afgani, patru

adulți, doi copii și doi sugari, au fost
găsiţi duminicădimineașă  într-un
camion frigorific, în portul Calais.
Vehiculul urma să urce la bordul
unui feribot cu destinaţia Marea

Britanie. Imigranţii erau în stare de
hipotermie uşoară şi au fost
transportaţi la spital. Cei doi şoferi
români ai camionului au fost arestaţi
preventiv sub acuzaţia de trafic de

persoane. Incidentul intervine după
ce 39 de imigranţi au fost găsiţi
morţi, sâptămâna trecută, la bordul
unui camion ajuns cu feribotul în
Marea Britanie.


