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Ministrul Dezvoltării, Daniel Suciu, la Constanța:

Contestația care a anulat începerea
lucrărilor de refacere a cazinoului, 

„o cronologie a nesimțirii“

După ce vântul renovării
Cazinoului suflase în pânzele
constănțenilor luni, iar ministrul
Dezvoltării își anunțase sosirea
la Constanța pentru semnarea
contractului, marți, venirea
acestuia a fost doar pentru a
participa, alături de primarul
municipiului, la o conferință de
presă, ținută chiar în interiorul
edificiului, pe tema amânării
reabilitării acestuia, cauzată de
depunerea unei contestații de
ultim moment. Primarul Decebal
Făgădău a afirmat că, în opinia
sa, firma contestatoare se opune
reabilitării monumentului istoric
cu re-credință, pur şi simplu de
dragul de a se opune. La rândul
său, ministrul Dezvoltării,
vicepremierul daniel Suciu, a
fost mai tranșant, numind
procesul privind contestarea
licitației pentru Cazino drept “o
cronologie a nesimțirii”. Ce
șanse mai are Cazinoul nostru?
Răspunsul, în pagina 3.
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Începând din noaptea de marți spre
miercuri și până vineri, pe bd. Tomis,
tronsonul cuprins între str. Tulcei și bd.
Aurel Vlaicu, se va lucra pentru
reabilitarea carosabilului. Primăria
Constanța, prin SC Confort Urban, va
freza carosabilul în vederea asfaltării.
Lucrările se vor derula în perioada
nopții, între orele 19:00 - 05:00, pentru a
nu fi îngreunat traficul rutier în timpul
zilei, iar în tot acest interval orar, traficul

va fi restricționat alternativ pe câte o
bandă pe sens. Constănțenii care
locuiesc sau tranzitează zona respectivă
sunt rugați să NU își parcheze
autoturismele pe trotuar sau pe
carosabil. „Participanţii la trafic sunt
rugați să respecte regulile de circulaţie şi
semnificaţia mijloacelor de semnalizare
rutieră și să manifeste atenţie sporită în
zona în care se efectuează lucrări“,
transmit reprezentanții Primăriei.

Miercuri, de la 12.30,
Simona Halep va disputa a

doua partidă în Grupa Violet
de la Turneul Campioanelor,
urmând să o întâlnească pe

Elina Svitolina,
învingătoarea de anul

trecut. Halep a început cu
dreptul turneul de la

Shenzhen, câştigând duelul
cu Bianca Andreescu, scor
3-6, 7-6 (8/6), 6-3, la capătul

unei confruntări în care a
salvat o minge de meci.
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