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Atenție, șoferi! Ce lucrări se
desfășoară în octombrie

Primăria Constanța continuă reabilitarea
trotuarelor pe str. Mircea cel Bătrân, zona
Inspectoratului pentru Situații de Urgență
”Dobrogea” al județului Constanța, pe str.
Mihai Viteazu, între str. Traian și bd.
Ferdinand, pe str. Unirii, între str. Ion Rațiu și
str. Zorelelor, pe bd. Mamaia, între str. I.G.
Duca și str. Mihai Viteazu și în spațiul aferent
Școlii Gimnaziale Nr. 29 „Mihai Viteazu”. De
asemenea, se va interveni asupra
carosabilului pe str. Mihai Viteazu, tronsonul
delimitat de str. Traian și bd. Ferdinand, pe
rampele de acces către Pasajul Cumpenei, pe
bd. Tomis, între str. Tulcei și bd. Aurel Vlaicu și
pe str. Unirii, între str. Ion Rațiu și str.
Războieni. În ce privește proiectele de
investiții, echipele administratorului drumului
public vor acționa pe străzile Alexandru
Bogza, Prelungirea Eduard Caudella și
Dumitru Kiriac. Și în această lună, se vor
amenaja noi parcări de pe str. Mugurului, în
spatele blocului 22, pe str. Arcului, zona bl. I și
pe str. Bogdan Petriceicu Hașdeu, în zona bl.
L7. În zona trecerilor de pietoni și pe str.
Soveja, între str. Baba Novac și bd. Tomis, se
vor trasa marcaje rutiere iar pe bd. A. Vlaicu,
între str. Caraiman și pasajul rutier de la
IPMC, se vor dezafecta cablurile neetichetate.

Modalități de plată a taxelor 
și impozitelor locale

Venind în întâmpinarea nevoilor
contribuabililor, Serviciul Public de Impozite şi
Taxe (SPIT) Constanţa a dezvoltat
următoarele modalităţi de plată pentru
achitarea taxelor şi impozitelor locale: 1. -
Online: pe site-ul www.spit-ct.ro, secţiunea
“Servicii online/Plata impozite”, integral sau în
5 rate prin programul BT; pe site-ul
www.ghiseul.ro, secţiunile “Plăteşte online
impozite şi taxe” şi “Plată fără autentificare”;
prin serviciul Internet Banking; prin ordin de
plată predefinit pe canal electronic, utilizând
Serviciul Internet Banking - Banca
Transilvania; prin Serviciul Direct Debit -
Banca Transilvania.2. - Prin intermediul
telefonului mobil: utilizând aplicaţia e-Tax
Mobile - SPIT; 3. - Prin ordin de plată:
beneficiar Primăria Municipiului Constanţa,
cod fiscal: 4785631; 4.  - Prin numerar (în
municipiul Constanţa): la staţiile OMV -
Petrom, în magazinele Inmedio prin serviciul
Westaco Express; la agenţiile băncii Garanti
Bank; la toate oficiile Poșta Română. 5. - Prin
numerar sau prin intermediul cardului bancar:
la orice agenţie fiscală SPIT, integral sau în 5
rate (BT, Garanti Bank).

Câștigătorii competiției dedicate
pensionarilor

Ziua Internațională a Persoanelor
Vârstnice a fost marcată la Constanța de
Primărie, prin Direcția Generală de Asistență
Socială, prin organizarea unei competiții de
table dedicate pensionarilor. Câștigătorii
primelor trei locuri au fost premiați pe 1
octombrie, de Ziua Internațională a
Persoanelor Vârstnice, de viceprimarul Costin
Răsăuțeanu, care le-a transmis seniorilor că îi
așteaptă și în anii următori. Locul I a fost
ocupat de Cimpoeru Tudor, locul II de Cadâr
Sebaidin, iar pe locul III s-a situat Dobrescu
Alexandru, toți trei cu mii de partide jucate și
multe premii în palmares. Concursul de table
dedicat pensionarilor este un eveniment cu
tradiție în rândul constănțenilor, prima ediție
fiind organizată în 2007.

Pe scurt.

Candidatul la prezidenţiale
Cătălin Ivan a afirmat,
marţi, că mandatul de

preşedinte al lui Klaus Iohannis ar
trebui analizat cu atenţie, în
perspectiva curselor pe care şeful
statului le face, privind arogant la
neputinţa României, din avionul privat
de lux închiriat din bani publici.

„Mandatul României spre
faliment. Iohannis priveşte rânjind din
avionul privat de lux dezintegrarea
statului român. (...) Cu România în
pragul colapsului, fără un Guvern
funcţional, cu cetăţenii lipsiţi de orice
apărare în faţa crimei organizate,
Klaus Iohannis priveşte arogant la
neputinţa unei ţări întregi de la
înălţimea curselor interne şi externe
pe care le efectuează cu avionul
privat de lux închiriat din bani publici.
Este imaginea de azi a unei Românii
rupte între un preşedinte cocoţat la
vârful statului pentru a-şi asigura o
viaţă de huzur şi o populaţie lăsată la
voia întâmplării. Un preşedinte
preocupat de instalarea -Guvernului
meu- şi mereu cu gândul la vacanţa la
Miami care să înceapă chiar din seara
turului al II-lea al alegerilor
prezidenţiale”, transmite Cătălin Ivan,
într-un comunicat remis presei marți.

El a adăugat că hotelurile şi
vacanţele exotice scumpe şi cursele
de lux cu avionul privat pe care Klaus
Iohannis le efectuează se află în
contrast cu nivelul crescut de sărăcie
din România.

„Cursele de lux cu avionul privat,
hotelurile şi vacanţele exotice
scumpe, opulenţa întreţinută cu bani
publici se află în contrast evident cu
un nivel crescut de sărăcie în care
trăieşte o prea mare parte din
populaţia României. Acesta este
Klaus Iohannis pe care tot mai mulţi
conaţionali îl văd în adevărata sa
splendoare. Dacă astăzi România
este un stat în pragul eşecului, atunci
Klaus Iohannis are partea sa
consistentă de vină în aceşti ultimi
cinci ani. Sperăm că nu vom trăi un
moment de amnezie colectivă la urne
şi vom înţelege că încă un mandat al
lui Iohannis ar putea fi lovitura de
graţie dată unei ţări tot mai slăbite

instituţional şi social, unei ţări
decimate de emigraţie şi de
infracţionalitate”, a mai transmis Ivan.

Candidatul la prezidenţiale al
partidului Alternativa pentru Demnitate
Naţională a afirmat că şeful statului
are un mandat falimentar şi refuză să
îşi asume responsabilitatea pentru
haosul din sistemul public.

„Asistăm la crime comise în piaţa
publică fără ca Poliţia să intervină, la
falimentul total al statului aşa cum a
fost el arătat în cazul Caracal. Toate
acestea se întâmplă în mandatul lui
Klaus Iohannis, un preşedinte care
refuză să îşi asume orice
responsabilitate pentru haosul în care
a ajuns întreg sistemul public
românesc. Iohannis pare amnezic cu
privire la ultimii cinci ani şi nimeni nu îi
cere cu adevărat socoteală pentru un
mandat falimentar. Acum, în buza
primului tur al prezidenţialelor,
Iohannis a devenit jucător, a căpătat
glas şi cere demisii, se bucură
copilăros la gândul că „o să scăpăm
de pesedişti“ şi le spune PNL-iştilor că
„vine guvernarea“. Seara, cere
demisia şefului DIICOT, acelaşi pe
care l-a numit fără să clipească în
funcţie la recomandarea lui Tudorel
Toader”, a subliniat Ivan.

Totodată, el susţine că Iohannis
nu se mai diferenţiază de Alexandru
Cumpănaşu, deoarece amândoi îşi

construiesc cariera pe tragedii.
„O carieră politică şi o imagine

publică nu pot fi construite pe tragedii
şi pe vieţi pierdute. Care mai este
diferenţa dintre Klaus Iohannis şi
Alexandru Cumpănaşu, atunci? De ce
simte nevoia să se amestece în acest
subiect, când în primele zile ale
tragediei s-a arătat inert şi incapabil
să ceară demisii în propria curte -
şefului STS, de pildă? În schimb, în
dispreţul Constituţiei, Klaus Iohannis a
lăsat dinadins un guvern nefuncţional,
astfel încât nici măcar CSAT-ul să nu
se poată întruni pentru orice motiv
care ţine de siguranţa naţională, în
lipsa unor miniştri pe portofolii-cheie.
Ceea ce nu este permis adversarilor
politici, îi este permis lui? (...)”, a mai
transmis Ivan.

Acesta îi reproşează şefului
statului că, deşi o acuză pe Viorica
Dăncilă că încalcă Constituţia, nici el
nu o respectă.

„O acuză pe Viorica Dăncilă că nu
respectă Constituţia atunci când nu se
prezintă în Parlament pentru
restructurarea Guvernului, dar nu
respectă el însuşi decizia CCR care i-
a cerut să semneze de îndată
revocările de miniştri şi propunerile de
miniştri interimari. Klaus Iohannis se
raportează la statul de drept şi la
deciziile CCR ca un pesedist?”, se
mai arată în comunicatul de presă.

„Priveşte arogant la neputinţa ţării din avionul de lux închiriat cu bani publici“

Mandatului lui Iohannis, văzut prin
ochii unui alt candidat la prezidențiale

Doi deputați au demisionat din PSD

Mircea Diaconu nu va avea reprezentanţi 
în secţiile de votare

Deputatul PSD Emanuel-Iuliu
Havrici a trecut la grupul PRO Europa, a
anunţat, marţi, liderul PRO România,
Victor Ponta. “Bun venit în echipa şi în
grupul PRO România colegului nostru
deputat de Suceava Emi Havrici. Trebuie
să reclădim social democraţia şi

România!”, a scris Ponta pe Facebook.
Totodată, un alt deputat - Mihăiţă Găină -
a informat Biroul permanent că a
demisionat din PSD şi nu va mai activa
în grupul parlamentar al social-
democraţilor, ci va fi parlamentar neafiliat.
O altă demisie cu greutate este cea a

consilierului judeţean Remus Lăpuşan,
lider al grupului de consilieri social-
democraţi din Consiliul Județean Cluj,
care a părăsit PSD, marţi, după 26 de ani
în partid, făcând apel la toţi cei care sunt
animaţi de valorile social-democrate să
intre în proiectul altei formaţiuni politice.

CCR a respins contestaţia ALDE
- Pro România împotriva deciziei
BEC care stabilea necesară calitatea
de partid parlamentar la momentul
completării birourilor electorale
pentru prezidenţiale. Astfel, alianţa

care îl susţine pe Mircea Diaconu nu
va putea avea reprezentanţi în
secţiile de vot. “Contestaţia formulată
de Alianţa Electorală «UN OM»
împotriva Deciziei nr.32/D din 27
septembrie 2019 a BEC; În urma

deliberărilor, cu unanimitate de
voturi, Curtea Constituţională a
respins contestaţia. Hotărârea este
definitivă şi se comunică BEC”, arată
CCR într-un comunicat remis presei
marţi.

Cătălin Ivan, Candidatul la
prezidenţiale al partidului

Alternativa pentru
Demnitate Naţională


