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16 octombrie 2019Ultima „Experienţa omului e în raport direct cu intensitatea întâmplărilor
trăite şi nu cu durata lor. “ - Thomas Hardy
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Joi, 17 octombrie

Joi, 17 octombrie a.c., Viorica Dancilă,
candidatul în alegerile prezidențiale din partea
Partidului Social Democrat, va avea o serie de
întâlniri electorale în județul Constanţa, după
următorul program: - ora 10,00 - întâlnire
electorală cu
cetăţenii din zona
de Nord a
judeţului (terenul
de sport din
comuna Ciobanu),
la care participă
cetăţeni din
localitățile
Ciobanu, Hârşova,
Saraiu, Gârliciu,
Horia,
Ghindăreşti,
Topalu, Crucea,
Vulturu, Seimeni,
Siliştea,
Pantelimon şi
Grădina; - ora
13,30 - întâlnire
electorală cu
cetăţenii din zona
Centrală a
judeţului
(stadionul din oraşul Murfatlar), la care participă
cetăţeni din Murfatlar, Medgidia, Ovidiu, Valu lui
Traian, Poarta Albă, Ciocârlia, Bărăganu,
Castelu, Deleni, Adamclisi, Mereni și Peştera; -
ora 18,30 - întâlnire cu alegătorii din Constanţa
şi zona de Sud a judeţului (Casa de Cultură a

Sindicatelor din Constanţa), participanții fiind
din Constanţa, Mangalia, Năvodari, Eforie,
Techirghiol, Agigea, Cumpăna, Limanu şi Tuzla,
potrivit unei informări a PSD Constanța.

Ieri, prezidențiabilul PSD, Viorica Dăncilă,
și-a lansat clipul
electoral intitulat
„Pentru România
noastră“ și
sloganul „Luptăm
pentru fiecare
român“. În clip,
Dăncilă arată că
se adresează
celor pentru care
nu există „nu se
poate“ și împarte
pâine cu oamenii
obișnuiți ai
„României
noastre cea de
toate zilele“.„Lupt
pentru a duce
România mai
departe și pentru
a aduce românii
împreună. Pentru
mai multă

încredere, pentru unitate, pentru respect și
bunăstare. Pentru ziua de mâine.“„Vă chem
alături de mine în aceste alegeri, pentru ca,
împreună, să continuăm să luptăm pentru
România și pentru fiecare român!”, spune
Viorica Dăncilă în clipul său electoral.

Viorica Dăncilă îşi lansează candidatura
pentru prezidenţiale la Constanţa

Restricții de circulație în zona
Casei de Cultură din Constanța

Primăria Municipiului Constanța informează că, începând de
miercuri, 16 octombrie, ora 18:00, și până joi, 17 octombrie, ora
20:00, se vor institui restricții de trafic în zona Casei de Cultură din
Constanța. Traficul rutier va fi restricționat pe banda 1 de circulație
de pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, tronsonul cuprins între
aleea Daliei și strada I.L. Caragiale, precum și în zona parcărilor în
spic aflate pe tronsonul menționat. Totodată, accesul
autovehiculelor va fi restricționat în parcările aflate pe strada I.L.
Caragiale, pe tronsonul delimitat de intersecția cu bulevardul
Alexandru Lăpușneanu, până la bariera de acces în parcarea Casei
de Cultură Constanța.

Motivul îl constituie desfășurarea unei întruniri, joi, 17
octombrie, la Casa de Cultură din Constanța.

Se schimbă sensul de
circulație pe strada Pescarilor!

În cadrul lucrărilor de resistematizare din cartierul Faleză Nord
din municipiul Constanța, care vizează reabilitarea trotuarelor
precum și asfaltarea mai multor artere, se caută soluțiile optime
pentru fluidizarea traficului în zonă. În acest sens, începând de
miercuri, se schimbă sensul de circulație pe străzile Pescarilor,
Grozești și Dragoslavelor, după cum urmează: strada Pescarilor -
sens unic dinspre strada Grozești spre strada Yokohama; strada
Grozești - sens unic dinspre strada Unirii spre strada Pescarilor;
strada Dragoslavelor - sens unic dinspre strada Pescarilor spre
strada Unirii. În acest mod, cele trei străzi vor prelua traficul de pe
strada Unirii pentru ca cei care vor să întoarcă în zona școlilor să o
poată face pe strada Pescarilor și nu pe bulevardul Mamaia. Pentru
o mai bună circulație în zonă se are în vedere și schimbarea
timpilor la semaforul de la intersecția bulevardului Mamaia cu
strada Ion Rațiu iar pe tot acest parcurs, administratorul tramei
stradale monitorizează valorile de trafic, astfel încât să poată lua
măsuri urgente de reconfigurare în cazul în care se va impune
acest lucru, informează reprezentanții Primăriei Constanța.


