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88 de hectare
lăsate de
izbelişte

Pandurii au demarat
pregătirea pentru
sezonul viitor
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Licitaţie aranjată
pentru dirigenţie
de şantier la UCB

Curtişoara,
o „curte”
a istoriei
neamului
Curtişoara înseamnă, pentru cei mai mulţi dintre noi, un
sat din Gorj, în care se află
Muzeul Arhitecturii Populare.
În realitate, acest cuvânt înseamnă mult mai mult. E numele
unei foste comune, dispărute în
1968, o dată cu reîmpărţirea
administrativ- teritorială şi vine,
potrivit istoricului Alexandru
Ştefulescu, de la ”Curte”, cuvânt care ar proveni de la cohortele romane ce au staţionat
în apropiere şi de la curtea cnejilor din neamul Basarabilor,
ce-şi aveau cuibul pe Jiu, de la
Haţeg până la Dunăre.
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Membrii comisiei de licitaţie de la Universitatea ”Constantin Brâncuşi” riscă să rămână fără locul de
muncă, după ce rectorul Adrian Gorun a aflat de la
noi despre o licitaţie desfăşurată ilegal. Aceasta
s-a desfăşurat pentru dirigenţia de şantier la un
bloc ce urmează să fie construit în campusul
studenţesc, iar câştigător a fost desemnat
un fost angajat al universităţii, în calitate
de persoană fizică autorizată, deşi
nici nu trebuia deschisă oferta sa
financiară, pentru că nu îndeplinea
criteriile de eligibilitate.

Novaci:
Fără taxă pe
colectarea
gunoiului
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După ce gorjenii s-au trezit
că trebuie să plătească preţuri
destul de mari pentru a le fi
ridicat gunoiul şi depozitat la
groapa ecologică din Târgu Jiu,
aşa cum ne-a impus Uniunea
Europeană, care ne obligă să
desfiinţăm gropile neecologice,
nişte investitori străini ne oferă
ridicarea gunoiului fără taxă.
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De-a strânsul
curelei…
de gât

La mila
Europei
editorial de Aura Stoenescu
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editorial Nicolae Isar
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Ştrandul din
Rovinari face
concurenţă
privaţilor din
Gorj

Fotbal de
Turcineşti
editorial de Alin Peptan
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Primăria Rovinari sparge
piaţa, în timp ce privaţii de piscine şi ştranduri din judeţ merg pe
aceleaşi preţur, destul de mari
pentru buzunarele gorjenilori.
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