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Cârţu:
„E bine
de tot!”
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Barcelona, una din
cele mai vizitate
metropole
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Atribuire ilegală
de lucrări la UCB

Primăria
Rovinari
vinde
apartamente
Blocul construit de Primăria Rovinari, care conţine 12
apartamente cu două camere
şi două spaţii comerciale, va
fi recepţionat în zilele care
urmează, după care spaţiile
vor fi scoase la vânzare. Dacă
pentru apartamente există,
deja, 56 de cereri, solicitanţii
urmând să participe la licitaţie,
pentru spaţiile comerciale nu
s-a înregistrat nici o cerere.
Pagina 3

„Cu PD-L-ul
nu se poate
convieţui”
Deputatul PSD de Gorj, Vasile Popeangă, e convins că
coaliţia de la guvernare nu se
va rupe înainte de alegerile
prezidenţiale, în ciuda fricţiunilor
apărute în ultimul timp. Cu toate
astea, el spune că PSD-ul a făcut
bine că a intrat în coaliţie cu PD-Lul, pentru că nu exista altă soluţie,
la acel moment, dar că cu acest
partid nu se poate convieţui.
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Universitatea „Constantin Brâncuşi” continuă să încalce legea,
atribuind o lucrare direct, cu toate că aceas-

ta fusese scoasă la
licitaţie, iar procedura
a fost suspendată de
Consiliul Naţional
pentru Soluţionarea

construcţie ce urmează să fie ridicată în
Campusul Debarcader
al Universităţii „Constantin Brâncuşi”,

“Merge şi
aşa”-brand
de ţară

Un copil
„rătăcit”
editorial de Aura Stoenescu

Contestaţiilor (CNSC),
fiind contestată de
una dintre părţi. Este
vorba despre dirigenţia de şantier pentru o
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editorial de Ionel Scăunaşu

cazul fiind dezvăluit
de VERTICAL cu câteva
săptămâni în urmă.
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Respectaţi-ne
performerii!
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editorial de Alin Peptan
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Revolta
minerilor din
Motru de la
1981 (I)
Au trecut 28 de ani de la revolta minerilor de la Motru. Era
doar o nouă dramă pe frontul
cărbunelui, un şir lung de lupte
ale minerilor cu autorităţile începând cu 6 august 1929 Lupeni
şi continuând cu august 1977
tot la Lupeni. Minerii gorjeni
s-au opus dictaturii, ziua cea ai
lungă fiind 19 octombrie 1981.
Despre ce s-a întâmplat la
Motru în acel an nu avem prea
multe studii, cea mai serioasă
cercetare aparţinând prof. dr.
Gheorghe Gorun.
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