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Și în luna decembrie, site-ul

www.mytex.ro este nr. 1

în mass-media din județul Brașov,
potrivit studiului realizat de SimilarWeb

Mytex a avut în luna decembrie 237.44 K vizite, durata uneia fiind de 00.05.8.
De asemenea, Bounce Rate-ul este de 39.38, unul apreciat.
Toate datele www.mytex.ro pe luna decembrie pot fi găsite pe https://www.similarweb.com/website/mytex.ro

n Meteo

Primăria Brașov vrea să interzică, în viitoarele
imobile, clasicele centrale de apartament

Parţial
noros

10 C / 80 C

Proiectul va fi în dezbatere publică, cetățenii putând trimite propuneri și sugestii

(Sursa CNN)1 Euro

n Curs valutar
3,52 (35.247)

1

4.77 lei

1

4.29 lei

n Din sumar

ŞEDINŢĂ
Prefectura Brașov,
poluarea și...
îngrășământul
natural...
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ÎN TRAFIC
Raluca OLTEANU
Primăria Brașov dorește să
supună dezbaterii publice, din
această săptămână, un proiect de re
gulament privind sistemele de
încălzire care pot fi montate la viitoa

Sorin Susanu e
candidatul Pro
România pentru
Primăria Brașov
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Gheorghe Băilă,
întâlnire cu
ministrul Sportului
din Franța
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rele dezvoltări imobiliare din
municipiul Brașov.
Conform prevederilor din acest
proiect
de
regulament,
documentațiile privind construirea de
blocuri de locuințe vor fi avizate doar
în condițiile în care vor conține, ca și

soluție de producere agent termic și
apă caldă, variante mai puțin
poluante față de centralele de
apartament, cum ar fi: branșare la
sistemul centralizat, centrală de bloc,
cu distribuție pe orizontală sau un
sistem individual mai puțin poluant

(ex: centrale electrice, sisteme
colectoare de preluare a noxelor de la
centralele de apartament sau alte
soluții care îmbunătățesc calitatea
aerului).
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Brașovean decorat cu
Ordinul Meritul Cultural
Liliana JIGHIRA

Președintele României,
Klaus Iohannis, a
acordat distincții unor
personalităţi din do
meniul culturii, ce
remonia de decorare
având loc cu prilejul
Zilei Culturii Naţionale,
în Sala Unirii, de la
Palatul Cotroceni.

Printre cei decorați se află
prorectorul pentru cercetare ştiinţifică
la Academia Forţelor Aeriene „Henri
Coandă” şi preşedinte al Uniunii
Scriitorilor  filiala Braşov, Adrian
Lesenciuc, care a primit Medalia
Ordinului „Meritul Cultural” Clasa a
IIIa, „în semn de apreciere pentru
talentul, dăruirea şi profe
sionalismul de care a dat dovadă
dea lungul activităţii”.
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Două accidente
rutiere la coborârea
din Poiana Brașov și
unul la Fundata...
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n SondajInternet
Rezultatele sondajului anterior:
Credeţi că autostrada
Comarnic  Braşov va fi
inaugurată în următorii 10
ani?
Da
11%
Nu
89%
Nu ştiu
0%
Întrebarea de azi:
Sunteţi de acord cu proiectul
Primăriei Braşov de a interzice
centralele de apartament la
viitoarele imobile construite?

