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n Meteo

Interes pentru lucrările de
„grănițuire” a Aeroportului

Soare

80 C / 20 C
(Sursa CNN)1 Euro

n Curs valutar

Șapte ofertanți vor să facă devierea canalului Beselcin şi montarea sistemului de protecţie perimetrală

3,52 (35.247)

Liliana JIGHIRA

Lucrările de deviere a
canalului Beselcin şi de
montare a sistemului de
protecţie perimetrală la
Aeroportul Internaţional
Braşov,
aflate
în
procedură de achiziţie,
au stârnit interesul
operatorilor economici.

Sala de sport
de la Metrom
e 80% gata
5

Drumarii
amenință că nu
mai deszăpezesc
șoselele
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4.87 lei

1

4.09 lei

n Din sumar

Astfel, potrivit informaţiilor
Consiliului Judeţean Braşov, Adrian
Veştea, şapte oferte au fost depuse
pentru contractarea proiectului
„Execuţie deviere canal colector
Beselcin cu impact asupra drumului
perimetral şi de acces la echipamente
tehnologice, precum şi asupra
gardului perimetral şi a porţilor de
acces  etapa III AIBG; Execuţie
Sistem de protecţie perimetrală
(Sistem de televiziune cu circuit închis
pentru gard perimetral şi zona
tehnică), etapa a III a AIBG”. În
prezent, în etapa de evaluare sunt
documentaţiile depuse de patru
ofertanţi unici şi trei asocieri de firme,
respectiv Eren Cons, Meva Concept,
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Următorul
număr al
ziarului apare
miercuri, 2
decembrie

ALARMANT

Imfalt Yol Yapi Sanayi Ticaret AS,
Morani Construct, Asocierea Consal
SRL  RS Activ, Asocierea Viarom
Construct – Electrogrup şi Asocierea

Eldiclau Prest – HELINICK. Valoa
rea totală estimată a lucrărilor, con
form devizului general, este de
34.108.543 lei cu tot cu TVA,

finanţarea fiind asigurată din bugetul
Judeţului Braşov.

ucontinuare în pagina
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CJSU cere primarilor să nu aprindă
luminile de Crăciun cu festivități
Liliana JIGHIRA
Comitetul Judetean pentru
Situații de Urgență Brașov a emis
miercuri o hotărâre ce conține mai
multe recomandări privind iluminatul
public de Crăciun. „Pentru a se
evita generarea de aglomerații se
recomandă ca activitățile prilejuite
de aprinderea iluminatului orna
mental cu ocazia sărbătorilor de
iarnă să se realizeze fără public, iar
în localitățile unde este posibil,
activitățile să se realizeze secven
țial, în etape, eventual pe diverse

zone, fără a li se acorda un carac
ter festiv”, se arată în textul hotărârii.
În document se mai arată că și în
perioada sărbătorilor, „comitetele
locale pentru situații de urgență
vor dispune măsuri specifice
pentru respectarea cu strictețe a
prevederilor legale în vigoare
pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID
19”.
Prefectura Brașov a anunțat că
textul acestei hotărâri va fi comunicat
în cel mai scurt timp primăriilor din
județul Brașov.

Aproape 500 de noi
cazuri de
coronavirus la
Brașov din 9.005 la
nivel național...
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n SondajInternet
Rezultatele sondajului anterior:
Credeţi că „Cerbul de Aur”
este un eveniment care atrage
turişti la Braşov?
Da
0%
Nu
100%
Nu ştiu
0%
Întrebarea de azi:
Credeţi că din punct de vedere
economic ne vom reveni în
2021?

