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„Înțepături” la adresa lui Adrian
Veștea pe tema Aeroportului
Și totuși, când va fi dat acesta în folosință?  este una din întrebările puse de Tudor Benga, deputat USR de Brașov
Deputatul USR Tudor Benga a
comentat pe subiectul Aeroportului
Internațional Brașov ceva de genul
„afarăi vopsit gardul, înăuntrui
leopardul”, având mai multe îndoieli
cu privire la acest obiectivul
investițional de mare importanță
pentru Consiliul Județean.
„Am ales să nu comentez pu
blic ultimele știri despre Aeroportul
Brașov până la finalizarea dezbate
rilor pe bugetul județean. Intuiam,
și am intuit bine, că vor mai apărea
detalii semnificative dincolo de ce a
ales CJul să servească publicului la
inceputul săptămânii. Fiindcă
informația publică despre proiectul
aeroportului este foarte atent core
grafiată de către șeful CJ Brașov și
am o presimțire că șirul veștilor
proaste deabia începe. Sper sincer
să mă înșel, însă sunt lucruri
asupra cărora atenționez repetat de
ani de zile și tare mie că vom
ajunge la vorbele mele, și vă spun
că îmi doresc din tot sufletul să n
am dreptate.
Povestea cu rezilierea contrac
tului pentru cele 9 obiective ce
trebuiau executate de Construcții
SA Sibiu e doar o bucată din

SR Braşov,
victorie
importantă la
Blejoi
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130 C / 40 C
(Sursa CNN)1 Euro
puzzle. Se știa foarte bine de la bun
început despre istoricul păcătos al
acestei firme, și la Sibiu rămăseseră
în urma lor o serie de lucrări
nefinalizate. Dar să zicem că CJul
are circumstanțe atenuante aici, la
prima tură na fost decât un singur
ofertant, lucrările nu erau de cine

stie ce mare complexitate, în fine.
Ceea ce este însă mult mai greu de
înțeles este de ce a ales conducerea
CJului să țină informația despre
reziliere ascunsă timp de șase luni.
Pot și aici să accept la limită ideea
că încă se negocia preluarea
amplasamentului, în fine.

Ceea ce nu pot însă accepta este
insistența cu care șeful CJ și echipa
de proiect continuă săi prostească
pe brașoveni privind termenul de
finalizare și deschidere a
aeroportului”.
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Marele regret al
Andreei Moldovan
Mircea VRABIE
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Șoferul care a
avariat 12 mașini,
în Noua, era cel
puțin băut
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Dr. Andreea Moldovan, fost
secretar de stat în Ministerul Sănătății,
a vorbit vineri, întro conferință de
presă, despre activitatea sa din ultima
perioadă.
„Am venit în echipă la
solicitarea domnului ministru Vlad
Voiculescu. Miam dorit să fiu
alături de el, pentru că știam că are
planuri bune și gânduri bune. Am
apreciat că nu am fost deloc

condiționată din punct de vedere
politic. Alături de mine au venit și
alți profesioniști apolitici. Pentru
mine a fost extrem de important,
venind din sistem, afectat de
pandemie, să știu ce se întâmplă și
astfel am venit cu problemele pe
care le cunoșteam foarte bine și să
încerc să le rezolv... Un alt avantaj
al meu a fost că știu să comunic cu
colegii mei din țară și am știut ce se
întâmplă în țară”.
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n Curs valutar
3,52 (35.247)

1

4.92 lei

1

4.11 lei

n SondajInternet
Rezultatele sondajului anterior:
Va reveni cuplul Vlad
Voiculescu  Andreea
Moldovan în Guvern?
Da
26%
Nu
64%
Nu ştiu
10%
Întrebarea de azi:
Va reuşi USRPLUS să
producă schimbarea
premierului Florin Cîţu?

