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Premierul Emil Boc şi
ministrul Transporturilor,
Anca Boagiu, au vizitat
şantierul autostrăzii
Nădlac-Arad.
NĂDLAC. Vizită la nivel înalt pe
noile șantiere unde se realizează autostrada care va lega Nădlacul de Arad. Șeful Guvernului, Emil Boc, împreună cu
ministrul Transporturilor, Anca
Boagiu, și directorul CNADNR,

Daniela Drăghia, au descins pe
câmpurile pe care, în cel mai
scurt timp, va prinde formă
autostrada care va lega Occidentul de ţara noastră. Cum
era de așteptat, în urma dezvăluirilor publicate de Jurnal
Arădean, referitoare la greșeala de proiectare de pe autostradă, acesta a fost cel mai dezbătut subiect al întâlnirii.
Răspunsul la întrebarea cine
este de vină, cine a greșit în
momentul în care s-a realizat

proiectarea autostrăzii și cum
s-a ajuns în situaţia ca muncitorii să lucreze pe terenurile
însămânţate ale nădlăcanilor,
a fost dat cu greu.
Un reprezentant al fermierilor afectaţi de aceste lucrări
i-a înmânat ministrului Boagiu un dosar în care au fost
trecute toate parcele afectate
de realizarea autostrăzii și a
solicitat ca oamenii să primească despăgubiri de la
CNADNR. „Înţelegem priori-

tatea acestei lucrări și nu cerem nimic în plus decât ce
s-a oferit și celorlalţi cetăţeni
expropriaţi de Guvern”, a
spus reprezentantul fermierilor.
Boagiu a declarat că „vom
face tot ce trebuie pentru ca
problema să fie rezolvată. Am
aflat de situaţia dumneavoastră, iar colegii mei de la CNADNR
au început deja demersurile
pentru rezolvarea acestui inconvenient”. /P.3
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Se caută manager
pentru spital
ARAD. Consiliul

Judeţean Arad
anunţă organizarea unui concurs pentru ocuparea funcţiei
de manager general al Spitalului Judeţean Arad. Interimatul
lui Bogdan Totolici se termină,
iar unitatea medicală are nevoie
de un șef. /P.3

ARAD. Ofiţerii DGA, sub coordonarea unui procuror, au organizat un flagrant în care au fost
depistaţi doi administratori de
firme care încercau să mituiască un poliţist. Omul legii a refuzat 2.000 de euro pentru „aranjarea” unui dosar. /P.10
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Avionul buclucaş tv
pro
duminică, 11.00,

Astăzi, supliment programe TV
pentru perioada 22-28 octombrie
2011. Se difuzează gratuit.

A murit pe şantierul
autostrăzii

O nouă investiţie
la Chişineu Criş

ARAD. Din informaţiile pe care le

deţinem, un tânăr și-a pierdut
viaţa joi seara pe șantierul autostrăzii Arad-Timișoara după ce a
căzut în cap de la înălţime de pe
podul la care lucra. Colegii de
șantier au sunat imediat la 112.
Un echipaj SMURD a sosit la faţa
locului dar, din păcate, muncitorul a murit pe loc.

Zona cu pricina
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Spitalul caută manager

CHIŞINEU CRIŞ. Grupul Maschio
Gaspardo va inaugura o nouă
hală, astăzi, la Chișineu Criș, totalul investiţiei fiind de 5 milioane de euro. Grupul Maschio
Gaspardo este lider mondial în
producţia de mașini agricole,
iar scopul investiţiei este extinderea halei de producţie pentru
o creștere comercială pe teritoriul român. /P.3
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Renaşterii, tăiată
la jumătate?
Deși lucrările pe strada
Renașterii sunt aproape de final, mai mulţi cititori sunt nemulţumiţi că, la final, strada s-a
ales cu... o singură bandă pe
sens pentru autoturisme. /P.10

Liderul libian, Muammar Kadhaﬁ, ucis!
Mii de oameni au celebrat pe străzile din Tripoli moartea dictatorului libian. Conform Consiliului Naţional de Tranziţie din Libia, Muammar
Kadhaﬁ a căzut victimă confruntărilor armate care au avut loc în oraşul Sîrt. /P.7
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Vor „big brother” în Consiliul Local Municipal
Consilierii vor ﬁ supravegheaţi în timpul şedinţelor, iar voturile ar
putea ﬁ contorizate pe
internet.
ARAD. În direct cu Primăria!
Aceasta este propunerea venită din partea consilierului local Claudiu Cristea și expusă

în cadrul dezbaterii publice pe
tema implicării cetăţenilor în
procesul decizional. Chiar
dacă în cadrul dezbaterii se
discutau trei regulamente - cel
al boardului municipiului, al
comitetelor consultative și al
dezbaterilor publice, Claudiu
Cristea a venit cu propunerea
unui nou regulament ce ar putea să vizeze doar transparen-

ţa Consiliului Local Municipal.
Ca atare, Cristea a propus ca
arădenii să intre în direct cu
Primăria prin intermediul
transmisiilor video a ședinţelor publice.
Practic, consilierul ar dori
montarea unui sistem de camere video, conectate fie pe
pagina de internet a Primăriei, fie pe o altă pagină, care

Roland Nagy

să poată fi accesate de orice
arădean interesat de modul
desfășurării ședinţelor de
Consiliu. Mai mult, în cadrul
dezbaterii o persoană s-a
oferit chiar să sponsorizeze
achiziţionarea camerelor video necesare transmisiei în
direct, astfel încât administraţia să nu se preocupe de
costurile proiectului. /P.9
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UTA şi Gloria,
foame de puncte
Mâine, de la ora 19, la
Arad, UTA dă piept cu Gloria
Bistriţa, într-un meci în care
nu există jumătăţi de măsură.
Antrenorul „Bătrânei Doamne”, Roland Nagy, este optimist înaintea acestui joc, spunând că echipa sa poate bate
pe oricine în această serie. /P.11
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Cele mai bogate companii
energetice din România,
după proﬁtul net din 2010.

Acum în Arad!

21-23

octombrie

Lanţul voluntarilor

Graﬁca: JA

Sursa: zf

Graﬁca: Jurnal arădean

11216

9 771220 748058

FOTO: V.A.

Calea Aurel Vlaicu
nr. 159 - 161
Zona Fortuna
Șos. Principală

Un lanţ uman
anti-traﬁc
ARAD. 50 de tineri voluntari ară-

deni au format, ieri după-masă,
un lanţ uman în Piaţa Avram
Iancu, în cadrul campaniei „Refuză să fii marfă. Sclavia modernă ucide suflete”. /P.5
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