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Informatia de Alba
O delegaţie a Primăriei Alba Iulia se află în vizită de
lucru la Cambridge
July 11th, 2012 | admin
O delegaţie a primăriei Alba Iulia participă la Cambridge, în perioada 10-15 iulie, la o
reuniune în cadrului proiectului „Cyclelogistics – Moving goods by cycle”, iniţiat de
organizaţia Austrian Mobility Research (FGM-AMOR) din Austria. Parteneri în cadrul
proiectului sunt European Cyclists Federation (Belgia), Outspoken Delivery (Marea Britanie),
Municipalitatea din Ferrara (Italia), Agenţia Energiei Plovdiv (Bulgaria), Cycle Chic (Danemarca),
La Petite Reine (Franţa), Cyclists Touring Club Charitable Trust (Marea Britanie), IBC Cycling
Consultancy (Olanda).
Obiectivul general al proiectului este de a asigura transportul mărfurilor uşoare cu ajutorul
bicicletelor. Zona principală de acţiune sunt zonele din interiorul oraşelor, predispuse la poluare
şi aglomeraţie, cauzate de către autoturismele de transport marfă. Atingerea acestor obiective
vor conduce la reducerea consumului de carburanţi şi implicit la reducerea emisiilor de CO2,
eliberarea zonelor din interiorul oraşelor, micşorarea poluări fonice din oraşe.
Municipalităţile, parte ale acestui proiect, vor avea ca obiectiv crearea condiţiilor favorabile
implementării transportului de mărfuri uşoare, cu ajutorul bicicletelor. De asemenea,
municipalităţile vor analiza serviciile proprii astfel încât unele transporturi motorizate să poată fi
schimbate cu transportul de biciclete.
Cheltuielile pentru această deplasare, a delegaţiei din Alba Iulia, vor fi decontate din fondurile
proiectului European, a cărui partener este şi primăria din Alba Iulia.
Sorin Poparadu
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Primarul fotbalist îşi bate de
joc de banii publici
După ce a cazul său a ajuns unic în ţară prin reţeaua de canalizare - „îngustă” probabil ca şi
înţelepciunea celor ce o pun în practică – şi prin angajarea propriei soacre în primăria cu una
dintre ce...

S-a încheiat

S-a încheiat
Campionatul Naţional
de Haltere de la Alba
Iulia
La sala de sport a Colegiului Naţional HCC din Alba Iulia s-a încheiat o nouă ediţie a
Campionatului Naţional de Haltere, seniori şi senioare – a treia competiţie majoră găzduită la
Alba Iulia în ulti...

Zilele Europene ale Patrimoniului au avut judeţul Alba ca
punct de reper naţional
În fiecare an, în luna septembrie, milioane de cetăţeni sunt invitaţi să viziteze monumente
istorice din întreaga Europă cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului, organizate la iniţiativa
comună a...

Centrul Spiru Haret din
Alba Iulia a fost declarat
ilegal
„Instituţie de învăţământ superior acreditată, liberă, deschisă, autonomă din punct de vedere
academic şi economico-financiar, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a
sistem...

Fortuna Lunca Mureşului –
Colorado Şpring 2-2 (0-1)
Stadionul din Drâmbar a găzduit ultimul meci de baraj contând pentru promovarea în Liga a IV-a,
confruntarea dintre Fortuna Lunca Mureşului şi Colorado Şpring. Înainte de această partidă, pe
primul lo...

Zeci de teiuşeni se
plâng de problemele
create de Baumit
*Orice activitate economică în spaţiu deschis implică şi poluarea mediului înconjurător
*Problemele intervin în momentul în care firmele îşi încalcă angajamentele, pentru a-şi micşora
cheltuielile în ...

Primarul Mugurel Sârbu
încalcă legea cu nesimţire
În ultimii doi ani sau mai exact de când este primar în Sebeş traseistul pesedisto-democrat Liviu
Mugurel Sârbu, au fost întreprinse mai multe delegaţii oficiale sau „misiuni oficiale” cum sunt ele
st...

Peste 2.000 de vizite au fost înregistrate până acum în
tururile ghidate organizate de Roşia Montană Gold
Corporation
Tururile ghidate gratuite de la Roşia Montană, inaugurate la mijlocul lunii august, au înregistrat
deja peste 2.000 de vizitatori, astfel că Roşia Montană Gold Corporation (RMGC), compania
organizatoa...

Proiectul Roşia
Montană:„Trebuie să
riști ca să avansezi”
România trebuie să-și asume riscul de a-și exploata resursele minerale dacă dorește să
avanseze din punct de vedere economic, consideră consultantul economic Ionel Blănculescu.
Fostul ministru a expli...

Mircea Diaconu: „Cetatea din Alba Iulia şi Roşia Montană
vor fi pe agenda mea”
Vineri seară, ministrul Culturii, renumitul actor Mircea Diaconu, s-a aflat în vizită la Alba Iulia.
Acesta a sosit în judeţul nostru după ce a fost într-o vizită de lucru la cetăţile dacice din judeţ...

