Covid 19 la Ia[i: Tot mai multe
persoane active fac forme medii
[i grave. Care ar fi explica]ia?
3
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u Interven]ii de chirurgie
pediatric\ `n siguran]\, la
Arcadia: hipospadiasul la
copii
u Tiroida poate fi afectat\ de
tratamentul cu antiaritmice?
u Panari]iul: cum se trateaz\
corect?
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Mihai Chirica, acuzat de Camelia Gavril\ [i Cosette
Chichir\u c\ joac\ la[ [i pueril `nainte de campanie

Fierbe politica la
Ia[i: `nc\ier\ri
60.000 lei electorale la cort
Spitalul Mobil Ia[i,
`nc\ neinstalat, a
luat amend\ de la
Curtea de Conturi:
Amend\ de 60.000 de lei `ncasat\ de Asocia]ia
de Dezvoltare Intercomunitar\ Euronest (ADI
Euronest), pentru nerespectarea Legii
achizi]iilor publice în ceea ce prive[te Spitalul
Mobil de la Le]cani. Curtea de Conturi a
detaliat, într-un amplu raport aflat `n posesia
Ziarului de Ia[i, principalele nereguli g\site
într-una dintre cele mai mari investi]ii f\cute în
Regiunea de Nord-Est în perioada st\rii de
urgen]\. Pe scurt, Curtea acuz\ consilierii
jude]eni c\ ar fi votat „în orb“ pentru o
investi]ie, uria[\, de 14,8 milioane de euro.

u Lista complet\ a neregulilor g\site, dar
[i reac]iile celor viza]i, precum [i cine va
pl\ti uria[a amend\, pe larg, `n pagina 3
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u adversarii primarului `n func]ie la alegerile locale `l acuz\ pe acesta c\ a
interpretat abuziv legisla]ia specific\ perioadei de pandemie, `n folos
electoral propriu u concret, Prim\ria nu a aprobat candida]ilor, pe teritoriul
Ia[ului, amplasarea de corturi pentru str=ngerea semn\turilor, acest lucru
aprob=ndu-se doar la m\su]\ u motivul invocat: pericolul pandemic `n
spa]iul `nchis din cort u dac\ `ns\ Mihai Chirica nu mai avea nevoie de
promovare, av=nd suficient\ notorietate `ntre aleg\tori, fie ea pozitiv\ sau
negativ\, ceilal]i candida]i sunt foarte nemul]umi]i de o astfel de m\sur\ u
asta deoarece amplasarea corturilor `n locurile cu trafic mare de pietoni,
corturi cu pere]i cu imagini [i sloganuri electorale, este, pe l=ng\ scopul
direct, [i o form\ bun\ de promovare electoral\ u at=t Camelia Gavril\
(PSD), c=t [i Cosette Chichir\u (USR-PLUS), `l acuz\ pe primar c\ e la[ [i
pueril [i c\ evit\ prin astfel de subterfugii competi]ia corect\ u Pagina 2

Ingineri ie[eni,
parte la construc]ia
noului model Ford

Cum explic\ primarul Chirica
prezen]a lui Z\mosteanu la botezul
fiului s\u? „A fost o socializare“

u una dintre
componentele
modelului Puma,
produs la Craiova, a
fost realizat\ de c\tre
o echip\ de la Vitesco
Technologies, care
opereaz\ `n Ia[i u 5

u el a fost `ntrebat public despre acest aspect, oferind
mai multe declara]ii pe o tem\ de care nu a mai vorbit u 3

Titularizare la Ia[i:
Promovare bun\ la titularizare `n
acest an. De azi `ncepe
repartizarea pe post. Rata de
promovare a candida]ilor de la
titularizare din acest an, la
nivelul jude]ului, a crescut cu
aproape 4 procente `n urma
solu]ion\rii contesta]ilor.

Vremea probabil\ la Ia[i

Mar]i,
18 august,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.10
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

Corturile care `mp=nzeau ora[ul `n
alte campanii acum nu vor mai fi
v\zute deloc: Prim\ria a decis c\ `n
acestea se `mpr\[tie coronavirusul

Miercuri

Joi

Vineri

 Max. 29ºC  Max. 28ºC  Max. 29ºC
 Min. 13ºC  Min. 13ºC  Min. 14ºC

Sâmb\t\ Duminic\

Luni

 Max. 29ºC  Max. 28ºC  Max. 28ºC
 Min. 16ºC  Min. 14ºC  Min. 15ºC
Sursa: Accuweather.com

Facem autostr\zi p=n\
`n 2026? Ce a spus ieri
public ministrul Alexe
u proiectele finan]ate cu cei 80 de
miliarde de euro oferi]i de Bruxelles
Rom=niei trebuie s\ fie gata p=n\ la
sf=r[itul acelui an, `n caz contrar se
pierd finan]\rile u ministrul Costel
Alexe, [eful PNL Ia[i, a mai spus c\
UE va pune accentul de acum pe
Mediu, nu pe Infrastructur\ u 2

DIICOT vs Z\mosteanu,
faza pe sechestre
u anchetatorii au pus sub sechestru [i
activele mai multor firme de]inute de
Cristin Z\mosteau sau de apropia]ii s\i u
ce societ\]ile au fost vizate? u Pagina 3

Primii candida]i liberali
pentru Consiliul Local:
dou\ nume cunoscute
Liderii PNL - cel vechi, Costel Alexe, [i cel nou adus,
Mihai Chirica - au pledat ieri pentru recrutarea de noi
membri. Au fost anun]ate [i c=teva nume surpriz\ u 2

