Topul prim\riilor ie[ene
care au atras bani
europeni prin PNDR u 5
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u Noul Opel Mokka-e este „Cea mai
bine conectat\ ma[in\“
u Premiile c=[tigate de ma[inile
m\rcii Opel `n 2020
u Ford, Toyota [i Nissan vor reduce
produc]ia de vehicule în aceast\
lun\, din cauza deficitului de cipuri

Supliment pus pe roate `mpreun\ cu
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Oamenii lui Chirica au sc\pat basma
curat\ `n afacerea stâlpilor de iluminat

DNA a descoperit un
“
„capac de milioane
pl\tit de Prim\rie
u o firm\ din Boto[ani care a montat
st=lpi pe Splai Bahlui mal st=ng este
trimis\ `n judecat\ u trebuie s\ returneze
2,2 milioane lei fonduri europene u cum
a reu[it municipalitatea, care a cerut
ace[ti bani de la Ministerul Dezvolt\rii [i
i-a virat apoi firmei, s\ ias\ cu fa]a curat\
`n dosar? u citi]i `n pagina 2
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Mitropolia nu se
implic\ în vaccinare:
Din predicile ]inute de mai mul]i
preo]i la finalul Liturghiei de ieri
se în]elege faptul c\ Mitropolia
Moldovei [i Bucovinei nu se va
implica activ în campania de
vaccinare anti-COVID-19.
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Problemele ora[ului
identificate de ie[eni:
Peste 100 de persoane s-au
implicat, pân\ acum, în
desf\[urarea unui proiect civic
menit s\ identifice [i s\ rezolve
probleme ridicate de comunitate.
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u Romeo Vatr\, cel care a cerut clarific\ri `n partid dup\
„loviturile care ne-au n\ucit pe to]i“, va fi „judecat“ la
sf=r[itul s\pt\m=nii `n Biroul Politic Jude]ean al partidului
u totu[i, mesajul vicepre[edintelui PNL Ia[i l-a f\cut pe
pre[edintele Costel Alexe s\ dea explica]ii `n fa]a
colegilor de partid: cele 22 tone de tabl\ erau o
„sponsorizare“ u citi]i `n pagina 2

Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

Pe list\ s-au `nscris
so]ia, fiicele, mama,
fra]ii, cumna]ii [i
socrii decedatului
u c=nd au tras ini]ial linie pentru a
aduna c=]i bani se solicit\ `n total,
magistra]ii [i-au pus m=inile `n cap:
peste un milion de euro u dup\ ce
rudele considerate neafectate de
dispari]ia victimei au fost eliminate de
judec\tori, instan]a a pus `n sarcina
firmei de asigur\ri suma de 790.000 lei
u accidentul s-a petrecut la Gol\ie[ti,
dup\ ce [oferul vinovat ie[ise beat din
discotec\ [i mergea pe [osea ca v=ntul,
cu ma[ina plin\ u pagina 3

u `n urm\ cu peste un deceniu, Rom=nia
lansa o campanie de vaccinare anti-HPV u
dac\ ar fi reu[it, inciden]a cancerului de col
uterin ar fi trebuit s\ scad\, la fel ca `n alte
state din UE [i din lume u de[i au fost trei
tentative, `n ani diferi]i, toate s-au `ncheiat
dezastruos u rezultatul: peste 2.000 de
decese din cauza cancerului cervical u
medicii ie[eni, dar [i un specialist `n
comunicare, analizeaz\ ce s-a gre[it u dac\
nu vor fi corectate astfel de erori, [i
campania de vaccinare anti-COVID poate s\
nu-[i ating\ scopul u pagina 3

De[i era `n arest la domiciliu

Un pu[ti a furat un Range Rover
[i a plecat la Vatra Dornei
u poli]i[tii l-au urm\rit vreo 10
km [i l-au prins în zona Dorna
Candrenilor u b\iatul era [i b\ut
u citi]i `n pagina 3

Datele din anchet\ arat\ c\ studenta de
la Medicin\ [i-a preg\tit sinuciderea u 3

312 cazuri noi de COVID-19 în
weekend [i 6 decese, la Ia[i u 3
Tensiuni `ntre Guvern [i primari din
cauza centrelor de vaccinare u 4
Vremea probabil\ la Ia[i

Mar]i,
12 ianuarie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.4

Accident
cu daune de
790.000 lei

{edin]\ `n spatele u[ilor
Un e[ec major de care ar
`nchise: liberalii str=ng
trebui ]inut cont `n campania
r=ndurile `n jurul lui Alexe
de vaccinare anti-COVID

Morel Bolea a fost
expulzat din Ordinul
Cavalerilor de Malta:
Decizia a fost
luat\ „f\r\
drept de apel“
dup\ ce `n
pres\ au
ap\rut
dezv\luiri `n
care mai
multe tinere `l
acuz\ pe
Bolea de
abuzuri
sexuale.
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