Axa Ia[i - Suceava:
ultima licita]ie. C=nd
vom putea circula?

Azi, „Ziarul de Ia[i“ este `nso]it,
`ntr-un tiraj limitat, de volumul

Pr\bu[irea
Casei Usher
[i alte povestiri

de E. A. Poe

u un tronson a r\mas `n urma celorlalte u Pagina 2

Partener: Funda]ia Antibiotice „{tiin]\ [i Suflet“
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Retrocedare de 25 ha cu bucluc, `n Copou

Proces de zeci de
milioane `n cel
mai râvnit cartier
u un proces de retrocedare `nceput acum
aproape 30 de ani, `n urma c\ruia unii s-au
`mbog\]it `ntre timp, ar putea avea parte de o
surpriz\ uria[\ `n instan]\ u dup\ 15 ani de
c=nd au r\mas f\r\ aproape 25 de hectare,

Viile Sta]iunii, atacate din toate p\r]ile de proiecte imobiliare

ZIARUL
de azi
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Tumora personalit\]ii:
Opera]ie complex\ la Spitalul de
Neurochirurgie: era nevoie de
eliminare complet\ a excrescen]ei.
O mare tumor\ pe creier crescut\
exact `n zona personalit\]ii o
ucidea c=te pu]in `n fiecare zi.
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Protest
medical:
Medicii de
familie cer
prelungirea
actualelor
contracte
cadru cu CNAS. Ei acuz\ c\ noul
contract pus `n dezbatere con]ine
„schimb\rile au ap\rut în baza
unor consult\ri [i negocieri
mimate [i nefinalizate, [i nu sunt,
cu certitudine, în avantajul
medicilor sau al pacien]ilor“.

[efii Sta]iunii de Cercetare Viti-Vinicole
Copou [i-au dat seama c\ acea retrocedare
s-ar fi f\cut cu `nc\lcarea legii: era nevoie de
o hot\r=re de guvern care nu s-a mai dat u
acum, ei cer `napoi terenul mo[tenitorilor
Floarei N\st\sescu, ie[eanca beneficiar\ a
acelui teren `n una din cele mai r=vnite zone
de c\tre investitorii imobiliari u miza de zeci
de milioane de euro este acum `n m=inile
magistra]ilor ie[eni u zona `n care este
terenul `n cauz\ cunoa[te `n ultimii ani o
dezvoltare imobiliar\ fulminant\: `n zona
Seminarului teologic u Pe larg, `n pagina 3

A fugit din Deleni la
Napoli: dosar cu mult\
`nc\rc\tur\ emo]ional\

O mam\ din Ia[i
ar putea ajunge
la `nchisoare,
pentru c\ [i-a
abandonat copiii
minori u pag. 3
Vremea probabil\ la Ia[i

Mar]i

Miercuri

Joi

 Max. 15ºC  Max. 17ºC  Max. 20ºC
 Min. 5ºC  Min. 5ºC  Min. 7ºC

Vineri

Sâmb\t\ Duminic\

 Max. 16ºC  Max. 16ºC  Max. 16ºC
 Min. 4ºC  Min. 4ºC  Min. 3ºC
Sursa: Accuweather.com

Se redeschide spitalul
mobil Le]cani? To]i
oficialii asigur\ c\ da
u pre[edintele CJ a declarat c\ „`ncep
demersurile“ `n acest sens, [eful DSP a
spus [i el c\ mai e nevoie de
confirmarea Euronest, iar directorul
asocia]iei a reafirmat c\ „ne-am asumat
c\ totul este `n regul\ la Spitalul
Le]cani `nc\ din 19 martie“ u Pagina 2

Covid la Ia[i - Tendin]\
bizar\: cazuri mai
pu]ine, decese mai multe
Opt decese în rândul
pacien]ilor cu COVID-19 din
jude]ul Ia[i, raportate ieri, un
num\r mare raportat la num\rul
de noi cazuri. Doar 55 de ie[eni
au fost diagnostica]i cu infec]ia
cu noul coronavirus în ultimele
24 de ore. De altfel, ratele de
infectare continu\ s\ scad\ în
jude]. u Am\nunte `n pagina 2

Prim\ria relanseaz\ dezbaterile publice,
dup\ 8 luni de pauz\: 60 de PUZ-uri
pe mas\, blocuri cu p=n\ la 18 etaje
u nu mai pu]in de 17 dezbateri publice sunt programate `n cur=nd, participarea fiind liber\ u 2
Cum po]i fi cu toate asigur\rile `n ordine [i totu[i nimeni s\ nu te desp\gubeasc\, de[i nevinovat!

De[i victim\ colateral\ `n accident, un
ie[ean se chinuie de 5 ani s\ recupereze
banii da]i pe repara]ia ma[inii u Pagina 3
Fiu dat afar\ din
casa familiei la
cerere, cu ordin
de evacuare. S-a
`mb\tat [i a s\rit
la b\taie u 3

Negocierile de ieri din coali]ie,
f\r\ niciun rezultat. Se reiau azi
Prima rund\ de discu]ii din Coali]ie dup\
demiterea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul
S\n\t\]ii s-a încheiat dup\ aproape cinci ore f\r\
niciun rezultat. Negocierile se reiau ast\zi, de la
ora 16. Florin Cî]u spune c\ r\mâne pe pozi]ii [i
anun]\ c\ a[teapt\ nominalizarea unui ministru
al S\n\t\]ii din partea USR-PLUS. u Pagina 4

