Consens `n coali]ie, la O ie[eanc\ a v=ndut apartamentul `n 2015,
negocierile terminate
apoi, dup\ ani buni, a cerut instan]ei de
ast\noapte t=rziu.
judecat\ anularea tranzac]iei. I s-a aprobat
Vezi ce s-a decis! u 4

u ie[eanca acuz\ c\ cei care au cump\rat imobilul de la ea au profitat de starea sa de s\n\tate u instan]a a decis ca
apartamentul s\ fie dat `napoi, dar femeia s\ `napoieze cump\r\torilor banii pentru care a semnat la notariat c\ i-a primit u 3
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Se lucreaz\ sau nu la Autostrad\? „Acolo este o
b\taie de joc“, spun oamenii care au fost pe teren

Cum s-a
r\t\cit A8
`n mun]i?
u temerile c\ firma care [i-a asumat pentru o sum\ mult prea mic\ studiile tehnice din
teren `n proiectul Autostr\zii Unirii nu `[i va face corect treaba par a se adeveri u membri
ai asocia]iilor pro-autostrad\ s-au deplasat pe traseu, `n jude]ul Neam], acolo unde firma
spaniol\ ACCIONA face for\ri `n baza unui contract cu CNAIR u „Un singur utilaj. E o
b\taie de joc“, spun reprezentan]ii asocia]iilor, care s-au `ntors ieri la Ia[i u ace[tia
reclam\ avansul prea lent al studiilor din teren u „CNAIR nu are control asupra a ceea ce
se `nt=mpl\“, avertizeaz\ liderul uneia dintre asocia]iile civice u s-a solicitat o `ntrevedere
cu [eful statului [i cu premierul pentru deblocarea situa]iei u o treab\ f\cut\ de m=ntuial\
`n acest stadiu al lucr\rii poate duce la blocarea viitoare a `ntregului proiect u `nt=rzierile,
de asemenea, pot afecta grav, poate iremediabil, finan]\rile pentru A8 u Pagina 2
Prima `ncercare serioas\ a suportului politic al primarului Mihai Chirica:

ZIARUL
de azi
LOCAL

2

Desp\gubiri dup\
accident pe trecere:
Desp\gubiri morale de 35.000
de euro dup\ ce a stat `n pat 4
luni de zile. Iat\ motiva]ia!

LOCAL

]ig\ri cu ma[ina iubitei l-a costat
un an [i 4 luni de pu[c\rie.

u semnal de alarm\: dac\ asta se
`nt=mpl\ acum, ce va urma de Pa[ti? u
peste 120 de oameni în biseric\ f\r\ nicio
regul\ de protec]ie respectat\, la o slujb\
oficiat\ de un protopot u oficialii
Mitropoliei s-au ar\tat dezam\gi]i vizavi
de o astfel de slujb\ `n care orice regul\
pandemic\ a fost c\lcat\ efectiv `n
picioare u „Este excep]ia care confirm\
regula. Avem [edin]e permanent, avem
discu]ii“, ne-a declarat purt\torul de
cuv=nt al institu]iei u Pe larg, `n pagina 3

Cum e posibil a[a ceva:
a cump\rat cu credit
bancar un balcon ilegal

Dou\ proiecte de importan]\ vital\
pentru Ia[i, m=ine pe masa Consiliului
Local: vor trece sau nu acestea la vot?

u ie[eanul se judec\ acum cu
Prim\ria, care l-a amendat [i
somat s\ d\r=me balconul
ridicat ilegal u anexa era `ns\
trecut\ `n toate actele de
evaluare bancar\ `n baza
c\rora a fost `mprumutat
pentru a cump\ra imobilul u 3

u bugetul [i `ncetarea contractului cu Veolia vor fi analizate `n [edin]a de plen de m=ine u un mesaj
al lui Mihai Chirica de asear\ las\ s\ se `ntrevad\ o anume team\ a acestuia `n privin]a adopt\rii
bugetului u a avertizat c\ cei ce nu voteaz\ proiectul doresc blocarea ora[ului u Pagina 2

Iat\ ce mai pot
`nsemna adesea
durerile de din]i!
u Citi]i `n pagina 7
Vremea probabil\ la Ia[i

Miercuri

Joi

Vineri

 Max. 17ºC  Max. 20ºC  Max. 13ºC
 Min. 6ºC  Min. 7ºC  Min. 3ºC

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

Regulile pandemice,
c\lcate `n picioare `n
frunte cu protopopul

3

Ghinion? Un drum dup\

Mar]i,
27 aprilie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.4

Imagine de la o important\ slujb\.
Care este reac]ia Mitropoliei de la Ia[i

Sâmb\t\ Duminic\

Luni

 Max. 14ºC  Max. 15ºC  Max. 17ºC
 Min. 3ºC  Min. 3ºC  Min. 6ºC
Sursa: Accuweather.com

„Salva]i Copiii“
Ia[i: Un copil din
patru care moare
p=n\ la v=rsta de un
an ar putea fi salvat
u organiza]ia a demarat o
campanie pentru dotarea
maternit\]ilor din ]ar\ cu
aparatur\ care poate salva aceste
vie]i u ce nevoi de acest fel sunt
la Ia[i? u cum po]i dona doi sau
mai mul]i euro? u Pagina 3

Fondurile de pensii rom=ne[ti `nv=rt
active totale de 80 de miliarde de lei.
Care este randamentul acestora? u 5

Proxenet specializat pe
filme de sex cu minori,
arestat din nou
u la numai 25 de ani, acesta are un
trecut infrac]ional extrem de bogat [i
divers u Am\nunte `n pagina 3

Temerile medicilor de familie cu câteva zile
`naintea `nceperii vaccin\rii `n cabinete

Medic: „Nu a venit
nimeni s\ demonteze
zvonurile despre un
anumit vaccin“ u 2

Ghid pentru S\n\tate

paginile
7-8

u Dezvoltarea limbajului la copii
u La trei s\pt\mâni dup\
rinoplastie, ne putem relua
activitatea
u A interna o persoan\ drag\ întro sec]ie de îngrijiri paliative nu
înseamn\ a sc\pa de o povar\
Paginile Ghidului pentru s\n\tate sunt realizate
`n colaborare cu ARCADIA - SPITALE {I CENTRE MEDICALE

