Ghidul casei

Iat\ câ]i ie[eni au dezvoltat
anticorpi, potrivit statisticilor!

u Ce î]i mai
trebuie când
stai la cas\? O
piscin\!
u Salata niçoise
u Caringole
Rosé 2020,
Domaine La
Croix Belle

u numai trei jude]e din ]ar\ au dep\[it un grad de imunitate de
60%, `n cele mai multe pragul fiind sub 20% u Pe larg, `n pagina 4
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Achita]i la Tribunal, dar condamna]i la
ani grei de pu[c\rie la Curtea de Apel

Un dosar uluitor
`ntr-o Justi]ie cu
Cur]i inundate
de [oseaua nou\ adev\rat oarb\

Inadmisibil la acest nivel: [antier al
Prim\riei cu „eroare de proiectare“?

Ia[i - B=rnova

u modernizarea [oselei Ia[i - B=rnova pe raza
municipiului, realizat\ cu `nt=rzieri care au scos
peri albi locuitorilor din zon\, face victime [i
dup\ finalizare u modul `n care a fost proiectat
sistemul de scurgere a apelor pluviale pare unul
defectuos, inund=nd cur]ile oamenilor u „Tr\im
un calvar, toate apele ajung la mine în curte“,
ne-a declarat o ie[eanc\ din zon\ `n curtea
c\reia apele sunt ca la sinistra]ii din Germania
u aceasta spune c\ inginerul responsabil de
lucrare a admis c\ e vorba de „o eroare de
proiectare“, [i c\ totul se va rezolva u nu s-a
rezolvat `ns\ nimic, oamenii lupt=nd `n
continuare cu apele la fiecare ploaie u n
Prim\ria nu admite `ns\ o astfel de eroare:
„Problema exista dinainte“ u afirma]ia este `ns\
contrazis\ de cei `n cauz\ u Pe larg, `n pagina 2

de azi
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Incon[tient `n trafic:
Carambolul din P\curari: t=n\rul
vinovat era beat, avea ma[ina
burdu[it\ de bere [i avea [i
permisul re]inut din aprilie tot
pentru b\utur\. El a intrat cu
vitez\ mare [i f\r\ nicio inten]ie
de fr=nare, `n jurul orei 22:30, `n
ma[inile sta]ionate la semafor.

LOCAL

superioar\, care au decis
condamnarea drastic\ a celor
doi la mai bine de un an [i
jum\tate dup\ ce fuseser\
achita]i. Au fost judec\torii
Tribunalului superficiali, sau
cei ai Cur]ii de Apel prea
severi? Peste toate, traumele
`ngrozitoare ale unor minore
efectiv r\pite din Ia[i, nevoite
apoi s\ se culce [i cu c=te 1015 b\rba]i pe noapte.

u Parcursul incredibil
[i faptele `ngrozitoare din
dosar, pe larg, `n pagina 3

Tinerele erau exploatate sexual
`n ora[e din Grecia [i Germania

{aramet, dat afar\ de la „Socola“. ~n urm\
r\m=ne un raport dezastruos [i o anchet\ DNA
u surse din Institut spun c\, potrivit unui raport al corpului de control al Ministerului S\n\t\]ii,
managerul demis ieri ar fi achitat o ampl\ lucrare `nainte de finalizarea acesteia u {aramet a fost
numit anul trecut de prietenul s\u, fostul ministru Victor Costache u Citi]i articolul din pagina 2

ZIARUL
LOCAL

Magistra]ii Curtea de Apel
au reu[it s\ vad\ probe
incriminatoare acolo unde
colegii lor de la Tribunal au
apreciat c\ acestea nici m\car
nu exist\. Doi ie[eni au fost
condamna]i la ani grei de
pu[c\rie, pentru trafic de
persoane, dup\ ce Tribunalul îi
achitase, invocând faptul c\
rechizitoriul procurorilor
DIICOT se bazeaz\ doar pe
m\rturiile victimelor, f\r\ a
aduce alte probe. Nu de aceea[i
p\rere au fost [i colegii
judec\torilor de la instan]a

Caz de infec]ie
cu hantavirus la
Doi ie[eni au primit o
“
Deces
cu
tulpina
Delta
la
Ia[i:
„Parhon . Boala
finan]are de 500.000 €
pensionar\
de
90
de
ani,
cu
e contagioas\:
pentru startup-ul lor
comorbidit\]i, nevaccinat\ u Marius Ursache
cum se ia? u 3 u femeia
[i Vlad Bodi au
a murit pe 12 iulie,
Vremea probabil\ la Ia[i

2

Rancea, tot nu: Decizii
mai bl=nde ieri
la Tribunal. Tot
nu poate reveni
`n func]ie.

Joi

Vineri

Sâmb\t\

 Max. 24ºC  Max. 26ºC  Max. 27ºC
 Min. 14ºC  Min. 14ºC  Min. 15ºC

Duminic\

Luni

dar confirmarea infec]iei cu
tulpina Delta a venit mai
t=rziu u Pe larg, `n pagina 2

`nfiin]at compania
Metabeta `n urm\
cu doi ani u 5

Avanpremier\ din Casa Muzeelor, `n
ziua lans\rii: un reportaj de atmosfer\
din muzeul ie[ean cu aer european
u patru dintre cele cinci muzee
descriu casa poeziei, a literaturii, a
istoriei teatrului evreiesc, a
copil\riei în comunism u al cincilea
este o lec]ie dureroas\ de istorie:
pogromul din 1941 u Pagina 3

Mar]i

 Max. 29ºC  Max. 30ºC  Max. 32ºC
 Min. 17ºC  Min. 18ºC  Min. 19ºC
Sursa: Accuweather.com

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

Colonel MApN judecat
la Ia[i pentru
accident mortal:
achitat pentru
accident, condamnat
`ns\ pentru fals u 3

