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Lista firmelor care
Tribunal: sentin]\
[i-au împ\r]it banii
n\ucitoare
pentru un proiect
europeni ai Prim\riei
`n zona Copou
Ditamai blocul Ia[i. În cap, firma la
ridicat pe un care a lucrat Chirica
fals grosolan?
Un ie[ean a reu[it s\ blocheze în instan]\
construirea unui nou bloc printre a[a-numitele
„blocuri ruse[ti“ din P\curari. Proiectul a aprins
spiritele înc\ de la demararea sa, locuitorii din
zon\ protestând energic împotriva ideii. Cazul a
ajuns în instan]\, Curtea de Apel respingând în
2018 ac]iunea demarat\ de localnici. Un nou
proces demarat pe aceea[i spe]\ i-a convins `ns\
pe magistra]ii Tribunalului, cu noi probe, c\
proiectul a fost aprobat în baza unui fals. Pur [i
simplu, o scar\ a fost botezat\ „alee“, cu
complicitatea Prim\riei, spun judec\torii, plan[ele
indicând o strad\ care asigura accesul auto acolo
unde de fapt nu erau decât trepte: sc\rile ce urc\
de la [oseaua P\curari spre Negruzzi [i
Universitate. Tribunalul a dispus, în rejudecare,
anularea hot\rârii Consiliul Local prin care a fost
aprobat\ investi]ia. Verdictul final va fi dat la
Curtea de Apel. u Citi]i articolul din pagina 3
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Ghinion: Contrabandist prins
din cauz\ c\ mergea foarte `ncet
cu ma[ina pe drum. ~n plus,
oamenii legii l-au depistat c\
avea [i permis fals, chipurile
italian, pe l=ng\ ]ig\rile cu care
era burdu[it\ ma[ina.
ECONOMIC

Companiile [i-au împ\r]it un total de circa 140 milioane
euro (cu TVA). În aceast\ sum\ nu sunt incluse [i alte
contracte care ]in de diverse documenta]ii tehnice,
dot\ri, publicitate, dirigen]ie sau monitorizare proiect.
În perioada urm\toare, municipalitatea urmeaz\ s\
semneze alte patru contracte: unul de lucr\ri [i trei
de furnizare. Implementarea proiectelor POR a
stârnit [i controverse la Ia[i: unele contracte au fost
reziliate, iar derularea altora a fost întârziat\ prin
prelungirea termenelor de execu]ie. În plus, firma
care a câ[tigat cei mai mul]i bani este una foarte
apropiat\ de primarul Mihai Chirica.

u Pe larg, `n pagina 2

~n imagine, t=n\rul inginer Mihai Chirica, pe vremea c=nd lucra la firma de construc]ii Conest (sursa: orasuliasi.blogspot.ro)

Dou\ focare COVID-Delta `n jude]ul Ia[i.
Medicii spun c\ se a[teapt\ la ce e mai r\u
u ei nu mai au dubii: valul patru al pandemiei vine deja, [i va afecta nevaccina]ii u num\rul cazurilor cre[te `ncet, dar sigur u 2

Profesorii nevaccina]i,
Ciobanul sc\pat din
testa]i periodic
Un singur 10 (zece) ghearele ursului [i adus
la admitere la
la Ia[i va fi azi detubat înainte s\ intre la ore?
Examenul dur de intrare la UMF Ia[i,
reflectat în notele mici ale candida]ilor

de azi
LOCAL

Prim\ria Ia[i ocup\ primul loc în zona de nord-est a
]\rii dup\ valoarea contractelor semnate în cadrul
Programului Opera]ional Regional (POR) 2014 - 2020.
În prezent, circa 20 proiecte sunt în diverse stadii de
implementare. Într-o nou\ analiz\ privind modul de
cheltuire a fondurilor europene, „Ziarul de Ia[i“ [i
Presshub.ro v\ prezint\ ast\zi ce firme [i-au adjudecat
contractele de lucr\ri [i de furnizare în cadrul
proiectelor derulate de Prim\ria Ia[i: 12 companii din
patru ]\ri (România, Polonia, Italia [i Turcia). Polonezii
[i turcii livreaz\ tramvaie [i autobuze, italienii refac
monumente istorice, iar românii (Ia[i, Timi[oara,
Bucure[ti, Maramure[ [i Vaslui) lucreaz\ la c\i de
rulare, construirea de gr\dini]e [i alte infrastructuri.

Medicin\, la Ia[i u 2
Vremea probabil\ la Ia[i
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Euro, peste 9 ani: Vom
trece la euro cel mai devreme
peste nou\ ani. A[a arat\ un
sondaj `n r=ndul anali[tilor
financiari. Ei spun c\ leului se va
deprecia `n perioada urm\toare.

Mar]i

Miercuri

Joi

 Max. 34ºC  Max. 35ºC  Max. 34ºC
 Min. 20ºC  Min. 20ºC  Min. 20ºC

Vineri

Sâmb\t\ Duminic\

 Max. 32ºC  Max. 32ºC  Max. 31ºC
 Min. 19ºC  Min. 20ºC  Min. 19ºC
Sursa: Accuweather.com

u colegul lui mai
t=n\r (foto) a murit
`ns\ `n urma atacului
u cei doi au `ncercat
s\ alunge cu b=tele
ursul care atacase o
vac\ u Pagina 3

O b\ut\ din teribilism le-a
ratat vie]ile unor adolescen]i:
au devenit violatori f\r\ s\
realizeze ce fac u Pagina 3

u ipoteza este analizat\ în acest moment
de c\tre Ministerele S\n\t\]ii [i Educa]iei u
masca va r\m=ne obligatorie `n spa]iile
`nchise [i dup\ 1 august u Barna spune c\
restric]iile din valul 4 vor viza `n special pe
rom=nii nevaccina]i u Am\nunte `n pag. 4

EXCLUSIV - Jaful de la
vila din Bucium: poli]ia
caut\ un al patrulea ho]
u indiciile oamenilor
legii arat\ c\ la mijloc
ar fi [i o reglare de
conturi pentru datorii
mai vechi, din traficul
cu ]ig\ri u Pagina 3

