Ghidul casei

Impozite mai mari pentru
ma[inile scumpe, dar vechi?

pg.7

u Iat\ câteva idei
pentru
amenajarea
camerei copiilor
u Frig\rui de pui cu
l\mâie [i [ofran
(Joojeh kabab)
u Jiana Rosé 2020,
Crama Opri[or

u ministrul Mediului: Dac\ cineva merge cu o ma[in\ de 20.000 de euro veche
de 15 ani [i [i-ar permite o ma[in\ mai pu]in poluant\, solu]ia este descurajarea
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Modific\ri importante în mersul trenurilor, f\cute `n b\taie de joc

Ia[ul, tot mai izolat
de vestul ]\rii
u garnituri de curs\ lung\ cu destina]ia
Timi[oara au fost anulate de CFR f\r\
niciun anun] prealabil u toate trenurile
vizate sunt de noapte, cu vagoane
cu[et\ [i de dormit în componen]a lor
CFR a scos la Ia[i trenuri importante din schem\, toate de curs\ lung\, dar
nu a anun]at absolut nimic publicul c\l\tor. Cu at=t mai de neacceptat cu
c=t este vorba de trenuri precum cele pe ruta Ia[i - Timi[oara [i retur, de
exemplu, unde din trei trenuri cu plecare de la Ia[i mai r\m=ne doar unul.
Pe l=ng\ faptul c\ nu a anun]at nimic oficial, [i nici la Gar\ nu era afi[at
nimic, Regionala CFR Ia[i ne-a oferit [i nou\, reporterilor Ziarului de Ia[i,
un r\spuns laconic [i dup\ multe insisten]e.
u Continuare `n pagina 2

Pe zi ce trece, Gara Ia[i e tot mai pustie

ZIARUL
de azi
LOCAL

2

Compania de Investi]ii
trimite bani pentru
dou\ proiecte la Ia[i:
Compania Na]ional\ de Investi]ii
a alocat 2,1 milioane de lei
pentru servicii de proiectare (faza
adaptare la amplasament),
execu]ie a lucr\rilor [i asisten]\
tehnic\ din partea proiectantului
pentru construirea unei s\li de
sport la Scânteia.

LOCAL
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Caz rarisim la „Elena
Doamna“: O t=n\r\ de 25 de
ani a n\scut [ase copii, `n 10 ani,
to]i prin cezarian\.

SPORT

10

Un violator
s\lbatic [i un
pedofil au
fost b\ga]i
dup\ gratii
u primul a intrat peste o femeie
`n cas\, a b\tut-o [i a siluit-o u al
doilea [i-a b\tut joc de o feti]\ de
9 ani u citi]i `n pagina 3

Zece cazuri noi
de COVID `ntr-o zi
u toate paturile ATI de la Infec]ioase
sunt ocupate u pagina 3

Dup\ 40 de ani, o
{oferul fugar care a
femeie n\scut\ în urma
omorât un pieton,
identificat dup\
unui viol ob]ine
condamnarea tat\lui ei elemente de caroserie
u b\rbatul, acum `n v=rst\ de 74 de ani, nu [i-a cerut scuze
nici `n timpul procesului pentru fapta comis\ u pagina 4

Pre[edintele `i bate obrazul
ministrului Justi]iei
u Stelian Ion (USR-PLUS) nu a
g\sit „calea potrivit\“ pentru
desfiin]area Sec]iei Speciale,
spune Iohannis u Ciolo[ arat\
cu degetul spre UDMR care cere
mutarea sec]iei, [i nu
desfiin]area ei u pagina 4

Vremea probabil\ la Ia[i

Se dau prime [i `n
acest sezon: Un succes `n
Liga a II-a va fi recompensat cu
1 000 de lei. Jum\tate din sum\
se pl\te[te dac\ echipa ajunge `n
play-off.

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

Joi

Vineri

Sâmb\t\

 Max. 36ºC  Max. 31ºC  Max. 34ºC
 Min. 19ºC  Min. 19ºC  Min. 20ºC

Duminic\

Luni

Mar]i

 Max. 32ºC  Max. 35ºC  Max. 28ºC
 Min. 21ºC  Min. 18ºC  Min. 16ºC
Sursa: Accuweather.com

u accidentul a avut loc diminea]a, pe drumul
dintre H=rl\u [i P=rcovaci u pagina 3

Pandemia a adus o finan]are
de 4 milioane de euro la
Spitalul de Recuperare
u banii europeni vor fi folosi]i pentru aparate de ventila]ie,
monitoare medicale, injectomate, paturi ATI, echipamente de
dezinfec]ie u `n total, vor fi `n desf\[urare proiecte de peste
10 milioane de euro u citi]i `n pagina 2

Un b\rbat din Bal[ tr\ia
pe spinarea a dou\ fete
care se prostituau u 3
„Doctorul“ din
escrocheria „Accidentul“
r\mâne cu 23 de ani de
`nchisoare u pagina 3

Mar]i,
10 august,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.4
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

A[tept\m un record
de recorduri

u Sydney McLaughlin
i-a luat colegei sale
Dalilah Muhammad [i
victoria [i recordul
mondial în finala
olimpic\ de 400 m
garduri u niciun succes
american în probele
atletice masculine u 10

