Ghidul casei

Comisia de concurs a judecat „la sânge“ adeverin]ele [i certific\rile

pg.7

Trei candida]i au picat testul la
„Socola“ `nc\ de la proba dosarelor

u „Yabba-Dabba-Do!“,
casa familiei Flintstone
se afl\ în Malibu
u Paste cu brocoli [i
rodii
u Rosé Celést Brut
2019, Villa Vinèa
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Avocat [i notar, `ntr-o grupare acuzat\ de `n[el\ciuni imobiliare

Cet\]ean de
onoare al Ia[ului, Misteriosul
iPhone folosit
adus la DIICOT de Maricel Popa
Avocatul Alexandru Bernic primea titlul de cet\]ean de
onoare `n urm\ cu doi ani

S-a `ntors PSD la S\n\tate

ZIARUL
de azi
LOCAL
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Ce hot\râri au adoptat
ieri ale[ii jude]ului: Au
fost adoptate hot\r=ri de la dot\ri
[i investi]ii în spitalele jude]ene la
clarific\ri privind proiectul de
extindere a infrastructurii
aeroportuare

NA}IONAL

u inspectorii Camerei de Conturi au
g\sit în acte un iPhone de 7 mii de lei
cump\rat în timpul mandatului lui
Maricel Popa, iar în realitate au v\zut
un telefon care nu se deschide [i
care nu putea fi identificat dup\ seria
de fabrica]ie u f\r\ aceast\ serie,
aparatul nici nu poate fi reparat, de[i
figureaz\ înc\ în perioada de garan]ie
u Maricel Popa ne-a declarat c\ a
predat telefonul de serviciu la
plecarea din Casa P\trat\ u 2

Coronavirusul le-a
luat locuitorilor din
Gorban primarul

Certificatul verde
devine „h=rtie
igienic\“?

u D\nu] Rotaru era vaccinat cu
AstraZeneca u anul trecut a fost ales
pentru a treia oar\ consecutiv la
conducerea comunei u pagina 2
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Patriarhul BOR sus]ine
c\ s-a vaccinat: Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române,
Daniel, a r\spuns ieri afirmativ
când a fost întrebat de reporteri
dac\ s-a vaccinat împotriva
COVID.

ECONOMIC

u procurorii sus]in c\ gruparea identifica persoane
care aveau dreptul s\ primeasc\ suprafe]e mari de
teren [i a[teptau punerea `n posesie, fiind `n
proceduri de stabilire a amplasamentelor u membrii
re]elei aveau `n vizor persoane `n v=rst\ sau care se
aflau `n strain\tate [i `i convingeau s\ le dea procuri
de reprezentare u dup\ v=nzarea terenurilor, banii
nu mai ajungeau la proprietari u printre cei audia]i
de procurori se num\r\ notarul R\zvan-Ionu] Costin
[i avocatul Alexandru Bernic u ce rol aveau cei doi
`n cadrul grupului u citi]i `n pagina 3
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Blocurile nou construite,
f\r\ centrale proprii, de
apartament? E propunere
oficial\, la Guvern.
Ministrul Mediului: Am propus
un punct zero, ca de acum înainte,
în blocurile noi s\ nu mai punem
centrale individuale. „Tax\ pe
centralele existente nu vom avea,
cel pu]in pân\ când Comisia
European\ nu o va impune“,
adaug\ el.

u documentul ar trebui reglementat printr-un act
normativ nou [i ar putea fi folosit doar dup\ trei
s\pt\mâni de cre[tere consecutiv\ a ratei de
infectare, spune Alexandru Rafila u relaxarea
propus\ de ministrul desemnat al S\n\t\]ii nu
este `mp\rt\[it\ de Nicolae Ciuc\, nici de
reprezentan]i ai Comisiei Europene u pagina 4
Vremea probabil\ la Ia[i

Joi

Vineri

Sâmb\t\

 Max. 7ºC  Max. 10ºC  Max. 13ºC
 Min. 2ºC  Min. 4ºC  Min. 3ºC

Duminic\

Luni

Mar]i

 Max. 11ºC  Max. 11ºC  Max. 6ºC
 Min. 4ºC  Min. 0ºC  Min. -3ºC
Sursa: Accuweather.com

Soarta
pasajului din
Copou se va
decide `n plen
u cum liberalii au sus]inut
proiectul `n comisie, e
posibil ca acesta s\ treac\
`n [edin]a de CL de m=ine
u citi]i `n pagina 2

Definitiv: mo[tenitoarea
unui industria[ ie[ean a
primit un milion de euro
u tat\l ei de]inuse Fabrica de Boiangerie, Sp\l\torie Chimic\
[i de Ruf\rie `n zona Moara de Foc u judec\torii de la
Tribunal acordaser\ desp\gubiri mai mici, dar Comisia
Na]ional\ pentru Compensarea Imobilelor le-a contestat la
Curtea de Apel u ghinion: judec\torii au urcat cuantumul de
la 3 milioane de lei la 4,8 milioane u pagina 3

Fenechiu mai are speran]e c\
poate scoate din firm\ „[paga“
de 3,9 milioane lei u pagina 3

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

