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{eful PNL Ia[i, amenin]at de prim-vicele de
partid Rare[ Bogdan c\-l schimb\ din func]ie
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u prim-vicepre[edintele partidului l-a amenin]at pe deputatul ie[ean Alexandru
Muraru `n contextul `n care acesta cerea `n numele filialei un post `n plus de
secretar de stat, pe motiv c\ PNL Ia[i nu a primit func]ia de prefect u Pagina 2
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-171 milioane lei

Bugetul local,
lovit `n plex de
plecarea Veolia
171 mil. lei: u at=t a cheltuit Prim\ria anul trecut doar `n a doua jum\tate a
lui 2021, [i doar pentru a men]ine continuitatea serviciului de termoficare u
francezii de la Veolia, care aveau la Ia[i un contract pe 20 de ani, s-au retras
absolut surprinz\tor anul trecut, dup\ numai 8 ani, `nt=mpl\tor sau nu chiar
`naintea izbucnirii crizei energetice at=t `n Europa c=t mai ales `n Rom=nia u
peste c=teva luni se retrag definitiv din ]ara noastr\, ei oper=nd [i la Ploie[ti
u `n varianta optimist\ c\ pia]a energiei va r\m=ne la fel [i nu se va agrava,
este de a[teptat c\ `n 2022 termoficarea va t\ia [i mai ad=nc din bugetul
local, cu o sum\ cel pu]in dubl\: peste 300 milioane lei u adic\ peste 60
milioane euro u ca o compara]ie: g=ndi]i-v\ c\ numai un pasaj suprateran
precum Octav B\ncil\, `ntre P\curari [i Dacia, a costat circa 10 milioane de
euro u Prim\ria vorbe[te de un nou investitor, `n locul Veolia u Pag. 2
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Eminescu online: BCU
Ia[i lanseaz\ o ampl\ colec]ie
digital\ despre Eminescu. A
stârnit interes în China [i SUA.
Proiectul g\zduie[te toat\ opera
eminescian\, traducerile [i
exegeza, care nu se afl\ sub
drepturi de copyright.
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Colegul de trafic: A
condus ani de zile cu permis fals,
pe care a dat 1.500 euro.

Ancheta poli]i[tilor [i procurorilor ie[eni în cazul crimei duble
din Moara de Foc alunec\ încet spre un mare fiasco.
Rezultatele criminalistice venite de la Bucure[ti privind
urmele ADN de pe mai multe haine au b\gat în cea]\ poli]ia [i
procurorii ie[eni care ancheteaz\ moartea lui Youssef Ajniyah
[i a Vanessei Burlacu. Se pare c\ a fost g\sit un profil nou de
ADN pe un obiect vestimentar. Adic\ un suspect nou. Totu[i,
principalul suspect din prezent va mai sta 30 de zile în arest.
El a povestit ieri judec\torilor ce a f\cut în seara crimei:
chestii banale, dar de interes. u Continuare `n pagina 3

Doar un medic de familie
din trei vrea s\ se implice
`n testarea Covid 19 u 3

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate
9.884 cazuri noi de persoane infectate cu
SARS-CoV-2 (COVID 19) la nivel na]ional, cu
99 mai mult decât în ziua anterioar\. u 3

Vremea probabil\ la Ia[i

Sâmb\t\

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

Ancheta dublei
crime: un fiasco?
Un nou suspect!

Covid 19 - 340
Iat\
brambureala
de
la
Prim\rie!
cazuri noi la Ia[i, Amendat de Poli]ia Local\ cu 2.500 de lei pentru molozul
`n sc\dere fa]\ de din strad\ de care se face r\spunz\toare Salubris u Pag. 2
ziua anterioar\
Disput\
Ia[i: un medic a falsificat
`ntre
270 de facturi: pagub\ la
vecini
tran[at\
stat de peste 400.000 lei
de

Duminic\

Luni

Ý Max. 3ºC Ý Max. 2ºC Ý Max. 5ºC
 Min. -4ºC  Min. -3ºC  Min. -2ºC

Mar]i,
18 ianuarie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.4

EXCLUSIV: Ultimele probe
ADN r\stoarn\ `ntreaga anchet\

Mar]i

Miercuri

Joi

Ý Max. 2ºC Ý Max. 2ºC Ý Max. 0ºC
 Min. -4ºC  Min. -1ºC  Min. -3ºC
Sursa: Accuweather.com

Ghidul auto
Apare `n fiecare luni
Inclus `n

Supliment pus pe roate `mpreun\ Grupul TESTER - Casa Auto

judec\tori

Albinele din curte l-au
adus `n fa]a instan]ei.
„Am stat internat
`n spital de 29 de ori“
u vecinul acestuia, afectat de
numeroase `n]ep\turi, `i cere
desp\gubiri de 50.000 de euro u „S-a
`n]epat singur, ca s\ dea vina pe
albinele mele“, spune acuzatul u ce au
decis judec\torii `n acest caz? u Pag. 3

u cazul a ajuns `n instan]\ dup\ 6 ani, c=nd
medicul e deja de mult timp la Paris u Pagina 3

Imagini sf=[ietoare: au murit
`mbr\]i[a]i `n pat, ar[i complet
u dou\ persoane au fost
carbonizate dup\ ce locuin]a
lor din Vl\deni a luat foc u
b\rbatul nu a vrut s\ fug\ din
calea focului f\r\ femeia
imobilizat\ la pat u pompierii
spun c\ a murit [i el `n timp ce
acoperea cu trupul s\u trupul
convivei sale u Pagina 3

E[ti `n c\utare de bani
pentru afacerea ta sau
vrei doar s\ investe[ti?
Ar trebui s\ cite[ti asta
u Ronin este un proiect care î[i propune s\ aduc\
constant, fa]\ în fa]\, firme cu un poten]ial mare de
inovare [i dezvoltare [i posibili investitor u Pag. 5

