Ghid TV
~n paginile 8-9 ale edi]iei, programele
celor mai importante posturi TV române[ti
[i str\ine pentru urm\toarele 7 zile

R\zboi `n instan]\ `ntre managerul
de la Spitalul de Copii [i doctori]a
concediat\ care a concurat-o u 2
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Institu]iile reprezentative ale Ia[ului
cultural, puse la p\m=nt de facturi

Factur\ E.ON de
Chirica bag\ 70.000 euro pe
capul `n o lun\, la Teatru

Oare mai are timp s\ conduc\ [i ora[ul, printre
conferin]e de dezvinov\]ire, perchezi]ii [i
drumuri tot mai dese la parchet sau la instan]e?

nisip: Nu eu!
u primarul Ia[ului a f\cut ieri mai multe preciz\ri
referitoare la noul dosar al DNA privind autoriz\rile unui
bloc al firmei Flux din T\t\ra[i u el a invocat o dispozi]ie
prin care sunt stabilite, în clar, responsabilit\]ile fiec\rui
semnatar de documente u „Cine nu a respectat aceast\
dispozi]ie, al\turi de tot cadrul de legalitate privind
emiterea [i înregistrarea documentelor emise, ca urmare
a finaliz\rii unei investi]ii, trebuie s\ r\spund\ în fa]a
legii“, a ad\ugat el u ce spune `ns\ despre faptul c\ pe
unele documente se afl\ [i semn\tura lui? u cercet\rile
DNA vizeaz\ modul în care Prim\ria a confirmat
construirea blocului conform autoriza]iei, de[i indicatorii
urbanistici nu au fost respecta]i u practic, de la 4 niveluri
s-a ajuns ilegal la 9 u falsul ap\rut pe circuit l-a ajutat pe
proprietar, Gheorghe Che[cu, s\ poat\ vinde
apartamente de acolo u Pe larg, `n pagina 3

Ieri s-a decis: `ncepe judecata
primarului `n procesul „Skoda“

Lovituri n\ucitoare sosite la plic, la
institu]iile de cultur\ ale Ia[ului.
Facturile doar la electricitate,
însumate, la principalele institu]ii
de cultur\ din Ia[i, pe o singur\
lun\, sunt aproape duble fa]\ de
bugetul total anual de venituri [i
cheltuieli, adic\ salarii, utilit\]i,
repara]ii etc., ale unei [coli
generale mari. Adic\, aproximativ
400.000 de lei. Dac\ nu vor g\si
ajutor din partea statului, multe
dintre institu]iile de cultur\ vor fi

Vremea probabil\ la Ia[i

de azi
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6

Vineri

Arafat: S\pt\mâna viitoare
dep\[im 1.000 de cazuri la ATI.

ECONOMIC

5

Sâmb\t\ Duminic\

 Max. 4ºC  Max. 2ºC  Max. 6ºC
 Min. -1ºC  Min. -5ºC  Min. -2ºC

Scumpiri Valoarea medie
lunar\ a facturilor la utilit\]i a fost
anul trecut de 500 de lei. Fa]\ de
anul anterior, facturile la utilit\]i
au fost `n 2021 cu circa 12% mai
mari.
LOTO 6/49

Luni

Mar]i

Miercuri

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

u Am\nunte `n pagina 2

„Bombardier“ oprit pe european\ dup\
apel la 112: „Schimb\ delirant benzile“
u teribilistul incon[tient, oprit de Poli]ie la Podu Iloaiei, nici m\car nu avea
dreptul legal s\ fie la volan: avea permisul re]inut pentru anulare u Pagina 3
Ce surprize po]i s\ mai ai, dup\ o oprire pentru o gre[eal\ minor\?

u cei cinci inculpa]i din dosar, `n frunte cu Mihai Chirica, sunt
acuza]i c\ au fentat legea pentru a putea achizi]iona mai multe
ma[ini noi, `n condi]iile `n care Guvernul interzisese temporar
astfel de achizi]ii u prejudiciul: 103.000 euro u Citi]i `n pagina 3

ZIARUL

nevoite fie s\ renun]e la premiere,
la vernisaje, fie la anumite
spectacole, sau chiar s\ pun\ lac\t
pe u[ile unor sec]ii muzeale. Tristul
campion al acestui clasament
sumbru este Teatrul Na]ional:
facturile `nsumate la gaz metan [i
curent sunt de, ]ine]i-v\ bine,
70.000 de euro. Nici celelalte
institu]ii, precum Palatul Culturii
sau Teatrul „Luceaf\rul“, nu stau
deloc pe roze.

{i-a decapitat
mama [i i-a
aruncat corpul în
gr\din\. Dus
direct la „Socola“
u medicii cred c\ b\rbatul de 42
de ani a traversat un moment de
„delirium tremens“, din cauza
sevrajului alcoolic u practic, are
loc „o comasare de halucina]ii
terifiante sau co[maruri“ u 3

Sursa: Accuweather.com

46 3 18 16 48 32
NOROC

6006009
Mar]i,
1 februarie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.6
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

Ia[i: Un taximetrist a aflat de la
Poli]ie, `n trafic, c\ are de mult
timp permisul suspendat u 2
Care vor fi pa[ii
urm\tori ai NATO
dac\ Rusia va
[i fe]ele biserice[ti,
invada Ucraina? Onup\]esc
numai oamenii simpli
Alia]ii din cadrul NATO pun for]e în
standby [i trimit înt\riri în estul
Europei ca r\spuns la comasarea
de c\tre Rusia a peste 100.000 de
militari la grani]a cu Ucraina. u 6

3 u Imens

complex
sportiv `ntre
Holboca [i Tome[ti

10 ani de pingpong `ntre
autorit\]i din
Ia[i cu 7 ha
ale M\n\stirii
Dur\u u Pagina 3

