Cine va fi antrenorul Politehnicii?

Ghidul casei

u Foi[orul din
gr\din\: practic
[i relaxant
u Mâncare de pui
cu dovlecei
u Doppio Passo
Primitivo 2021,
Botter

u principala ]int\ a clubului din Copou a refuzat s\
antreneze `n Liga a II-a u pe banca tehnic\ a Politehnicii
ar putea sta un fost secund al na]ionalei Rom=niei u 8
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Bombele ru[ilor din Ucraina au
lovit puternic [i casele ie[enilor:

Imobiliarele,
recul surpriz\
Pia]a imobiliar\ ie[ean\ a înregistrat
un recul puternic în luna aprilie. Cre[terea
pre]urilor la materiale de construc]ii [i
r\zboiul din Ucraina sunt dou\ dintre
motivele principale identificate de
speciali[tii imobiliari consulta]i de „Ziarul
de Ia[i“. Primul motiv a dus la o explozie a

ZIARUL
de azi
LOCAL

3

~ngrozitor: Crim\ conjugal\
`nfior\toare: a pus cap\t disputei
cu so]ia t\indu-i g=tul prin somn.
B\rbatul a fost prezentat
magistra]ilor Tribunalului cu
propunerea de arestare preventiv\
pentru o perioad\ de 30 de zile.
Propunerea a fost aprobat\.

LOCAL

Blocul interlopului
Oarz\, ridicat `n
total r\sp\r cu
legea. A s\rit la
b\taie la inspectori
u fostul boxer a
sc\pat la musta]\
de arestare,
norocul lui fiind c\,
`n ciuda
amenin]\rilor [i
`njur\turilor, nu a
lovit totu[i pe
nimeni u Am\nunte
`n pagina 3
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Manager nou de spital?
„Nesatisf\c\tor“ la evaluare,
managerul Maternit\]ii „Elena
Doamna“ va mai sta o vreme
totu[i `n func]ie. El este printre
ultimii numi]i `n func]ie pe
perioada fostului mandat al CJ,
de]inut de PSD la Ia[i.

LOCAL

2

Performan]\: Un pod de
numai 79 kg a putut s\ sus]in\
greutatea unui autoturism.
Lucrarea este o performan]\
studen]easc\ ie[ean\ la un concurs
interna]ional, la Istanbul.

pre]urilor apartamentelor noi „la cheie“ în
ultimele luni, iar r\zboiul din ]ara vecin\ i-a
determinat pe unii cump\r\tori s\ amâne
momentul achizi]iei. {i în aprilie 2021 a
fost o sc\dere a num\rului de tranzac]ii,
dar mult mai mic\ în compara]ie cu cea de
luna trecut\. În schimb, o evolu]ie pozitiv\
a fost înregistrat\ în cazul vânz\rilor de
terenuri agricole: tranzac]iile au crescut cu
peste 60% în primele 4 luni ale anului
curent fa]\ de perioada similar\ a anului
trecut. În ceea ce prive[te terenurile
intravilane, cu sau f\r\ construc]ii, datele
Autorit\]ii de Cadastru arat\ sc\deri pe
linie. u Citi]i analiza din pagina 2

Vremea probabil\ la Ia[i

Joi

Vineri

Sâmb\t\

 Max. 28ºC  Max. 28ºC  Max. 26ºC
 Min. 15ºC  Min. 14ºC  Min. 13ºC

Duminic\

Luni

Mar]i

 Max. 25ºC  Max. 24ºC  Max. 20ºC
 Min. 13ºC  Min. 12ºC  Min. 8ºC
Sursa: Accuweather.com

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

Din suspect `n inculpat: s-au schimbat
`ncadr\ri juridice [i calit\]i procesuale

Chirica [i Harabagiu,
din nou la DNA. Au
ajuns din lac `n pu]
Procurorii DNA îl ]in pe
primarul Mihai Chirica în
suspans. Edilul a fost chemat
ieri din nou la sediul DNA,
împreun\ cu fostul
viceprimar Gabriel Harabagiu
[i angaja]i ai Prim\riei. La
finalul audierilor, Harabagiu a
fost „avansat“ din calitatea

de suspect în cea de
inculpat, Chirica r\mânând în
continuare tot inculpat.
Procurorii au decis totodat\
schimbarea încadr\rii
juridice a faptelor de care
sunt acuza]i ace[tia.

u Am\nunte `n pagina 3

Care este secretul juridic al
viceprimarului acuzat de tr\dare? Al]ii
ca el au plecat acas\ `n c=teva luni
u la un an de c=nd a fost exclus din USR pentru c\ a votat cum i-a spus Mihai Chirica,
procesul de contestare a excluderii deschis de actualul vice Cezar Baciu `nc\ nu s-a
terminat u al]ii `n situa]ia lui, de[i au procedat la fel, au p\r\sit politica mult mai repede,
ajung=nd repede la o sentin]\ definitiv\ u am g\sit un caz identic la Rediu: 5 luni u 2

~ncepe procesul colonelului
care a deranjat rela]iile
intime din interiorul DNA Ia[i
u el s-a pensionat pe motive medicale, dup\ ce,
`n mod surprinz\tor, raportul de evaluare privind
activitatea sa a fost unul slab u Citi]i `n pagina 3

Ultimul truc al bolnavilor
Jocurile „Special dispera]i din alte jude]e:
Olympics“ din
vin cu ma[ina proprie
Malta:
Ia[ul
are
Cum a
p=n\ la intrare `n Ia[i,
fost prins patru medalia]i
iar acolo sun\ la 112
Oprescu
u fostul primar
st\tea într-o zon\
exclusivist\ din
Atena [i ar fi vrut s\
plece spre o insul\
din Marea Egee u 8

u to]i patru, care au luat aur [i
argint, sunt elevi de la {coala
Special\ „C. P\unescu“ u 2

Mar]i,
24 mai,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.8
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

u sunt [i cazuri c=nd unii sun\ la 112 pentru
dureri de m\sele u urgenti[tii ie[eni atrag
aten]ia c\ adesea astfel de apeluri abuzive
nu `i las\ s\ se ocupe de cazuri care sunt cu
adev\rat urgen]e de 112 u Pagina 3

