Cum se vor amâna ratele la b\nci

Ghidul casei

u Cum s\ construie[ti o
cas\ rezistent\ la
cutremur
u Paste cu legume [i
afum\tur\
u Cupola Sanctis 2018
Sfin]ii Constantin [i
Elena, Crama Opri[or

u „criteriul pentru a ob]ine amânarea pl\]ii ratelor la b\nci este
cre[terea cheltuielilor per familie sau cre[terea costurilor per
companie cu 25%“, arat\ Adrian Câciu, ministrul de Finan]e u 3
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Zeci de familii
stau f\r\ ap\, `n
mijlocul ora[ului
u de dou\ s\pt\m=ni locatarii dintr-un bloc
din Cantemir car\ ap\ cu bidoanele u „Am doi
copii care merg la [coal\, cu care zilnic merg
la rude s\ le fac du[ [i s\ le sp\l hainele!
Psihic, sim]im c\ ced\m...Nu suntem r\uplatnici, nu avem datorii, vrem doar contract
cu ApaVital ca s\ ne putem pl\ti apa!“, spune
un locatar u totul a pornit de la o r\fuial\ `ntre
dou\ asocia]ii de proprietari u ultima
„bomb\“ `n conflict a fost o factur\ uria[\ la
ap\, de 112.000 de lei u citi]i `n pagina 2
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40 de designeri rom=ni
[i str\ini la Romanian
Fashion Week: În acest
sfâr[it de s\pt\mân\ va avea loc
Romanian Fashion Week unde
sunt a[tepta]i peste 40 de
designeri români [i str\ini.
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{i-a snopit `n b\taie
familia `n urm\ cu 5 ani,
dar procesul e pe rol:
Întors din str\in\tate, un ie[ean [ia b\tut crunt so]ia [i fiul mai
mare. Femeia a reclamat
incidentul în aceea[i zi, dar
poli]i[tii n-au f\cut altceva decât
s\-[i ia noti]e. Întor[i temporar
acas\, fiul [i so]ia au mai fost
b\tu]i o dat\. Dup\ aproape 5 ani
de la incident, procesul b\rbatului
abia a trecut de prima instan]\.

NA}IONAL

CET Holboca, amendat\ cu
100.000 de lei pentru lipsa
echipamentelor de depoluare
u inspectorii G\rzii de Mediu au îndesit verific\rile în
teren [i sanc]iunile aplicate celor care ard de[euri,
resturi vegetale sau nu respect\ regulile anti-poluare
u sunt toate acestea suficiente? u pagina 2

Masacru armat `n inima
iubitorilor de arme

u cel pu]in 21 de persoane, printre care mul]i copii, au fost
ucise `ntr-un atac la o [coal\ din Texas, statul american cel
mai favorabil comercializ\rii f\r\ restric]ii a armelor de foc u 8

Vremea probabil\ la Ia[i

8

Ploaie de stele pe cerul
României pe 31 mai:
P\m=ntul se va intersecta, în
diminea]a zilei de 31 mai, la ora
8,00 (ora României), cu particule
provenite din cometa
73P/Schwassmann-Wachmann.

Joi

Vineri

Sâmb\t\

 Max. 24ºC  Max. 28ºC  Max. 22ºC
 Min. 14ºC  Min. 14ºC  Min. 13ºC

Duminic\

Luni

Mar]i

 Max. 22ºC  Max. 26ºC  Max. 27ºC
 Min. 14ºC  Min. 14ºC  Min. 15ºC
Sursa: Accuweather.com

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

Misiune
imposibil\
pentru
procurorii
DIICOT
u `n dosarul traficului de heroin\ `n
care judec\torii au eliminat 34 de
m\rturii din 35, Parchetul trebuie s\
refac\ rechizitoriul `n 5 zile sau s\-l
ia `napoi pentru a reface urm\rirea
penal\ u `n aceste condi]ii, acuza]ii
N\lbaru, C\lin [i Bâdili]\ se
preg\tesc s\ ias\ din arestul
preventiv u citi]i `n pagina 3

„Sportul din Ia[i este
«ologit» de Consiliul
Jude]ean Ia[i“
u noi polemici dup\ ce cluburi
precum Prosperitatea [i Top
Team vor primi finan]are de la
jude], iar Politehnica - nu! u
citi]i `n pagina 8

Urm\rit de poli]i[ti, un [ofer a oprit
la un bar [i s-a apucat de b\ut u 3

Sechele ale
Înc\ dou\ zile pentru
pandemiei:
u2
autorecenzare
Cadrele medicale
`[i cer sporurile de Indicele ROBOR la 3 luni
continu\ s\ creasc\: a
Covid la Tribunal
u cei care au intrat `n contact cu
bolnavii infecta]i de coronavirus
trebuiau s\ primeasc\ `ntre 5% [i 30%
`n plus, procente aplicate la salariul
de baz\ u citi]i `n pagina 2

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

ajuns la 5,90% pe an u 3

Cum se poate vota în CJ: un
proiect de hot\râre pe minut u 2

