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Avertisment: Dob=nzile ar
putea fi majorate `n perioada
urm\toare `n ritm alert!

~n paginile 5-6 ale edi]iei, programele celor
mai importante posturi TV române[ti [i str\ine
pentru urm\toarele 7 zile
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Comun\
`n haos
administrativ
Primarul
Leon B\lteanu

u [apte consilieri au fost mazili]i de ceilal]i membri ai Consiliului
Local u prefectul s-a sesizat [i a atacat toate hot\rârile adoptate în
acest sens u în acela[i timp, cei da]i afar\ din CL s-au adresat [i ei
instan]ei [i doi au ob]inut deja reconfirmarea mandatelor u pagina 2

10

„Tocmai am împu[cato pe bunica în cap“:
Autorul masacrului din Texas a
trimis mesaje înfior\toare unei
fete pe care a cunoscut-o online.

ECONOMIC

Un ofi]er de jandarmi a
fost „sp\lat“ de
magistra]ii Cur]ii Militare
de Apel dup\ ce [i-a
transformat fiul într-un
sac de box. Condamnat la
închisoare de Tribunalul
Militar ie[ean, [eful serviciului de ordine public\
din cadrul Inspectoratului
de Jandarmi Jude]ean a
avut câ[tig de cauz\ la
instan]a superioar\.
Aceasta l-a pedepsit cu o

simpl\ amend\ penal\, [i
aceasta cu amânare.
Lt.col. Antonio Sitaru
(foto) î[i va p\stra astfel
postul în cadrul
Jandarmeriei ie[ene. O
pedeaps\ cu închisoarea,
chiar cu suspendare, l-ar
fi l\sat f\r\ pâine, condamn\rile penale fiind
incompatibile cu statutul
de militar.
u Citi]i `n pagina 3

Costurile proiectelor Prim\riei
cresc ca pâinea la dospit u 2

Palatul de Justi]ie a intrat `n era
digitaliz\rii: dosare electronice,
videoconferin]e, program\ri online
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Peste nou\ milioane de
documente au fost
desc\rcate anul trecut din
portarurile instan]elor de
judecat\ arondate Cur]ii
de Apel din Ia[i, lucru
imposibil de realizat
înainte de pandemie.
Virusul care la nivel
mondial a îmboln\vit
peste jum\tate de miliard

Rezervele de gaze din
Marea Neagr\ ne ajung
pentru circa 19 ani:
Rezervele de gaze naturale din
Marea Neagr\, estimate la circa 200
de miliarde de metri cubi, ar acoperi
consumul intern actual al României
pe o perioad\ de circa 19 ani.

LOCAL

Un [ef din Jandarmerie a
sc\pat cu o amend\
penal\, dup\ ce fusese
condamnat la `nchisoare

M\surile restrictive din cauza pandemiei au
impulsionat un proiect care avansa cu greu

de azi
EXTERN

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

{i-a „altoit“ b\iatul pe strad\,
pentru c\ s\rise s\-[i apere mama

B\t\lii câ[tigate la baionet\ dup\
lovitura de consiliu de la Mirce[ti

ZIARUL

Whatsapp: 0734.ZIARUL

2

Ce str\zi vrea prim\ria
s\ asfalteze în Valea
Lupului: Prim\ria Valea
Lupului a[teapt\ pân\ la mijlocul
lunii iunie oferte pentru asfaltarea
mai multor str\zi din comun\.
Zece segmente de drum vor avea
un strat nou de asfalt, dac\
procedura de licita]ie lansat\ ieri
va avea un câ[tig\tor.

Mar]i,
31 mai,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.3

NOROC

u cl\direa cu dou\ niveluri din curtea spitalului a
fost ridicat\ de Funda]ia „Ronald McDonald“ u 2

O nou\ tran[\ de bani de la
Prim\rie c\tre echipa de fotbal

~n dou\ ore, [i-a cump\rat
din Ucraina un permis fals u 3

În]elegere în cadrul NATO de a
nu furniza tancuri Ucrainei? u 10

LOTO 6/49
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La Spitalul „Sf. Maria“,
hotel pentru p\rin]ii
copiilor bolnavi de cancer

Un [ofer a sc\pat de
pu[c\rie la Curtea de
Apel. Ce gre[eli f\cuse
`n prima instan]\? u 3

Vremea probabil\ la Ia[i

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

de oameni [i i-a ucis pe
mai mult de [ase milioane
dintre ace[tia, a produs în
justi]ia ie[ean\ o muta]ie
ireversibil\: trecerea la
digitalizarea dosarelor [i
la adoptarea unor
tehnologii care
eficientizeaz\ procesele
de judecat\.
u Citi]i `n pagina 2

Vineri

Sâmb\t\ Duminic\

 Max. 28ºC  Max. 22ºC  Max. 21ºC
 Min. 14ºC  Min. 13ºC  Min. 14ºC

5 2 6 0 0 3 5
Luni

Mar]i

Miercuri

 Max. 25ºC  Max. 26ºC  Max. 28ºC
 Min. 13ºC  Min. 15ºC  Min. 16ºC
Sursa: Accuweather.com

u Poli a `ncasat 700.000 de lei [i a ajuns la 3,625 milioane
primi]i anul acesta, `n care va mai beneficia de 6,125
milioane lei de la municipalitate u Politehnica a ajuns
deja la 2,3 milioane euro cheltui]i `n ultimul sezon u 10

Primii kilometri din
Trei dintr-o lovitur\: 3
autostrada Moldovei vor fi vindeau cannabis ca s\-[i
construi]i de italieni u 10 finan]eze consumul propriu

