Ghid TV
~n paginile 5-6 ale edi]iei, programele celor
mai importante posturi TV române[ti [i
str\ine pentru urm\toarele 7 zile

{antier uria[ la marginea Ia[ului, care
va `nghi]i 80 milioane de euro: începe
construirea T4. Autoriza]ia a 2fost emis\
www.ziaruldeiasi.ro
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O sentin]\ important\ la Ia[i

Credit `n valut\
redus cu 50%,
la cursul istoric

Un cuplu de ie[eni î[i va pl\ti ratele la banc\ la un curs de
peste dou\ ori mai mic decât cel actual, dac\ sentin]a
ob]inut\ deja va r\m=ne definitiv\. Cei doi au ob]inut
obligarea b\ncii la folosirea unui curs al francului elve]ian
de 2,22 lei, c=t era la momentul contract\rii creditului, fa]\
de 5,18 lei cât este el acum. Ra]ionamentul judec\torilor a
fost simplu: dac\ nici speciali[tii b\ncii nu au putut
anticipa brusca devalorizare a leului fa]\ de francul
elve]ian, cum s-ar putea a[tepta ca doi ie[eni oarecare s\
poat\ face acest lucru? u Citi]i articolul din pagina 2
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Caz penal
dramatic:
Dragostea fa]\
de propriul copil
era s\ `l arunce
pe un ie[ean
înapoi dup\
gratii. Abia
ie[ise de acolo.

LOCAL

2

Vin bobocii: Universitatea
„Al.I. Cuza” organizeaz\ a 11-a
edi]ie pentru integrarea bobocilor
în via]a de student. „Bun venit la
UAIC” e dedicat inform\rii [i
orient\rii studen]ilor din anul I.

Mar]i,
27 septembrie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.7

Ia[i - A doua
condamnare
penal\ la {coala
Popular\ de
Arte: un an cu
suspendare
pentru trucare
de concurs u 3
Vremea probabil\ la Ia[i

Vineri

Sâmb\t\ Duminic\

 Max. 14ºC  Max. 16ºC  Max. 20ºC
 Min. 7ºC  Min. 7ºC  Min. 10ºC

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

Luni

Mar]i

Miercuri

 Max. 23ºC  Max. 23ºC  Max. 24ºC
 Min. 13ºC  Min. 14ºC  Min. 13ºC
Sursa: Accuweather.com

Whatsapp: 0734.ZIARUL
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BARBARIE
~N CENTRU

Doi studen]i francezi, b\tu]i
cu s\b\ticie `n apartamentul
`nchiriat pe A. Panu, dup\
ce au fost extorca]i de bani
Doi studen]i francezi au avut de-a face cu
„ospitalitatea” unei ie[ence. Pentru un apartament
în centrul Ia[ului, i-au pl\tit o chirie la nivelul
salariului mediu. Femeia a avut îns\ preten]ia s\ i se
pl\teasc\ [i între]inerea altor apartamente, f\r\ `ns\
ca pl\titorii s\ [tie. Când tinerii au refuzat s\ dea
mai mult, i-a amenin]at direct c\ „vine cu ]iganii”. A
[i venit, iar urmarea a fost un scandal de mahala în
buricul târgului [i un proces pentru distrugere,
violare de domiciliu [i lovire. O „distrac]ie” de
50.000 de euro. u ~ntreaga poveste, `n pagina 3

Fotbal feminin - Navobi Ia[i a tras
heblul dup\ ce a cheltuit circa 70.000
de euro din bani publici `n c=teva luni
Liga a II-a de fotbal feminin a pornit la drum la
finalul lunii trecute f\r\ Navobi Ia[i. Echipa
condus\ de Adrian Ambrosie, care nu a mai
primit finan]are de la bugetul local `n acest
an, s-a retras din campionat. Asta dup\ ce `n
a doua jum\tate a anului trecut a `ncasat circa
70.000 de euro de la Prim\ria Ia[i. La ce au
folosit banii? u Citi]i articolul din pagina 10

130.000 lei pentru ca Plus 2.000 de lei/lun\. 91 voturi
dou\ pie]e din Centru, pentru [i 22 contra, la m\rirea
Palat [i Hal\, s\
indemniza]iilor demnitarilor
u senatorii [i-au votat salarii
primeasc\ „fa]\”
mai mari de[i CCR a respins
occidental\. Ce a cerut dou\ proiecte de lege cu acela[i
scop u unii recunosc c\ nu-i
Prim\ria? ~n c=teva zile
ajut\ cu nimic majorarea cu
lei a indemniza]iei, dar c\ e
afl\m cum vor ar\ta u 3 2.000
bine s\ fii „bogat [i cinstit” u 10
Eveniment cu adev\rat excep]ional: reputatul tenor italian Roberto
Alagna a fost [i nu a fost la Opera din Ia[i! u Povestea, `n pagina 2

