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u Amenajarea unui
„open space“ într-un
apartament

u Re]eta lui Cost\chel:
Cârna]i la cuptor în vin
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500 de medici noi s-au stabilit
`n Ia[i anul trecut: mul]i au
migrat din jude]ele vecine
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Au schimbat 1200 mp lâng\ cimitir cu 3300 mp `n Cicoarei

„B\ie]ii
Realiz\rile
administra]iei PNL
la doi ani de
mandat: declarate,
reale [i penale
La exact doi ani de la alegerile locale, ale[ii trimi[i la Bucure[ti
au decis s\ dea ale[ilor r\ma[i în provincie un procent în plus la
leaf\, de pân\ la 10 la sut\. Dar cu ce performan]e se laud\
ace[tia din urm\ la jum\tatea mandatului? La Consiliul
Jude]ean Ia[i, noua administra]ie s-a instalat practic abia dup\ o
lun\ de la alegerile din 27 septembrie. Vorbim a[adar de un an [i
11 luni. Dar o lun\ este important\ mai degrab\ în derularea
unor proiecte mari precum extinderea infrastructurii
aeroportuare, unde conteaz\ fiecare zi pentru încadrarea în
termenul impus prin contractul de finan]are european\.

au und\ verde
pentru blocuri

Afacerea imobiliar\ a „b\ie]ilor
de[tep]i” apropia]i de PNL a fost
des\vâr[it\ ieri în plenul Consiliul
Local (CL). O firm\ va construi un
ansamblu reziden]ial cu pân\ la 12
etaje pe un fost teren public (3.370
mp) din Cicoarei, dup\ ce a dat la
schimb Prim\riei o alt\ suprafa]\
(1.281 mp) pe care nu putea
construi nimic. Proiectul imobiliar a
fost unul dintre cele mai
controversate din istoria recent\ a
CL: schimbul de teren a intrat de cel
pu]in cinci ori în plen (2019), DNA a
deschis o anchet\ penal\ imediat
dup\ aprobare (clasat\, între timp),
iar Planul Urbanistic Zonal (PUZ) a

stat pe „stand by” circa [apte luni
pân\ s\ intre la un vot final în CL, în
condi]iile în care în trei situa]ii a fost
amânat sau respins. Nu a fost cazul
[i ieri: proiectul a fost aprobat prin
voin]a alian]ei PNL-PMP (la
precedentele [edin]e, un consilier
PNL a absentat, iar proiectul nu a
putut fi votat). Pe liberali nu i-a mai
interesat c\ blocurile de 12 etaje vor
fi aproape de construc]ii cu regim
mic de în\l]ime, nu [i atunci când în
compania-beneficiar este asociat
fiul unuia dintre cei mai influen]i
lideri locali ai PNL (primarul Dan
Ni]\ de la Miroslava).
Continuare `n pagina u 2
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M=ine e Noaptea
Cercet\torilor: Experimente
de chimie, fizic\ [i biologie,
calcule, inven]ii [i tehnologie, toate
acestea vor putea fi descoperite la
Noaptea Cercet\torilor.

ECONOMIC
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Dou\ treimi dintre
românii inten]ioneaz\
s\ economiseasc\:
Dou\ treimi dintre românii care
utilizeaz\ produse [i servicii bancare
au inten]ia s\ economiseasc\ în
urm\toarele 12 luni.

LOCAL

Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” a câ[tigat premiul
European Innovative Teaching
Award oferit de Comisia
European\.

Cursul de
schimb e
Un poli]ist penal,
folosit drept apropiat
de interlopi,
tampon la
trimis s\ apere
pre]ul
contractul cu BMW
u [efii Poli]iei Române au chemat un
energiei
sindicalist trimis în judecat\ pentru
u arat\ guvernatorul

BNR, Mugur Is\rescu
u citi]i `n pagina 3

favorizarea unor temu]i interlopi ca
s\ apere achizi]ia BMW-urilor de la
firma lui Michael Schmidt u pagina 8

Vremea probabil\ la Ia[i

2

UAIC a câ[tigat o
competi]ie european\
cu un proiect Erasmus^:

Joi

Vineri

Sâmb\t\

 Max. 25ºC  Max. 26ºC  Max. 28ºC
 Min. 14ºC  Min. 15ºC  Min. 14ºC

Duminic\

Luni

Mar]i

 Max. 21ºC  Max. 19ºC  Max. 18ºC
 Min. 10ºC  Min. 9ºC  Min. 7ºC
Sursa: Accuweather.com
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SUA se tem c\ un atac
nuclear rusesc va fi
depistat prea târziu u 8
Nu mai p\c\li]i lumea, minciuna are
picioare scurte!

Antrenorul e mul]umit
de cum a jucat Poli Ia[i
la Dumbr\vi]a u pagina 8

Poli]ia face preciz\ri importante

{ofer arestat 30 de
Lista celor 53.000 de firme zile dup\ ce a refuzat
s\ i se determine
cu datorii la buget nu
reprezint\ o sesizare penal\ cantitatea de alcool
din s=nge u pagina 3
u citi]i `n pagina 3
Dorin]ele pacien]ilor care sufer\ de scleroz\
multipl\: s\ nu mai mearg\ sute de kilometri dup\
tratament [i s\ scape de birocra]ie u pagina 2

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

