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Aventur`
extrem` \ntr-un
apartament din
centrul Ia[ului!
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Femeile care
au întors
Spitalul
„Socola”
pe dos!
Dou` asistente medicale
de la Institutul de
Psihiatrie „Socola” au
reu[it s` terorizeze \ntreg
colectivul medical. Prin
ac]iunile lor, colegii
sus]in c` perturb`
\ntreaga activitate
medical` din unitate. Se
aduc acuza]ii grave la
adresa lor, iar colegii au
ajuns la culmea disper`rii
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Afaceri[ti [i
politicieni au
preluat
restaurantul
Dionisos King

Restaurantul Dionisos
King din zona Buc[inescu
are noi proprietari. Noua
societate este controlat`
de c`tre cinci asocia]i. |n
firm` a intrat [i na[a de
cununie a afaceristului
Bogdan Gheorghiu, unul
dintre patronii clubului
Fratelli

Cer par]ial noros
Max: 23 grade C
Min: 11 grade C
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Acest individ
a avut curajul
s` comit` un
furt chiar \n
sediul DNA!
Un individ care a avut mai
multe probleme cu legea
în trecut s-a ales cu o
nou` pedeaps`. Acesta a
fost condamnat de
magistra]ii din cadrul
Judec`toriei Ia[i pentru
furt. B`rbatul este acuzat
c` a avut curajul de a
fura chiar din sediul
Direc]iei Na]ionale
Anticorup]ie Ia[i

EVENIMENT

VREMEA

Vezi lista complet` a locurilor de munc` din Ia[i - paginile 10-14
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Zeci de mii de
oameni au
inundat centrul
ora[ului. Record
absolut de hramul
Sf. Parascheva

EVENIMENT

S`rb`toare
important` \n
calendarul ortodox.
Sf. Paraschevaocrotitoarea
Moldovei

Ast`zi, 14 octombrie, Biserica Ortodox` Român` o s`rb`tore[te
pe cea mai important` sfânt` din \ntreg calendarul cre[tin.
Cre[tinii-ortodoc[i o s`rb`toresc pe Sf. Cuv. Parascheva,
considerat` ocrotitoarea Moldovei. Despre Sfânta Parascheva
se spune c` face [i acum minuni, chiar dac` au trecut mai
bine de trei secole de la moartea sa. Sfânta a d`ruit s`racilor
partea de avere care i se cuvenea de la p`rin]i. Ea s-a retras
apoi \n pustietate, pentru a se dedica lui Dumnezeu. Cuvioasa
s-a stins \n locurile natale [i a fost îngropat` ca o str`in`,
f`r` ca nimeni s` [tie cine era [i de unde venea. |ns`, unul
din cei care au s`pat groapa a visat \ntr-o noapte c` trebuie
s` ia trupul pentru a fi a[ezat la loc de cinste. Trupul Sfintei
a fost dezgropat [i a[ezat \n Biserica „Sfin]ii Apostoli” din
Epivata. De atunci, moa[tele Sfintei au fost mutate des, din
cauza r`zboaielor, dar [i din cauza altor \mprejur`ri. |n 1641,
dup` ce binecredinciosul domn Vasile Lupu al Moldovei a
pl`tit toate datoriile Patriarhiei din Constantinopol, patriarhul
Partenie I a hot`rât s`-i ofere moa[tele Cuvioasei Parascheva.
Racla cu cinstitele moa[te a fost transportat` cu o corabie pe
Marea Neagr`, ajungând la Gala]i, iar ulterior a fost adus`
la Ia[i. În ziua de 13 iunie 1641, moa[tele Cuvioasei au fost
a[ezate în biserica Sfin]ii „Trei Ierarhi”. |n 1887, sfintele
moa[te au fost mutate \n Catedrala Mitropolitan`, unde se
g`sesc [i ast`zi. Sfânta Cuvioas` Parascheva este considerat`
ocrotitoarea ora[ului Ia[i [i a întregii zone a Moldovei.
S`rb`toarea Sfintei Parascheva a fost transformat` \ntr-un
pelerinaj religios \nc` de acum câ]iva ani, de mai marii Bisericii
Ortodoxe Române. An de an, sute de mii de pelerini vin la
Ia[i din toate col]urile ]`rii, pentru a se ruga la racla cu
moa[tele sfintei. Astfel, s`rb`toarea Cuvioasei a devenit cel
mai mare pelerinaj din ]ar`, cu pelerini care stau ore bune
la rând pentru a se ruga la Sfânt`.
Vlad ROTARU
vladr@bzi.ro

Luni, 14 octombrie
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Imagini de colec]ie. Zeci de
mii de oameni au inundat
centrul ora[ului. Record
absolut de hramul Sf.
Parascheva
Pelerinaj impresionant pe str`zile din
zona central` a municipiului Ia[i. Moa[tele
Cuvioasei Parascheva au fost purtate \n
procesiune pe str`zile din jurul Catedralei
Mitropolitane. Anul acesta a fost un adev`rat
record, aproximativ 25.000 de credincio[i [i
peste o sut` de preo]i fiind prezen]i la
procesiunea „Calea Sfin]ilor”. La procesiune
au participat [i mai mul]i ierarhi, ÎPS Teofan,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, PS P`rinte
Qais Sadiq, Episcop de Erzurum [i Vicar
al Patriarhiei Antiohiei, PS P`rinte Nicodim,
Episcopul Severinului [i Strehaiei, Preasfin]itul
P`rinte Galaction, Episcopul Alexandriei [i
Teleormanului. Evenimentul solemn a dus
la o afluen]` ridicat` de credincio[i pe \ntreg
traseul. |n niciun alt an nu a mai fost o
asemenea afluen]` de credincio[i la pelerinajul
cu moa[tele Cuvioasei. |n plus, credincio[ii
au asistat [i la primirea raclei cu mâna
dreapt` a Sfântului Ierarh Spiridon, Episcopul
Trimitundei, f`c`torul de minuni, aduse din
Corfu (Grecia). Sfintele moa[te au fost
întâmpinate la Catedrala Mitropolitan` din
Ia[i de un sobor de preo]i, în frunte cu
ÎPS Teofan. În cuvântul de bun venit, adresat
oaspe]ilor greci, |PS Teofan a ]inut s`-I
mul]umeasc` lui Dumnezeu. „Mare [i minunat`
este lucrarea lui Dumnezeu [i prin venirea
sfintelor moa[te ale Sfântului Ierarh Spiridon,
f`c`torul de minuni, aici la Ia[i. Totul a
fost f`cut spre bucuria [i închinarea miilor
de pelerini care au fost, sunt [i vor fi aici
cu mila lui Dumnezeu, în aceste zile.
Mul]umirea noastr` se îndreapt` c`tre
Dumnezeu, care a binevoit s` avem, pe
lâng` izvorul de binecuvântare al Sfintei
Parascheva, un alt izvor de har [i binecuvântare,
prin care mila lui Dumnezeu se revars`
asupra noastr`”, a ar`tat |PS Teofan.

Racla a fost depus`
\n curtea Catedralei
Mâna dreapt` a Sfântului Spiridon a
fost a[ezat` spre închinare al`turi de racla

Sfintei Cuvioase Parascheva, în baldachinul
special amenajat în curtea Catedralei
Mitropolitane. „Ast`zi, aici, cei doi sfin]i
s-au întâlnit [i, în acela[i timp, se realizeaz`
[i o comuniune de dragoste între noi [i
fr`]iile voastre. De asemenea, m` bucur [i
eu, în mod personal, c`ci dup` 18 ani m`
aflu din nou în aceast` Catedral` din cetatea
Ia[ului. Atunci, am adus aici un fragment
din Sfântul Brâu al Maicii Domnului. Brâul
este p`strat în m`n`stirea unde am fost
stare], în vremea actualului Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române, P`rintele Patriarh
Daniel. Îmi aduc aminte de evlavia poporului
dreptcredincios de aici [i acele imagini au
r`mas imprimate în sufletul [i în inima
mea”, a spus |PS Nectarie, Mitropolit de
Kerkira.

Num`r uria[ de
credincio[i la rând
Vremea frumoas` din aceste zile a f`cut
ca num`rul de credincio[i veni]i s` se
\nchine la moa[te s` fie extrem de mare.
Atât sâmb`t`, 12 octombrie, cât [i duminic`,
13 octombrie, rândul de pelerini s-a men]inut
constant. Sâmb`t` sear` au fost [i 40 de
mii de credincio[i care a[teptau s` ajung`
la baldachin pentru a se \nchina la cei doi
sfin]i. |n primele zile ale pelerinajului au

fost peste 90 de mii de credincio[i care
au trecut prin fa]a sfintelor moa[te. Unii
au stat [i peste 20 de ore la coad` pentru
a se putea ruga Sf. Parascheva [i Sf.
Spiridon. Coada s-a \ntins pân` pe Splai
Bahlui, peste trei kilometri. Orele de a[teptare
i-au f`cut \ns` pe unii s` cedeze. Au fost
peste 300 de cazuri medicale. Peste 30 de
persoane au ajuns la spital cu luxa]ii, crize,
hipertensiune, infarct sau epilepsie. Au fost
date [i opt sanc]iuni \n valoare de peste
2.000 lei, pentru cer[etorie [i scandal.

Liturghie de
hramul Cuvioasei
{i ast`zi, mii de ie[eni sunt a[tepta]i
pe pietonalul {tefan cel Mare [i Sfânt. De
la ora 9:00 va avea loc Liturghia s`vâr[it`
de prela]ii ortodoc[i de hramul Cuvioasei
Parascheva. Pe scena amenajat` \n curtea
Catedralei, spre pietonal, sunt a[teptate [i
oficialit`]i locale [i jude]ene, dar [i alte
persoane venite special pentru acest eveniment.
Dup` Liturghie, creincio[ii sunt a[tepta]i la
Cantina de Ajutor Social, unde autorit`]ile
au preg`tit peste 60 de mii de sarmale,
ceai [i vin, pentru a-i servi pe cei care au
venit la Cuvioas`.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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~PS Teofan a sfin]it un l\ca[
de cult din Ia[i. Mii de
oameni au trecut prin altar
Un nou l`ca[ de cult din municipiu a
fost sfin]it \n prezen]a a mii de credincio[i.
Oameni din zona Alexandru cel Bun, dar
[i pelerini veni]i din ]ar` au asistat la slujba
de sfin]ire a Bisericii „Sfântul Apostol Toma”.
|n ajunul s`rb`torii hramului Cuvioasei
Parascheva a fost sfin]it [i l`ca[ul de cult
ridicat prin sprijinul comunit`]ii. Liturghia
a fost oficiat` de cinci arhierei. Au fost
prezen]i Înaltpreasfin]itul P`rinte Nectarie,
Mitropolit de Corfu, Paxos [i insulele
Diapontice, Înaltpreasfin]itul P`rinte Teofan,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei. Au mai
participat Preasfin]itul P`rinte Qais Sadiq,
Episcop de Erzurum, Preasfin]itul P`rinte
Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud [i
Preasfin]itul P`rinte Galaction, Episcopul
Alexandriei [i Teleormanului. Al`turi de
ierarhi a mai slujit un impresionant sobor
de preo]i [i diaconi. Dup` ce zidurile
exterioare au fost binecuvântate cu Sfântul
Mir [i ap` sfin]it`, clericii au pecetluit sfânta
mas`. |nainte de oficierea Sfintei Liturghii,
PS Galaction le-a citit celor de fa]` rug`ciunea
cea mare de dezlegare.

„Iubi]i credincio[i, ast`zi este o frumoas`
zi, preg`titoare pentru hramul Cuvioasei
Parascheva de mâine (ast`zi- n.r.). Ast`zi
sfin]im Biserica dedicat` Sfântului Apostol
Toma \n acest cartier al Ia[ului cu foarte
mul]i locuitori. |nainte de 1990, acest cartier
a fost lipsit de prezen]a sfintelor lui Dumnezeu
biserici. Una din primele biserici din aceast`
parte a ora[ului este \nf`]i[at` lui Dumnezeu

ca dar al p`rintelui Toma [i al enoria[ilor.
De ast`zi, biserica intr` \n lan]ul de nestemate
care \mpodobesc ora[ul acesta spre slava
lui Dumnezeu [i spre mângâierea credincio[ilor.
Mul]umirea noastr` se arat` c`tre Dumnezeu
prin s`vâr[irea sfintei [i dumnezeie[tii
Liturghii s`vâr[it` aici”, a ar`tat |PS Teofan,
\n cuvântarea adresat` credincio[ilor prezen]i.
Vlad ROTARU

Dosar nr. 2131/2013
Subsemnata Darie Andreea, executor judec`toresc în
circumscrip]ia Cur]ii de Apel Iasi, cu sediul în Iasi, Str. Grigore
Ureche nr.3, bl. Walter Maracineanu, parter, jud. Iasi.
În conformitate cu dispozi]iile art. 838 alin. 1 C. pr. civ.,
aducem la cuno[tin]a general` c`, în data de 07.11.2019, orele
11.00 va avea loc la sediul B.E.J.A. Andreea Darie si Cristian
Lupu - Nicolaita din Iasi, Str. Grigore Ureche nr.3, bl. Walter
Maracineanu, parter, jud. Iasi, vânzarea la licita]ie public` a
imobilului reprezentat de apartament compus 1 camera cu s.u.
de 15.39 mp impreuna cu cota indiviza de 5.70 mp teren,
aferenta in proprietate in CFE 125268, situat in Iasi, Str.
Mitropolit Varlaam nr. 11, bl. Camin nr. 1, et. 3, ap. 12, inscris
in cartea funciara 125268-C1-U4 UAT Iasi (Nr. CF vechi 45029),
avand numar cadastral 101802/1/III/12 la pre]ul de 63.311,25
lei, reprezentand 75% din pretul de evaluare, proprietatea
debitorului MEREUTA ANDRA SIMINA.
Som`m pe to]i cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urm`rit s`-l anun]e pe executorul judec`toresc înaintea datei
stabilite pentru vânzare. Invit`m pe to]i cei care doresc s`
cumpere imobilului urm`rit silit se prezinte la data, locul [i
ora stabilit` pentru vânzare, având asupra lor cartea de identitate
[i pân` la aceast` dat` s` prezinte oferte de cump`rare.
Potrivit dispozi]iilor art. 838 alin. 1lit. l)C. pr. civ., ofertan]ii
trebuie s` consemneze la dispozi]ia executorului judec`toresc
la
LIBRA
INTERNET
BANK,
in
contul
nr.
RO20BREL0002000783170101, cel mai târziu pân` la termenul
de vânzare, o garan]ie de participare de cel pu]in 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei imobilului, în sum` de 6.331,13lei.

A `nceput campania. Iat\ locurile unde
s-a pus afi[aj electoral `n municipiu
De sâmb`t`, 12 octombrie, a \nceput
oficial campania electoral` pentru alegerea
pre[edintelui României. Campania electoral`
se va \ncheia pe 9 octombrie. Primul tur
al alegerilor preziden]iale va avea loc pe
10 octombrie, iar turul doi a fost stabilit
pentru data de 24 octombrie. Municipalitatea
ie[ean` a stabilit [i zonele de afi[aj electoral
din ora[ pentru campanie. S-au stabilit 74
de locuri unde s-a amplasat afi[ajul electoral.
Printre zonele vizate se afl` Rond Agronomie,
Bld. Carol I – Parcul Expozi]iei, Bld. Carol
I – Gr`dina Copou, Bld. Carol I – Universitate

Sta]ie de taxi. Afi[aj se mai g`se[te [i la
Pia]a Eminescu, Pia]a Unirii – Agen]ia Loto
Prono, Pia]a Unirii – Sta]ia de tramvai în
dreptul Galeriei de Art`, dar [i la Teatrul
Na]ional – sta]ie CTP – stânga-dreapta, Tg.
Cucu – sta]ie CTP stânga-dreapta. Afi[aj a
mai fost pus [i pe Bd. Independen]ei –
Piata Na]iunii, {os. P`curari- trotuar în fa]a
magazinului Kaufland, str. Mircea cel B`trân
– sta]ie taxi. Alte zone unde a fost instalat
afi[ajul sunt: intersec]ie str. Milcov cu str.
Cerna, pasaj Alexandru cel Bun , intersec]ie
{os Na]ional` cu pasaj pietonal Gar`, str.

Eternitate – lâng` Cimitirul Eternitate, dar
[i pe str. A. Panu – Esplanada Hala Central`,
str. A. Panu – Palatul de Justi]ie, str. A.
Panu – Pia]a Palatului. S-au mai instalat [i
pe {os. Bucium – sta]ie CTP Spital Socola,
intersec]ie {os. Bucium cu {os. Bârnova
(Hanul Trei Sarmale), {os. Bucium – cap`t
traseu CTP, la Bld. Alexandru cel Bun magazin Billa, Podu Ro[ – Intersec]ia Bld.
Socola – sta]ie CTP – dreapta-stânga, Bld.
Socola – Semafor Cotnari.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Dosar nr. 2410/2013
Subsemnata Darie Andreea, executor judec`toresc în
circumscrip]ia Cur]ii de Apel Iasi, cu sediul în Iasi, Str. Grigore
Ureche nr.3, bl. Walter Maracineanu, parter, jud. Iasi.
În conformitate cu dispozi]iile art. 838 alin. 1 C. pr. civ.,
aducem la cuno[tin]a general` c`, în data de 30.10.2019, orele
09.00, va avea loc la sediul B.E.J.A. ANDREEA DARIE si
CRISTIAN LUPU- NICOLAITA din Iasi, Str. Grigore Ureche nr.
3, bl. Walter Maracineanu, parter, jud. Iasi vânzarea la licita]ie
public` a imobilului reprezentat de teren intravilan in suprafata
de 2500 mp, imobil situat in Budai, judet Iasi, imobil inscris in
C.F. nr. 1373 a localitatii Podu Iloaiei, nr. cadastral 1056/2, la
pre]ul de 44.841,5 lei, reprezentand 50% din pretul de evaluare
proprietatea debitorilor ARCHER OLGA si ARCHER CONSTANTIN,
Som`m pe to]i cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urm`rit s`-l anun]e pe executorul judec`toresc înaintea datei
stabilite pentru vânzare. Invit`m pe to]i cei care doresc s`
cumpere imobilului urm`rit silit se prezinte la data, locul [i
ora stabilit` pentru vânzare, având asupra lor cartea de identitate
[i pân` la aceast` dat` s` prezinte oferte de cump`rare.
Potrivit dispozi]iilor art. 838 alin. 1lit. l)C. pr. civ., ofertan]ii
trebuie s` consemneze la dispozi]ia executorului judec`toresc
la
LIBRA
INTERNET
BANK,
in
contul
nr.
RO20BREL0002000783170101, cel mai târziu pân` la termenul
de vânzare, o garan]ie de participare de cel pu]in 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei imobilului, în sum` de 4484 lei.
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Dosar nr. 543/2014
Subsemnata DARIE ANDREEA, executor judec`toresc în
circumscrip]ia Cur]ii de Apel Iasi, cu sediul în Iasi, str. Grigore
Ureche nr. 3, bl. Walter Maracineanu, parter.
În conformitate cu dispozi]iile art. 838 alin. 1 C. pr. civ.,
aducem la cuno[tin]a general` c`, în data de 25.10.2019, orele
09.00, va avea loc la sediul B.E.J.A. ANDREEA DARIE si
CRISTIAN GHEORGHE LUPU- NICOLAITA din Iasi, str. Grigore
Ureche nr. 3, bl. Walter Maracineanu, parter,vânzarea la licita]ie
public` a imobilului reprezentat de parcela de teren in suprafata
de 138.26 mp pe care se afla amplasat C1 locuinta cu s.c. de
111.15 mp si s.u. de 88.73 mp si parcela 1A, cu suprafata de
280.89 mp situat intravilan Sat. Valea Lupului, Com. Valea
Lupului, jud. Iasi inscris in CF 944,nr. cadastral 605/2, 605/2C1 la pre]ul de 138082.50 lei reprezentand 75 %, proprietatea
debitorilor SECARA CONSTANTIN si SECARA TEODORA.
Som`m pe to]i cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urm`rit s`-l anun]e pe executorul judec`toresc înaintea datei
stabilite pentru vânzare. Invit`m pe to]i cei care doresc s`
cumpere imobilului urm`rit silit se prezinte la data, locul [i
ora stabilit` pentru vânzare, având asupra lor cartea de identitate
[i pân` la aceast` dat` s` prezinte oferte de cump`rare.
Potrivit dispozi]iilor art. 838 alin. 1lit. l)C. pr. civ., ofertan]ii
trebuie s` consemneze la dispozi]ia executorului judec`toresc
la LIBRA INTERNET BANK cont: RO20BREL0002000783170101,
cel mai târziu pân` la termenul de vânzare, o garan]ie de
participare de cel pu]in 10% din pre]ul de pornire a licita]iei
imobilului, în sum` de 13808.25 lei.
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Chiar de Hramul Sfintei
Parascheva, o descoperire
f\cut\ `ntr-un s\tuc de lâng\
Ia[i l-a emo]ionat chiar
[i pe mitropolitul Teofan
Marea s`rb`toare religioas` a Sfintei Parascheva coincide,
anul acesta, cu un moment care l-a impresionat [i pe Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei, |naltpreasfin]itul (|PS) Teofan Savu. Este
vorba despre o descoperire istoric` f`cut` (pe 5 octombrie 2019
- n.r.) \n localitatea Zagavia, comuna Scobin]i, jude]ul Ia[i.

Clopot valoros, realizat la 1792, cu stema
ora[ului Kronstadt (Bra[ov)
Astfel, \n cadrul edi]iei din acest an a Simpozionului Interna]ional
„Monumentul - tradi]ie [i viitor”, un grup de istorici s-au deplasat
inclusiv \n comuna ie[ean`. „Cu acest prilej, vizitând toate
monumentele aflate \n comuna noastr`, a fost descoperit [i un
clopot realizat la 1792, cu stema ora[ului Kronstadt (Bra[ov), cu
ini]ialele S.W., probabil ale me[terului. Inscrip]ia este astfel: 17,
S stema Bra[ovului/Kronstadt: arbore cu r`d`cini care iese prin
coroan`, W, 92.”, arat` Gheorghe Hri]cu, primarul de la Scobin]i.
Acesta mai arat` c`, chiar pe locul fostei m`n`stiri, respectiv
schit de la Zagavia, unde actualmente este Biserica „Na[terea
Maicii Domnului”, este \nmormântat Amfilohie Hotiniul (c. 1730
- c. 1800 - n.r.), c`lug`r, episcop al Episcopiei Hotinului. „Acesta
a scris prima lucrare româneasc` de Geografie [i a tradus primele
lucr`ri de Artimetic` la acele vremuri”, a mai reliefat Hri]cu. Pe
viitor, atât clopotul, cât [i mormântul episcopului urmeaz` s` fie
restaurate [i puse \n valoare

Inedita [i remarcabila istorie a locului din
apropierea Hârl`ului
De aratat c`, la sfâr[itul secolului al XIX-lea, comuna Scobin]i
purta numele de B`deni [i f`cea parte din fosta plas` Bahluiul.
Era format` din satele Scobin]i, Fete[ti, Zagavia, Sticl`ria, B`deni,
Lup`ria [i Petro[i]a, având aproape trei mii de locuitori. Anuarul
Socec din 1925 o consemna cu noua denumire de Scobin]i în
plasa Cârlig`tura a aceluia[i jude] Ia[i. O figur` remarcabil` a
locului este Amfilohie Hotiniul, c`lug`r, episcop al Episcopiei
Hotinului. „Amfilohie Hotiniul (n. circa 1730; d. circa 1800, Schitul
Zagavia, comuna Scobin]i, jude]ul Ia[i) a fost un c`lug`r moldovean,
care a îndeplinit între 1767-1770 func]ia de episcop al Episcopiei

Hotinului (de unde i se trage [i numele) din cadrul Mitropoliei
Proilaviei, aflat` în jurisdic]ia canonic` a Patriarhiei Ecumenice
de la Constantinopol. Este autorul primei lucr`ri române[ti de
Geografie, remarcându-se [i ca traduc`tor al unor lucr`ri de
Aritmetic`”, arat` documentele.

„Satele noastre înc` mai p`streaz`, cu
sfin]enie, memoria trecutului”
Istoricii arat` c` asemenea restituiri ale trecutului [i descoperiri
de monumente sunt extrem de valoroase pentru jude]. „Satele
noastre înc` mai p`streaz`, cu sfin]enie, memoria trecutului, fie
prin sfintele biserici, temple ale vie]ii noastre spirituale, fie prin
diferite alte valori materiale, construc]ii vechi, tradi]ionale, unelte,
instala]ii”, consider` conf. univ. dr. Vasile Cotiug`, Facultatea de
Istorie a Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i.
Profesorul crede c` toate acestea dau valoare spa]iului mioritic,
iar bisericile din comuna Scobin]i [i clopotul Bisericii din Zagavia
dovedesc cu prisosin]` c` moldovenii au g`sit în me[terii din
Bra[ov, din Transilvania, oamenii care se uneau \n credin]` [i
spirit. „Ast`zi, sunt tot mai rari oamenii care se preocup` de a
p`stra tocmai aceste valori ale neamului nostru. E remarcabil
efortul lor, dar mai ales dorin]a de a p`stra [i a oferi celor ce
vor veni spiritul str`mo[ilor”, a conchis universitarul Cotiug`.
Valentin HU}ANU
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Ateneul Na]ional din
Ia[i `i invit\ pe ie[eni
s\ ıAdopte un tei‰

w |n perioada urm`toare,
ie[enii sunt provoca]i de
Ateneul Na]ional din Ia[i la
un proiect civic inedit.
Intitulat „Adopt` un tei”,
acesta este dedicat tuturor
celor care iubesc ora[ul
Ia[i [i care î[i doresc s`
ajute la crearea unui mediu
s`n`tos pentru genera]iile
viitoare
w Concret, iubitorii Ia[ului
sunt invita]i s` contribuie
financiar la achizi]ionarea
unui num`r de 100 de tei
ornamentali
Ateneul Na]ional din Ia[i demareaz` un
nou proiect inedit. Acesta este intitulat
„Adopt` un Tei” [i este dedicat tuturor
celor care iubesc ora[ul Ia[i [i care î[i
doresc s` contribuie la crearea unui mediu
s`n`tos pentru genera]iile viitoare. „Ne
propunem, prin prezentul proiect, atât o

cre[tere a con[tientiz`rii ie[enilor cu privire
la poluarea pe care zilnic o gener`m, cât
[i o diminuare a efectelor negative ale
acesteia, prin realizarea unui act simbolic,
de plantare a 100 de tei ornamentali”, anun]`
Andrei Apreotesei, manager Ateneu.

Teii sunt un brand
al Ia[ului
Organizatorii arat` c` au ales „Teii”
tocmai pentru c` în Parcul Copou este
Teiul lui Eminescu. Arborele, asociat istoric
cu poetul Mihai Eminescu, reprezint` unul
dintre cei mai importan]i arbori-monument
din România [i constituie un simbol pentru
ora[ul Ia[i. „Cumva, extrapolând, ideea c`
putem s` g`sim resursele în noi în[ine
pentru schimb`rile pe care dorim s` le
vedem în lume justific` [i mai mult alegerea
teiului ca fiind arborele care s` reprezinte
campania noastr`”, a mai punctat Apreotesei.
De asemenea, el mai arat` iubirea pentru
tei, pentru frumos, mediu s`n`tos, turism
cultural [i nu numai, al`turi de dorin]a
echipei Ateneului Na]ional din Ia[i de a
celebra într-o form` inedit` cei 100 de ani
de la inaugurarea Societ`]ii Ateneului.

„Acestea stau ca justificare pentru ini]iativa
civic` în care ne dorim s` v` invit`m s`
ne fi]i parteneri”, arat` managerul institu]iei.

„Adopt` un tei” reprezint`
un îndemn pentru to]i cei
care î[i doresc s` î[i
stabileasc` „r`d`cini” în
ora[ul Ia[i

Dosar nr. 418/2015
Subsemnata DARIE ANDREEA, executor judec`toresc în
circumscrip]ia Cur]ii de Apel Iasi, cu sediul în Iasi, str. Grigore
Ureche nr. 3, bl. Walter Maracineanu, parter,
În conformitate cu dispozi]iile art. 839 alin. 1 C. pr. civ.,
aducem la cuno[tin]a general` c`, în data de 25.10.2019, orele
12.00, va avea loc la sediul B.E.J.A. ANDREEA DARIE si
CRISTIAN GHEORGHE LUPU- NICOLAITA din Iasi, str. Grigore
Ureche nr. 3, bl. Walter Maracineanu, parter, vânzarea la
licita]ie public` a imobilului reprezentat de locuinta si dependinte
compuse din C1 cu Sc > 68.50 mp, C2 cu Sc > 67.39 mp si
C3 cu Sc > 1.63 mp , teren C.C. si arabil cu S> 915 mp, situat
in Husi, Str. Calea Basarabiei, nr. 52, jud. Vaslui inscris in
CF NR. 71778 ( provenita din cartea funciara de pe hartie nr.
2989) UAT Husi, avand numar cadastral 71778 (provenita din
nr. Cadastral de pe hartie 2285), la pre]ul de 140431.50 lei,
reprezentand 75% din pretul de evaluare proprietatea debitorilor
CARAUSU VALENTIN FLORIN SI CARAUSU DIANA ELENA
Som`m pe to]i cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urm`rit s`-l anun]e pe executorul judec`toresc înaintea datei
stabilite pentru vânzare.
Invit`m pe to]i cei care doresc s` cumpere imobilului
urm`rit silit se prezinte la data, locul [i ora stabilit` pentru
vânzare, având asupra lor cartea de identitate [i pân` la aceast`
dat` s` prezinte oferte de cump`rare.
Potrivit dispozi]iilor art. 839 alin. 1 lit. l) C. pr. civ., ofertan]ii
trebuie s` consemneze la dispozi]ia executorului judec`toresc
la LIBRA INTERNET BANK cont: RO20BREL0002000783170101,
cel mai târziu pân` la termenul de vânzare, o garan]ie de
participare de cel pu]in 10% din pre]ul de pornire a licita]iei
imobilului, în sum` de 14043.15 lei.

Acest proiect este realizat în parteneriat
cu Asocia]ia cultural` „Mihai Eminescu”
din Viena - Austria, al`turi de care, în anul
2017, împreun` cu Prim`ria Municipiului
Ia[i [i Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
(UAIC), respectiv Gr`dina Botanic` „Anastasie
F`tu” a fost plantat în Stadtpark Parc (Parcul
Central din Viena) un vl`star din „teiul
eminescian. „«Adopt` un tei» reprezint` un
îndemn pentru to]i cei care î[i doresc s`
î[i stabileasc` «r`d`cini» în ora[ul Ia[i, de
care s` î[i aminteasc` mereu cu drag [i
emo]ie, considerând astfel c`, prin implicarea
în acest proiect, nu este încurajat` doar o
plantare de arbori, ci infinit mai mult - o
«adop]ie» a viitorilor tei «simbol» ai Ia[ului”,
au conchis cei de la Ateneu.
Valentin HU}ANU
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Nr. 208431 / 10.10.2019
ANUN} PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE
Anul 2019 luna octombrie ziua 24
În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedur` fiscal`, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare, v` facem cunoscut c` în ziua de 24,
luna octombrie, anul 2019, ora 10, în localitatea Iasi , str.A.Panu,
nr.26, se vor vinde la licita]ie urm`toarele bunuri mobile,
proprietate a debitorilor:
I. SC.ECO MAR PELET.SRL CUI 32002158 din Iasi;
Denumirea bunului mobil Descriere sumar` Dosar executare
nr.9393/E– licitatia aIVa; Drepturile reale [i privilegiile care
greveaz` bunurile, dac` este cazul; Pre]ul de evaluare saude
pornire al licita]iei ,exclusiv TVA (lei); Cota TVA
1. Presa peleti; A.J.F.P.Iasi; 16.920; 19%
2. Linie transportor; 3.980
3. Masina de brichetat; 9.950
4. Masina de frezat universala; 2.370
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul
AdministratieiJudetene a Finantelor Publice Iasi, mezanin, cam.
108, telefon 213332, int. 2111 sau 2113 – Executor Fiscal –
Pavaloi Elena.
II. SC.ALEX TIM.SRL CUI 14907027 din Iasi;
Denumirea bunului mobil Descriere sumar` Dosar executare
nr.3046– licitatia aIIa; Drepturile reale [i privilegiile care
greveaz` bunurile, dac` este cazul; Pre]ul de evaluare saude
pornire al licita]iei ,exclusiv TVA (lei); Cota TVA
1. Ciosc stradal (constructie metalica din aluminiu) in
suprafata de 9mp; an constructie 1997; curent electric; calitate
medie; situat in zona Moara de Foc (intre blocurile 405-407).;
A.J.F.P.Iasi; 6.375; 19%
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul
Administratiei Judetene a Finantelor Publice Iasi, mezanin, cam.
107, telefon 213332, int. 2111 sau 2113 – Executor Fiscal –
Protaila Elena.
Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilit` pentru vânzare.
Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` se
prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop [i
pân` la acel termen s` prezinte oferte de cump`rare.
Pentru participarea la licita]ie ofertan]ii depun, cu cel pu]in
o zi înainte de data licita]iei, urm`toarele documente:
a) oferta de cump`rare;
b) dovada pl`]ii taxei de participare sau a constituirii
garan]iei sub forma scrisorii de garan]ie, reprezentând 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei. Plata taxei se va efectua în contul
IBAN RO54TREZ4065067XXX019752, beneficiar Direc]ia General`
Regional` a Finan]elor Publice – Administratia Judeteana a
Finan]elor Publice Iasi, cod de identificare fiscal` 4540909
deschis la Trezoreria Municipiului Iasi;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comer]ului;
e) pentru persoanele juridice str`ine, actul de înmatriculare
tradus în limba român`;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate;
g) pentru persoanele fizice str`ine, copie de pe actul de
identitate/pa[aport;
Persoanele inscrise la licitatie se pot prezenta prin mandatari
care trebuie sa isi justifice calitatea prin procura speciala
autentica. Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin
persoan` interpus`.
Cump`r`torului îi revine obliga]ia de a respecta prevederile
legale speciale, cum ar fi obliga]iile de mediu, obliga]iile de
conservare a patrimoniului na]ional sau altele asemenea.
Alte informa]ii de interes pentru cump`r`tor, dup` caz:
Bunurile se afla in custodia debitorului.
Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul
nostru sau la num`rul de telefon afisat.
Data afi[`rii: 24.10.2019
Conduc`torul organului de executare,
Beteagu Anca
Executor fiscal – Pavaloi Elena
Executor fiscal – Protaila Elena
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Furnizarea energiei
electrice, `ntrerupt\ timp
de mai multe zile `n Ia[i
Furnizarea energiei electrice va fi \ntrerupt` \n mai multe zone
din Ia[i la \nceputul acestei s`pt`mâni, perioad` \n care operatorul
E.ON/ DelgazGrid va executa lucr`ri la re]ea. Astfel, lucr`rile care
pot avea ca efect întreruperi de furnizare se realizeaz` în perioada
14 - 17 octombrie, dup` urm`torul program: În ziua de 14.10.2019,
în intervalul 08:00 - 16:00, pentru repara]ii la re]eaua electric` de
medie tensiune care alimenteaz`: strada Mu[atini [i aleea Mu[atini,
bloc N13, precum [i pentru repara]ii la re]eaua electric` de medie
tensiune care alimenteaz`: bulevardul Independen]ei, str`zile Vasile
Conta, Lasc`r Catargi, Nicolae Gane. Tot \n ziua de 14.10.2019,
în intervalul: 08:00 - 16:00, furnizarea energiei electrice ar putea
fi \ntrerupt` pentru repara]ii la re]eaua de medie tensiune care
alimenteaz`: str`zile Vasile Lupu, Aurel Vlaicu [i Stradela Gr`dinari,
dar [i pentru repara]ii la re]eaua electric` de medie tensiune care
alimenteaz`: str`zile Ion Creang`, Dorojinca, Ignat.

Lucr`ri programate pe mai multe str`zi din
municipiul Ia[i
Mai mult, \n ziua de 15.10.2019, în intervalul 08.00 - 16.00,
furnizarea va fi \ntrerupt` \n vederea efectu`rii unor lucr`ri în
re]eaua electric` de medie tensiune care alimenteaz`: {oseaua
Nicolina, bloc 1005B; {oseaua Na]ional`, Podu de Piatr`, strada
Decebal, strada Roman`, bulevard Nicolae Iorga. De asemenea,
\n ziua de 16.10.2019, în intervalul 08:00 - 16:00, furnizarea energiei
electrice va fi \ntrerupt` \n vederea efectu`rii unor lucr`ri în re]eaua

electric` de medie tensiune care alimenteaz`: Strada Clopotari,
Stradela Clopotari, bloc 609, Strada Prof. Cujba, bloc F1-2, str`zile
Libert`]ii, Pompieri, Izvor [i Lacului. Totodat`, \n ziua de 17.10.2019,
în intervalul 08:00 - 16:00, vor fi efectuate lucr`ri în re]eaua electric`
de medie tensiune care alimenteaz` st`zile: Florilor, Ci[meaua lui
Butuc, P`curari, stradela Florilor, precum [i Nicolae Beldiceanu,
Eternitate, Emil Racovi]`, Spancioc, Spital Pa[canu.
Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

Ve[ti bune pentru primari! Mai pot lua
banii pentru panourile fotovoltaice
Sesiunea de depunere a proiectelor \n
cadrul „Programului privind instalarea de
sisteme fotovoltaice pentru gospod`riile
izolate neracordate la re]eaua de distribu]ie
a energiei electrice” a fost din nou prelungit`.
Termenul final de depunere a dosarelor de
finan]are este 13 decembrie. Pân` \n prezent,
nicio prim`rie din jude]ul Ia[i nu a depus
proiect \n cadrul acestui program derulat
de Agen]ia Fondului pentru Mediu. Scopul
programului îl reprezint` cre[terea eficien]ei
energetice, îmbun`t`]irea calit`]ii aerului [i
reducerea emisiilor de gaze cu efect de
ser` prin producerea de energie electric`
din surse regenerabile la locuin]ele situate

la cel pu]in doi kilometri fa]` de re]eaua
na]ional` de distribu]ie a energiei electrice
[i prin reducerea utiliz`rii combustibililor
conven]ionali.

Cine poate depune
dosarele?
Programul se adreseaz` unit`]ilor
administrativ-teritoriale care se reg`sesc în
lista poten]ialilor beneficiari pentru care se
pot depune cereri de finan]are, num`rul
de gospod`rii [i sumele alocate acestora,
publicat` pe site-ul AFM. Suma alocat`
sesiunii de finan]are pentru acest an este

GRAFIC
BETA
INVEST

Expert contabil cu bogat`
experien]a în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in
[i verific eviden]a contabil` la
SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme
economice [i reprezentare cu
ocazia oric`ror controale.

SERVICII
TIPOGRAFICE

Pre]uri rezonabile.
www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com,
tel. 0766.490.019

LA CELE MAI
MICI PRETURI,

Trimite
o cerere
de oferta la:
grafic.beta.
invest@
gmail.com

de 230 de milioane de lei. Finan]area
nerambursabil` acordat` de AFM este în
procent de 100% din valoarea cheltuielilor
eligibile, dar nu mai mult de 25.000 de lei,
inclusiv TVA, pentru fiecare sistem fotovoltaic
care deserve[te o gospod`rie. Finan]area
se acord` e[alonat, în interiorul perioadei
de valabilitate a contractului de finan]are
[i pe m`sura implement`rii proiectului. |n
cadrul unei sesiuni de finan]are, solicitantul
poate depune o singur` cerere pentru o
parte sau pentru toate gospod`riile cuprinse
în lista poten]ialilor beneficiari.
Raluca COSTIN

SPECIALI{TI |N ECONOMIE, cu titluri academice \n
]ar` [i str`in`tate precum [i atest`ri profesionale \n
domeniul financiar-contabil, prest`m urm`toarele
servicii: * Analiza economico-financiar`, studii de
fezabilitare planuri de afaceri; * Expertize contabile
judiciare [i extrajudiciare; * Evalu`ri patrimoniale [i
bunuri mobile; * Misiuni de administrare [i arbitraje
- lichid`ri societ`]i; * Auditare societ`]i, fonduri
europene; * Consultan]` economico-financiar`,
drept comercial parte economic`; * Transformare,
fuziune, dizolvare voluntar` societ`]i; * Comunicare
[i rela]ii publice, resurse umane; * Management,
contabilitate [i informatic` de gestiune. Rela]ii la
tel/fax: 0232.218842, 0723.364346.

REVELION 2020 - zbor din Iasi
Revelion Roma 28.12.2018-02.01.2020
Pret/pers 575 euro
Revelion Paris 30.12.2019-03.01.2020
Pret/pers 670 euro
Revelion Barcelona 30.12.2019-05.01.2020
Pret/pers 680 euro
Israel&Iordania-Revelion la Marea Moarta
27.12.2019-03.01.2020
Pret/pers 1090 euro
Tarifele includ taxele de aeroport la programele cu avionul.
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Trei firme vor s\ aduc\
la Finan]e microbuze
de 200.000 de euro
Recent, Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice (DGRFP) Ia[i a demarat
o licita]ie pentru achizi]ionarea unui num`r
de 14 autoutilitare [i dou` microbuze,
necesare pentru desf`[urarea activit`]ii.
Prevederea bugetar` a procedurii este de
998.319 lei, f`r` TVA, pu]in peste 200.000
de euro. La procedur` s-au prezentat trei
societ`]i: ATI Motors Holding SRL, Proleasing
Motors SRL [i Sandra Trading SRL. Oferta
cu pre]ul cel mai sc`zut va fi declarat`
câ[tig`toare. Microbuzele trebuie s` consume
maximum 7 litri de motorin` la suta de
kilometri, s` aib` minimum 105 CP, cutie
manual`, cu un num`r de 9 locuri. |n aceea
ce prive[te autoutilitarele, consumul trebuie
s` fie de maximum 8 litri de benzin` la
suta de kilometri, 90 CP, cutie manual`,
cu minimum dou` locuri.

Obliga]iile firmelor
Participan]ii la licita]ie trebuie s` asigure
o garan]ie \ntre doi [i patru ani. „Furnizorul
are obliga]ia de a garanta c` autoutilitarele
[i microbuzele furnizate prin contract sunt

Cu ocazia evenimentelor speciale organizate pe raza
municipiului Ia[i, Conducerea Companiei de Transport Public
Ia[i a pus la dispozi]ia c`l`torilor celebrul Tramvai de Epoc`.
Acesta va circula pe parcursul zilei de 14 octombrie, pe str`zile
din zona central` a ora[ului, iar c`l`toriile vor fi gratuite.
„Cum te po]i bucura mai mult de S`rb`torile Ia[ului decât
admirând ora[ul din Tramvaiul de Epoc`? CTP Ia[i ofer`
c`l`torii festive gratuite cu pre]iosul vagon, pe 14 octombrie,
în intervalul orar 10:00 - 15:00, pe ruta Baza 3 - Podu-Ro[ Palatul Culturii - Târgu-Cucu - Rond Copou [i retur”, au
precizat reprezentan]ii CTP Ia[i.

Campanie derulat` \n autobuze [i tramvaie

noi, nefolosite [i nu sunt uzate. De asemena,
contractantul are obliga]ia de a garanta c`
autoutilitarele [i microbuzele furnizate prin
contract nu vor avea niciun defect ca urmare
a proiectului, materialului sau manoperei
sau oric`rei alte ac]iuni sau omisiuni a
contractantului [i c` acestea vor func]iona
\n condi]ii normale de utilizare. Perioada
de garan]ie acordat` de c`tre furnizor este

cea declarat` \n propunerea tehnic`, [i
anume minimum 2 ani pentru autoutilitare
[i 4 ani la microbuze, de la data realiz`rii
recep]iei (...) Beneficiarul are dreptul de a
notifica imediat furnizorul, \n scris, orice
plângere sau reclama]ie ce apare \n conformitate
cu aceast` garan]ie”, se arat` \n caietul de
sarcini.
Ciprian BOARU

Finan]ele nu reu[esc s\ vând\ un chio[c din P\curari
|n perioada urm`toare, pe data de 24
octombrie, ora 10:00, Administra]ia Jude]ean`
a Finan]elor Publice (AJFP) Ia[i organizeaz`
o licita]ie pentru valorificarea unor bunuri
ce apar]in societ`]ii debitoare Alex Tim
SRL. Este vorba despre un chio[c stradal
\n suprafa]` de 9 metri p`tra]i, situat \n
zona Moara de Foc, \ntre blocurile 405 407. Evaluatorii au stabilit un pre] de pornire
de 6.375 lei. Este a doua oar` când se
organizeaz` procedura, dup` ce la prima
nu s-au prezentat ofertan]i. Societatea cu
obiect de activitate „comer] cu am`nuntul
\n magazine nespecializate, cu vânzare

Curse gratuite cu
Tramvaiul de Epoc\,
pe str\zile Ia[ului

predominant` de produse alimentare, b`uturi
[i tutun” este administrat` de c`tre Lilian
Munteanu. Anul trecut, cifra de afaceri a
firmei a fost de 997.858 lei, pierderi de
11.081 lei, datorii de 158.697 lei, cu un
singur angajat.

Trebuie depus` garan]ie
Particpan]ii la licita]ie trebuie s` depun`
[i o tax` de participare. „Invit`m pe cei
care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul
de executare, înainte de data stabilit` pentru

vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor
sunt invita]i s` se prezinte la termenul de
vânzare la locul fixat în acest scop [i pân`
la acel termen s` prezinte oferte de cump`rare.
Pentru participarea la licita]ie ofertan]ii
depun, cu cel pu]in o zi înainte de data
licita]iei, urm`toarele documente: oferta de
cump`rare, dovada pl`]ii taxei de participare
sau a constituirii garan]iei sub forma scrisorii
de garan]ie, reprezentând 10 la sut` din
pre]ul de pornire a licita]iei”, se arat` \n
anun]ul publicat de c`tre reprezentan]ii
AJFP.
Ciprian BOARU

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE
LA CELE MAI MICI PRETURI,

Trimite o cerere de oferta la:

De asemenea, c`l`torii din mijloacele de transport public
s-au întâlnit din nou cu poli]i[tii ie[eni, în câteva sta]ii de
transport din ora[, [i au primit sfaturi importante despre cum
trebuie s` ac]ioneze pentru ca autorii infrac]iunilor de h`r]uire
sexual` s` fie tra[i la r`spundere. „Oamenii legii au desf`[urat
o nou` ac]iune de prevenire a unor astfel de fapte, dup` ce,
în urm` cu o s`pt`mân`, a fost lansat` campania «H`r]uirea
nu este un flirt», eveniment desf`[urat în Tramvaiul Tinerilor,
în prezen]a a peste 30 de elevi ie[eni”, au precizat reprezentan]ii
Companiei de Transport Public Ia[i.
Vlad ALEXA

Dosar nr. 2786/2013
Subsemnata DARIE ANDREEA, executor judec`toresc în
circumscrip]ia Cur]ii de Apel Iasi, cu sediul în Iasi, str. Grigore
Ureche nr. 3, bl. Walter Maracineanu, parter.
În conformitate cu dispozi]iile art. 838 alin. 1 C. pr. civ.,
aducem la cuno[tin]a general` c`, în data de 30.10.2019, orele
10.00, va avea loc la sediul B.E.J.A. ANDREEA DARIE SI
CRISTIAN GHEORGHE LUPU – NICOLAITA din Iasi, str.
Grigore Ureche nr. 3, bl. Walter Maracineanu, parter, vânzarea
la licita]ie public` a imobilului teren intravilan compus din
parcela CC de 150 mp pe care se afla C1 cu s.c. de 122 mp,
parcela A de 281 mp, parcela V de 69 mp inscris in CF 419
a localitatii Letcani nr. cadastral 582/2 si teren intravilan in
suprafata de 48.62 mp , inscris in CF 440 a localitatii Letcani,
nr. cadastral 582/1/1/2/2, la pre]ul de 37725 euro- reprezentand
75%, proprietatea debitorului FRUNZA DAN.
Som`m pe to]i cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urm`rit s`-l anun]e pe executorul judec`toresc înaintea datei
stabilite pentru vânzare.
Invit`m pe to]i cei care doresc s` cumpere imobilului
urm`rit silit se prezinte la data, locul [i ora stabilit` pentru
vânzare, având asupra lor cartea de identitate [i pân` la aceast`
dat` s` prezinte oferte de cump`rare.
Potrivit dispozi]iilor art. 838 alin. 1lit. l)C. pr. civ., ofertan]ii
trebuie s` consemneze la dispozi]ia executorului judec`toresc
la LIBRA INTERNET BANK cont: RO20BREL0002000783170101,
cel mai târziu pân` la termenul de vânzare, o garan]ie de
participare de cel pu]in 10% din pre]ul de pornire a licita]iei
imobilului în sum` de 3772.50 euro.

grafic.beta.invest@gmail.com
SERVICII MEDICALE
BIO-PAN
CENTRU MEDICAL
Str. V. Alecsandri, Nr. 9
Programari la telefoanele:
0232.210.728; 0745.643.908;
0726.655.750
* UROLOGIE- SEXOLOGIE:
dr. Constantin Liviu Panainte
(doctor in stiinte medicale)
* PSIHOLOGIE: Florescu Daniela-

Psiholog- Psihoterapeut
* PSIHIATRIE- dr. Lungu Simion
Contract cu CAS

CENTRUL VALMEDICA

office@valmedicaiasi.ro
Bulevardul Nicolae Iorga,
nr. 12, et.1, Ia[i
Magazin Produse Naturale
0371343917
office@valmedicaplant.ro

Amplasat intr-o loca]ie
central` cu dot`ri moderne
Clinica de Acupunctur`
[i Masaj 0744562369

SC CABINET MEDICAL
ALBU ALINA SRL
dr. ALBU ALINA - medic primar
pediatru.

Se acorda consulatii si la domiciliu.

dr. Wanda Bagdasar - medic primar
pediatru.
Contract CAS; Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034 sau 0758.063.500
CABINET INDIVIDUAL
DE LIBERA PRACTICA
„PSIHOLOGIE CLINICA“- CAUIA
FLORENTINA
COPII- ADULTI Telefon: 0732.806.569

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Acest individ a avut curajul s\ comit\ un furt
chiar `n sediul DNA Ia[i! La finalul
s\pt\mânii trecute au intervenit judec\torii!
w Un individ care a avut mai multe probleme cu
legea în trecut s-a ales cu o nou` pedeaps`
w Acesta a fost condamnat de magistra]ii din
cadrul Judec`toriei Ia[i pentru furt
w B`rbatul este acuzat c` a avut curajul de a fura
chiar din sediul Direc]iei Na]ionale Anticorup]ie
Ia[i
Pedeaps` pentru singurul individ
Furt cu c`tu[ele
acuzat c` a furat din sediul Direc]iei
la mâini
Na]ionale Anticorup]ie (DNA) Ia[i! La
finele s`pt`mânii trecute, magistra]ii din
cadrul Judec`toriei Ia[i au dispus
condamnarea lui Andrei Emilian }ig`na[u
(33 de ani).
„Instan]a dispune condamnarea
inculpatului }ig`na[u Andrei Emilian la
pedeapsa de opt luni de închisoare,
pentru s`vâr[irea infrac]iunii de furt.
Adaug` pedeapsa de opt luni închisoare
la restul de 904 zile de închisoare,
r`mase neexecutate la data comiterii
infrac]iunii ce face obiectul prezentei
cauze, din pedeapsa de nou` ani de
închisoare aplicat` inculpatului prin
sentin]a penal` de pe 10 decembrie 2013
a Judec`toriei Ia[i. Pedeapsa total` de
executat de c`tre inculpat este de opt
luni [i 904 zile de închisoare. Scade 904
zile de închisoare din durata pedepsei
aplicate inculpatului, durat` compus` din
perioada efectiv executat` [i zilele
suplimentare considerate executate. Ia
act c` persoana v`t`mat` nu s-a constituit
parte civil` în cauz`, prejudiciul fiind
recuperat prin restituirea bunului sustras”,
au precizat judec`torii ie[eni. De remarcat
este faptul c` sentin]a nu e definitiv`,
aceasta putând fi contestat`.

În urm` cu mai bine de un an,
procurorii din cadrul Parchetului de pe
lâng` Judec`toria Ia[i au dispus trimiterea
în fa]a instan]ei a recidivistului Andrei
Emilian }ig`na[u, sub acuza]ia de furt.
Conform anchetatorilor, pe data de 31
octombrie 2016, individul din Boto[ani,
care se afla încarcerat la Penitenciarul
de Maxim` Siguran]` Ia[i, a fost dus
sub escort` la sediul DNA Ia[i, pentru
a fi audiat. „Dup` finalizarea audierii,
între orele 9:35 [i 11:20, în timp ce
a[tepta cu escorta sosirea autoutilitarei
de la Administra]ia Na]ional` a
Penitenciarelor, inculpatul a sustras un
card TV din receiver-ul instalat la
televizorul ce se afla în spa]iul amenajat
pentru public, de pe holul DNA Ia[i,
card în valoare de 54 de lei”, a men]ionat
Monica Palaghia, prim-procurorul Parchetului
de pe lâng` Judec`toria Ia[i. Conform
acesteia, agen]ii care l-au înso]it pe
}ig`na[u au fost audia]i [i au precizat
c` l-au pus pe acesta pe hol, în apropierea
televizorului, deoarece era cel mai sigur
loc, deoarece nu avea posibilitatea s`
fug` sau s` intre în contact cu alte
persoane. Astfel, în minutele în care

a[tepta pe holul DNA, b`rbatului i s-a
permis s` schimbe canalele cu ajutorul
unei telecomenzi. În momentul sosirii
autoutilitarei, }ig`na[u a închis televizorul
din telecomand`, pe care i-a predat-o
jandarmului de la intrarea în sediul DNA
Ia[i, dar, potrivit anchetatorilor, acesta
a reu[it s` ia [i cardul din receiver,
f`r` s`-l observe cineva, chiar dac` era
înc`tu[at.

„Nu l-am furat,
l-am... g`sit!”
Oamenii legii au mai spus c`, la
scurt timp de la plecarea agen]ilor
împreun` cu Andrei }ig`na[u, jandarmul

a verificat holul institu]iei, iar când a
deschis televizorul, a constatat c` lipsea
cardul. Acesta a pus mâna pe telefon
[i a anun]at incidentul la Penitenciarul
de Maxim` Siguran]` Ia[i.
Atunci, individul, care ajunsese deja
în celula sa, a fost chestionat de c`tre
unul dintre agen]ii din escort`, dar a
negat c` ar fi furat cardul. În momentul
în care agentul l-a avertizat c` va fi
perchezi]ionat` întreaga celul`, }ig`na[u
a predat cardul. La audieri, individul a
refuzat s` dea declara]ii, îns`, pe 23
octombrie 2016, acesta a trimis o scrisoare
c`tre Parchet, în care men]iona c`, de
fapt, ar fi g`sit acel card.
În acela[i timp, cei doi agen]i care

îl escortau pe b`rbat au fost cerceta]i
pentru neglijen]` în serviciu, dar anchetatorii
au ajuns la concluzia c` ace[tia nu pot
fi tra[i la r`spundere pentru incident.
„S-a dispus clasarea cauzei sub aspectul
comiterii infrac]iunii de neglijen]` în
serviciu, pentru c` nu au existat înc`lc`ri
în mod concret [i cu forma de vinov`]ie
prev`zut` de lege, în cazul celor doi
agen]i”, a ad`ugat Monica Palaghia.
Demn de remarcat este faptul c`
Andrei }ig`na[u este un cunoscut al
oamenilor legii, el fiind condamnat în
trecut pentru fapte de furt, tâlh`rie sau
infrac]iuni la via]a sexual`, potrivit
anchetatorilor.
Ciprian NEDELCU

}eap\ r\sun\toare de 3 milioane de euro, dat\ de un afacerist
necunoscut din Ia[i. Autorit\]ile nu [tiu de unde s\ recupereze banii
Un individ necunoscut din Ia[i,
care controleaz` o companie
specializat` \n comer], a reu[it
prin diverse metode s` dea o ]eap`
de aproape 3 milioane de euro.
Principalii p`gubi]i din afacerile
f`cute de administratorul
companiei Colect Industrial SRL
sunt institu]iile statului, care
vreme de mul]i ani nu au f`cut
absolut nimic pentru recuperarea
datoriilor. De[i firma a participat la
mai multe licita]ii importante,
aceasta a fost folosit` special
pentru evaziune fiscal` [i ca mân`
moart` \n diverse licita]ii.
Lichidatorii judiciari \ncearc`
acum la Tribunalul Ia[i s`-l pun` la
plat` pe Mihai St`nescu, patronul
firmei care nu poate fi g`sit de
oamenii legii
Un individ aproape necunoscut din Ia[i a dat
o ]eap` de propor]ii institu]iilor statului. Prin
intermediul unei companii cu sediul \ntr-o cas`
din Lunca Cet`]uii, acesta a reu[it \ntr-o perioad`
scurt` s` fac` prejudicii de aproape 3 milioane de
euro f`r` s` p`]easc` absolut nimic pân` acum.
Colect Industrial SRL este o companie administrat`
de Mihai St`nescu, iar \n doar doi ani de activitate
financiar`, acesta a adunat datorii totale de 13.521.525
lei. Firma a fost \nfiin]at` \n anul 2012 [i a fost

folosit` la licita]ia organizat` \n acela[i an prin
care a fost vândut` instala]ia CET SA Ia[i la pre]
de fier vechi c`tre compania fantom` Shince Concept
SRL. Cu toate c` firma specializat` \n „intermedieri
\n comer]ul cu produse diverse” a avut activitate
notabil` doar timp de doi ani, perioad` \n care a
[i adunat datoriile de aproape 3 milioane de euro,
autorit`]ile statului au luat \n vizor compania
controlat` de Mihai St`nescu abia \n urm` cu
aproape jum`tate de an.

Cea mai mare sum` vine din
evaziune fiscal`
Astfel, la Tribunalul Ia[i, compania de practicieni
\n insolven]` Anova Insolvency IPURL a \nceput
demersurile de lichidare a firmei din Lunca Cet`]uii
dup` ce Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Ia[i a solicitat \n instan]` intrarea \n insolven]` a
Colect Industrial SRL.
|n urma verific`rilor f`cute de inspectorii dizolvarea societ`]ii debitoare [i ridic` acesteia
Direc]iei Generale Regionale a Finan]elor Publice dreptul de administrare. Nume[te provizoriu în
DGRFP Ia[i, \n activitatea firmei controlate de calitate de lichidator judiciar pe Anova Insolvency
Mihai St`nescu au fost descoperite sume provenite IPURL. În lipsa unei conven]ii încheiate cu creditorii,
din neplata TVA [i a impozitului pe profit de administratorul judiciar va fi retribuit din averea
aproape 6 milioane de lei, adic` de aproape 1,3 debitorului pe baza deconturilor aprobate de
milioane de euro. Marea problem` este c` nu au judec`torul-sindic. În lipsa disponibilit`]ilor b`ne[ti
fost g`si]i bani \n conturi sau bunuri care pot fi din contul debitorului, se va utiliza fondul de
valorificate pentru plata datoriilor, motiv pentru lichidare, pl`]ile urmând a fi f`cute potrivit prevederilor
care s-a trecut direct la dizolvarea societ`]ii [i Ordonan]ei de urgen]` a Guvernului nr. 86/2006
ridicarea dreptului de administrare. „Constat` privind organizarea activit`]ii practicienilor în
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

insolven]`”, se arat` \n pronun]area magistra]ilor
de la Tribunalul Ia[i.
Un nou termen \n acest dosar a fost stabilit
pe 6.11.2019. Colect Industrial SRL nu a figurat
niciodat` cu angaja]i, iar coresponden]ele trimise
c`tre administrator de institu]iile statului nu au
fost primite de acesta, semn c` cele aproape 3
milioane de euro nu vor putea fi recuperate \n
viitorul apropiat.
Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro
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Femeile care au întors Spitalul ıSocola‰ pe
dos! Ce fac acestea în timpul programului
a scandalizat întreg corpul medical
Dou` asistente medicale, care sunt
angajate de mai mul]i ani la Institutul
de Psihiatrie „Socola”, au reu[it s` bage
spaim` \n colectivul medical. Anagaja]ii
spitalului men]ionat sus]in c` cele dou`
fac abuzuri incredibile [i c` de multe
vreme nu-[i mai practic` meseria pentru
care sunt pl`tite.
Acestea sunt acuzate de faptul c`,
de mai mul]i ani de zile, nu \[i mai
\ndeplinesc atribu]iile din fi[a postului
[i c` au cu totul alt` ocupa]ie \n timpul
programului. Cadrele medicale de la
Institutul de Psihiatrie au f`cut dezv`luiri
despre ce se \ntâmpl` \n spital, \ns`
sub protec]ia anonimatului, sus]inând c`
cele dou` asistente au o atitudine agresiv`.
„|n fiecare zi, fie c` sunt sau nu de
serviciu, ele fac aceea[i activitate, nu
activitatea medical` pentru care sunt
pl`tite, nu ceea ce este \n fi[a postului.
Am ajuns cu to]ii s` st`m, s` fim aten]i,
dac` vine cineva din spate s` ne filmeze.
Nu mai putem lucra a[a. De foarte mult`
vreme, aceast` metod` a dumnealor este
folosit` pentru a denigra activitatea
medical` a patru sute de asisten]i, medici,
infirmieri, practic a 1.200 de angaja]i.
Este vorba despre doamnele asistente
Mirela Popeanu [i Lola Mitric`”, precizeaz`
angaja]ii Institutului „Socola”.

De la ce a \nceput totul
Acelea[i cadre medicale sus]in c`
cele dou` asistente medicale au fost
chemate [i \n comisia de disciplin`.
„|n urm` cu mai mult timp, doamna
Mirela Popeanu a fost dus` \n comisia

de disciplin`, pentru c` a denigrat
institutul, [i i s-a \ncetat contractul de
munc`. Cu toate acestea, a fost reangajat`,
iar acum face acela[i lucru. Avem o
idee despre motivele pentru care aceste
persoane fac acest lucru. Ceea ce fac
ele se cheam` abuz de drept, \ntrucât
uzeaz` de o simpl` hârtie scris` cu
pixul, prin care anun]` conducerea c`
ele sunt avertizori de integritate. Astfel,
pur [i simplu [i-au anulat profesia, iar
de mult timp p`[esc \n acest institut \n
calitate de avertizori de integritate nu
de asistente medicale”, mai spun anagaja]ii
spitalului.

Povestea a
\nceput \n 2016
Conflictul din spitalul de psihiatrie
dateaz` din 2016, conform cadrelor
medicale.
„De patru ani de zile calc` \n picioare
acest institut, prin denigrare, inclusiv a
personalului, pentru c` este vorba despre
sute de angaja]i. |ntreg scandalul a fost
\nceput \n 2016, de c`tre doamna Mirela
Popeanu, c`reia ulterior i s-a al`turat [i
doamna Lola Mitric`. Suntem la un
punct de a face grev`, pentru c` nu se
mai poate a[a. Serviciul este a doua
noastr` cas`, iar ele \[i bat joc, terorizeaz`
un spital \ntreg. Tuturor le este fric`
de ele pentru c` amenin]` cu lumea
bun` pe care o cunoa[te una dintre ele
[i cealalt` spune c` cunoa[te oameni
din lumea interlop`. Nu se poate a[a
ceva, nu suntem ultimul spital din lume”,
adaug` cadrele medicale.

Pic`tura care a
umplut paharul
Pic`tura care a umplut paharul pentru
cadrele medicale de la Institutul de
Psihiatrie „Socola” a fost o vizit` fulger
a deputatului Emanuel Ungureanu care,
dup` cum sus]in angaja]ii spitalului, a
dat buzna \n unitatea medical` [i a
\nceput s` filmeze, c`utând nereguli.
Despre acest eveniment, personalul sus]ine
c` nu a fost ceva \ntâmpl`tor, ci c`
vicepre[edintele Comisiei de S`n`tate a
fost chemat la spital chiar de c`tre cele
dou` asistente, pe care spunea c` nu le
cunoa[te. Cu toate acestea, \ntr-o poz`
postat` pe re]elele de socializare, deputatul
Emanuel Ungureanu apare al`turi de
cele dou` anagajate ale Institutului de
Psihiatrie „Socola” din Ia[i.
„Nu am perceput acea vizit` ca fiind
una obi[nuit`. Cineva a intrat \n spital
f`r` a avea acord, la regim supravegheat.
Primul pas f`cut de domnul deputat a
fost s` filmeze, nu a contat pe cine,
medic, asistent, pacient. Este vorba
despre un spital de psihiatrie, unde
exist` reguli, o legisla]ie care nu ne d`
voie s` divulg`m confiden]ialitatea
pacien]ilor, nici ca nume, nici fizionomia.
Nu a ]inut cont de nimic, s-a [ters pe
jos cu toat` lumea. A avut loc [i o
discu]ie mai aprins` cu domnul jurist,
care i-a explicat regulile spitalului. Dac`
venea [i anun]a conducerea, nu era
absolut nici o problem`, institutul nu
se schimb` \n câteva minute. Mai mult,
a intrat unde a dorit, nu a fost vreo
problem`”, mai spun cadrele medicale.

Se aduc acuza]ii grave
Cadrele medicale sus]in faptul c`
cele dou` angajate au comandat vizita
deputatului de Cluj \n spitalul ie[ean.
„Ni s-a repro[at faptul c` am avut
o atitudine agresiv`. Nu puteam s`
abord`m altfel situa]ia, având \n vedere
c` dumnealui a venit \nso]it de dou`
doamne asistente, despre care ne e este
[i greu s` spunem c` sunt colegele
noastre. De la ora 8 diminea]a, nu
\n]elegeam de ce erau atât de euforice,
a[teptând s` vin` cineva. I s-a spus

domnului deputat c` a venit \nso]it de
cele dou` colege, care \n fiecare s`pt`mân`
declar` ceva, denigreaz` cu ceva spitalul.
Dumnealui ne-a spus c` nu este adev`rat,
dar \ntâmplarea face c`, dup` vizita
respectiv`, domnul deputat \mpreun` cu
cele dou` doamne au f`cut o poz` de
album, chiar dac` a precizat de n ori
c` dumnealui nu le cunoa[te pe cele
dou` doamne”, a ad`ugat colectivul
medical de la Institutul de Psihiatrie
„Socola”.
Sorin PAVELESCU

Exclusiv! Aventur\ extrem\ `ntr-un apartament din centrul Ia[ului! Poli]i[tii
cer arestarea acestei frumuse]i r\pitoare! {i-a b\gat amantul `n pat [i l-a
chemat pe viitorul so] s\ `l filmeze gol!
Tân`r`, frumoas`, darnic` [i dornic`
de aventuri. Maria P`uni]a Cecan are
25 de ani [i a devenit peste noapte
membr` \n clubul fetelor rele. |mpreun`
cu iubitul s`u a pus la cale un plan
diabolic. Povestea \ncepe când tân`ra
de o frumuse]e r`pitoare a \nceput o
rela]ie de ceva timp cu un b`rbat \n
vârst` de 30 de ani din Roman, pe nume
Alin Ionel Pricope. |mpreun` cu acesta
ar locui \ntr-un apartament din zona
Sfântul Andrei. |n urm` cu un an, femeia
a avut o rela]ie cu un alt tân`r, a c`rei
identitate o vom proteja, de loc din
Suceava. Cu acesta nu ar mai fi ]inut
leg`tura de câteva luni, \ns`, pe data
de 18 septembrie, [i-au dat \ntâlnire \n
apartamentul pe care tân`ra \l de]ine
pe Sfântul Andrei. Ceea ce p`rea s` fie
o sear` plin` de romantism s-a transformat
\ntr-un adev`rat co[mar. Când tân`rul
sucevean a intrat \n apartamentul P`uni]ei,
credea probabil c` va avea parte de o
sear` de neuitat. Chiar a[a a fost. |n
jurul orei 21:00, tân`rul avea s` fie
surprins gol de iubitul fetei, lâng` aceasta.
Este lesne de \n]eles ce a urmat. Alin
Ionel Pricope, iubitul P`uni]ei, a \nceput
s` fac` scandal [i s`-l loveasc` pe cel
care avea de gând probabil s` \ntre]in`
rela]ii sexuale cu iubita sa.

B`tut [i amenin]at
cu moartea

Plasa]i sub
control judiciar

Pricope a \nceput s`-l loveasc` pe
Astfel, magistra]ii din cadrul Judec`toriei
b`iat [i l-ar fi amenin]at cu moartea. Ia[i au respins la sfâr[itul s`pt`mânii
Ulterior, l-a filmat dezbr`cat [i i-a cerut trecute propunerea procurorilor în ceea
o sum` important` pentru ca imaginile ce îi prive[te pe Alin Ionel Pricope [i
deocheate s` nu ajung` pe re]elele de Maria P`uni]a Cecan. „Instan]a respinge,
socializare. „Victima a mers \n apartamentul ca fiind nefondat`, propunerea Parchetului
femeii unde a fost surprins de prietenul de pe lâng` Judec`toria Ia[i privind
acesteia. Cel din urm` l-a lovit, amenin]at luarea m`surii arestului preventiv pe o
[i filmat cu telefonul mobil. Ulterior, l- perioad` de 30 de zile fa]` de inculpa]ii
a [antajat, cerându-i suma de 5.000 de Pricope Alin Ionel [i Cecan Maria P`uni]a
euro pentru a nu face publice imaginile”, [i, în consecin]`, dispune punerea în
a precizat o surs` din cadrul anchetei. libertate a inculpa]ilor care sunt re]inu]i
Pricope nu s-a mul]umit doar s` \l în Arestul Inspectoratului de Poli]ie
loveasc` [i s`-l amenin]e pe tân`r, i-a Jude]ean Ia[i”, au precizat judec`torii.
spart [i un telefon mobil. Dup` ce a Ace[tia au luat, în schimb, o alt` m`sur`
sc`pat din apartamentul P`uni]ei, tân`rul preventiv` fa]` de cei doi ie[eni. „Dispune
a fugit \n ce direc]ie a apucat. Ulterior, luarea fa]` de inculpatul Pricope Alin
a mers la Poli]ie [i a depus o plângere Ionel, cercetat pentru [antaj, lipsire de
\mpotriva celor doi. Oamenii legii au libertate [i lovire sau alte violen]e, a
deschis imediat un dosar penal, iar la m`surii preventive a controlului judiciar
scurt timp a fost efectuat` [i o perchezi]ie pe 30 de zile. De asemenea, dispune
la domiciliul femeii. Atât P`uni]a, cât [i luarea fa]` de inculpata Cecan Maria
Pricope au fost ridica]i de poli]i[ti [i P`uni]a, cercetat` pentru [antaj [i
trimi[i \n spatele gratiilor pentru 24 de complicitate la lipsire de libertate, a
ore, pentru c` au pus la cale un asemenea m`surii preventive a controlului judiciar
plan. De[i procurorii ie[eni au cerut pentru 30 de zile”, au ad`ugat magistra]ii
arestarea celor doi iubi]i, judec`torii ie[eni. De remarcat este faptul c` decizia
i-au l`sat \n libertate.
nu este definitiv`, ea fiind deja contestat`.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Acum, urmeaz` ca instan]a superioar`
s` decid` în privin]a m`surii preventive
luate în privin]a celor doi.

Pentru ce sunt acuza]i
Maria P`uni]a Cecan este acuzat`
de [antaj [i complicitate, iar Alin Ionel
Pricope este acuzat de distrugere, [antaj,
lovire [i amenin]are. Pe Facebook, Pricope
[i Cecan par foarte ferici]i \mpreun`.
Tân`ra a postat fotografii atr`g`toare [i
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

este oarecum lesne de \n]eles de ce
victima a ajuns \n apartamentul ei. Pân`
\n acest moment, reporterii nu au reu[it
s` afle dac` a fost sau nu ceva aranjat.
Cert este c` Pricope [i Cecan au pus
totul la cale pentru a face rost de o
sum` de bani. Mai mult decât atât, cei
doi [i-au pus victima s` scrie un fel de
contract prin care se angaja c` achit`
5.000 de euro pentru ca imaginile cu el
dezbr`cat s` nu ajung` \n spa]iul public.
Sorin PAVELESCU
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Naomi Osaka va renun]a
la cet\]enia american\.
De ce este nevoit\
s\ fac\ acest lucru
Naomi Osaka renunta la cetatenia
americana, in vederea Jocurilor Olimpice
de la Tokyo din 2020. Numarul 3 WTA a
declarat ca isi va asuma o unica cetatenie
incepand cu anul 2020, cea japoneza, intrucat
vrea sa participe la Olimpiada reprezentand
Japonia. Conform legii din Japonia, orice
adult cu dubla cetatenie este obligat sa
aleaga numai una dintre cele doua atunci
cand implineste varsta de 22 de ani. Naomi
Osaka va implini aceasta varsta miercuri,
in data de 16 octombrie. „E un sentiment
special sa merg la Jocurile Olimpice pentru
a reprezenta Japonia. Jucand in culorile
Japoniei, voi fi si mai emotionata. Abia
astept evenimentul ca intreg, incepand cu
ceremonia de deschidere. Chiar simpla
participare la Olimpiada reprezinta pentru
mine o onoare uriasa”, a spus Naomi Osaka,
conform Tennis 365.
„Am luat decizia ca Naomi sa reprezinte
Japonia la o varsta frageda. Ea s-a nascut
in Osaka si a fost crescuta intr-un camin
in care se impleteau culturile japoneza si
haitiana. Naomi si sora sa, Mari, s-au simtit
intotdeauna japoneze, asa ca acesta a fost
singurul rationament. Nu a fost o decizie

luata din considerente financiare si nici nu
am inclinat dintr-o parte in alta”, a afirmat
mama lui Naomi, Tamaki Osaka.
Intre timp, Naomi Osaka va participa
la Turneul Campioanelor, competitie pentru
care s-a calificat, alaturi de Simona Halep,
Bianca Andreescu, Karolina Pliskova, Ashleigh
Barty si Petra Kvitova. Turneul Campioanelor

de la Shenzhen va fi disputat in perioada
27 octombrie – 3 noiembrie. Naomi Osaka
se afla in prezent la 1.475 de puncte distanta
de primul loc al clasamentului WTA,
australianca Ashleigh Barty.

Dosar nr. 2190/2013
Subsemnata Darie Andreea, executor judec`toresc în
circumscrip]ia Cur]ii de Apel Iasi, cu sediul în Iasi, Str. Grigore
Ureche nr. 3, bl. Walter Maracineanu, parter, jud. Iasi.
În conformitate cu dispozi]iile art. 838 alin. 1 C. pr. civ.,
aducem la cuno[tin]a general` c`, în data de 25.10.2019 orele
10ºº va avea loc la sediul B.E.J.A. ANDREEA DARIE SI
CRISTIAN GHEORGHE LUPU – NICOLAITA din Iasi, str.
Grigore Ureche nr. 3, bl. Walter Maracineanu, parter, vânzarea
la licita]ie public` a imobilelor:
1.teren extravilan situat in Comuna Miroslava in suprafata
de 554.7 mp imobil inscris in CF 70620 a localitatii Miroslava,
nr. cadastral 4659/19 si cota indiviza de 103,63 mp, inscris in
CF 77227 a localitatii Miroslava, nr. cadastral4659/21, la pretul
de 2.526,50 lei reprezentand 50%;
2.teren extravilan situat in Comuna Miroslava in suprafata
de 555.15 mp imobil inscris in CF 70621 a localitatii Miroslava,
nr. cadasral 4659/20, la pretul de 2582.50 lei reprezentand 50%;
proprietatea debitorilor CALUIAN MIHAI si CALUIAN DOINA
Som`m pe to]i cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urm`rit s`-l anun]e pe executorul judec`toresc înaintea datei
stabilite pentru vânzare.
Invit`m pe to]i cei care doresc s` cumpere imobilului
urm`rit silit se prezinte la data, locul [i ora stabilit` pentru
vânzare, având asupra lor cartea de identitate [i pân` la aceast`
dat` s` prezinte oferte de cump`rare.
Potrivit dispozi]iilor art. 838 alin. 1lit. l)C. pr. civ., ofertan]ii
trebuie s` consemneze la dispozi]ia executorului judec`toresc
la LIBRA INTERNET BANK cont: RO20BREL0002000783170101,
cel mai târziu pân` la termenul de vânzare, o garan]ie de
participare de cel pu]in 10% din pre]ul de pornire a licita]iei
imobilului, în sum` de 253 lei, respectiv 259 lei.

Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro
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Afaceri[ti [i politicieni [i-au
dat mâna pentru a prelua
restaurantul Dionisos King
din Buc[inescu! Localul a
fost vândut!

Bursa bârfelor

w Restaurantul Dionisos King din zona
Buc[inescu are noi proprietari

Deja l-a luat cu panic`. Nu se
mai \ncrede nici \n umbra lui
Babele bârfitoare \ncep rubricu]a de azi cu câteva informa]iuni
tare interesante, care au agiuns de pu]intic` vreme [i pe la
urechiu[ele noastre. Ei, cum v-am mai spus noi [i prin alte
edi]iuni ale gazetu]ei, nenea Mariusic` Brobodea, laberal de
seam` din Podu Ro[, e agitat nevoie mare \n perioada asta.
A[a cum a]i aflat, dumnealui se vrea mare brimar [i s-a hot`rât
s` m`sluiasc` ni[te sondaje frumu[ele \n sensul ista, care s`l dea mare favorit. Dar, cum babetele au dezv`luit treaba asta,
se pare c` nu prea o s`-i mai ias` a[a cum [i-a dorit. Cic`
acum, printre laberalii lui Brobodea, pe care-i mai are al`turi,
e scandal nevoie mare, c` nenea Mariusic` nu mai [tie \n cine
s` aib` \ncredere, c` e convins c` cineva se cam scap` la
gur`. Dar, despre toate istea o s` v` mai spunem \n edi]iile
urm`toare...

Pe asta a jucat-o bine.
Ce au aflat babetele
|n continuarea rubricii de azi, babele bârfitoare o s` v`
mai aduc` câteva nout`]uri de prin urbea noastr` drag`, despre
ni[te chestiuni care s-au \ntâmplat dup` ce un dil`ra[ preferat
de mul]i copii [i tinerei, pe numele dumnealui Ionic` B`lanul,
a fost s`ltat [i b`gat ni]el la r`coare. Ei, chiar dac` nenea ista
dormea pe o saltelu]` de gologani, ob]inu]i cel mai probabil
dup` ce a vândut tot felul de substan]e, babetele au aflat c`
epuroii vor r`mâne intac]i [i neatin[i, c` lu’ nenea B`lanul ia mers bine mintea. Cic` banii respectivi ar proveni, spune
dumnealui, din ni[te afaceri pe care le are, o sp`l`torie [i
ni[te locuri de joac`. Dar, despre toate istea o s` v` mai spun`
babele [i alte nout`]uri, cu alt` ocazie...

Unul dintre cele mai cunoscute localuri din Ia[i [i-a schimbat
proprietarii. Dup` ce \n ultimul timp mai mul]i afaceri[ti au
renun]at la restaurantul Dionisos King, din zona Buc[inescu, \n
final a ajuns \n portofoliul Simonei Adonicioaie, membru PSD
Ia[i. Recent, Adonicioaie l-a n`[it pe afaceristul Bogdan Gheorghiu,
unul dintre patronii clubului Fratelli. Acum, restaurantul func]ioneaz`
prin intermediul societ`]ii Home Land Five SRL, \nfiin]at` \n luna
ianuarie a acestui an. Pe lâng` Adonicioaie, asocia]i \n firm` mai
apar Dan Cristian Mihoci, patronul agen]iei imobiliare Casa TA,
Simona Nicoleta Sârbu, Mihaela Gavrilu] [i Eliea Bitar, care de]ine
cele mai multe p`r]i sociale. |ntre timp, Bitar a ie[it din firm`.
„Dorim s` \]i oferim cea mai bun` experien]` prin autenticitatea
re]etelor grece[ti [i servicii impecabile. Al`turi de noua noastr`
echip` de management, experien]a Dionisos va fi cu siguran]` la
nivelul a[tept`rilor tale”, este mesajul cu care sunt \ntâmpina]i
clien]ii restaurantului.

Adonicioaie: „Este o afacere de suflet”
Contactat` telefonic, Simona Adonicioaie a precizat c` a
cump`rat afacerea la \ndemnul prietenilor. „Noi am cump`rat
afacerea, pl`tim chirie pentru spa]iul respectiv. Domnul Eliea Bitar
nu mai este \n firm`, am cump`rat de la el. Am revenit la ceea
ce f`ceam \nainte de a intra \n sectorul bugetar. Am avut la
Moldova Royal Pizza. Foarte mul]i cunoscu]i ne spuneau c` la
noi era cea mai bun` pizza. Este o afacere de suflet. Deocamdat`
nu avem pizza la Dionisos. Dup` ce am cump`rat, am fost \ntreba]i
dac` nu vrem s` vindem. Pre]ul este confiden]ial. Vrem ca ie[enii
s` se simt` bine, s` fie servi]i corect, nu vrem s` ne batem joc”,
a precizat Simona Adonicioaie

Creditorii i-au luat urma
Executorii judec`tore[ti au demarat o serie de proceduri ce
vizau averea fo[tilor so]i Adonicioaie. Din cauza unui credit de

aproape 200 de mii de euro neachitat c`tre BCR, executorii vând
un imobil cu regimul de \n`l]ime D<P<M, plus un teren de 344,63
metri p`tra]i, situate \n localitatea Rediu. Pre]ul de pornire este
de 505.652 lei, adic` 109.924 euro. Chiar [i anul trecut a fost
organizat` licita]ia, dar nu s-au prezentat ofertan]i. Simona Adonicioaie
a declarat pentru reporterii BZI c` este divor]at` [i c` \ntreaga
responsabilitate revine fostului so], Cristian Nicolae. Dup` retragerea
din politic`, Simona Adonicioaie a lucrat timp de [ase ani ca
manager resurse umane la societatea Euro Smart Concept SRL.
|n trecut ocupa pozi]ia de ofi]er protec]ie date la Euro Smart
DPO SRL, societate ce are ca domeniu de activitate „consultan]`
pentru afaceri [i management”. Societatea este administrat` de
c`tre George Bogdan Adonicioaie, fostul cumnat al Simonei.

Afacere de 1,6 milioane de lei
Acum, Simona Adonicioaie de]ine [i majoritatea p`r]ilor sociale
din Euro Smart Concept SRL, \ns` al`turi de asociata L`cr`mioara
Pintilie. Pe lâng` prelucrarea datelor [i a paginilor web, activitatea
societ`]ii a fost extins` spre \nchirierea [i sub\nchirierea bunurilor
imobiliare. Cifra de afaceri a crescut brusc \n 2018, fiind de opt
ori mai mare decât anul precedent, adic` 1,6 milioane de lei.
Profitul a fost de 455.457 lei, datorii de 343.395 lei, cu un num`r
de 8 angaja]i.
Ciprian BOARU

Dezam`gire mare.
Le-au cam dârdâit bulanele
La final de rubricu]`, babele bârfitoare vor s` v` mai zic`
ni[te lucruri tare interesante, de prin rândul petrec`re]ilor din
Târgul nostru, care au tr`it ni]ele dezam`giri s`pt`mân` asta,
când au ales s` mearg` \n clubu[orul preferat. Ei, cic` mai
mul]i tinerei [i tinerele, care au vrut s` se zbân]uie \n Sorelli
la finalul s`pt`mânii, au avut parte de mai multe surprize
nepl`cute. Cic` dumnealor au a[teptat aproape o or` la intrare,
\n fusti]e [i rochi]e, pân` când li s-a dat voie s` intre \n club,
chiar dac` au pl`tit bilet, c` nu erau gata toate treburile pe
acolo. Ei, [i chiar dac` mul]i au venit s` vad` un dijei grec,
c` era mare petrecere tematic`, dumnealui n-a pus nimic din
ce se a[teptau s` asculte \n seara cu pricina...
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