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|n timp ce al]i adolescen]i
sunt interesa]i de
problemele specifice
vârstei, un pugilist
ie[ean, \n vârst` de 20 de
ani, s-a apucat de afaceri.
A cump`rat o firm` aflat`
pe „plus” cu dou` terenuri
[i 100.000 de euro. Firma
recent achizi]ionat` avea
\n patrimoniu o cl`dire
situat` \n Tudor
Vladimirescu

O firm` cu sediul \n Ia[i a
fost ac]ionat` \n judecat`
de un b`rbat. Acesta
solicit` desp`gubiri de
10.000 de euro.
Reclamantul sus]ine c` a
fost prejudiciat, dup` ce
ar fi fost dat afar` \n timp
ce se afla \n concediu de
odihn`
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Un pugilist 
a f`cut prima
combina]ie
imobiliar` 
la 20 de ani! 

Surpriz` de
propor]ii
venit` de la
patronul unei
companii

ACTUALITATE

Cutremur \n
Casa P`trat`.
Combina]ii
[ocante 
pe banii
europeniVezi lista complet` a locurilor de munc` din Ia[i - paginile 10-14

Cer par]ial noros
Max: 6 grade C
Min: -1 grade C

VREMEA

9

Po]i s` mori pe strad` [i
nimeni s` nu te-aud`. Cu
acest gând a intrat \n
com` o b`trân` din Ia[i
dup` ce a c`zut pe
strad`. Zeci de trec`tori
au privit-o [i au trecut
nep`s`tori. Femeia se
afl` \n stare grav` la
spital, iar prognosticul
medicilor este rezervat

B`trân` din
Ia[i \nghe]at`
pe strad`,
tratat` cu
indiferen]`!
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La 6 ani a fost pentru
prima dat` violat` de
tat`, iar ani \ntregi
co[marul a continuat!



GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI, 

Trimite o cerere de oferta la: 
grafic.beta.invest@gmail.com
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PUBLICA}IE DE VÂNZARE

Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Mun.
Ia[i, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Ia[i, în calitate de lichidator
judiciar al S.C.”METALKID 2008”S.R.L, în conformitate cu
prevederile Legii nr.85/2014, privind procedurile de prevenire
a insolven]ei [i de insolven]`, coroborat cu prevederile Codului
de Procedur` Civil`, în m`sura compatibilit`]ii [i conform
hot`rârilor adoptate în Adunarea Creditorilor din 14.11.2019,
vinde, prin licita]ie public` cu strigare în data de 03.02.2020,
ora 15:00, urm`toarele bunuri mobile:
Denumirea; Cant.; PRE} DE PORNIRE a LICITA}IEI (EUR,
f`r` TVA)
Skoda Octavia 1 837,00
Volkswagen Passat 1 1.009,20
Generator manual pt Aerostar 1 63,60
Ma[in` portabil` de debitat cu plasm` [i oxigaz 1 691,20
Ma[in` pt t`iat - Complexul Turiceni 1 3.172,20
Modul Laser 1 97,80
Fir de molibden 0.18mm 3 54,00
Roat` de tensionare fir - MWR BUCOVINA 2 198,00
Alimentator bar` 6 11.880,00

Pre]urile nu includ TVA.
În cazul în care la licita]ia din 03.02.2020, nu se va reu[i

valorificarea tuturor bunurilor mobile, se vor organiza noi licita]ii,
în acelea[i condi]ii pe 17.02.2020, 02.03.2020, respectiv 16.03.2020,
ora 15:00, la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele care pretind
vreun drept asupra activelor ce urmeaz` a fi scoase la vânzare,
au obliga]ia, sub sanc]iunea dec`derii, s` fac` dovada acestui
fapt pân` la 02.02.2020, 16.02.2020, 01.03.2020, respectiv 15.03.2020,
ora 12 :00, la sediul lichidatorului judiciar. În conformitate cu
prevederile art.91, aln.(1),din Legea nr.85/2014, bunurile înstr`inate
de administratorul judiciar sau lichidator, în exerci]iul atribu]iilor
sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci,
garan]ii reale mobiliare sau drepturi de reten]ie, de orice fel,
ori m`suri asiguratorii, inclusiv m`surile asiguratorii instituite
în cursul procesului penal. Pasul de supraofertare stabilit este
de 5% din pre]ul de început al fiecarei licita]ii, f`r` TVA, conform
Regulamentului de vânzare aprobat în Adunarea Creditorilor din
14.11.2019. Înscrierea la licita]ie se face cu cel pu]in 1(una) zi
înainte de data licita]iei, prin depunerea tuturor documentelor
prev`zute în Regulamentul de organizare al licita]iei. Garan]ia
de participare la licita]ie este în valoare de 10% din pre]ul de
început al fiec`rei licita]ii, pentru fiecare bun în parte, sum` ce
va fi depus` în lei, la cursul BNR din data pl`]ii, în contul de
lichidare al debitoarei, nr.:RO08BACX0000000243036001, deschis
la UNICREDIT BANK–suc. Ia[i, prin ordin de plat` sau foaie
de v`rs`mânt bancar. În cazul câ[tig`rii licita]iei garan]ia se
constituie avans, iar în caz contrar se va restitui licitantului.
Dovada consemn`rii va fi ata[at` ofertei de cump`rare, pân` la
termenul stabilit pentru vânzarea la licita]ie public`. Detaliile
privind documenta]ia necesar` în vederea particip`rii la licita]ia
public` [i modul de organizare a licita]iei, precum [i descrierea
activului supus procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul
de Sarcini, care include Regulamentul de vânzare [i de organizare
a licita]iei [i care poate fi achizi]ionat de la sediul lichidatorului
judiciar. Poten]ialii ofertan]i au obliga]ia achizi]ion`rii caietului
de sarcini, aceasta fiind condi]ie obligatorie privind participarea
la licita]ie. Pre]ul caietului de sarcini este de 595,00 lei, TVA
inclus, pl`tibili în contul lichidatorului judiciar,
nr.:RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Ia[i
sau în numerar la sediul lichidatorlui judiciar. Informa]ii suplimentare
se pot ob]ine la sediul lichidatorului judiciar, pe www.lrj.ro,
tel/fax:0232/220.777, 0733/683.702, mail:vanzari@lrj.ro.

|n ultimele zile, mai multe incendii au
izbucnit \n localit`]ile ie[ene. Pompierii 
s-au luptat cu fl`c`rile vreme \ndelungat`,
pagubele fiind \nsemnate. |n plus,
pompierii au intervenit [i la alte misiuni \n
alte zone ale Ia[ului

În perioada 17 ianuarie - 20 ianuarie, pompierii militari din
cadrul Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]` (ISU) Ia[i au
intervenit la mai multe misiuni. Cele mai multe au vizat stingerea
unor incendii \n unele localit`]i din jude]. „În data de 17 ianuarie,
Sec]ia de Pompieri Pa[cani a intervenit în comuna Stolniceni -
Pr`jescu, pentru stingerea unui incendiu produs la o cas` de
locuit. A ars funinginea din interiorul co[ului de fum. Cauza
probabil` de producere a incendiului a fost co[ul de fum necur`]at
de funingine. Deta[amentul 1 de Pompieri Ia[i a intervenit în
comuna Erbiceni, la un incendiu produs la un depozit de furaje.
Au ars aproximativ [apte tone de furaje [i un ad`post de animale
din lemn. Cauza probabil` de producere a incendiului a fost
folosirea inten]ionat` a sursei de aprindere. De asemenea, sec]ia
de pompieri Târgu Frumos a intervenit în comuna Cucuteni,
localitatea B`iceni, pentru stingerea unui incendiu produs la un
depozit de furaje. Au ars aproximativ 500 kilograme de furaje [i
s-au degradat alte aproximativ 500 kilograme. Cauza probabil` de
producere a incendiului a fost jocul copiilor cu focul”, au ar`tat
reprezentan]ii ISU Ia[i.

Muni]ie descoperit` pe un teren agricol

Geni[tii ISU Ia[i au intervenit [i la unele misiuni de asanare
[i distrugere a elementelor de muni]ie neexplodat` sau nedezactivat`.
„În data de 18 ianuarie 2020, Deta[amentul 2 de Pompieri Ia[i
a intervenit în comuna Române[ti, localitatea Ursoaia, pentru
asanarea unei bombe de avia]ie descoperit` pe un teren agricol.
Elementul de muni]ie nu a fost ridicat [i transportat, acesta

urmând a fi distrus pe loc. În data de 17 ianuarie, Deta[amentul
1 de Pompieri Ia[i a intervenit în municipiul Ia[i, strada S`ulescu,
pentru deblocarea u[ii unei case de locuit. Dup` p`trunderea în
locuin]`, proprietara a fost g`sit` c`zut` în baie, con[tient`. Ulterior
a fost preluat` [i transportat` la spital de c`tre echipajul de prim-
ajutor al Deta[amentului 2 de Pompieri Ia[i”, au mai spus
reprezentan]ii ISU Ia[i.

De asemenea, Deta[amentul 1 de Pompieri Ia[i a intervenit
în municipiul Ia[i, pe strada Sarmisegetusa, pentru transportul
unei persoane de la domiciliul acesteia la un echipaj al Serviciului
de Ambulan]` Jude]ean Ia[i. „În data de 18 ianuarie, Deta[amentul
1 de Pompieri Ia[i a transportat un echipaj medical de la Aeroportul
Interna]ional Ia[i la Spitalul de Neurochirurgie Ia[i. |n aceea[i
zi, Deta[amentul 2 de Pompieri Ia[i a fost solicitat s` intervin`
în municipiul Ia[i, pe bulevardul Nicolae Iorga, pentru deblocarea
u[ii unui apartament. Dup` realizarea accesului în locuin]`,
proprietara a fost g`sit` c`zut` în cad`, con[tient`. Ulterior a fost
asistat` medical [i transportat` la spital de c`tre un echipaj al
Serviciului de Ambulan]` Jude]ean Ia[i”, au mai men]ionat cei de
la ISU Ia[i.

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Se fac angaj\ri la Finan]ele Prim\riei Ia[i!
Concursul are loc `n februarie

Pe data de 27 februarie, Prim`ria Ia[i
organizeaz` un concurs pentru ocuparea
func]iei de inspector clasa I grad superior
la Serviciul Contabilitate - Direc]ia General`
Economic` [i Finan]e Publice Locale (DEFPL).
Dosarele de \nscriere pot fi depuse pân`
pe data de 10 februarie. „Condi]iile specifice
de participare la concurs: studii universitare

de licen]` absolvite cu diplom` de licen]`
sau echivalent` în domeniul [tiin]elor
economice, vechime în specialitatea studiilor
necesare exercit`rii func]iei publice: minimum
7 ani”, se arat` \n anun]ul municipalit`]ii.
Conform atribu]iilor, inspectorul verific`
orice opera]iune economic`, pentru a vedea
dac` exist` o documenta]ie adecvat`, se

conformeaz` dispozi]iilor date de superiorul
ierarhic, \n afar` de situa]iile când sunt
ilegale. Mai mult, noului angajat i se va
cere p`strarea secretului de serviciu. Nu
\n ultimul rând, se va ocupa de eviden]a
contabil` a bunurilor ce formeaz` domeniul
privat [i cel public al municipalit`]ii.

Ciprian BOARU

Pr\p\d `n mai multe
localit\]i ie[ene. Familii
r\mase pe drumuri din cauza
unor incendii
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PUBLICA}IE DE VÂNZARE 
ACTIVUL 2 AL „SC MOLDOMOBILA SA”

S.C. Moldomobila S.A. Ia[i, cu sediul în mun. Ia[i, str.
Bucium, nr. 34, jud. Ia[i, C.U.I. 1969451, nr. de înreg. O.R.C.
J22/502/1991, prin lichidator judiciar Management Reorganizare
Lichidare Ia[i S.P.R.L., numit` conform Sentin]ei civile nr.
1820/31.08.2015 pronun]at` de Tribunalul Constan]a – Sec]ia a
II-a civil` în dosarul nr. 9993/99/2011, anun]` scoaterea la vânzare
prin licita]ie public` cu strigare, conform hot`rârilor Adun`rii
Creditorilor din data de 15.11.2019, la data de 27.02.2020, ora
15.00, la sediul lichidatorului judiciar din Mun. Ia[i, Aleea Nicolina,
nr. 82, Jud. Ia[i, a urm`totului activ:

Nr. activ; Denumire activ; Valoare de pornire la licita]ie (f`r` T.V.A.)
ACTIVUL 2 AL SC MOLDOMOBILA SA FOSTA PLATFORM~

INDUSTRIALA S.C. MOLDOMOBILA S.A. IA{Isituat` în mun.
Ia[i, {oseaua Bucium, nr. 34, lâng` Sec]ia de Poli]ie 5, Polirom
Packaging S.R.L., Carrefour Ia[i Felicia S.A., vizavi de Crescento
Print S.A., cu deschidere la str. Bucium de aprox. 75 ml [i la
str. M. Sturza de aprox. 40 ml, situat` la aprox. 375 m.l. de
DN24, pretabil la orice destina]ie comercial`, industrial`, reziden]ial`
ce include teren [i cl`diri industriale [i administrative, re]ele,

utilit`]i [i amenaj`ri ale terenului, bunuri mobile, respectiv:;
80.689.528,29 lei( respectiv 17.290.119,20 euro)

-  TEREN CUR}I CONSTRUC}II, INTRAVILAN CU SUPRAFA}A
TOTAL~ DE 64.000,79 MP; TEREN CUR}I CONSTRUC}II,
INTRAVILAN CE VA FI DE}INUT ÎN EXCLUSIVITATE CU
SUPRAFA}A TOTAL~ DE 57.829,35 MP [i TEREN INTRAVILAN,
CE VA FI DETINUT IN INDIVIZIUNE (CAI DE ACCES) CU
SUPRAFATA TOTALA DE 6.171,44 MP; -  CL~DIRI {I CONSTRUC}II
INDUSTRIALE (produc]ie, depozitare si administrative) CU
SUPRAFA}A CONSTRUIT-DESF~{URAT~ TOTAL~ DE 17.461,65
MP; -  AMENAJ~RI ALE TERENULUI, RE}ELE {I INSTALATII
ALE CL~DIRILOR; -  BUNURI MOBILE AFERENTE ACTIVULUI

Descrierea activelor este pur comercial` [i nesusceptibil` de
a crea obliga]ii în sarcina vânz`torului. 

Activele imobile au numere cadastrale: 28/5/2(6241/1/5/2),
2098/1/2, de la 2098/3 pân` la 2098/26, de la 2098/29 pân` la 2098/33,
de la 2098/35 pân` la 2098/46, 2098/48, de la 2098/94 pân` la 2098/99,
de la 2098/108 pân` la 2098/122, de la 2098/137 pân` la 2098/171,
de la 2098/184 pân` la 2098/186, de la 2098/223 pân` la 2098/224,
de la 2098/250 pân` la 2098/253, de la 2098/276 pân` la 2098/282.

Persoanele interesate au posibilitatea de a se informa cu
privire la componen]a activelor din publica]ia de vânzare ce se
g`se[te pe site-ul www.insolventa.ro, sec]iunea Portofoliu – SC

Moldomobila SA [i prin achizi]ionarea unui caiet de sarcini.
Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce

urmeaz` a fi scoase la vânzare au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` dovada acestui fapt pân` la data 26.02.2020,
ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Ia[i, Aleea
Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Ia[i.

LICITA}IA VA AVEA LOC LA SEDIUL LICHIDATORULUI
JUDICIAR DIN MUN. IA[I, ALEEA NICOLINA, NR. 82, C.P.
700221, JUD. IA[I, PE DATA DE 27.02.2020, ORA 15.00 {I SE
VA DESF~{URA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII
NR. 85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVEN}EI [I ALE
REGULAMENTULUI DE VÂNZARE APROBAT ÎN CADRUL
ADUN~RII CREDITORILOR DIN DATA DE 26.11.2018 {I A
STRATEGIEI DE VALORIFICARE APROBATE DE ADUNAREA
CREDITORILOR DIN DATA DE 15.11.2019.

Pentru participarea la licita]ie, poten]ialii cump`r`tori trebuie
s` depun` la sediul lichidatorului judiciar din mun. Ia[i Aleea
Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, jud. Ia[i, pân` la data de 26.02.2020,
ora 15.00, documentele prev`zute în publica]ia de vânzare ce
poate fi vizualizat` pe site-ul www.insolventa.ro.

Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la telefoanele:
Management Reorganizare Lichidare Ia[i S.P.R.L.: 
fax: 0232-212.231, tel. 0232-243.864, 0757-544.544, 0755-132.471.

ANUN} DE SUPRAOFERTARE 
ACTIVUL 1- „MOLDOMOBILA SA” - 64.064,98 mp

Activul este situat în mun. Ia[i, {oseaua Bucium, nr. 34, lâng`
Sec]ia de Poli]ie 5, Polirom Packaging S.R.L., Carrefour Ia[i Felicia
S.A., vizavi de Crescento Print S.A., cu deschidere la str. Bucium
de aprox. 165 ml, la aprox. 375 m.l. de DN24, pretabil la orice
destina]ie comercial`, industrial`, reziden]ial` ce include teren [i
cl`diri industriale [i administrative, re]ele, utilit`]i [i amenaj`ri ale
terenului, bunuri mobile, respectiv:

1. TEREN CUR}I CONSTRUC}II, INTRAVILAN CU SUPRAFA}A
TOTAL~ DE 64.064,98 MP, din care:

-  TEREN CUR}I CONSTRUC}II, INTRAVILAN CE VA FI
DE}INUT ÎN EXCLUSIVITATE CU SUPRAFA}A TOTAL~ DE
60.189,86 MP [i 

-  TEREN INTRAVILAN, CE VA FI DETINUT IN INDIVIZIUNE
CU SUPRAFA}A TOTAL~ DE 3.875,12 MP; 

2.CL~DIRI {I CONSTRUC}II INDUSTRIALE (produc]ie, depozitare
si administrative) CU SUPRAFA}A CONSTRUIT-DESF~{URAT~
TOTAL~ DE 35.646,55 MP;

3.AMENAJ~RI ALE TERENULUI, RE}ELE {I INSTALATII ALE
CL~DIRILOR;

4.BUNURI MOBILE AFERENTE ACTIVULUI.

Activele imobile au numere cadastrale: de la 2098/123 pân` la
2098/137, de la 2098/172 pân` la 2098/185, de la 2098/187 pân`
la 2098/222, de la 2098/225 pân` la 2098/227, 2098/228/3, de la
2098/229 pân` la 2098/241, 2098/242/1/2, de la 2098/243 pân` la
2098/249, de la 2098/254 pân` la 2098/275.

Proprietatea imobiliar` apar]ine societ`]ii S.C. Moldomobila S.A.
Ia[i, cu sediul în mun. Ia[i, str. Bucium, nr. 34, jud. Ia[i, C.U.I.
1969451, nr. de înreg. O.R.C. J22/502/1991, aflat` în procedura de
faliment, reprezentat` prin lichidator judiciar Management Reorganizare
Lichidare Ia[i S.P.R.L. numit prin Sentin]a nr. 1820/31.08.2015
pronun]at` de Tribunalul Constan]a în dosarul nr. 9993/99/2011 [i
se vinde ca urmare a aprob`rii în cadrul Adun`rii creditorilor din
data de 15.11.2019 a unei oferte de cump`rare depus` pentru acest
activ.

Persoanele interesate vor putea supraoferta pentru acest activ
plecând de la pre]ul oferit de 38.313.000 lei, f`r` TVA (aproximativ
8.100.000 euro f`r` TVA), la care se va adaug` minim un pas de
supraofertare. Vânzarea se va face cu T.V.A. În cazul în care ambii
parteneri sunt înregistra]i în scopuri de T.V.A. se vor utiliza m`surile
de simplificare, aplicându-se taxarea invers`. Pentru livr`rile de
bunuri mobile se va aplica taxarea T.V.A.

Cei interesa]i au [ansa de a achizi]iona aceast` proprietate
imobilar` cu suprafa]a total` de teren de 64.064,98 MP [i suprafa]`
total` construit` de aproximativ 35.646,55 MP prin depunerea unei
supraoferte de cump`rare pan` în data de 27.02.2020, ora 16.00.

Pre]ul de la care va începe [edin]a de supraofertare va fi
echivalentul celei mai mari dintre supraofertele depuse.

Pasul de supraofertare este în cuantum de 1% (unu %), respectiv
383.130,00 lei (aproximativ 81.000 euro f`r` TVA) din valoarea
ofertei pentru ACTIVUL 1, în conformitate cu prevederile regulamentului
de vânzare aprobat în cadrul Adun`rii Creditorilor din data de
21.10.2019 [i reprezint` suma minim` ce va trebui ad`ugat` ofertei
de poten]ialul supraofertant fa]` de oferta deja existent`.

Pentru a participa la procedura de supraofertare, ofertantul [i
supraofertan]ii vor depune la sediul lichidatorului judiciar din Ia[i.
Aleea Nicolina, nr. 82, urm`toarele documente de participare:

- Oferta financiar` (care va include suma oferit`, f`r` T.V.A. [i
termenul de plat` [i termenul de valabilitate al oferte care nu poate
fi mai scurt de 60 de zile),

- O declara]ie prin care se arate c`, în interiorul termenului în
care ofertantul/supraofertantul în]elege s` î[i men]in` oferta înaintat`,
oferta este irevocabil`, care nu va fi mai mic

- Dovada achit`rii caietului de sarcini în cuantum de: 10.000
lei la care se va ad`uga TVA-ul aferent. Aceast` sum` se va achita
în contul de lichidare [i de TVA al S.C. Moldomobila S.A. Ia[i,
deschise la Banca Transilvania, respectiv cont nr.
RO64BTRLRONCRT0530071301 (în care se va vira baza) [i cont
nr. RO33BTRLRONTVA0530071301 (în care se va vira TVA-ul aferent).
Începând cu data de 01.02.2020, în conformitate cu prevederile
Ordonan]ei de urgen]` 78/2019 nu se va mai aplica plata defalcat`
a TVA-ului, astfel încât TVA-ul aferent se va vira în contul curent
(în care se va vira baza).

- Dovada depunerii de c`tre supraofertan]i a garan]iei de
participare la procedura de vânzare, în valoare de 10% din oferta
ini]ial` aprobat` de c`tre adunarea creditorilor, în contul de lichidare
al Moldomobila S.A. Ia[i, deschis la Banca Transilvania SA Ia[i, cu
nr. RO64BTRLRONCRT0530071301,

- Pentru persoanele juridice: împuternicire acordat` persoanei
care reprezint` participantul la procedura de supraofertare semnat`
de reprezentantul legal al societ`]ii, pentru sus]inerea valabilit`]ii
ofertei, pentru semnarea procesului verbal [i pentru semnarea
peocesului verbal de adjudecare, dac` este cazul; în cazul în care
contractul de vânzare-cump`tare în form` autentic` urmeaz` a fi
încheiat de c`tre o alt` persoan` decât reprezentantul legal al
societ`]ii, acesta va prezenta notarului public [i procura autentic`
special`; 

- Pentru persoanele fizice: persoana care reprezint` participantul
la procedura de supraofertare trebuie s` prezinte procura special`
autentic` pentru participarea la supraofertare, sus]inerea valabilit`]ii
oferte, semnarea procesului verbal, semnarea procesului verbal de
adjudecare [i semnarea contractului de vânzare, dac` este cazul,
împreun` cu copia dup` actul de identitate al împuternicitului,

- Declara]ie pe proprie r`spundere c` nu se afl` în una din
situa]iile de incompatibilitate prev`zute în anexa nr. 1 la Caietul de
sarcini,

- Acordul de acceptare a caietului de sarcini [i a regulamentului
de vânzare prev`zut în anexa nr. 2 la Caietul de sarcini, 

- Declara]ie cu privire la datele de contact ale ofertantului,
conform anexei nr. 3 la caietul de sarcini;

- Acordul de preluare a datelor cu caracter personal, prin
acceptarea anexei nr. 4 la caietul de sarcini;

- Declara]ie pe proprie r`spundere prin care ofertantul consimte
c` a luat la cuno[tin]` în întregime de clauzele [i condi]iile cuprinse
în caietul de sarcini pe care le accept` irevocabil [i necondi]ionat
[i c` a vizionat bunul oferit spre vânzare [i în]elege s` îl cumpere
în starea în care se g`se[te, dup` principiul v`zut-pl`cut sau în]elege
s`-[i asume în totalitate orice riscuri privind cump`rarea bunului
f`r` o vizualizare prealabil`; 

- Declara]ie pe proprie r`spundere prin care ofertantul care
inten]ioneaz` s` achite pre]ul prin credit bancar, consimte c` este
de acord s` piard` garan]ia de participare la procedura de supraofertare
în situa]ia în care, indiferent de motive, institu]ia de credit nu mai
acord` creditul bancar adjudecatarului,

- Declara]ie pe propria r`spundere din partea ofertantului care
inten]ioneaz` s` achite pre]ul prin credit bancar, c` se oblig` –
sub sanc]iunea anul`rii procesului verbal de supraofertare [i re]inerii
garan]iei constituit` – s` depun` în termen de 30 de zile de la
data [edin]ei de supraofertare dovada faptului c` este angrenat, cu
bun`-credin]`, în negocieri cu o institu]ie de credit.

- Declara]ie pe propria r`spundere din partea ofertantului care
inten]ioneaz` s` achite pre]ul în rate, c` se oblig` ca în termen
de 30 de zile calendaristice de la data [edin]ei de supraofertare s`
depun` la sediul lichidatorului judiciar documente asiguratorii pentru

plata pre]ului în rate, sub sanc]inea anul`rii procesului verbal de
supraofertare [i re]inerii garan]iei constituit` 

- Documentele care certific` identitatea [i calitatea participantului
la procedura de supraofertare, dup` cum urmeaz`:

Pentru persoanele juridice române:
- Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului

Comer]ului – în copie conform` cu originalul, 
- Certificatul de înregistrare fiscal` – în copie conform` cu

originalul,
- Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului

– în copie conform` cu originalul,
- Declara]ie pe propria r`spundere c` nu se afl` în reorganizare

judiciar`, dizolvare, lichidare voluntar` sau în faliment, 
- Dovada c` semnatarul ofertei/supraofertei este reprezentantul

legal al societ`]ii sau dovada mandatului special în cazul în care
oferta/supraoferta nu este semnat` de reprezentantul legal al societ`]ii.

Pentru persoanele juridice str`ine:
- Actul de înmatriculare al societ`]ii comerciale str`ine, tradus

[i legalizat,
- Declara]ie pe propria r`spundere c` participantul din partea

firmei ofertante la [edin]a de supraofertare cunoa[te limba român`
[i termenii specifici acesteia sau este asistat de un traduc`tor
autorizat caz în care se va depune copie de pe autoriza]ia acestuia
[i de pe actul de identitate al acestuia,

- Declara]ie pe propria r`spundere c` nu se afl` în reorganizare
judiciar`, dizolvare, lichidare voluntar` sau în faliment.

- Dovada c` semnatarul ofertei/supraofertei este reprezentantul
legal al societ`]ii sau dovada mandatului special în cazul în care
oferta/supraoferta nu este semnat` de reprezentantul legal al societ`]ii.

Pentru comercian]i, persoane fizice sau asocia]ii familiale: 
- Copie de pe actul de identitate [i de pe autoriza]ia de

func]ionare eliberat` de autoritatea competent` sau de pe actul legal
de constituire, dup` caz, precum [i de pe certificatul de atestare
fiscal` eliberat de organul fiscal competent,

- Declara]ie pe proprie r`spundere c` nu se afl` în insolven]`,
- Pentru persoanele fizice române: 
- Copie de pe actul de identitate,
- Declara]ie pe proprie r`spundere c` nu se afl` în insolven]`,
Pentru persoanele fizice str`ine: 
- Copie de pe pa[aport.

Documentele depuse de ofertant [i supraofertan]i precum
[i supraofertele vor fi depuse într-un plic închis [i sigilat ce va
con]ine documentele de participare mai sus men]ionate. 

Plicul va men]iona în mod obligatoriu [i limitativ
numele/denumirea ofertantului/supraofertantului, adresa domiciliului/sediului
social al ofertantului/supraofertantului, societatea pentru care se
depune oferta, precum [i men]iunea „a nu se deschide pân` la data
de 27.02.2020, ora 16.00”.

Toate documentele de participare vor fi depuse în limba
român`, în original sau în copie conform` cu originalul, dup` caz,
opisate, îndosariate în dosare cu [in`, toate paginile fiind numerotate
consecutiv începând de la nr. 1, semnate [i [tampilate (în cazul
persoanelor juridice) de ofertant/supraofertant. Toate documentele
traduse din una sau mai multe limbi str`ine vor fi traduceri autorizate,
supralegalizate de un notar public român [i înso]ite de copii legalizate
ale documentelor în limba str`in` dup` care au fost traduse.

Componen]a [i descrierea activelor scoase la vânzare sunt
cuprinse în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul
lichidatorului judiciar din mun. Ia[i, Aleea Nicolina, nr. 82, în fiecare
zi de luni pân` vineri, orele 09.00 – 16.00, pân` pe data de 27.02.2020,
în baza unei cereri prealabile (24 de ore).

Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la telefoanele: fax- 232-212.231,
tel. 0232-243.864, 0755-132.471, 0757-544.544. 
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Dosar executare silita nr. 678/2019
AFISATA AZI, 17.01.2020

Publicatie de vanzare imobiliara

Subsemnatul Tufeanu Vasile Bogdan, executor judecatoresc
in cadrul B.E.J.A. Tufeanu, Dominte si Calistru, cu sediul in
Iasi, str. A.Panu nr. 21, bloc 7 Noiembrie, parter, jud. Iasi, in
conformitate cu dispozitiile 838 alin. 1 C.proc.civ., aducem la
cunostinta generala ca, in data de 10.02.2020, 09:00, va avea
loc la sediul B.E.J.A. Tufeanu, Dominte si Calistru, cu sediul
in Iasi, str. A.Panu nr. 21, bloc 7 Noiembrie, parter, jud. Iasi,
vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Iasi - 700310,
Str. Tepes Voda, nr. 2, bl. V1, sc. D, et. 2, ap. 3, Judetul Iasi,
compus din apartament 3 camere si dependinte, imobil evaluat
la pretul de 267.600,00 Lei, proprietatea Sachelari (fosta Chirica)
Elena Carmen in cota de 1/4, pentru recuperarea creantei din
titlul executoriu reprezentat de Sentinta Civila nr.14383/2014
pronuntata de Judecatoria Iasi in dosarul nr.21687/245/2014,
Sentinta Civila nr.2949/2017 pronuntata de Judecatoria Iasi in
dosarul nr.6092/245/2016, si Sentinta Civila nr.9779/2018
pronuntata de Judecatoria Iasi in dosarul nr.5713/245/2018,
datorat creditoarei ASOCIATIA DE PROPRIETARI PT 102A
TEPES VODA cu sediul in Iasi - 700310, Str. Taietoarei, nr.
23, Judetul Iasi,de catre debitoarea SACHELARI Elena Carmen
cu domiciliul in Iasi - 700310, Str. Tepes Voda, nr. 2, bl. V1,
sc. D, et. 2, ap. 3, Judetul Iasi la care se adauga cheltuielile
de executare.

Pretul de la care porneste licitatia este de 66.900,00 Lei
reprezentand cota de ¼ din imobil. 

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei
stabilite pentru vanzare.

Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit
silit sa se prezinte la data, locul si ora stabilita pentru vanzare,
avand asupra lor cartea de identitate si pana la aceasta data
sa prezinte oferta de cumparare.

Potrivit dispozitiilor art. 844 C.proc.civ., ofertantii trebuie
sa consemneze la dispozitia executorului judecatoresc, in contul
RO83BREL0002000687820101 deschis la LIBRA BANK suc. Iasi,
al B.E.J.A. Tufeanu, Dominte si Calistru, o garantie de participare
de cel putin 10% din pretul de pornire a licitatiei.

Termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparare
insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei,
cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul
de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua
licitatiei.

Prezenta publicatie contine un numar de 1 pagina.

Executor Judecatoresc,
Tufeanu Vasile Bogdan

Un incendiu puternic a distrus cl`direa
unde locuiau mai multe familii \n satul
Poieni, comuna Schitu Duca. Opt
persoane au r`mas f`r` ad`post \n
mijlocul iernii. Un copil \n vârst` de un an
[i o fat` de 16 de ani, dar [i doi b`trâni nu
mai au unde s` locuiasc`. Autorit`]ile
locale au demarat o ac]iune de colectare
a unor sume de bani pentru a ajuta
familiile greu \ncercate

Tragedia s-a \ntâmplat vineri [i, potrivit autorit`]ilor, incendiul
ar fi izbucnit din cauza unui scurtcircuit. De[i pompierii au f`cut
eforturi pentru a stinge incendiul, acoperi[ul a ars complet, iar
camerele unde locuiau cele 3 familii nu mai pot fi locuite. Din
fericire, nu au existat victime. Patru adul]i, doi b`trâni, o feti]`
de un an [i una de 16 ani, au r`mas f`r` ad`post \n mijlocul
iernii. Pe facebook au fost lansate mai multe apeluri pentru ca
aceste persoane s` fie ajutate s` treac` cu bine de sezonul rece. 

Campanie de strângere de 
fonduri pentru cele 3 familii 

Cei care vor s` ajute, o pot face donând orice cred c` ar fi
de folos familiilor afectate. „Sunt oameni serio[i, muncitori, oameni
care fac mândr` comunitatea. Sunt oameni dragi sufletelor celor
care \i cunosc. |i g`si]i la ruinele fostei gospod`rii. Haide]i \nc`
o dat` s` \ntindem o mân`! Orice poate fi de ajutor”, sus]ine una
dintre ie[encele care a postat un mesaj pe re]elele de socializare.
Una dintre persoanele care a locuit \n aceast` cas` mistuit` de
fl`c`ri a solicitat ajutorul printr-un mesaj postat tot pe re]elele
de socializare. „|n sat Poieni, comuna Schitu Duca, a avut loc
un incediu. Este vorba despre 3 familii care locuiau în aceea[i

curte, printre care [i o feti]` de 1 an. A ars tot acoperi[ul, iar
camerele nu mai sunt locuibile. Din p`cate, nu au posibilitatea
financiar` de a trece peste acest co[mar. Scriu aici cu rug`minte
[i cu speran]a c` ne pute]i ajuta în orice mod: materiale necesare
reconstituirii acoperi[ului [i camerelor, suport fizic, orice. Casa
se afl` în sat Poieni, comuna Schitu Duca. V` mul]umesc enorm
tuturor. Cei care pot [i au posibilitatea de a ne ajuta financiar,
acesta este contul meu”, sus]ine Andreea Mocanu. 

Vor fi colecta]i bani de la localnici

Primarul comunei sus]ine c` va face demersuri pentru a ajuta
aceste familii greu \ncercate. „Am vorbit cu preotul din sat [i
vor merge doi consilieri prin comun` s` strâng` ni[te b`nu]i, s`-
i ajut`m. Oricui i se poate \ntâmpla. Noi le punem la dispozi]ie
buldoexcavatorul, s` strâng` molozul. |i ajut`m [i noi cu ce putem.
Dac` oamenii din comun` pot ajuta, vor dona [i ei câ]iva b`nu]i”,
sus]ine Mihai Mihalache, primarul comunei Schitu Duca.

Cei care vor s` doneze sume de bani o pot face \n contul
deschis pe numele Andreea Mocanu. 

Titular: Andreea Mocanu
Iban: RO53INGB0000999907346252

Raluca COSTIN

Trei familii din Ia[i au r\mas
f\r\ ad\post dup\ ce
imobilul unde locuiau a ars.
Opt suflete, printre care [i
un sugar `n vârst\ de un an,
strig\ dup\ ajutor
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Dosar executare silita nr. 1904/2019
AFISATA AZI, 20.01.2020

Publicatie de vanzare imobiliara

Subsemnatul Tufeanu Vasile Bogdan, executor judecatoresc
in cadrul B.E.J.A. Tufeanu, Dominte si Calistru, cu sediul in Iasi,
str. A.Panu nr. 21, bloc 7 Noiembrie, parter, jud. Iasi, in conformitate
cu dispozitiile 838 alin. 1 C.proc.civ., aducem la cunostinta generala
ca, in data de 14.02.2020, 09:00, va avea loc la sediul B.E.J.A.
Tufeanu, Dominte si Calistru, cu sediul in Iasi, str. A.Panu nr.
21, bloc 7 Noiembrie, parter, jud. Iasi, vanzarea la licitatie publica
a imobilului situat in Iasi - 700240, Sos. Nationala, nr. 182, bl.
A2, sc. D, et. 1, ap. 4, Judetul Iasi, compus din APARTAMENT
2 CAMERE SI DEPENDINTE IN SUPRAFATA DE 49,64 MP <
13,68 MP TEREN INTRAVILAN FOLOSINTA, inscris in C.F. nr.
123068-C1-U28 - Iasi, nr. cadastral 1019/4/I/4 , imobil evaluat la
pretul de 200.800,00 Lei, proprietatea Andrei Elena i, pentru
recuperarea creantei din titlul executoriu reprezentat de sentinta
civila nr.12755/28.11.2018 pronuntata de Judecatoria Iasi in dosar
nr.1390/245/2018, datorat creditoarei ASOCIATIA DE PROPRIETARI
PT 13A reprezentata prin presedinte Fediuc Valentina, prin AVOCAT
FILON CAMELIA, cu sediul in Iasi - 700546, Sos. Rediu, nr. 6A,
bl. 482E, sc. B, et. 8, ap. 33, Judetul Iasi,de catre debitorii ANDREI
Elena si ANDREI Stefan ambii cu domiciliul in Iasi - 700240,
Sos. Nationala, nr. 182, bl. A2, sc. D, et. 1, ap. 4, Judetul Iasila
care se adauga cheltuielile de executare.

Pretul de la care porneste licitatia este de 200.800,00 Lei.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului

urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei
stabilite pentru vanzare. Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere
imobilul urmarit silit sa se prezinte la data, locul si ora stabilita
pentru vanzare, avand asupra lor cartea de identitate si pana la
aceasta data sa prezinte oferta de cumparare.

Potrivit dispozitiilor art. 844 C.proc.civ., ofertantii trebuie sa
consemneze la dispozitia executorului judecatoresc, in contul
RO83BREL0002000687820101 deschis la LIBRA BANK suc. Iasi,
al B.E.J.A. Tufeanu, Dominte si Calistru, o garantie de participare
de cel putin 10% din pretul de pornire a licitatiei.

Termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite
de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei, cu
exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de
incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei.

Prezenta publicatie contine un numar de 1 pagina.

Executor Judecatoresc,
Tufeanu Vasile Bogdan

Po]i s` mori pe strad` [i nimeni s` nu te-
aud`. Cu acest gând a intrat \n com` o
b`trân` din Ia[i dup` ce a c`zut pe strad`

O b`trân` f`r` ad`post din Ia[i a fost transportat` de urgen]`
la spital, dup` ce a fost g`sit` pe strad` cu hipotermie sever`.
Zeci de trec`tori au p`[it nep`s`tori pe lâng` femeia c`zut` pe
strad` [i numai unul s-a oprit s` vad` dac` mai este \n via]`.
Acesta a sunat la num`rul unic de urgen]e 112. B`trâna a ajuns
la spital \n stare extrem de grav`, iar medicii sunt rezerva]i \n
ceea ce prive[te via]a pacientei. Mai mult decât atât, personalul
medical al spitalului sus]ine c` \n cazul \n care femeia \[i va
reveni, aceasta va trebui s` se \ntoarc` pe strad` deoarece nu
exist` centre medico-sociale disponibile, care s` o poat` \ngriji. 

Trecut` cu vederea de zeci de cet`]eni

Tereza N., \n vârst` de 70 de ani, din Ia[i, a fost g`sit` de
c`tre un trec`tor pe strada Str`pungere Silvestru din Ia[i, \n stop
cardio-respirator. Singurul ie[ean care s-a oprit s` vad` ce se
\ntâmpl` cu femeia c`zut` pe strad` a sunat la num`rul unic de
urgen]e 112. „La Unitatea de Primiri Urgen]e a Spitalului «Sf.
Spiridon» a fost transportat` o pacient` \n vârst` de 70 de ani.
Aceasta a fost preluat` de c`tre un echipaj medical, dup` un apel
la 112. Cadrele medicale au constatat, când au ajuns la fa]a locului,
c` aceasta suferise un stop cardiorespirator [i s-au efectuat manevre
de resuscitare. |n urma investiga]iei medicale, s-a constatat c`
aceasta suferea de hipotermie sever`, 25.3 de grade Celsius.
Pacienta a fost internat` la sec]ia de Cardiologie. |n acest moment
este intubat`, \n com` postresuscitare. Prognosticul este rezervat,
dar ne lupt`m s` o ajut`m s` supravie]uiasc`”, a specificat prof.
dr. Diana Cimpoe[u, [efa UPU Smurd Ia[i.

„{i oamenii f`r` ad`post sunt oameni”

Cadrele medicale ale Spitalului „Sf. Spiridon” sus]in faptul c`
Tereza, \nainte de incidentul mai sus prezentat, locuia pe timpul
nop]ii \n Centrul Social de Urgen]` pentru Recuperare [i Integrare
„C.A. Rosetti” din Ia[i. Diminea]a \ns`, aceasta trebuia s` p`r`seasc`
centrul [i s` se plimbe prin ora[ pân` venea seara [i se putea
\ntoarce \n locul \n care putea dormi. Nu f`cea parte din categoria
oamenilor care pot sta [i peste zi \n centru. |ntr-o zi \ns`, nu s-
a mai \ntors. „Noi cunoa[tem pacienta de mul]i ani. |n fiecare
sezon rece aceasta venea [i de trei ori pe zi la Unitatea de Primire
Urgen]e pentru c` nu avea unde s` se ad`posteasc`. Facem tot
ceea ce ne st` \n putin]` pentru a o ]ine acum \n via]`. Dac` va
merge bine \ns`, unde se va duce dup` externare? {i oamenii
f`r` ad`post sunt oameni!”, adaug` prof. dr. Diana Cimpoe[u. 

„Nu putem \ngriji probleme medicale”

Redactorii cotidianului „Bun` Ziua Ia[i” au discutat cu directorul
Direc]iei de Asisten]` Social` (DAS) Ia[i pentru a afla cine este
responsabil de \ngrijirea persoanelor f`r` ad`post. Directorul DAS
Ia[i sus]ine faptul c` \n Centrul „C.A.Rosetti” sunt suficiente locuri
pentru a ad`posti pe timp de noapte oamenii str`zii. Din p`cate
\ns`, nu le poate oferi [i servicii medicale. „|n Centrul C.A. Rosetti
nu putem ad`posti persoane cu probleme medico-sociale. Noi
oferim ad`post doar persoanelor care se pot \ngriji [i deplasa
singure. Nu avem personal preg`tit pentru cazurile medicale. De
acele cazuri trebuie s` se ocupe unit`]ile medico-sociale. Centrul
«C.A. Rosetti» ad`poste[te oamenii str`zii pe timpul nop]ii, iar
ziua, dac` doresc, pot alege dac` vor s` r`mân` sau s` plece.
Nu \i oblig`m s` p`r`seasc` centrul”, a specificat Lumini]a
Munteanu, directorul DAS Ia[i. 

Cine este responsabil?

|n cazul \n care b`trâna \[i va reveni [i va fi externat`, dac`
va avea nevoie de \ngrijiri medicale, acesta nu va mai fi primit`
\n Centrul „C.A. Rosetti”. Va trebui, \mpreun` cu organele
competente, s` g`seasc` un centru medico-social care s` o
ad`posteasc` [i s` o \ngrijeasc`. Din p`cate \ns`, reprezentan]ii
centrelor de profil sus]in c` nu mai sunt locuri disponibile. Este
o situa]ie care se repet` de ani de zile [i nimeni nu ia nicio
m`sur`. Spitalele trimit ace[ti oameni c`tre centrele medico-sociale
care nu fac fa]` solicit`rilor. Ace[tia ajung din nou \n strad`. Din
cauz` c` starea lor de s`n`tate se agraveaz`, alearg` la spital.
Dup` ce se pun iar`[i pe picioare, situa]ia se repet`. Cine este
totu[i responsabil de decesul a zeci de oameni f`r` ad`post? 

Bianca CIUBOTARIU

B\trân\ din Ia[i `nghe]at\ pe strad\, tratat\ cu indiferen]\!

Zeci de ie[eni au privit-o
nep\s\tori [i au trecut pe
lâng\ femeia care se 
zb\tea `ntre via]\ [i moarte



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.

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. 

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

PROMOTIA LUNII DECEMBRIE

Super Oferte Vara 2020 / Zboruri din Iasi

Antalya • Costa Brava •  Heraklion •  Larnaca

de la 397 euro/pers

-pachetul include zbor din iasi, cazare 7 nopti,

masa in functie de hotel, transfer aeroport-

hotel-aeroport. Informatii suplimentare la 

sediul Agentiei din Iasi str.Vasile Alecsandri 

nr. 9 sau la tel 0374 106 447
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GRAFIC
BETA

INVEST
SERVICII

TIPOGRAFICE 

LA CELE MAI
MICI PRETURI, 

Trimite 

o cerere 

de oferta la: 

grafic.beta.

invest@
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PUBLICA}IE DE VÂNZARE

Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Mun.
Ia[i, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Ia[i, în calitate de lichidator judiciar
al debitoarei S.C.”MAKLER PLUS” S.R.L., în conformitate cu
prevederile Legii nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a
insolven]ei [i de insolven]`, coroborat cu prevederile Noului Cod
de Procedur` Civil`, în m`sura compatibilit`]ii [i conform hot`rârilor
din [edin]a Adun`rii Creditorilor din data de 19.11.2020, anun]`
scoaterea la vânzare prin licita]ie public`, cu strigare, în data de
27.01.2020, ora 13:00, a urm`toarelor bunuri mobile:

1. Echipamente tehnologice [i utilaje, în valoare de 21.045,00
EUR, f`r` TVA. (Lista complet` a utilajelor [i echipamentelor
tehnologice, poate fi consultat` pe www.lrj.ro, sec]iunea vânz`ri
mobile);

2. Autoturime: FORD Mondeo, are valoarea de 475,00 EUR,
f`r` TVA, FORD Fiesta, are valoarea de 425,00 EUR, f`r` TVA.

În cazul în care la data fixat` pentru [edin]a de licita]ie din
data de 27.01.2020, nu se va reu[i valorificarea tuturor bunurilor
mobile, apar]inând debitoarei MAKLER PLUS S.R.L., se va proceda
la organizarea unor noi [edin]e de licita]ie, în acelea[i condi]ii în
data de 03.02.2020, 10.02.2020, 17.02.2020, 24.02.2020, respectiv
02.03.2020, ora 13:00 la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele
care pretind vreun drept asupra activelor ce urmeaz` a fi scoase
la vânzare, au obliga]ia, sub sanc]iunea dec`derii, s` fac` dovada
acestui fapt pân` la data de 26.01.2020, 02.02.2020, 09.02.2020,
16.02.2020, 23.02.2020, respectiv 01.03.2020, ora 12:00, la sediul
lichidatorului judiciar. În conformitate cu prevederile art.91, aln.(1),
din Legea nr.85/2014, bunurile înstr`inate de administratorul judiciar
sau lichidator, în exerci]iul atribu]iilor sale, sunt dobândite libere
de orice sarcini, precum ipoteci, garan]ii reale mobiliare sau
drepturi de reten]ie, de orice fel, ori m`suri asiguratorii, inclusiv
m`surile asiguratorii instituite în cursul procesului penal. Pasul
de supraofertare stabilit este de 5% din pre]ul de început al fiecarei
licita]ii, f`r` TVA, conform hot`rârilor adoptate în [edin]a Adun`rii
Creditorilor din data de 19.11.2019. Înscrierea la licita]ie se face
cu cel pu]in 1(una) zi înainte de data licita]iei prin depunerea
tuturor documentelor prev`zute în Regulamentul de organizare al
licita]iei. Garan]ia de participare la licita]ie este în valoare de 10%
din pre]ul de început al fiec`rei licita]ii, pentru fiecare bun în
parte, sum` ce va fi depus` în lei, la cursul BNR din data pl`]ii,
în contul de lichidare al debitoarei, nr.: RO11BUCU321252752511RO01,
deschis la Alpha Bank, suc. Ia[i., prin ordin de plat` sau foaie
de v`rs`mânt bancar. În cazul câ[tig`rii licita]iei garan]ia se
constituie avans, iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada
consemn`rii va fi ata[at` ofertei de cump`rare, pân` la termenul
stabilit pentru vânzarea la licita]ie public`. Vizitarea [i prezentarea
activelor se poate face în fiecare zi de luni pân` vineri, cu acceptul
lichidatorului judiciar, la locul unde se afl`. Lichidatorul judiciar
va permite accesul la vizualizarea activelor acelor ofertan]i care
vor achizi]iona caietul de sarcini, doar în prezen]a unui reprezentant
al acestora [i la solicitarea scris` prealabil` înso]it` de o programare
în acest sens. Reprezentan]ii lichidatorului judiciar vor furniza toate
informa]iile suplimentare disponibile c`tre cei care au achizi]ionat
caietul de sarcini. Detaliile privind documenta]ia necesar` în vederea
particip`rii la licita]ia public` [i modul de organizare a licita]iei,
precum [i descrierea activelor supuse procedurii de valorificare
sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de
vânzare [i de organizare a licita]iei [i care poate fi achizi]ionat
de la sediul lichidatorului judiciar. Poten]ialii ofertan]i au obliga]ia
achizi]ion`rii caietului de sarcini, aceasta fiind condi]ie obligatorie
privind participarea la licita]ie. Pre]ul caietului de sarcini este de
357,00 lei, TVA inclus, pl`tibili în contul lichidatorului judiciar,
nr.:RO93 BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Ia[i
sau în numerar la sediul lichidatorlui judiciar. Informa]ii suplimentare
se pot ob]ine la sediul lichidatorului judiciar, pe www.lrj.ro,
tel/fax:0232/220.777, 0733/683.702, mail: vanzari@lrj.ro.

Miedul, o b`utur` alcoolic` preparat` din
miere, va fi produs la Ia[i. Ie[eanul
sus]ine c` re]eta pentru acest produs
este veche de 400 de ani

Relu Cojocaru, apicultor din comuna Popricani, a f`cut demersurile
pentru a ob]ine atestatul tradi]ional de la Ministerul Agriculturii
[i Dezvolt`rii Rurale (MADR) pentru mied, o b`utur` din miere,
considerat` a fi b`utura zeilor. Ie[eanul sper` c` pân` la finalul
lunii februarie va avea documentul cu recunoa[tere na]ional`. Ideea
de a produce aceast` licoare i-a venit dup` o vizit` \n Canada.
„Am fost plecat o perioad` \n aceast` ]ar` [i am stat dou` zile
\ntr-o fabric` unde se produce miedul. Acolo \l produc cu gust
de fructe. De exemplu, cu dovleac [i rodie. Noi aici, toamna, avem
dovleac, deci pot s` fac [i eu miedul cu dovleac. Oricum, Canada
este o ]ar` produc`toare de mied. A ob]inut premiul \ntâi la
Apimond, un concurs interna]ional. Canada e \n top \n privin]a
produc]iei [i a vânz`rii miedului”, sus]ine apicultorul. 

„Pâine cu m`lai” [i „Alivanc`”, 
noi produse tradi]ionale

Acesta a c`utat o re]et` veche de minim 30 de ani, a miedului,
din zona Popricani. „Am c`utat \n arhivele satului [i am g`sit
atest`ri de la anul 1600. Deci e o b`utur` ce se produce de mult
timp. A[a arat` documentele”, sus]ine apicultorul. Acesta a demarat
deja toate procedurile pentru a ob]ine atestatul tradi]ional [i dac`
\ndepline[te toate condi]iile, luna viitoare va ob]ine documentul
de la MADR. Un alt produc`tor din Ia[i care vrea s` ob]in` acest
act este Cecilia }ugulia, cea care de]ine Magazia Mor`ri]ei.
Ie[eanca vrea s` ateste tradi]ional produsele „Pâine cu m`lai” [i

„Alivanc`”. „|n prezent se deruleaz` procedurile de ob]inere a
acestor documente. Sper`m c` produc`torii le vor ob]ine cât mai
repede”, sus]ine Gabriel Hoha, director al Direc]iei pentru Agricultur`
Jude]ean` (DAJ) Ia[i, institu]ia care se ocup` cu consilierea
poten]ialilor produc`tori tradi]ionali din Ia[i.

Reguli drastice pentru produc`tori

La nivelul jude]ului Ia[i sunt deja 12 produse atestate tradi]ional,
din domeniul legumicol, panifica]ie [i produse din carne. Printre
condi]iile pe care trebuie s` le respecte produc`torii pentru a
ob]ine documentele de la MADR sunt: capacitatea de produc]ie
realizat`, raportat` la un an, nu poate dep`[i cantitatea medie de
150 de kg/litri pe an total produs tradi]ional atestat [i nu mai
mult de 400 de kg/litri pe an de produse tradi]ionale atestate.

Raluca COSTIN

Fiscul vinde ma[inile unui ie[ean! 
Afaceristul se ocup\ cu vânzarea zah\rului

|n perioada urm`toare, pe data de 30
ianuarie, ora 10:00, Finan]ele ie[ene organizeaz`
o licita]ie pentru valorificarea bunurilor unei
firme debitoare. 

Este vorba despre un autoturism Skoda
Octavia, cu un pre] de pornire de 7.125
lei, [i o furgonet` Peugeot Expert - 3.525
lei. Haiom SRL, firma debitoare cu obiect
de activitate „comer] cu ridicata al zah`rului”,

este administrat` de c`tre Ionel Harton. |n
2018, cifra de afaceri a societ`]ii a fost de
210.051 lei. „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 Finan]elor.
Este a doua oar` când se organizeaz`
procedura, cu un pre] de pornire diminuat
cu 25 la sut` fa]` de cel ini]ial.

Ciprian BOARU

Un produs din miere, unic `n Ia[i, ar putea fi atestat tradi]ional

Produc\torul din Ia[i a avut
aceast\ idee dup\ o vizit\
`ntr-o fabric\ din Canada

Relu Cojocaru



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
Se acorda consulatii si la domiciliu.

CABINET INDIVIDUAL 
DE LIBERA PRACTICA

„PSIHOLOGIE CLINICA“ - CAUIA
FLORENTINA

COPII- ADULTI - 
Telefon: 0732.806.569

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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SERVICII MEDICALE

Un b`rbat din Ia[i [i-a pus vecinii de bloc
\ntr-o situa]ie de-a dreptul incredibil`.
Acesta a dat \n judecat` asocia]ia de
proprietari din care face parte [i a
solicitat desp`gubiri de 1.000 lei pentru
fiecare zi de \ntârziere

Un ie[ean a recurs la un gest de-a dreptul incredibil dup`
ce imobilul a fost deconectat de la re]eaua de termoficare
centralizat` a ora[ului. Proprietar al unui apartament din strada
Cuza Vod`, {tef Spetimiu era singurul consumator din bloc racordat
la re]eaua de termoficare centralizat`, ceilal]i vecini având to]i
centrale individuale de apartament. Având restan]e de peste 3.000
lei [i penalit`]i de \ntârziere de aproape 1.700 lei, operatorul de
termoficare a decis debran[area complet` a blocului din strada
Cuza Vod`, nr. 8. Din zecile de proprietari care locuiesc aici,
ie[eanul {tef Spetimiu a fost singurul care s-a trezit c` nu a fost
informat de aceste proceduri [i, drept urmare, a ac]ionat \n instan]`
asocia]ia de proprietari pentru a reface contractul cu Veolia Energie
Ia[i.

Mai mult, acesta solicit` ca pentru fiecare zi de întârziere a
livr`rii de agent termic s` i se pl`teasc` daune cominatorii de
1.000 lei pe zi de întârziere. Acesta a sus]inut c` reprezentan]ii
Asocia]iei de Proprietari Cuza Vod` 8-12 refuz` s` semneze
contractul de furnizare energie termic` cu Veolia [i au refuzat
s` comunice în timp util locatarilor bran[a]i la sistemul centralizat
faptul c` s-a decis unilateral debran[area blocului.

Era singurul consumator bran[at la
sistemul centralizat de termoficare

Asocia]ia a semnat contractul de furnizare a energiei termice
nr. 395 din data de 03.04.2015 cu Veolia \nc` de la preluarea
serviciului. Din cauza restan]elor adunate \ns` de locatarul bran[at
la sistemul centralizat, Veolia a decis s` \l debran[eze pe acesta,
iar pentru c` era singurul consumator din bloc, a deconectat tot
imobilul.

„Furnizorul SC Veolia Energie Ia[i SA a sistat serviciul de
alimentare cu energie termic` pentru nerespectarea clauzelor
contractuale, respectiv art. 6 alin. 10 lit. a – neachitarea facturilor

emise pentru consumul de energie termic`. Doar reclamantul mai
beneficia de servicii de alimentare cu energie termic` în sistem
centralizat, to]i ceilal]i proprietari au instalate centrale termice”,
au pecizat reprezentan]ii Asocia]iei de Proprietari Cuza Vod` 8-
12.

Nu [i-a pl`tit facturile vreme \ndelungat`

Datoriile acumulate care reprezint` energia termic` totalizeaz`
3.879 lei debit [i 1.523 lei penalit`]i de întârziere, iar aceste datorii
revin exclusiv ie[eanului {tef Septimiu care a solicitat desp`gubiri
de 1.000 lei pe zi pentru fiecare zi de \ntârziere. „Din lista de
plat` rezult` c` reclamantul este singurul care are restan]e la
plata cheltuielilor de între]inere, aceasta fiind [i cauza pentru care
Veolia a sistat serviciul de alimentare cu agent termic, iar toat`
suma pe care asocia]ia de proprietari o are de achitat cu titlu
de facturi agent termic c`tre Veolia este datorat` de reclamant”,
au mai precizat reprezentan]ii Asocia]iei de Proprietari Cuza Vod`
8-12.

Conform regulamentelor, furnizorul, Veolia Energie Ia[i \n
aceast` situa]ie, are dreptul legal s` întrerup` furnizarea energiei
termice în cazul dep`[irii termenului legal pentru achitarea facturilor.
Acest lucru s-a \ntâmplat [i \n aceast` situa]ie ca urmare a
restan]elor acumulate.

Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

Incredibil! Un ie[ean cere
desp\gubiri de 1.000 de
lei pe zi de la vecinii de
bloc. Motivul este unul
halucinant
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Destin dramatic pentru o
copil` de 12 ani. |nc` de la
vârsta de 6 ani, copila a fost
abuzat` sexual de tat`l ei. De
aproape doi ani a fost luat` din
familie [i a ajuns \n grija unui
asistent maternal. Tat`l ei a
fost recent trimis \n judecat`.
Patru ani a fost micu]a
terorizat` de cel care i-a dat
via]`. Mai grav este \ns` c`
toate atrocit`]ile s-au petrecut
de fa]` cu mama fetei.

Iadul este pe p`mânt, iar demonii sunt p`rin]ii.
Asta ar putea spune o feti]` din Ia[i [i nimeni
nu i-ar putea repro[a nimic. Pentru ca identitatea
copilei s` fie protejat`, o vom numi Ema. Ea are
acum 12 ani [i se afl` \n grija unei familii. Copila,
de loc din comuna ie[an` R`duc`neni, poate spune
c` a v`zut tot ce se putea mai r`u pe lume. De
la vârsta de 6 ani a fost juc`ria sexual` a t`t`lui
ei. Pe cât este totul de grotesc, pe atât este de
adev`rat. Tudor Chirchiboi este tat`l micu]ei Ema.
Zilele trecute a fost trimis \n judecat` pentru viol
\n form` continuat`. El este acuzat c` timp de
patru ani [i-a abuzat sexual singurul s`u copil.
Ceea ce s-a \ntâmplat la R`duc`neni este greu de
descris \n cuvinte. Alcoolul, lipsa educa]iei [i
pornirile animalice ale unui individ ce este din
gre[eal` tat` au distrus poate cei mai frumo[i ani
din copil`ria micu]ei.

Patru ani de calvar

Reporterii BZI au aflat ce s-a petrecut \n casa
groazei. Tudor Chirchiboi din satul Isaiia locuia
sub acela[i acoperi[ cu fiica, so]ia [i câteva rude.
To]i tr`iau, se pare, la limita existen]ei. Pentru
Ema, calvarul a \nceput de la vârsta de 6 ani.
Din anul 2013 [i pân` \n anul 2017, feti]a a fost
\n nenum`rate rânduri abuzat`. „Profitând de
imposibilitatea minorei de a-[i exprima voin]a [i
de a se ap`ra, b`rbatul a molestat-o sexual [i ar
fi pus-o de mai multe ori s`-i fac` sex oral”, a
precizat o surs` din cadrul anchetei. De fiecare
dat` când Tudor Chirchiboi a batjocorit-o pe fiica
sa, totul s-a \ntâmplat \n locuin]`. Grav este \ns`
faptul c` mama fetei era \n majoritatea cazurilor
de fa]`. Nu se [tie exact dac` scenele sexuale se
petreceau de fa]` cu femeia, \ns` este clar faptul
c` aceasta [tia tot ce se \ntâmpl`.

Obligat` s` fac` sex oral cu
mama de fa]`?

Detaliile din anchet` sunt de-a dreptul incredibile.
Exist` posibilitatea ca mama Emei s` fi fost de
fa]` când individul profita de micu]`. „Minora ar
fi precizat \ntr-o discu]ie puratat` cu un psiholog
c` tat`l ei o lua \ntr-o alt` camer` [i profita de
ea, chiar dac` mama fetei era \n cas`. Nu se [tie
dac` aceasta a v`zut scenele dintre tat` [i fiic`”,
a mai precizat aceea[i surs`. Anchetatorilor le-a
fost destul de greu s` discute cu mama fetei.
„Femeia are probleme medicale [i nu s-a putut
lua \n considerare tot ce a declarat. Din câte se
pare, aceasta a avut mai multe intern`ri la o
unitate medical` care se ocup` de tratarea bolilor

psihice”, a precizat sursa mai sus citat`. Mama
fetei a fost de mai multe ori la Spitalul de Psihiatrie
„Socola” unde a fost internat`. Poate c` din cauza
problemelor sale de s`n`tate s-a ajuns aici. Dac`
ar fi fost o mam` \n deplin`tatea facult`]ilor
mintale, probabil c` ar fi anun]at autorit`]ile când
a v`zut ce s-a \ntâmplat cu fiica ei.

Salvat` \ntr-un final

Calvarul fetei s-a terminat dup` ce un vecin
a cerut ajutorul autorit`]ilor. |n 2018, copila a fost
luat` din familie. Speciali[tii din cadrul DGASPC
au consiliat-o, iar mai apoi au plasat-o \n grija
unui asistent maternal. Este greu de crezut c`
Ema se va mai \ntoarce vreodat` acas` la R`duc`neni.
Mama ei nu este \n stare s` o \ngrijeasc`, iar

tat`l, cel mai probabil, va petrece ani grei \n
spatele gratiilor. „Feti]a se afl` \n grija unui asistent
maternal. Ea a fost consiliat` de speciali[tii DGASPC,
iar evolu]ia sa este bun`”, a precizat Tiberiu
Banta[, purt`torul de cuvânt al DGASPC Ia[i. De
precizat este faptul c` \n momentul \n care a fost
preluat` de angaja]ii DGASPC, copila avea mari
dificult`]i legate de situa]ia [colar`. Acum se pare
c` a evoluat [i se descurc` bine. Chiar dac`
lucrurile merg acum \ntr-o direc]ie bun` pentru
copil`, asta nu \nseamn` c` a uitat prin ce a
trecut. Speciali[tii spun c` un minor abuzat poate
tr`i toat` via]a cu aceast` povar` pe umeri. Totu[i,
to]i cei care s-au implicat sper` ca micu]a Ema
s` aib` m`car de acum \n colo o via]` lini[tit`.

Drago[ SAVIN

|n timp ce al]i adolescen]i sunt interesa]i de problemele
specifice vârstei, un pugilist ie[ean, \n vârst` de 20 de ani,
s-a apucat de afaceri. A cump`rat o firm` aflat` pe „plus”
cu dou` terenuri [i 100.000 de euro. Firma recent
achizi]ionat` avea \n patrimoniu o cl`dire situat` \n Tudor
Vladimirescu. Aici au func]ionat \n ultimii ani mai multe
restaurante. „Da, am vândut (c`tre Ionu] Mâzdrag- n.r.). Am
ceva mai important de f`cut, nu mai aveam timp”, a spus
Victor Lefter, omul de afacerri care a vândut. Boxerul nu a
putut fi contactat, este plecat \n Anglia. „Este plecat \n
Anglia. M` sun` de pe o cartel`. El vrea s` \nceap` o
facultate [i s` se ocupe de afacere. Terenurile sunt
mo[tenite. Nu [tiu ce o s` fac` acolo (despre cl`direa din
Tudor Vladimirescu)”, a precziat tat`l tân`rului

La numai 20 ani, pugilistul ie[ean
Emilian Ionu] Mâzdrag a f`cut la finalul
anului trecut o tranzac]ie de milioane.
A cump`rat firma omului de afaceri
Victor Lefter contra sumei de 100.000
de euro. Este vorba despre BDK
Corporation SRL, cu sediul social pe
strada Sf. Andrei nr.33 - 39. Ini]al,
Mâzdrag a pl`tit cu dou` terenuri \n
suprafa]` de 749 [i 455 metri p`tra]i,
situate pe [oseaua Bucium nr. 82. Suma
de 100.000 de euro reprezint` un rest
de plat`, care a fost efectuat \n dou`
tran[e, ultima fiind programat` pentru
data de 13 ianuarie 2020. Pe lâng`
societate, pugilistul a primit o cl`dire
cu regimul de \n`l]ime P<1, situat` pe
bd. Tudor Vladimirescu, chiar lâng`
c`minul studen]esc T17. Aici au func]ionat

mai multe restaurante de tip fast-food.
|n prezent, \n spa]iu func]ioneaz`
restaurantul „Casa Brazilor”. Contactat
telefonic, Victor Lefter s-a ar`tat destul
de misterios. „Da, am vândut (c`tre
Ionu] Mâzdrag- n.r.). Am ceva mai
important de f`cut, nu mai aveam timp”,
a spus Victor Lefter.

Se ocup` de Servicii
Publice

Victor Lefter ocup` [i o func]ie
important` \n cadrul Consiliului de
Administra]ie a Servicii Publice Ia[i SA,
societatea aflat` \n subordinea Prim`riei.
De aici \ncaseaz` lunar suma de 2.688
lei. Afaceristul a fost obligat s` depun`
[i o declara]ie de avere. Conform

documentului, Lefter are dou` terenuri
\n Ia[i de aproape 2.000 metri p`tra]i,
achizi]ionate \n 2017. Tot \n 2017 a
cump`rat [i o vil` de 180 metri p`tra]i.
Lefter conduce un bolid marca Mercedes
GLE 240, fabricat \n 2017. La capitolul
depozite bancare apare cu 25.000 euro
[i 200.000 lei. 

Chiar dac` a vândut p`r]ile sociale
ale firmei, cu tot cu patrimoniu, Lefter
a r`mas ca administrator al societ`]ii
Recons SA. La un moment dat, Lefter
a cerut avizul Prim`riei pentru ridicarea
unor locuin]e colective.

E plecat \n Anglia

Reporterii BZI au \ncercat s` ob]in`
un punct de vedere din partea tân`rului
sportiv, dar acesta este plecat \n Anglia.
„Este plecat \n Anglia. M` sun` de pe
o cartel`. El vrea s` \nceap` o facultate
[i s` se ocupe de afacere. Terenurile
sunt mo[tenite. Nu [tiu ce o s` fac`
acolo (despre cl`direa din Tudor
Vladimirescu)”, a precizat Dumitru
Mâzdrag, tat`l tân`rului afacerist. |n
2016, pugilistul Ionu] Emilian Mâzdrag
a reu[it s` cucereasc` medalia de argint
la Cupa României pentru juniori, de la
Br`ila. Au fost 143 de sportivi în
competi]ie, iar Ia[ul a fost reprezentat

de boxerii de la CS Nicolina, CS
Scorpions, AS COM-VAL [i CSS Unirea
Ia[i. Ie[eanul a avut o evolu]ie bun` în
cadrul categoriei 75 Kg, unde au fost
prezen]i 12 boxeri. Sub coordonarea
antrenorilor Nicu Brânzei [i Tinu Brânzei,
a sus]inut trei meciuri la Br`ila, astfel:

victorie cu 3-0 în turul preliminar în
fa]a lui Silviu Dumitru (CS Cernavod`),
3-0 în semifinale în fa]a lui Tom Ioni]`
(CSM Ploie[ti, antrenor: Titi Tudor),
dar a pierdut finala contra lui Mihai
Savu (CSA Steaua Bucure[ti).

Ciprian BOARU

Un pugilist ie[ean a f\cut prima combina]ie imobiliar\ la 20 de ani! A pl\tit
unui [ef din Prim\ria Ia[i 100.000 de euro [i dou\ terenuri `n Bucium 

Caz rar de sclavie sexual\ la Ia[i! La 6 ani
a fost pentru prima dat\ violat\ de tat\, iar
ani `ntregi co[marul a continuat! Totul s-a
`ntâmplat sub ochii mamei!
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O firm` cu sediul \n Ia[i a fost ac]ionat` \n judecat` de un
b`rbat. Acesta solicit` desp`gubiri de 10.000 de euro.
Reclamantul sus]ine c` a fost prejudiciat, dup` ce ar fi fost dat
afar` \n timp ce se afla \n concediu de odihn` 

Proces inedit, pe rolul instan]elor ie[ene! Un
b`rbat \n vârst` de 43 de ani a decis s` ac]ioneze
\n judecat` o companie, dup` ce, sus]ine el, ar
fi fost demis \n mod nelegal. 

Astfel, Ionel Pomârleanu i-a chemat la bar`
pe reprezentan]ii societ`]ii comerciale TMS Global
Logistics SRL. Reclamantul le solicit` magistra]ilor
ie[eni s` oblige conducerea companiei amintite
la plata unor desp`gubiri materiale [i morale \n
valoare total` de 47.000 de lei. 

Ini]ial, b`rbatul a depus cererea la Judec`toria
Ia[i, dar aceasta a admis excep]ia necompeten]ei
materiale [i a declinat cauza la Tribunalul Jude]ean.
Asta, deoarece dosarul este considerat un litigiu
de munc`. Acum, urmeaz` ca instan]a s` stabileasc`
un prim termen al cauzei dup` care magistra]ii
vor asculta ce au de spus ambele p`r]i, pentru a
putea lua o decizie \n acest caz. 

De unde a pornit totul 

|n cererea adresat` instan]ei de judecat`,
reclamantul a precizat c` dore[te obligarea firmei
respective la plata sumei de 10.000 de euro (47.000
de lei), reprezentând daune materiale [i morale
suferite ca urmare a desfiin]`rii contractului
individual de munc`. 

„Am fost angajatul pârâtei, conform contractului
individual de munc` de pe data de 5 iulie 2016,
pe o perioad` nedeterminat`. |n luna august 2018,
eu mi-am luat concediu de odihn` pentru rezolvarea
unor probleme medicale. |n perioada \n care am
stat \n concediu, am fost h`r]uit de reprezentan]ii
societ`]ii, \n \ncercarea de a m` convinge s`
demisionez din postul pe care \l ocupam”, a afirmat
b`rbatul \n fa]a magistra]ilor. 

Acesta a mai sus]inut c`, la revenirea din
concediul de odihn`, a avut parte de o surpriz`
de propor]ii. „Dup` revenirea din concediul de
odihn`, mi s-a adus la cuno[tin]` c` nu mai lucrez
pentru firma pârât`. Astfel, consider c` acea decizie
reprezint` o \nc`lcare a dispozi]iilor art. 60, alin.
1, lit. h din Legea 53/2003 [i a dispozi]iilor privind
obligativitatea respect`rii dreptului de preaviz la
concedierea unui salariat \n perioada \n care se
afl` \n concediu de odihn`”, a subliniat reclamantul. 

Acesta a afirmat c` dore[te s` depun` probe
la dosar, respectiv proba cu \nscrisuri [i proba
testimonial`. 

Reprezentan]ii societ`]ii comerciale de transport
TMS Global Logistics SRL au depus o \ntâmpinare.
„Invoc`m excep]ia necompeten]ei materiale a
Judec`toriei Ia[i”, au ar`tat reprezentan]ii companiei
amintite. 

La rândul lor, magistra]ii ie[eni au constatat
c` invocarea excep]iei necompeten]ei materiale
este \ntemeiat` [i, astfel, au declinat solu]ionarea
litigiului la Tribunalul Ia[i. 

„Potrivit dispozi]iilor art. 208 din Legea nr.
62/2011, conflictele individuale de munc` se
solu]ioneaz` \n prim` instan]` de c`tre tribunal,
iar, conform art. 210 din Legea nr. 62/2011, a
dialogului social, cererile referitoare la solu]ionarea
conflictelor individuale de munc` se adreseaz`
instan]ei judec`tore[ti competente \n a c`rei
circumscrip]ie \[i are domiciliul sau locul de munc`

reclamantul. Pentru aceste considerente de fapt
[i de drept, fa]` de obiectul ac]iunii [i temeiul
prevederilor din Codul Muncii [i Legea dialogului
social, competen]a de solu]ionare a prezentei cauze
\i apar]ine tribunalului \n a c`rui circumscrip]ie
\[i are domiciliul reclamantul, judec`toria nefiind
competent`”, au men]ionat judec`torii. 

Reporterii cotidianului „Bun` Ziua Ia[i” i-au
contactat telefonic ieri pe reprezentan]ii firmei de
transport, dar ace[tia nu au dorit s` comenteze
pe marginea situa]iei. 

Ciprian NEDELCU

Consiliul Jude]ean Ia[i va trebui din nou s` dea explica]ii
procurorilor anticorup]ie. Dup` scandalul de la \nceputul
mandatului, DNA a venit din nou peste cei de la CJ. De aceast`
dat`, anchetatorii au luat la verificat o licita]ie de circa 20 de
milioane de euro din fonduri europene. Dou` loturi din cea mai
mare licita]ie derulat` la Ia[i \n ultimii ani au fost date cu
dedica]ie. Al treilea lot a fost \ntors din drum, la mijloc fiind o
nou` gol`nie de zile mari

Surpriz` nepl`cut` pentru conducerea Consiliului
Jude]ean Ia[i. Zilele trecute, Direc]ia Na]ional`
Anticorup]ie (DNA) - Serviciul Teritorial Ia[i a
cerut o serie de documente care au stat la baza
unei licita]ii de zeci de milioane de euro derulate
cu fonduri europene. 

Proiectul privind axa rutier` Ia[i- Suceava
stârne[te noi controverse dup` ce anchetatorii au
intrat pe fir [i au cerut documente justificative
de la autoritatea contractant`. Este vorba de
licita]iile la primele dou` loturi ale proiectului. CJ
a atribuit primele dou` loturi din axa rutier`,
valoarea total` a acestora fiind de 22 de milioane
de euro, c`tre asocierea Alpenside SRL Bucure[ti
[i General Trust SRL Arge[. Primul lot vizeaz`
DJ 282 limita Ia[i – Rediu – Movileni – Gropni]a
– DJ 281D (29,584 km). Lotul doi prevede lucr`ri
pe DJ 281D de la Coarnele Caprei – Focuri –
Gropni]a [i DJ 281B Coarnele Caprei – Belce[ti
(DJ 281) în lungime de 22,001 km. Valoarea
primului contract este de 12,7 milioane de euro.
Pentru lotul doi, valoarea este de 9.1 milioane de
euro. 

Procurorii nu au spus explicit [i ce verific`,
cert este c` au trecut la verific`ri ce ]in tocmai
de proiectul derulat cu fonduri europene.

Alpenside SRL este controlat` de Ionel Vame[u,
despre care se spune c` ar fi un apropiat al

conducerii Consiliului Jude]ean. În 2015, Vlad
Ionel Vame[u, fra]ii Alexandru [i Traian Horpo[,
patronii de la Straco Grup, au fost aresta]i într-
un dosar DIICOT pentru sp`lare de bani, delapidare
[i evaziune fiscal`. Prejudiciul adus statului a fost
estimat la aproape 8 milioane euro. Acum a ap`rut
aceast` plângere la DNA care poate cutremura
din nou politica ie[ean`.

Plângere ap`rut` brusc 

Surse din cadrul Consiliului Jude]ean Ia[i au
ar`tat c` plângerea c`tre DNA ar fi venit tocmai
din institu]ie. Nu este pentru prima oar` când
Consiliul Jude]ean a intrat \n aten]ia procurorilor
anticorup]ie, \ns` de departe aceasta este [i cea
mai mare sum` luat` \n vizor. Cu toate acestea,
conducerea CJ Ia[i sus]ine c` nu are emo]ii [i
c` totul a fost derulat corect. „A fost depus` o
plângere ce vizeaz` loturile unu [i doi din cadrul
Axei rutiere Ia[i- Suceava. Este o reclama]ie la
DNA, am primit o \n[tiin]are zilele trecute. Nu
avem nicio emo]ie, totul a fost f`cut corect. Nu
[tiu cine a f`cut aceast` plângere. La lotul trei
vor fi reevaluate ofertele, vom lua punctele de
vedere ale tuturor celor implica]i pentru a vedea
de ce s-a ajuns aici”, a spus Maricel Popa,
pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i.

O alt` surpriz` ap`rut` 
din neant

Ac]iunea DNA Ia[i vine la pachet cu o alt`
surpriz` \n ceea ce prive[te licita]ia pentru axa
Ia[i- Suceava. Zilele trecute, Consiliul Na]ional de
Solu]ionare a Contesta]iilor (CNSC) a decis s`
admit` solicitarea unei asocieri legate de reabilitarea
lotului trei din axa rutier` Ia[i- Suceava. Proiectul
prevede reabilitarea DJ 281 de la BeIce[ti –
Cepleni]a – DN 28B [i modernizarea DJ 281 de
la DN 28B – Scobin]i- Lespezi, în lungime de
peste 40 de kilometri.

Consiliul Jude]ean a decis atribuirea contractului
c`tre asocierea Alpenside SRL- WFA Impex SRL.
Asocierea a avut câ[tig de cauz` în cadrul
contractului de 96 de milioane de lei (20 de
milioane de euro). Numai c` o alt` asociere care
a participat la licita]ie a contestat procedura,

dosarul fiind întors din drum. Asocierea Daroconstruct
SRL- Rutador SRL a contestat la CNSC raportul
procedurii, decizia acestui for fiind una care poate
schimba din temelii totul.

CJ a atribuit contractul c`tre aceast` asociere
\n condi]iile \n care WFA Impex are interdic]ie
de a participa la licita]ii publice, tot dup` ce a
fost verificat` de DNA. Societatea a fost implicat`
într-un dosar cu leg`turi la celebra Tel Drum,
într-o alt` spe]` privind asfalt`rile. {i cu toate c`
nu avea voie s` participe, CJ nu a v`zut asta [i
a atribuit [ocant contractul. {i asta nu a fost tot.
Chiar dac` raportul DNA a fost clar, CJ a dus
mai departe procedura, în speran]a c` nu se prinde
nimeni.

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Cutremur `n Casa P\trat\. Combina]ii
[ocante pe banii europeni. DNA verific\
licita]ii de 20 de milioane de euro

Surpriz` de propor]ii venit` de la patronul unei companii. Un
ie[ean a avut un [oc când a revenit din concediul de odihn`
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PUBLICA}IE DE VÂNZARE

Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Ia[i,
Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Ia[i, în calitate de lichidator judiciar
al debitoarei: „AMUR COMPANY” S.R.L., desemnat prin Sentin]a
Civil` nr.683/03.05.2017, pronun]at` de Tribunalul Ia[i Sec]ia
a–II–a Civil` Faliment, în dosarul nr.12293/99/2012(format
vechi: 929/2012), în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006,
privind procedura insolven]ei, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, coroborat cu prevederile Codului Procedur` Civil`,
în m`sura compatibilit`]ii, organizeaz`, în ziua de 27.01.2020,
ora 15:00, licita]ie public` competitiv`, cu strigare, pentru
valorificarea urm`toarelor active mobile:

Nr.Crt.; Denumire bunuri; Cant.; Pre] de pornire a licita]iei
la (EUR, f`r` TVA)

1 F-05 Universal Set(F300 BASIS<POMPA) 1 117,40
2 Mobilier office 1 221,21
3 Mobilier Mobila Grande 1 785,70
4 Mobilier CDA157 1 1.095,09
5 Mobilier CDA158 1 287,22
6 Mobilier CDA159 1 308,14
7 Mobilier CDA160 1 326,93
8 Mobilier CDA161 1 126,20
9 Mobilier CDA162 1 196,66
10 Mobilier CDA163 1 93,32
11 Ma[in` de debitat 1 79,65
12 Frez` loca[uri mini 1 79,93
Pre]urile nu con]in TVA.
În cazul în care la licita]ia din data de 27.01.2020 nu se

va reu[i valorificarea activelor mobile, se vor organiza noi
licita]ii, în acelea[i condi]ii pe 03.02.2020, 10.02.2020, respectiv
17.02.2020, ora 15:00,la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele
care pretind vreun drept asupra activelor ce urmeaz` a fi
scoase la vânzare, au obliga]ia, sub sanc]iunea dec`derii, s`
fac` dovada acestui fapt pân` cel târziu la data de 26.01.2020,
02.02.2020, 09.02.2020, respectiv 16.02.2020, ora 12:00, la sediul
lichidatorului judiciar. În conformitate cu prevederile art.53,din
Legea nr.85/2006, bunurile înstr`inate de administratorul judiciar
sau lichidator, în exerci]iul atribu]iilor sale, sunt dobândite
libere de orice sarcini, precum ipoteci, garan]ii reale mobiliare
sau drepturi de reten]ie,de orice fel, ori m`suri asiguratorii.
Modalitatea de valorificare a activelor este licita]ie public`,
competitiv`, cu strigare, în conformitate cu Regulamentul de
vânzare aprobat de Adunarea Creditorilor din data de 09.01.2020.
Pasul de licita]ie stabilit este de 5% din pre]ul de pornire al
licita]iei, conform Regulamentului de vânzare aprobat de Adunarea
Creditorilor din data de 09.01.2020. Înscrierea la licita]ie se
face cel târziu cu o zi înainte de data fixat` pentru începerea
licita]iei prin depunerea tuturor documentelor prev`zute în
Regulamentul de organizare al licita]iei. Garan]ia de participare
la licita]ie este în valoare de 10% din pre]ul de pornire a
licitatiei, pentru fiecare activ în parte, sum` ce va fi depus`
în contul de lichidare al debitoarei, nr.:RO93BUCU1032235341031RON,
deschis la Alpha Bank, suc. Ia[i. În cazul câ[tig`rii licita]iei
garan]ia se constituie avans, iar în caz contrar se va restitui
licitantului. Dovada consemn`rii va fi ata[at` ofertei de cump`rare,
pân` la termenul stabilit pentru vânzarea la licita]ie public`.
Detaliile privind documenta]ia necesar` în vederea particip`rii
la licita]ia public` [i modul de organizare a licita]iei, precum
[i descrierea activelor mobile supuse procedurii de valorificare
sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul
de vânzare [i de organizare a licita]iei [i care poate fi achizi]ionat
de la sediul lichidatorului judiciar. Poten]ialii ofertan]i au
obliga]ia achizi]ion`rii caietului de sarcini, aceasta fiind condi]ie
obligatorie privind participarea la licita]ie. Pre]ul caietului de
sarcini este de 357,00 lei, TVA inclus, pl`tibili în contul
lichidatorului judiciar, nr.: RO93BUCU1031215949892RON,
deschis la Alpha Bank Ia[i, sau în numerar la sediul lichidatorului
judiciar. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul
lichidatorului judiciar, pe www.lrj.ro, la tel/fax:0232/220.777,
mobil:0733/683.702, mail:vanzari@lrj.ro.

Meciul de baraj dintre Islanda [i România e programat pentru
26 martie, îns` terenul de la Reykjavik se prezint` în condi]ii
groaznice. 

Site-ul islandez mbl.is a postat imagini de pe arena Laugardalsvöllur,
din Reykjavik, iar starea gazonului este deplorabil`. Nordicii au
început deja s` preg`teasc` terenul pentru meciul cu România,
îns` presa din Islanda trage un semnal de alarm`: „În prezent
nu se poate juca fotbal aici. Angaja]ii federa]iei au cur`]at terenul
de z`pad`, cu dou` luni înaintea meciului cu România. Totul
plute[te pe gazon. 

Federa]ia a trimis un plan bine stabilit c`tre UEFA, astfel
încât terenul s` se prezinte în condi]ii optime la ora meciului.
Îngrijitorii apeleaz` la diferite metode pentru a cur`]a terenul,
întrucât nu exist` o instala]ie de înc`lzire”, scriu ziari[tii din
Islanda.

Din 2010 pân` acum, Islanda are un singur meci jucat acas`
în primele trei luni ale anului, în 2010, atunci când islandezii au
evoluat la Kopavogur, pe 21 martie, într-un amical cu Feroe,
câ[tigat cu 2-0.

Adversarele României în play-off-ul Ligii Na]iunilor:
semifinale, 26 martie - Islanda (deplasare)
final`, 31 martie - înving`toarea dintre Bulgaria [i Ungaria

(deplasare)

Islanda - România, în play-off-ul 
Ligii Na]iunilor

Singurele dueluri cu Islanda au avut loc dup` 1990. Este
vorba de o „dubl`” în preliminariile CM 1998, a fost 4-0 în fiecare
dintre partide pentru tricolori, într-o perioad` când nordicii nu
reprezentau prea mult în fotbalul european.

Cel mai valoros juc`tor al Islandei este Gylfi Sigurdsson (30
de ani), mijloca[ ofensiv legitimat la Everton, cotat la 35 de
milioane de euro de site-ul de specialitate Transfermarkt. Sigurdsson
este de asemenea [i c`pitanul Islandei. Lotul Islandei are o valoare
total` de 83.63 de milioane de euro. Lotul României se ridic` la
o cot` de 81.9 milioane de euro. Conform Transfermarkt, cel mai
valoros tricolor este R`zvan Marin, cotat la 13.5 milioane de euro.

În mandatul lui Hamrén, islandezii au
pierdut numai trei meciuri

Selec]ionerul Islandei este suedezul Erik Hamrén, care a
preluat echipa în august 2018. Hamrén a înregistrat [ase victorii,
cinci remize [i sapte înfrângeri pân` acum. În mandatul lui
Hamrén, islandezii au pierdut numai trei meciuri pe teren propriu:
0-3 cu Belgia, 1-2 cu Elve]ia [i 0-1 cu Fran]a.

Erik Hamrén a mai antrenat de-a lungul carierei AIK Stockholm,
Aalborg, Rosenborg sau Mamelodi Sundowns (Africa de Sud).
Între 2009 [i 2016, Erik Hamrén a fost selec]ionerul Suediei.

Euro 2020 | Datele-cheie pentru România

26 martie 2020 - semifinalele play-off-ului Ligii Na]iunilor
31 martie 2020 - finalele play-off-ului Ligii Na]iunilor
1 aprilie 2020 - tragerea la sor]i a grupelor Euro 2020, cu

tot cu ultimele 4 echipe, calificate din play-off-ul Ligii Na]iunilor
13 iunie 2020 - deschiderea Euro 2020. Primul meci va fi

g`zduit de Stadio Olimpico, din Roma
12 iulie 2020 - finala Euro 2020, la Londra, pe Wembley

Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

Lovitur\ de teatru! Florin Andone, o nou\ 
[ans\ nesperat\: ı˝l a[tept\m aici‰

Florin Andone este aproape s` pun`
cap`t perioadei de recuperare. Atacantul
na]ionalei înc` nu [tie cum va ar`ta viitorul
apropiat, dar ar putea primi înc` o [ans`.
Accidentat în toamn`, într-un meci împotriva
echipei lui Marius {umudic`, Gaziantep,
Florin Andone se a[tepta ca mandatul s`u
la Galatasaray s` fie încheiat. Medicii i-au
dat îns` o veste bun` [i recuperarea pare
a veni mai devreme decât era preconizat.
Cu toate acestea, presa din Turcia anun]a
zilele trecute c` Fatih Terim nu mai poate

risca [i c` antrenorul CimBom caut` solu]ii
de avarie.

Juc`torul a r`spuns ezitant

Chiar [i Andone s-a ar`tat ezitant când
a fost întrebat despre viitorul apropiat:
„Deocamdat`, m` antrenez la Cordoba.
Peste dou` s`pt`mâni, poate voi fi la
Galatasaray, poate la Brighton”, spune
atacantul na]ionalei.

Vestea nesperat` vine îns` din partea

antrenorului personal al juc`torului. Javi
Poveda a dezv`luit, potrivit presei din Turcia,
c` Florin Andone va face jonc]iunea cu
lotul lui Galatasaray chiar de s`pt`mâna
viitoare.

„Andone va veni la Istanbul s`pt`mâna
viitoare. Îl a[tept`m aici”, a spus Javi Poveda.

Florin Andone (26 de ani) este juc`torul
lui Brighton (Premier League) [i este
împrumutat la Galatasaray.

4 milioane de euro este cota lui Florin
Andone, conform transfermarkt.de

Dezastru la Reykjavik. Cum
se prezint\ terenul pe care
România [i Islanda vor disputa
barajul pentru Euro 2020
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{i-a tras barc` ca 
s` se trag` prin Cejeu
Babele bârfitoare \ncep rubrica de ast`zi cu una despre

achizi]iile de lux ale angaja]ilor de pe la Cejeu. Babele au
auzit c` Fan Titinescu, b`g`tor \n seam` prin enstetu]ie, [i-a
tras o barc` cu motor. Titinescu este bucuros nevoie mare [i
se laud` pe la toate col]urile din Cejeu. Explic` cum st` treaba
cu pescuitul, cum se merge cu vitez`, ce mai, omul e [mecher
r`u. S-a enervat pu]in când a fost \ntrebat de costurile
ambarca]iunii. Titinescu a evitat elegant r`spunsul, nu vrea s`
[tie lumea c` a dat o mic` avere pe care nu o poate justifica.
Babele stau de [ase [i când v`d barca pe Bahlui, vor trage
[i o poz`. Pân` atunci, cei care nu au o barc` \n garaj, sunt
ni[te s`raci.

A mâncat matr`gun`! 
}eparul Ia[ului s-a 
apucat de recitat poezii
Rubrica continu` cu una proasp`t` despre Mel Ag`oroaei,

`la care a trecut prin toate partidoaiele posibile. Dup` ce s-a
b`tut cu clanul Brusli de la casa dintr-o mahala, dar a luat [i
ceva ani[ori cu suspendare pentru escrocherii, Ag`oroaei, a
revenit la gânduri mai bune. A \nceput s` se dedice studiului,
contempl`rii frumosului [i facerii de bine. Nu-i nimic, asta nu
e r`u. Ce nu e de bine acum urmeaz`. Ag`oroaei a cump`rat
toate vechiturile de c`r]i de prin ora[ [i le-a trântit \n biblioteca
personal`. Nu folosea la nimic dac` nu se l`uda. Chema tot
felul de tovar`[i de [pri] [i le ar`ta ce minun`]ii a cump`rat.
Oamenii d`deau din cap c` e frumos. Ag`oroaei nu se oprea.
I-a aliniat pe invita]i [i a \nceput s` le recite, s` vin` cu sfaturi.
Concluzia general`: „Mam`, unde e[ti? Bate-m`, de vrei!”

Raketul milionar, 
invizibil pentru Deneau
Babele bârfitoare \ncheie rubrica cu una a[a mai de ni[`.

De mai mul]i ani, prin târgul `sta, mare combinator este un
rusnac pe nume Igor {i[u care are tot felul de afaceri cu
metale, mai ceva decât colora]ii de la Ciurea. aia Chiar \l
invidiaz`. {i[u face ce face [i strânge ban pe ban, ajungând
la zeci de milioane de euro. Asta nu e o problem`, dar babele
au aflat c` bisnisu’ e puturos r`u [i nimeni nu se bag`. Cic`
sunt ni[te rake]i \n spate care dau tot felul de comenzi. Deneau’
nici m`car nu se apropie, c` oricum le-ar fi fric` [i de un ho]
de buzunare. Oricum, babele v` promit ni[te dezv`luiri despre
domnul {i[u, doar a[a, ca s`-l cunoasc` mai bine.
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Militarul acuzat c` [i-ar fi atacat fosta
iubit` [i pe p`rin]ii acesteia sus]ine c` nu
a folosit vreun ciocan. Acesta este
judecat \n continuare \n stare de arest
preventiv. „Am cerut schimbarea
\ncadr`rii juridice, \n cea de lovire”, spune
avocatul care \l reprezint` pe inculpat 

Schimbare de situa]ie \n cazul militarului acuzat de tentativ`
de omor! Amintim c` un plutonier din cadrul unei unit`]i militare
din Bârlad, George Tiberiu Leonte, a fost trimis recent în judecat`
de procurorii Parchetului Militar de pe lâng` Tribunalul Militar
Ia[i, în stare de arest preventiv, pentru comiterea infrac]iunilor
de tentativ` la omor calificat, violare de domiciliu si amenin]are.
Individul este acuzat de procurorii ie[eni c` [i-ar fi b`tut iubita
[i pe p`rin]ii acesteia cu un ciocan. 

„Pe data de 2 iunie 2019, în jurul orei 1:00, dup` ce s-a
înarmat cu un ciocan, plutonierul a intrat în casa fostei sale
prietene, care locuia împreun` cu p`rin]ii ei într-un sat din jude]ul
Vaslui. Dup` ce a oprit alimentarea casei cu energie electric` de
la panoul electric, plutonierul a exercitat violen]e asupra celor
trei persoane ce se aflau în locuin]`, lovindu-le cu un ciocan cu
preponderen]` în zona capului, dar [i în alte zone alte corpului,
provocându-le mai multe leziuni, cu inten]ia de a le suprima via]a”,
au precizat procurorii ie[eni. 

Conform acestora, din probatoriul administrat \n cauz` ar fi
rezultat c`, pe data de 16 mai 2019, Leonte ar fi amenin]at-o pe
femeie de mai multe ori, în cadrul unei convorbiri telefonice, cu
acte de violen]` [i chiar cu moartea. Dosarul a fost trimis ini]ial
la Tribunalul Militar Ia[i, dar judec`torii [i-au declinat competen]a
\n favoarea Tribunalului Vaslui. 

„E arestat \n continuare, 
de[i expertizele arat` altceva!” 

Avocatul care \l reprezint` pe George Tiberiu Leonte afirm`
c`, \n acest moment, dup` efectuarea unor expertize \n dosar,

lucrurile s-au schimbat radical, dar c`, \n continuare, clientul s`u
este ]inut \n stare de arest preventiv. 

„Potrivit expertizelor efectuate \n cauz`, pe ciocanul invocat
de procurori nu exist` urme ADN ale inculpatului, ci doar ale
p`r]ilor v`t`mate. De asemenea, nici pe \ntrerup`torul electric
invocat de anchetatori nu au fost g`site urme ADN ale clientului
meu. De asemenea, am solicitat efectuarea unei expertize de c`tre
un medic legist, care a constatat c` leziunile suferite de p`r]ile
v`t`mate nu puteau fi provocate de lovituri de ciocan. |n condi]iile
date, noi am solicitat punerea \n libertate a clientului meu, dar,
din câte se pare, probele nu sunt luate \n calcul”, a declarat ieri
Gheorghe C`cescu, avocat \n cadrul Baroului Ia[i. 

Conform acestuia, inculpatul nu neag` prezen]a \n ziua respectiv`
\n locul respectiv, ci doar faptul c` ar fi agresat p`r]ile v`t`mate
cu ajutorul unui ciocan. „Având \n vedere toate aceste dovezi [i
expertize, noi am solicitat [i schimbarea \ncadr`rii juridice a faptei,
din cea de tentativ` la omor, \n lovire sau alte violen]e. Am mai
cerut [i o nou` expertiz` la Institutul de Medicin` Legal` Ia[i,
pentru a ar`ta c` acele leziuni nu aveau cum s` fie provocate
cu ajutorul unui ciocan”, a ad`ugat avocatul ie[ean. Acesta a
\ncheiat prin a afirma faptul c`, de[i au ap`rut aceste noi probe
la dosar, instan]a nu le-a luat \n calcul. 

Ciprian NEDELCU
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