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ApaVital SA a anulat prima
licitație din proiectul de
500 de milioane de euro

Licitația pentru furnizarea mai multor
loturi de autoutilitare a fost anulată.
Pe anumite loturi nu s-au prezentat
ofertanți, iar în alte cazuri
participanții nu au răspuns la
clarificările solicitate de ApaVital.
Achiziția face parte dintr-un proiect
major de 500 de milioane de euro

Compania de apă-canal a anulat o licitație ce
viza achiziția mai multor autoutilitare. Recent,
procedura a fost întreruptă, din cauza mai multor
motive: participanții nu au răspuns la clarificările
solicitate de autoritatea contractantă, ori nu s-au
înregistrat participanți la unul dintre loturile scoase
la licitație. Procedura va fi reluată în perioada
următoare. Achiziția face parte dintr-un program
de extindere a rețelelor de apă-canal susținut din
fonduri europene cu o valoare de 500 de milioane
de euro. Valoarea estimată a contractului este de
6.391.256 de lei, fără TVA, aproape 1,2 milioane de
euro. ”Achiziția utilajelor este prevăzută în cadrul
Proiectului regional dezvoltarea infrastructurii de
apă și apă uzată din județul Iași, în perioada 20142020, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură
Mare (POIM) 2014-2020. În cadrul acestui proiect s-

a prevăzut achiziția de autoutilitare operaționale
necesare pentru transportul personalului de intervenție
și a materialelor/ echipamentelor necesare la locul
de remediere a avariilor apărute pe rețelele de
apă/canalizare, transportul utilajelor de excavat,
transportul probelor de apă/apă uzată de la locul de
prelevare la laborator”, se arată în caietul de sarcini.

ApaVital cumpără la licitație mai multe
loturi de autoutilitare
Autoritatea contractantă a stabilit necesarul în
cadrul procedurii. Vor fi achiziționate patru autoutilitare
cu șapte locuri cu benă pentru transport utilaje, 13
autoutilitare cu două locuri, patru autoutilitare
frigorifice pentru transport probe pentru prelevarea
de apă, 19 autoutilitare cu șapte locuri cu ladă de
transport materiale și o autoutilitară de tip atelier
mobil, cu două compartimente: vestiar muncitori
și atelier cu dotări. ”Realizarea în condiții de eficiență
a activității de întreținere și exploatare a infrastructurii
de apă și de canalizare la nivelul ariei de operare
presupune asigurarea unei dotări corespunzătoare
a sectoarelor de exploatare ale operatorului. Totodată,
extinderea ariei de operare a Operatorului regional,
precum și necesitatea de a asigura servicii de calitate
impun achiziționarea autoutilitarelor operaționale

prevăzute în cadrul contractului de furnizare”, se
mai arată în documentația licitației. ApaVital cumpără
și echipamente pentru extinderea rețelelor edilitare.

Compania de apă-canal reface
drumurile afectate de lucrările de
intervenție la rețele
Nu în ultimul rând, ApaVital SA a programat altă
procedură pentru execuția lucrărilor de refacere a
sistemului rutier, în urma intervențiilor realizate la
avariile apărute la rețelele de apă-canal. Lucrările
vizează tronsoane din municipiul Iași, municipiul
Pașcani, dar și din orașele Târgu Frumos și Podu
Iloaiei. Vor fi refăcute sisteme rutier de tip foarte
greu, greu, mediu și ușor. ”Executantul este pe deplin
responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și
siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier
și pentru procedeele de execuție utilizate, cu
respectarea prevederilor și a reglementărilor legii
privind calitatea în construcții”, se arată în caietul
de sarcini. Valoarea estimată a contractului este de
3.326.650 de lei, fără TVA, aproape 665.000 de euro.
Autoritatea contractantă a semnat în trecut un
contract pentru furnizarea mai multor loturi de piese
auto cu Romtec Austria.
Ciprian BOARU
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Executorii ieșeni vând o vilă de
120 mp din comuna Miroslava.
Care e prețul de pornire!

O vilă din comuna
Miroslava este scoasă la
vânzare după ce
proprietarul nu a achitat un
credit obținut de la ING
Bank. Proprietatea este în
comuna Miroslava. Cei
interesați trebuie să liciteze
de la 90.000 de euro

Executorii judecătorești din Iași
pregătesc noi licitații pentru valorificarea
bunurilor ce aparțin debitorilor. Astfel,
pe 17 februarie 2022 este pregătită o
procedură pentru vânzarea proprietății
unei anumite Ramona Monica Baciu.
Este vorba despre un teren de 550 mp
și o vilă de 120 mp, situate în satul
Brătuleni, comuna Miroslava. Imobilul
este compus la parter din bucătărie,
dressing, baie, în timp ce mansarda
este compusă din 3 dormitoare, la care

se adaugă un balcon de 1,05 mp. Licitația
e organizată la cererea creditoarei ING
Bank. Evaluatorii au stabilit un preț de
pornire a procedurii de 445.400 de lei,
aproape 90.000 de euro.
“Îi somăm pe toți cei care pretind
vreun drept asupra imobilului urmărit
să-l anunțe pe executorul judecătoresc
înaintea datei stabilite pentru vânzare.
Îi invităm pe toți cei care vor să cumpere
imobilul să se prezinte la termenul de
vânzare, locul fixat și ora stabilite,
având asupra lor acte de identitate și,
până la această dată, să prezinte oferte
de cumpărare. Ofertanții trebuie să
consemneze o cauțiune reprezentând
10 la sută din prețul de începere a
licitației”, se arată în anunțul executorului
judecătoresc Ciprian Sîrbu. Executorii
au anunțat și valorificarea proprietății
lui Traian Pricop, fost patron la firma
de pază și protecție FGM.

Executorii judecătorești
vând și alte proprietăți
din Iași
Nu în ultimul rând, pe 25 ianuarie
2022, de la ora 14:00, executorii
judecătorești organizează o altă licitație
privind valorificarea bunurilor ce aparțin
debitorilor Răzvan Nicoale Teodorescu,
Emil Teodorescu și Cornelia Teodorescu.
Cei 3 riscă să piardă terenul și casa
situate pe strada Păcureț, nr. 2A. Prețul
de pornire a licitației este de 248.494
de lei, aproape 45.000 de euro. Pe
terenul de 400 mp se află o casă de
locuit de 113 mp, o magazie și un beci.
Totodată, pe 20 ianuarie 2022, executorii
judecătorești au reprogramat licitația
pentru valorificarea bunurilor ce îi
aparțin lui Adrian Coca, fost director
la compania Totalgaz Industrie, acum
aflată în insolvență. Adrian Coca a pus
gaj vila de pe strada Ioan Petru Culianu,

iar banii au fost folosiți pentru susținerea
activității din firmă. Apoi a demisionat,
dar a rămas cu o datorie de peste 1
milion de euro la First Bank. Licitația
pentru valorificarea imobilului pornește
de la 2.063.366 de lei, aproape 400.000
de euro, după ce procedura a eșuat în
mai multe rânduri, din cauză că nu sau prezentat ofertanți.
Licitația va fi organizată la sediul
executorului judecătoresc Ciprian
Sârbu. Vila lui Adrian Coca, situată
chiar lângă proprietatea lui Ioan Pârău,
patronul Totalgaz Industrie, are regimul
de înălțime D+P+1+M. La un moment
dat, executorii judecătorești au fost
implicați într-un scandal pornit la o
proprietate din Copou. Un bătrân s-a
trezit că nu mai poate ieși din casă din
cauza vecinului care a construit un
gard.
Ciprian BOARU
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Un drum nou, către Aeroportul Iași.
Imagini în premieră cu șoseaua care va
trece pe lângă Batalionul Lupii Negri

Un drum nou către Aeroportul Iași a
fost luat în calcul în ultima perioadă
de șefii aerogării. Șoseaua va conecta
Aeroportul Iași pe la unitatea militară
din zona Aviației

O nouă cale de acces spre Aeroportul Internațional
Iași ar urma să fie luată în calcul în perioada următoare.
Conducerea RA Aeroportul Iași a arătat că au fost
inițiate unele discuții cu autoritățile locale privind
construirea unui drum dinspre zona Aviației către
regia aeroportuară, șosea care va trece pe lângă
unitatea militară din Tătărași, și, apoi, pe lângă lacul
Chirița. În calcul intră o șosea de circa 2 km, dintre
care 500 de metri sunt asfaltați deja.

Un drum nou către Aeroportul Iași, în
apropiere de unitatea militară

Drumul nou iese de pe strada Aeroportului și
merge pe o porțiune de pământ spre zona bazei
Aerostar, aflată în apropiere de aerogară. Practic,

din strada Aeroportului, mai sunt circa 1,5 kilometri
spre zona Aerostar - Aviația Utilitară, spre actualul
drum de acces către terminale. Șoseaua trece pe
lângă Unitatea Militară 02543 de pe strada Aeroportului,
unde se află Batalionul 151 Infanterie - “Lupii Negri”.
Până la unitatea militară, drumul este asfaltat.
Restul de șosea către Aeroportul Iași ar urma să fie
refăcut în colaborare cu autoritățile locale. Cert este
că cei de la Aeroportul Iași au arătat că se impune
o cale rapidă către Aeroportul Iași și din zona cartierului
Tătărași, nu doar calea dinspre Moara de Vânt.

Un drum de acces spre aerogară va fi
desprins din Autostrada A8
O variantă privind un nou drum spre Aeroportul
Iași este cea care ține de conexiunea cu localitatea
Aroneanu.
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii
Rutiere (CNAIR) SA a evidențiat un drum de legătură
care va conecta viitoarea Autostradă A8 cu Aeroportul
Internațional Iași și cu viitorul Spital Regional de
Urgență Iași, din Moara de Vânt. Proiectul a fost

inclus în noua variantă a Autostrăzii A8 Iași - Târgu
Neamț, variantă agreată de primarii comunelor din
zona metropolitană Iași.

Noi investiții la aeroport
Aeroportul Iași derulează un proiect legat de
construcția unui nou terminal de pasageri de 30.000
de metri pătrați. Proiectul va fi derulat cu fonduri
europene, urmând a fi gata până la finalul anului
2023. Ulterior, aerogara se va extinde pe zona de
est, cu unele terminale cargo. În plus, conform schiței
respective, în plan intră o altă cale de acces spre
zona de est de la Aeroportul Iași. Este vorba despre
un alt drum care va duce către noile zone cargo.
Drumul va ieși din actualul DJ 249 către comuna
Holboca, unde va apărea un nou parc industrial. De
asemenea, un drum nou către Aeroportul Iași, pe
zona de est, va ieși din strada Aviației și va traversa
zona dinspre lacul Chirița, pentru a ocoli actuala
pistă.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

5

Marți, 18 ianuarie

EVENIMENT

Bugetul Consiliului Județean Iași pentru
2022 a intrat în dezbatere publică. Lista
celor mai importante investiții din județ

Bugetul pe 2022 de la Consiliul
Județean Iași a fost pus în dezbatere
publică. Proiectul va fi dezbătut de
toți cei interesați, după care va fi
avizat de plenul instituției în ședința
din luna februarie 2022

Buget de sute de milioane de lei la Consiliul
Județean (CJ) Iași pentru anul în curs. Documentul
legat de bugetul instituției pe 2022 a fost lansat în
dezbatere publică, proiectul urmând a fi amendat
cu propuneri înainte de a fi adoptat de plen. Conform
documentului, CJ Iași se va baza pe un buget de
venituri din secțiunea de funcționare de 560 de
milioane de lei, dar și de cheltuieli de peste 700 de
milioane de lei. Conform documentului, din totalul
veniturilor, circa 268 de milioane de lei reprezintă
fonduri din impozite și taxe. Pe de altă parte, circa
69,8 milioane de lei reprezintă sume provenite de
la Uniunea Europeană pentru cofinanțarea unor
investiții derulate în județ.

Bugetul pe 2022 de la CJ Iași a fost pus
în dezbatere publică. Salarii de 38 de
milioane de lei în instituție

În ceea ce privește cheltuielile, la capitolul servicii
publice generale se vor aloca 72,6 milioane de lei.
Din această sumă, la secțiunea de funcționare intră
69,5 milioane de lei. Aproape 38 de milioane de lei
reprezintă cheltuielile personale ale instituției pe

anul 2022. Pentru secțiunea de dezvoltare se vor
aloca 3,1 milioane de lei. La capitolul autorități publice
și acțiuni externe se vor aloca 62,2 milioane de lei.
Conform documentului, la Direcția Județeană de
Evidență a Persoanelor se vor aloca 6,9 milioane de
lei, iar pentru capitolul de apărare și siguranță
națională se vor aloca 3,4 milioane de lei. Și Primăria
Iași a decis ca bugetul orașului să fie aprobat în luna
februarie 2022.

Buget pe 2022 la școlile speciale din
județul Iași
La capitolul învățământ se vor aloca 29,1 milioane
de lei. Din această sumă, CJ a decis ca 23,6 milioane
de lei să fie alocate pentru secțiunea de funcționare,
iar 5,5 milioane de lei - la cea de dezvoltare. Pentru
Colegiul Tehnic ”Ion Holban” Iași se vor aloca 2,6
milioane de lei, iar pentru Liceul ”Vasile Pavelcu” se
vor aloca 3,1 milioane de lei. De asemenea, Școala
Gimnazială Specială Pașcani va beneficia de 1,5
milioane de lei, iar Liceul Special ”Moldova” Târgu
Frumos va beneficia de 1,7 milioane de lei. Liceul
Tehnologic Special ”Trinitas” de la Târgu Frumos va
beneficia de 2,5 milioane de lei, iar Școala Specială
”Constantin Păunescu” va beneficia de 2 milioane
de lei. Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Iași va beneficia de 216 milioane
de lei. CJ a scos bugetul în dezbatere publică la
câteva săptămâni după adoptarea bugetului general
al României.

CJ Iași va împărți banii pentru cultură
Conform documentului, CJ va aloca fonduri și
la instituțiile de cultură pe care le are în subordine.
Astfel, Biblioteca Județeană ”Gheorghe Asachi” din
Iași va beneficia de 8 milioane de lei, Muzeul Național
al Literaturii Române va lua 10,6 milioane de lei, iar
Școala Populară de Arte ”Titel Popovici” va avea un
buget de 2,4 milioane de lei. În plus, Centrul Județean
pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale
va beneficia de 1,1 milioane de lei, iar Teatrul pentru
Copii și Tineret ”Luceafărul” va avea un buget de 9,7
milioane de lei.

Fonduri pentru spitalele din județul Iași
Consiliul Județean Iași va aloca și fonduri pentru
spitalele pe care le are în subordine. Cheltuielile la
capitolul legat de sănătate vor fi de 706 milioane de
lei. În buget se arată că Spitalul de Copii ”Sfânta
Maria” va beneficia de 184,2 milioane de lei, iar Spitalul
de Neurochirurgie ”Prof. Dr. N. Oblu” va avea un buget
de 136,4 milioane de lei. De asemenea, Maternitatea
”Cuza Vodă” din Iași se va baza pe un buget de 129,3
milioane de lei, iar Maternitatea ”Elena Doamna” va
avea un buget de 30,3 milioane de lei. Totodată,
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sfânta Parascheva”
va avea un buget de 111 milioane de lei, iar Spitalul
de Pneumoftiziologie va avea un buget de 110 milioane
de lei. După ce bugetul pe 2022 de la CJ Iași va fi
avizat în plenul instituției, forul județean va putea
trece și la demararea investițiilor.
Vlad ROTARU
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Testare gratuită pentru depistarea
cancerului de col uterin! Medicii de la IRO
din Iași vor merge cu caravana în cartiere

A început campania
de testare gratuită
pentru depistarea
cancerului de col
uterin, la Iași. Ieri, în
prima zi, peste 30 de
femei au fost
examinate de medicii
de la Institutul
Regional de
Oncologie (IRO), în
caravana mobilă care
se va deplasa în mai
multe cartiere
Continuă testarea gratuită,
la Iași, pentru depistarea
cancerului de col uterin cu
ajutorul caravanelor organizate
de Institutul Regional de Oncologie
(IRO) Iași în principalele cartiere
ale orașului. Ieri, 17 ianuarie
2022, în prima zi a caravanei,
au fost examinate peste 30 de
femei. Multe dintre acestea
au fost abordate direct pe
stradă de echipa medicală,
prezentă în fața Cinematografului
„Victoria”, din Piața Unirii.
medicii au reușit să le convingă
de importanța depistării acestei
boli. Consultația a durat în jur
de 10 minute în funcție de

fiecare pacientă. ”Săptămâna
aceasta, a treia săptămână
din ianuarie, sărbătorim prevenția
cancerului de col uterin. Institutul
Regional de Oncologie Iași se
ocupă îndeaproape de problema
aceasta, iar unitățile noastre
mobile vor avea și o prezență
fizică în cartierele Iașului, timp
de 5 zile. Ieri, am fost în centru,
astăzi o să fim în Păcurari.
Prima zi a fost una cu rezultate
foarte bune. Peste 30 de femei
au fost examinate. Vârsta
pacientelor care s-au prezentat
la control a fost între 20 și 65
de ani”, a declarat dr. Laurențiu
Bontaș, managerul proiectului
de screening pentru cancer
de col uterin, ONCOPOREV.

de col uterin este îngrijorător,
la fel și numărul pacientelor
care mor din cauza acestei
patologii.
”Prevenția este cea mai
importantă cale de a stopa
această boală. Avem la momentul
de față 3.800 de cazuri noi, iar
în fiecare an, aproape 2.000
de femei mor, nevinovate, din
cauza acestei boli. Este o cifră
extraordinar de mare”, susține
dr. Laurențiu Bontaș, managerul
proiectului de screening pentru
cancer de col uterin, ONCOPOREV.

Importanța
prevenției cancerului
de col uterin

Unitățile Mobile de Screening,
organizate de Institutul Regional
de Oncologie Iași, vor staționa,
între orele 09:00-13:00, în
următoarele cartiere: Centru,
parcarea din fața Cinema
”Victoria”, în data de 17 ianuarie
2022: în Păcurari, trotuarul din
fața ”Pizza Smile”, pe data de
18 ianuarie 2022; în Țesătura,
în parcarea Dedeman; în data
de 19 ianuarie 2022, în zona
Alexandru cel Bun, pe esplanada
din fața Cinema ”Dacia”, vizavi

Medicul Laurențiu Bontaș,
managerul proiectului de
screening pentru cancer de
col uterin, ONCOPOREV, a
explicat cât de importantă este
prevenirea acestei boli cu un
grad ridicat de mortalitate din
cauza prezentării tardive la
medicul de specialitate. Numărul
femeilor depistate cu cancer

Testarea gratuită
pentru depistarea
cancerului de col
uterin

de ”FatCafé”, pe 20 ianuarie.
În data de 21 ianuarie 2022,
caravana va ajunge în Tătărași,
în fața Ateneului. Tot în această
perioadă a caravanelor, în zilele
de 21 si 22 ianuarie 2022,
începând cu ora 18:00, la Palatul
Culturii, fațada dinspre grădina
Palas, va fi iluminată în turcoaz,
culoarea-simbol de luptă
împotriva cancerului de col
uterin. Trebuie precizat că
femeile care vin la testarea
gratuită pentru depistarea
cancerului de col uterin au
nevoie doar de buletin în original
și copie și trebuie să se
pregătească așa cum fac în
mod obișnuit pentru un consult
ginecologic.

Cancerul de col
uterin: care sunt
simptomele și
cauzele
Cancerul de col uterin este
o tumoare care crește pe colul
uterin, partea inferioară a
uterului emergând în vagin.
Principala cauză a cancerului
de col uterin este infecția cu
HPV (papilomavirus uman),
dintre care unele tipuri pot
determina dezvoltarea cancerului.

Acești viruși sunt responsabili
pentru 99% din cancerele de
col uterin. Factori de risc pentru
cancerul de col uterin sunt:
lipsa controalelor ginecologice,
primul raport sexual precoce,
tutunul, un nivel socio-economic
scăzut, infecții cu transmitere
sexuală, deficiențe imune (HIV,
transplant etc.),prezența mai
multor parteneri sexuali. Acest
tip de cancer progresează lent,
fără a da semne specifice.
Sângerarea poate apărea, dar
într-un stadiu avansat. Cea
mai bună modalitate de a
observa anomaliile în timp este
de a face un test frotiu în mod
regulat. De la apariția leziunilor
precanceroase pe colul uterin
până la apariția cancerului
real, durează mai mult de zece
ani. În această perioadă de
timp, femeia nu prezintă niciun
simptom, fără sângerări sau
scurgeri vaginale. Cancerul
de col uterin nu prezintă primele
semne decât într-un stadiu
invaziv, când celulele anormale
au intrat în căptușeală. În acest
stadiu, pot exista sângerări
imediat ce atingeți colul uterin,
de exemplu în timpul actului
sexual.
Andreea PĂDURESCU
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Trei ieșeni cu handicap grav,
lăsați în voia sorții. Dau ultimul
leu pe chirie după ce le-a ars casa

Au trecut aproape două luni
de când cei 7 membri ai
familiei Busuioc, dintre care
3 cu handicap grav, au
rămas fără un acoperiș
deasupra capului chiar în
pragul iernii. Cu greu și-au
găsit o casă unde să stea,
iar acum locuiesc cu chirie
într-un apartament

Trei ieșeni cu handicap grav din
satul Poiana, comuna Schitu Duca, au
ajuns să locuiască într-un apartament
cu chirie, deoarece casa lor mistuită
de flăcări nu a mai fost reparată. Au
trecut deja aproape două luni de la
tragicul incident, când Vasile Busioc,
unul dintre membrii familiei greu
încercate, și-a salvat frații și tatăl din
flăcări. De atunci însă nu a reușit să
mai refacă locuința. Cu greu cei din
familia Busuioc au găsit să locuiască
undeva, deoarece sunt foarte mulți,
sunt persoane cu nevoi speciale, iar
doi dintre ei sunt minori. ”Nașul meu,
la care am locuit o perioadă scurtă,
imediat după incendiu, nu a putut să
ne mai găzduiască, deoarece nu este
simplu să locuiești cu 7 oameni. Doi
copii, trei adulți cu handicap grav și

mai eram și eu cu soția. Din puținii bani
care s-au mai strâns de la oameni și
din veniturile noastre, am reușit să
găsim un apartament cu chirie în Iași.
Chiria este de 1.200 de lei pe lună. Este
greu, foarte greu, dar încercăm să
mergem mai departe. Eu merg la
interviuri, pentru un loc de muncă,
deoarece avem nevoie de bani. La casă,
nu am reușit decât să săpăm fundația,
deoarece nu ne-a permis vremea să
facem prea multe. Ne dorim să ne
întoarcem acasă, la curte, dar e foarte
mult de muncă”, a povestit Vasile
Busuioc.

vice se ocupă îndeaproape de acest
caz. Din cei 10.000 de lei puși la dispoziție
din fondul de urgență au fost cumpărate
materiale de construcții și urmează
să ajutăm la construirea casei imediat
ce vremea ne va permite. Primăria a
mai pus la dispoziție lemne de foc, dar
și utilaje pentru demolarea casei arse
și curățarea spațiului de moloz. Nu
avem în patrimoniul Primăriei spații
unde să îi fi lăsat să locuiască până
casa va fi gata. Nu avem nici containere.
Îi ajutăm cu ce putem”, a precizat Alex
Asoltanei, purtătorul de cuvânt al
Primăriei Schitu Duca.

“Primăria nu a avut niciun
spațiu disponibil”

Șapte suflete au rămas pe
drumuri

Autoritățile din comuna Schitu
Duca au explicat cum a ajuns familia
Busuioc să fie nevoită să își găsească
chirie și să plece din localitate. Până
în prezent, Primăria comunei a sprijinit
familia cu suma de 10.000 de lei, imediat
după incident, și le-a pus la dispoziție
mai multe utilaje. Reprezentanții
Primăriei au precizat că țin legătura
cu familia Busuioc și vor începe lucrările
la casă imediat ce vremea se încălzește,
dar nu au reușit să le ofere un spațiu
provizoriu unde să locuiască. ”Domnul
primar, asistența socială și domnul

Amintim că un incendiu puternic
a mistuit casa în care locuiau cei șapte
membri ai familiei Busuioc. Vasile
Busuioc a fost eroul familiei. Tânărul
în vârstă de 28 de ani a intrat în flăcări
să își salveze familia, fără a se gândi
că își pune viața în pericol. Vasile
Busuioc nu a mai stat pe gânduri când
știa că, în casa cuprinsă de flăcări, se
aflau frații și tatăl său, cu un grad ridicat
de handicap și fără putere de a se salva.
Acolo se mai afla iubita lui, cu cei doi
copii, fără apărare. Toți au scăpat
nevătămați datorită curajului lui Vasile.

Casa a fost distrusă în totalitate și nu
a mai putut fi salvat nimic. Au rămas
în picioare doar două anexe. Cei trei
frați ai familiei Busuioc, dintre care
doi cu handicap grav, au crescut fără
mamă. Amintim că incendiul s-a produs
în jurul orei 20:00, duminică, 14 noiembrie
2021. Pompierii au fost solicitați la un
incendiu la o anexă gospodărească /
locuință. La fața locului s-au deplasat
două echipaje ISU și un echipaj de
prim-ajutor din cadrul Detașamentului
2 Iași și Serviciul Voluntar pentru Situații
de Urgență Schitu Duca.

Trei ieșeni cu handicap grav
ai familiei Busuioc au nevoie
de ajutor
Oricine dorește poate să ajute cu
o ”cărămidă” la refacerea casei care
a ars în totalitate, unde locuiau 7
persoane, doi adulți, alți trei adulți cu
handicap grav și doi minori. Contul
pentru donații a fost deschis pe numele
lui Vasile Bostan, eroul din localitatea
Poiana, comuna Schitu Duca, județul
Iași. Cei trei ieșeni cu handicap grav
merită tot ajutorul nostru. Cont – Patria
Bank – RO77CARP024101367996RO01,
titular cont Busuioc Vasile Valerică.
Andreea PĂDURESCU
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Casa Callimachi-Ghica din Iași se
prăbușește! Primăria Iași a
cumpărat-o cu 800.000 de euro

Casa Callimachi-Ghica, din Iași,
imobil situat în zona centrală a
orașului, se află la un pas de
prăbușire. Imobilul construit în
secolul al XIX-lea a fost cumpărat în
urmă cu aproape 5 ani de Primăria
Iași, cu 800.000 de euro

Una dintre cele mai impozante clădiri din Iași,
din zona centrală, Casa Callimachi-Ghica, trecută
pe lista monumentelor istorice, se prezintă în condiții
greu de imaginat. Clădirea construită în urmă cu
două secole a fost cumpărată de Primăria Iași acum
aproximativ 5 ani de la afaceristul Cătălin Crișu.
Municipalitatea i-a plătit 3,7 milioane de lei
(800.000 de euro, la cursul din 2017) afaceristului
respectiv pentru a prelua clădirea. Intenția a fost
ca imobilul să fie transformat într-un muzeu, însă
nu au mai fost alocate fonduri pentru reabilitarea
acestuia.

Pentru reabilitarea Casei CallimachiGhica, din Iași, este nevoie de circa 4
milioane de euro

Primăria a cumpărat clădirea după ce a primit
și votul de încredere de la Consiliul Local Iași, în
cursul anului 2017. Prima intenție a fost aceea de a
transforma imobilul într-un muzeu dedicat Centenarului
Marii Uniri de la 1918. Lipsa fondurilor a făcut ca
proiectul să bată pasul pe loc, iar imobilul să rămână
cu ușile ferecate. În ultimii ani, clădirea s-a degradat
și mai mult. Pereții au crăpat, infiltrațiile și-au făcut

loc peste tot, iar riscul de prăbușire a crescut de la
zi, la zi.
De altfel, clădirea a beneficiat și de o expertiză
tehnică. În document se arată că imobilul aflat pe
strada Cuza Vodă, la numărul 41, este în clasa I de
risc seismic și necesită măsuri de siguranță. Un
prim calcul arăta că, pentru consolidarea clădirii,
ar fi nevoie de circa 4 milioane de euro, fonduri pe
care municipalitatea nu le-a avut.

Primăria Iași promite să aloce
fonduri anul acesta
În plus, nici solicitările către Guvern nu au avut
câștig de cauză. Nici Institutul Național al patrimoniului,
nici vreo altă entitate nu a alocat fonduri pentru
reabilitarea acestei clădiri-monument istoric. Deși
a fost cumpărată cu fonduri publice, clădirea de pe
strada Cuza Vodă a fost lăsată apoi în paragină.
Totuși, cei de la Primăria Iași au promis că, în bugetul
pe anul 2022, vor fi alocate fonduri pentru reabilitarea
imobilului.
“Investiția va fi prinsă în bugetul din acest an.
Vom vedea despre ce sumă va fi vorba. Ne dorim să
îi dăm o utilitate publică acestei clădiri”, a precizat
Sebastian Buraga, purtătorul de cuvânt al Primăriei
Municipiului Iași. Inițial, Primăria a vrut să investească
în acest imobil câteva milioane de lei.

Imobilul prezintă risc
ridicat de prăbușire
Imaginile cu această clădire celebră din Iași sunt
sumbre. Imobilul riscă să se prăbușească dacă nu
se intervine urgent. Clădirea este realizată din pereți

structurali din zidărie nearmată, fundații continue
din zidărie de piatră naturală, parțial cu beci, iar
planșeele sunt din lemn. Mai mult, șarpanta este din
lemn, cu fronton la strada Golia.
Degradarea imobilului este tot mai vizibilă la
exterior. Pereții s-au scorojit, iar tencuiala reprezintă
un pericol pentru cei care trec zilnic prin zonă.
Construcție de patrimoniu, Casa Callimachi-Ghica
datează din secolul al XIX-lea.

Istoricul clădirii de pe strada Cuza Vodă
La 1821, aici și-ar fi stabilit cartierul general
eteriștii de la Iași, înainte de a se muta în afara
orașului, la Mănăstirea Galata. De aceea, clădirea
ar fi fost distrusă de turci în vara aceluiași an.
Reconstruit după acest episod dramatic, palatul a
trecut în posesia generalului Iorgu Ghica, iar, mai
târziu, în posesia Ecaterinei Lepădatu. Prin 1837,
aici a funcționat “Otelul Petersburg”, venit din Casele
Voinescu, care fuseseră cumpărate de Epitropia
Școalelor Moldovei pentru Internatul Academiei
Mihăilene, deschisă la 16 iunie 1834.
Despre această casă s-a spus că ar fi aparținut
marelui logofăt Alexandru Ghica, de unde și denumirea
de “Casa Ghica”, din Lista Monumentelor. În perioada
regimului comunist, clădirea a fost Sediul Partidului
Muncitoresc din România - Regionala Moldova. Prin
1947 era aici Consiliul Sindical Regional. După Revoluție,
în Casa Callimachi-Ghica, din Iași, a funcționat și
sediul Partidului Național Țărănesc Creștin și
Democrat.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Accident rutier grav, la Iași.
Șoferul vinovat a fugit de
la fața locului, după ce a
rănit 3 persoane! Era băut

Un accident rutier grav s-a
produs la Iași zilele trecute,
după ce un șofer băut s-a
urcat la volan. Astfel, un
bărbat de 43 de ani ar fi
condus un autoturism, pe
DN 28, în comuna Tomeşti
şi ar fi intrat în coliziune cu
alte două autoturisme, în
urma impactului rezultând
rănirea a trei persoane

Accident rutier grav, la Iași! În
weekend, în comuna ieșeană Tomești,
un șofer care s-a urcat băut la volan
a provocat un accident, iar mai apoi a
fugit de la fața locului. ”Poliţiştii din
cadrul Biroului Rutier Iaşi efectuează
cercetări în cadrul unui dosar penal
întocmit sub aspectul săvârşirii
infracţiunilor de vătămare corporală
din culpă, părăsirea locului accidentului
ori modificarea sau ştergerea urmelor

acestuia şi conducerea unui vehicul
sub influenţa alcoolului sau a altor
substanţe. Din investigaţiile efectuate
până în prezent, s-a constatat faptul
că la data de 16 ianuarie a.c., un bărbat
de 43 de ani ar fi condus un autoturism,
pe DN 28, în comuna Tomeşti şi ar fi
intrat în coliziune cu alte două autoturisme,
în urma impactului rezultând rănirea
a trei persoane. După producerea
accidentului, bărbatul de 43 de ani ar
fi părăsit locul accidentului, fără
încuviinţarea poliţiştilor. La scurt timp,
acesta a fost depistat de poliţişti, iar
în urma testării sale cu aparatul alcooltest
a rezultat o valoare de 0,83 mg/l alcool
pur în aerul expirat, fiindu-i prelevate
mostre biologice de sânge, pentru
stabilirea alcoolemiei. Cercetările sunt
continuate”, au precizat reprezentanții
IPJ Iași. Unul dintre autoturismele
implicate în accident este taxi. Cert
este că două victime au fost transportate
la spital, un tânăr de 31 de ani și un

bărbat de 68 de ani. Cel din urmă a avut
o lovitură puternică la cap, iar acum
se află internat la Spitalul ”Sf. Spiridon”.

Șoferul poate ajunge după
gratii pentru că a provocat
un accident rutier grav
Șoferul în vârstă de 43 de ani ar
putea ajunge după gratii pentru că sa urcat băut la volan și a provocat
accidentul rutier. Nu este singurul
șofer care a dat de probleme în weekend.
În seara de 16 ianuarie, poliţiştii din
cadrul Serviciului Rutier Iaşi au oprit
pentru control, pe DE 583, în localitatea
Leţcani, un autoturism condus de un
bărbat de 35 de ani. Întrucât emana
halenă alcoolică, şoferul a fost testat
cu aparatul alcooltest, rezultând o
valoare de 0,53 mg/l alcool pur în aerul
expirat. Bărbatul a fost condus la o
unitate medicală, unde i-au fost prelevate
mostre biologice de sânge, în vederea
stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost

întocmit dosar penal sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de conducerea
unui vehicul sub influenţa alcoolului
sau a altor substanţe, iar cercetările
sunt continuate. Recent, poliţiştii din
cadrul Serviciului Rutier Iaşi au depistat
un bărbat, care ar fi condus un auto
pe drumul public, fiind implicat întrun accident rutier soldat cu pagube
materiale. Astfel, acesta ar fi acroşat
un auto parcat. Bărbatul, de 56 de ani,
a fost testat cu aparatul alcooltest,
rezultatul fiind de 0,91 mg/l alcool pur
în aerul expirat. În cauză a fost întocmit
dosar penal sub aspectul săvârşirii
infracţiunii de conducerea unui vehicul
sub influenţa alcoolului sau a altor
substanţe. În baza probatoriului
administrat în cauză, bărbatul bănuit
de comiterea faptei a fost reţinut de
poliţişti pentru 24 de ore. Cercetările
sunt continuate și acum, după producerea
accidentului rutier grav.
Dragoș SAVIN
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SRI intră pe fir în cazul crimei
din Moara de Vânt? Iată
cum arată al doilea suspect!

Un angajat al Serviciului Român de
Informații (SRI) a dat declarații în
dosarul dublei crime petrecute recent
în Iași, potrivit unor surse apropiate
anchetei. Acesta ar fi depus mărturie
că a văzut un individ care urmărea
vila din Moara de Vânt. Cel de-al
doilea potențial suspect în ceea ce
privește dublul asasinat ar fi plecat
din zonă când a constatat că este
urmărit

Sami El Bourkadi. “Martorul mai susține că a văzut
un bărbat de 1,70 - 1,75 metri înălțime, îmbrăcat ca
pentru schi, cu gluga în cap, iar haina îi ajungea până
la genunchi”, au mai subliniat sursele amintite.
Aceleași surse mai spun că același bărbat ar fi
fost văzut de două ori în cursul zilei de 9 decembrie
2021, o dată la prânz, iar, a doua oară, după-amiază.
Din descrierea făcută de angajatul SRI reiese că a
fost vorba despre o altă persoană decât studentul
canadian de origine marocană.

“În cadrul dosarului au fost audiate zeci de
persoane. Printre acestea se regăsește și un angajat
al SRI. Acesta a susținut că, pe data de 9 decembrie
2021, pe aleea de acces către vila din Moara de Vânt
a văzut un bărbat îmbrăcat cu o haină de culoare
închisă, cu glugă prevăzută cu puf sau blană, pantaloni
maro sau kaki largi”, au precizat sursele amintite.

Vineri, 14 ianuarie 2022, judecătorii din cadrul
Tribunalului Iași au admis cererea de prelungire a
arestării în cazul lui Ahmed Sami El Bourkadi. “Instanța
admite propunerea de prelungire a măsurii arestării
preventive formulată de Parchetul de pe lângă
Tribunalul Iași. Prelungește măsura arestării preventive
a inculpatului Ahmed Sami El Bourkadi, cercetat
pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat,
pentru o perioadă de 30 de zile”, au precizat magistrații
ieșeni.
Pe de altă parte, avocata Raluca Andrei, cea care
îl reprezintă pe suspect, a susținut că a contestat
decizia. “Este adevărat, am contestat decizia de
prelungire a arestului preventiv în cazul clientului
meu”, a declarat Raluca Andrei.

SRI intră pe fir în cazul
crimei din Moara de Vânt?

Angajatul SRI care a dat declarații în fața
anchetatorilor ar mai fi susținut că individul care
se afla lângă vila din Moara de Vânt avea o constituție
robustă și trăsături care nu seamănă cu cele ale
studentului canadian de origine marocană Ahmed

Prelungirea arestării, contestată de
Ahmed Sami El Bourkadi

Rezultatele ADN din asasinat
nu au lămurit nimic
Zilele trecute, la Iași au ajuns rezultatele ADN
parțiale solicitate de anchetatori la București. Totuși,
acestea nu au lămurit foarte multe aspecte. “În una
dintre urme erau evidenţiate 4 profile ADN diferite.
Două erau ale victimelor, Ioana Vanesa Burlacu şi
iubitul ei, Youssef Jniyah. În cazul altor două dintre
aceste profile genetice nu s-a putut stabili cu
exactitate ale cui sunt. În aceeaşi pantofi sport au
fost descoperite şi urme de produs petrolier, acelaşi
combustibil cu care s-a încercat incendierea vilei
din Moara de Vânt”, au afirmat surse judiciare.
Amintim că, în decembrie 2021, polițiștii ieșeni
au fost anunțați de rude ale tânărului student marocan
Youssef Jniyah că el nu a revenit la Bruxelles. Oamenii
legii au făcut cercetări și au ajuns la vila închiriată
de marocan pe strada Moara de Vânt. Acolo, anchetatorii
au dat peste un tablou de groază: Youssef Jniyah şi
iubita lui, Ioana Vanesa Burlacu, erau morți în același
pat. Anchetatorii au ajuns la Ahmed Sami El Bourkadi,
studentul bănuit de comiterea dublei crime. Acum,
lucrurile pas să se fi complicat, deoarece un al doilea
suspect ar fi fost văzut în ziua fatidică. Declarația
ar fi fost făcută de un angajat SRI intrat pe fir ca
martor în cazul crimei din Moara de Vânt.
Ciprian NEDELCU
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Laura Ignătoaie și Flavia Hrițcu,
patroanale magazinelor Lavanda
Laurei și H.Bebe, au pus lacătul
pe ușa afacerii din centrul Iașului

Două femei de succes din
Iași, Laura Ignătoaie și
Flavia Hrițcu, au închis
magazinul din centrul
Iașului, care reunea mai
multe branduri locale.
Chiria și cheltuielile prea
mari, faptul că vânzările nu
le aduceau profiturile
estimate le-au determinat
pe tinere să închidă
magazinul și să-l deschidă
în altă parte

Antreprenoarele Laura Ignătoaie
și Flavia Hrițcu au decis să închidă
magazinul din centrul Iașului, deschis
în urmă cu un an și jumătate. În spațiul
amenajat de cele două tinere erau
comercializate produse naturale, locale,
pe bază de lavandă, haine pentru copii
și seturi de familie din bumbac, jucării
textile și din lemn. Decizia de a închide
magazinul și a-l redeschide într-un alt
loc a venit ca urmare a reducerii traficului

din magazin, a chiriei mari, de 1.500
de euro pe lună, și a faptului că nu
aveau profiturile așteptate.
“Din decembrie 2021 am închis
magazinul. Traficul s-a redus în luna
precedentă și cele mai multe comenzi
le primeam online. Vindeam, dar nu
suficient și nici nu am vrut să ne ducem
pe zero profit. Pe minus nu am fost la
magazin, însă tot trebuie să fie un
profit. Vrem să deschidem la Family
Market, în Bucium, când va fi gata
proiectul. Ne gândim să ne mutăm prin
martie-aprilie”, spune Laura Ignătoaie,
producător din Iași.

Magazinul din centrul
Iașului, deținut de cele două
femei de succes, a fost închis
Ideea de a avea un magazin în care
să fie comercializate mărfurile lor, dar
și ale altor producători locali a venit
ca efect al creșterii numărului clienților
în plină pandemie de COVID-19, aceștia
fiind orientați tot mai mult spre produsele
locale, dar și pentru că au transmis

mesaje prin care le-au solicitat să
deschidă un magazin din care să
achiziționeze produsele lor. Cele două
antreprenoare au inaugurat magazinul
în iulie 2020.
Vânzările producătorilor locali au
crescut în primul an de pandemie,
2020, însă, anul trecut, acestea s-au
redus puțin. “În anul precedent am
depășit foarte puțin cifra de afaceri
din 2020. S-au schimbat un pic opțiunile
consumatorilor, iar ceea ce vindem
noi nu sunt produse fără de care nu
poți trăi. S-au scumpit toate și, probabil,
clienții sunt atenți la bugetul familiei”,
mai spune Laura Ignătoaie. Cifra de
afaceri înregistrată de SC Lavanda
Laurei, în anul 2020, a fost de aproape
200.000 de lei.

“H. Bebe” și “Lavanda
Laurei”, afaceri de succes ale
producătorilor din Iași
Laura și Andrei Ignătoaie sunt doi
tineri din Iași care, cu numai 500 de
euro, au reușit să pună pe picioare o

afacere de succes cu produse naturale,
pe bază de lavandă - “Lavanda Laurei”
- și comercializează peste 30 de produse
care au la bază lavanda. Afacerea s-a
dezvoltat numai din fonduri proprii.
Flavia Hrițcu deține împreună cu soțul
său, Mihai Hrițcu, brandul “H. Bebe”,
din Lețcani. Au demarat afacerea de
la zero, în anul 2017, au accesat fonduri
de la stat prin programul Start-Up
Nation în valoare de 44.000 de euro,
au creat 5 locuri de muncă, iar, în
atelierul din Lețcani, produc haine
pentru copii, din bumbac.
În anul 2020, cifra de afaceri a ajuns
la 330.000 de lei, dublă față de 2019.
Chiar dacă afacerile celor două
antreprenoare s-au dezvoltat treptat
și au decis să vândă nu doar online, ci
și într-un magazin propriu, planurile
le-au fost date peste cap. Laura Ignătoaie
și Flavia Hrițcu, două femei de succes
din Iași, nu vor renunța la afacerea pe
care au construit-o pas cu pas.
Raluca COSTIN
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Patronul firmei Lucimar
construiește blocuri pe strada
Aurel Vlaicu! Zona, aglomerată
de proiecte imobiliare

Daniel Vătavu, patronul
firmei Lucimar, vrea să
construiască blocuri de
locuințe colective.
Deocamdată, afaceristul
așteaptă să dispară
instabilitatea din piața
imobiliară. Investitorul
analizează zona Aurel
Vlaicu, în care are o
suprafață de teren
Noi proiecte imobiliare sunt anunțate
în zona Aurel Vlaicu, din municipiul
Iași. Patronul firmei Lucimar SRL, Daniel
Vătavu, vrea să ridice un bloc de locuințe
colective pe strada menționată, la
numărul 80, în care funcționează sediul
societății. Suprafața de teren disponibilă
este de aproximativ 2.500 mp, cu tot
cu căile de acces. Recent, Daniel Vătavu
a primit de la Primăria Iași un certificat
de urbanism pentru construire de
locuințe colective, spații comerciale,
spații birouri, anexe aferente.

De precizat este că, în zonă, sunt
deja ridicate blocuri cu regim mare de
înălțime, cu 10 etaje. Suprafața de teren
îi permite afaceristului să construiască
două blocuri de locuințe colective, cu
locuri de parcare la subsol, dar cu
respectarea indicatorilor urbanistici
din zonă. Ulterior, proiectul va fi analizat
de Comisia Tehnică de Amenajare a
Teritoriului și Urbanism (CTATU), formată
din arhitecți și constituită la nivelul
Primăriei Iași.

Patronul firmei Lucimar
controlează mai multe
societăți
Reporterii BZI l-au contactat pe
Daniel Vătavu, care a explicat că nu
se grăbește să construiască. “Așteptăm
să vedem ce se întâmplă. O problemă
ar fi partea financiară. Deocamdată,
vreau să văd condițiile cerute prin
certificatul de urbanism. Așteptăm să
se calmeze piața. Deocamdată există
o instabilitate”, a spus patronul firmei

Lucimar. Conform datelor financiare
disponibile, Daniel Vătavu a inițiat
proiectul imobiliar prin intermediul
societății Lucimar SRL, care are ca
obiect de activitate “lucrări de construcții
a proiectelor utilitare pentru electricitate
și telecomunicații”.
În 2020, cifra de afaceri a firmei a
fost de 17,9 milioane de lei, aproape
3,6 milioane de euro, cu un profit de
1,1 milioane de lei, datorii de 2,8 milioane
de lei, cu un număr de 47 de angajați.
Afaceristul mai apare ca asociat în
firmele Lucimar Energy SRL, Ezăreni
Turism SRL, Moderna Rezidential SRL,
Aurora Instal SRL. Și afaceristul Viorel
Baltariu vrea să construiască în zona
Aurel Vlaicu.

În zona Aurel Vlaicu vor să
investească și alți
proprietari de terenuri
Zona Aurel Vlaicu se extinde spre
bulevardul Chimiei cu locuințe colective.
Recent, Primăria Iași a eliberat mai

multe certificate de urbanism care
arată intenția de dezvoltare a investitorilor
locali. Un astfel de certificat a obținut
și omul de afaceri Ion Ioniche, unic
asociat în societatea Teleconstruct
Company SRL. Pe bulevardul Chimiei,
nr. 93, pe o suprafață de 2.027 mp, ar
urma să se construiască două blocuri
de locuințe colective. Terenul se află
chiar în proximitatea zonei Aurel Vlaicu,
aflată în continuă extindere.
Interesul este ridicat pentru zona
amintită, mai ales că au început lucrările
de reabilitare a liniei de tramvai și a
carosabilului pe tronsonul Iași - Dancu.
Societatea lui Ion Ioniche are ca obiect
de activitate “lucrări de construcții a
proiectelor utilitare pentru electricitate
și telecomunicații”. Anul trecut, firma
a avut o cifră de afaceri de 5,8 milioane
lei, cu un număr de 35 de angajați. De
precizat este că patronul firmei Lucimar
a avut acces și la contractele puse la
dispoziție de instituțiile publice.

Ciprian BOARU
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Doi ieșeni au rupt gardul unui post de Poliție!
Unul dintre suspecți, obligat să meargă la școală

Judecătorii i-au pedepsit recent pe
doi ieșeni care au rupt gardul unui
post de Poliție din județ. Astfel,
magistrații i-au condamnat pe cei doi,
Ștefan Alexandru J. și Vasile C. Unul
dintre cei doi a fost trimis la școală de
către judecători

Doi ieșeni au rupt gardul unui post de Poliție! Ei
au fost prinși cu ajutorul camerelor de luat vederi.
Acum, însă, a venit “nota de plată” pentru aceștia.
Astfel, magistrații din cadrul Judecătoriei Iași l-au
condamnat pe Ștefan Alexandru J. la 6 luni de
închisoare, cu amânare, pentru distrugere. “Instanța
îi impune inculpatului să urmeze un curs de pregătire
şcolară ori de calificare profesională”, au spus
judecătorii.
În același dosar, Vasile C. (16 ani) a primit drept
pedeapsă măsura educativă a stagiului de formare
civică pe 3 luni, pentru distrugere. “Instanța ia act

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
Subscrisa”EuroBusiness LRJ”S.P.R.L.,cu sediul
în Mun.Iaşi,Str.Zorilor,nr.11,Jud.Iaşi,în calitate de
lichidator judiciar al debitoarei”ARCA”S.R.L.,desemnat
prin Sentința Civilă nr.748/12.05.2017,pronunțată
de Tribunalul Iaşi,secţia a-II-a Civilă-Faliment,în
dosarul nr.3199/99/2016(nr.format vechi 227/2016),în
conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014,privind
procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență,coroborat cu prevederile Codului de
Procedură Civilă,în măsura compatibilităţii,organizează
în data de 25.01.2022,ora 14: 00,licitaţie publică
competitivă,cu strigare,pentru valorificarea
următotoarelor bunuri mobile:
DENUMIRE ACTIV; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI
(EUR,fără TVA)
Autoturism M1 Toyota
2.500,00
T25/ZT/T250(E) Avensis negru
Autoutilitară N1 FANCY
289,00
EXPAC Transit alb
Prețurile nu includ TVA.
În cazul în care la licitaţia din data de 25.01.2022,nu
se va reuși valorificarea bunurilor mobile aparţinând
debitoarei, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi
condiţii în data de 31.01.2022,respectiv 07.02.2022,ora
14: 00,la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele
care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile
ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia sub
sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt
până la data de 02.08.2020, 09.08.2020, 16.08.2020,
06.09.2020, respectiv 13.09.2020, ora 12: 00, la
sediul lichidatorului judiciar.În conformitate cu
prevederile art. 91, aln. (1), din Legea nr. 85/2014,
bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau
lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite
libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii

că persoana vătămată Inspectoratul de Poliție
Județean Iaşi nu s-a constituit parte civilă”, au
încheiat judecătorii. În edițiile anterioare, reporterii
BZI au prezentat un caz similar.

Doi ieșeni au rupt gardul
unui post de Poliție!
Sentința emisă recent de Judecătoria Iași nu
este definitivă, putând fi contestată. Procesul celor
doi, Ștefan Alexandru J. și Vasile C., a început pe 13
octombrie 2020. Procurorii i-au trimis în judecată
pentru distrugere. Asta, după ce ieșenii au rupt
gardul unui post de Poliție, conform anchetatorilor.
“În noaptea de 21/22 august 2020, în jurul orei
2:00, inculpații au distrus latura dinspre drumul
public a gardului împrejmuitor al Postului de Poliție
Comunal Dagâța. Asta, prin ruperea și smulgerea
mai multor scânduri din lemn.
Persoana vătămată IPJ Iași nu s-a constituit
parte civilă, deoarece prejudiciul a fost acoperit
reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice
fel, ori măsuri asiguratorii. Modalitatea de valorificare
a bunurilor mobile este licitaţie publică, cu strigare,
competitivă, conform hotărârilor Regulamentului
de vânzare aprobat în cadrul Adunării Creditorilor
din data de 10.01.2022. Pasul de licitaţie stabilit
este de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, conform
hotărârilor Regulamentului de vânzare aprobat în
cadrul Adunării Creditorilor din data de 10.01.2022.
Înscrierea la licitaţie se face cel târziu cu o zi
lucrătoare,ora: 16: 00, înainte de data fixată pentru
începerea licitaţiei prin depunerea tuturor documentelor
prevăzute în Regulamentul de organizare al licitaţiei.
Garanţia de participare la licitaţie este în valoare
de 10% din preţul de pornire a licitatiei, sumă ce
va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei nr.:
RO31BUCU1032235340664RON, deschis la Alpha
Bank, suc. Iași. Garanţia de participare va fi depusă
în lei la cursul BNR din data plăţii. În cazul câştigării
licitaţiei garanţia se constituie avans, iar în caz
contrar se va restitui licitantului. Dovada consemnării
va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul
stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică.Vizitarea
şi prezentarea activelor se poate face doar în
conformitate cu prevederile legale în vigoare,cu
acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care
acestea se află. Lichidatorul judiciar va permite
accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de
sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al
acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită
de o programare în acest sens. Reprezentanţii
lichidatorului vor furniza toate informaţiile suplimentare
disponibile către cei care au achiziţionat caietul
de sarcini. Vizualizarea activelor mobile reprezintă
o condiție obligatorie pentru participarea la licitații.
Detaliile privind documentaţia necesară în vederea
participării la licitaţia publică şi modul de organizare

integral, dar solicită tragerea la răspundere penală
a celor doi inculpați”, au afirmat procurorii ieșeni.
În edițiile anterioare, BZI a prezentat cazul unor fete
care au distrus un tramvai PESA, ele fiind căutate
de polițiști.

Un tânăr a recunoscut
comiterea faptelor
Anchetatorii spun că cei doi stau în localitatea
Dagâța, din județul Iași. În seara zilei de 21 august
2020, aceștia s-au întâlnit în parcul din fața Postului
de Poliție Dagâța, iar, ulterior, au mers la barul din
centrul localității, aflat în zona târgului organizat
săptămânal. La un moment dat, cei doi au plecat
spre casele lor.
“Pe drum, un inculpat l-a auzit pe celălalt, afirmând
în mai multe rânduri, că vrea să găsească un gard
din scândură pentru a-l rupe, fără vreun motiv...”,
au mai spus procurorii.
Ciprian NEDELCU

a licitaţiei, precum şi descrierea bunurilor mobile
supuse procedurii de valorificare sunt expuse în
Caietul de Sarcini care include Regulamentul de
vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate
fi achiziţionat on–line de la lichidatorul judiciar.
Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării
caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie
privind participarea la licitaţie. Preţul caietului de
sarcini este de 595,00 lei, TVA inclus,plătibili în
contul
lichidatorului
judiciar,nr.:
RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha
Bank Iaşi. Informaţii suplimentare se pot obţine
de pe: www.lrj.ro, la tel.: 0729.292.746,mail:
vanzari@lrj.ro, manuel.stoica@lrj.ro,office.is@lrj.ro.

Marți, 18 ianuarie

SOCIAL

14

Zeci de copii infectați cu Covid-19, internați la Spitalul
”Sf. Maria”! Niciunul dintre minori nu este vaccinat

Ieri, la Spitalul “Sf. Maria” din Iași, peste 20 de
copii infectați cu Covid-19 au avut nevoie de îngrijiri
medicale! Dintre aceștia doar unul se afla la Anestezie
și Terapie Intensivă. Medicii ieșeni au observat o
creștere a numărului de cazuri noi de infectare în
rândul minorilor, comparativ cu aceeași perioadă
a săptămânii trecute, când erau internați doar 8
pacienți. ”În zona roșie non-Covid-19 avem 23 de
pacienți, iar în zona ATI avem un pacient. Este un
val de patologie moderată, pozitiv Covid-19, înregistrată
la pacienți. Mai mult de 50 la sută dintre pacienți
sunt copii sub vârsta de 3 ani. Din cei 23 de pacienți
pe zona roșie, urmează probabil să fie externați 7.
O medie de spitalizare este de 3-4 zile. Se observă
o creștere a numărului de pacienți, comparativ cu
săptămâna trecută, dar având în vedere că există
o medie de spitalizare mică, atunci o să avem un
rulaj mare pe zona roșie non-ATI. Pentru cazurile
covid avem 26 de paturi, acum sunt ocupate 24,
dacă o să fie nevoie, extindem zona roșie”, a declarat
Alina Belu, managerul Spitalului Clinic de Urgențe
pentru Copii ”Sf. Maria”, Iași.

Începe vaccinarea împotriva Covid-19 a
copiilor cu vârste între 5 și 11 ani
Copiii cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani vor putea
fi vaccinați împotriva Covid-19 începând de miercuri,
26 ianuarie 2022! De la debutul campaniei de imunizare
împotriva Covid-19 a minorilor și până ieri, la Iași, a
fost înregistrată o rată foarte mică a numărului de
doze administrate. Părinții refuză în continuare săși vaccineze copiii. Vaccinul administrat se numește
Comirnaty, produs de compania Pfizer / BioNTech,
iar schema de vaccinare prevăzută pentru această
categorie de vârstă este de 10 micrograme / doză
(10 µg), la interval de 21 de zile. Administrarea fiecărei
doze se efectuează intramuscular, similar celorlalte
grupe de vârstă eligibile. Vaccinarea se poate realiza
și fără programare, prin prezentare directă în
cabinetele centrelor de vaccinare dedicate copiilor
sau în cabinetele medicilor de familie care au solicitat
doze pediatrice, pe tot parcursul programului de
lucru. Amintim că imunizarea minorilor cu vârste
între 12 și 16 ani a început în luna iunie 2021. Medicii

au susținut imunizarea în masă a minorilor, deoarece
aceștia pot fi o sursă importantă de transmitere a
noului coronavirus.

Cei peste 20 de copii infectați cu Covid19 pot dezvolta boli post infecție
Specialiștii de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași
trag un semnal de alarmă pentru părinți. Un nou
sindrom greu de diagnosticat apare la copiii cu
vârsta medie de 8 ani care au trecut prin infectați
cu COVID-19. Și cei peste 20 de infectați cu Covid19 care sunt acum spitalizați sunt predispuși la
apariția patologiei post Covid-19. Sindromul inflamator
multisistemic post-COVID-19 apare între 4 și 6
săptămâni după infectare. Copiii pot prezenta multiple
simptome asemănătoare altor boli, cum ar fi febra
mare și frisoanele. Părinții sunt rugați să vină de
urgență cu cei mici la spital. Noul sindrom este greu
de diagnosticat chiar și de cei mai pricepuți medici.
Un criteriu de identificare este numărul crescut al
anticorpilor pozitivi după infectare.
Andreea PĂDURESCU

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- PsihologPsihoterapeut

* PSIHIATRIE- dr. Lungu Simion
Contract cu CAS
Se acorda consulatii si la domiciliu.
CABINET INDIVIDUAL
DE LIBERA PRACTICA „PSIHOLOGIE CLINICA” CAUIA FLORENTINA
COPII- ADULTI - SERVICII PSIHOLOGICE
POST CRIZA COVID SUPPORT DE
REINTEGRARE SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569
SPECIALIȘTI ÎN ECONOMIE, cu titluri
academice în țară și străinătate precum și
atestări profesionale în domeniul financiarcontabil, prestăm următoarele servicii: *
Analiza economico-financiară, studii de
fezabilitare planuri de afaceri; * Expertize
contabile judiciare și extrajudiciare; * Evaluări
patrimoniale și bunuri mobile; * Misiuni de
administrare și arbitraje - lichidări societăți; *
Auditare societăți, fonduri europene; *
Consultanță economico-financiară, drept
comercial parte economică; * Transformare,
fuziune, dizolvare voluntară societăți; *
Comunicare și relații publice, resurse umane; *
Management, contabilitate și informatică de
gestiune. Relații la tel/fax: 0232.218842,
0723.364346.

Expert contabil cu bogată experiența
în domeniul contabilității și salarizării țin
și verific evidența contabilă la SC, ONG,
PFA.
Ofer consultanță în probleme economice
și reprezentare cu ocazia oricăror controale.
Prețuri rezonabile.
www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019

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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PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L. cu sediul
în Iaşi,Str. Zorilor,nr.11,Jud.Iaşi,în calitate de lichidator
judiciar al debitoarei: 5D CONCEPT S.A.,desemnat
prin Sentinţa Comercială nr. 699/S din data de
09.12.2009,pronunţată de Tribunalul Iași,secţia
COMERCIAL-FALIMENT,în dosarul nr.8173/99/2007(nr.
format vechi: 210/2007),în conformitate cu prevederile
Legii nr. 85/2006,privind procedura insolvenţei,cu
modificările şi completările ulterioare,coroborat
cu prevederile Codului Procedură Civilă,în măsura
compatibilităţii,aducem la cunoştinţa generală că
în ziua de 25.01.2022,ora 13: 00,organizează licitaţie
publică competitivă,cu strigare,pentru valorificarea
următorului activ mobil:
Denumire mijloc auto; Preț de pornire a licitației
(EUR,fără TVA)
AUTOUTILITARĂ FURGON RENAULT FCO7BF KANGOO
528,00
În cazul în care la licitaţia din 25.01.2022,nu se
va reuşi valorificarea activului mobil,se vor organiza
noi licitaţii,în aceleaşi condiţii pe
31.01.2022,07.02.2022,14.02.2022,respectiv
21.02.2022,ora 13: 00,la sediul lichidatorului
judiciar.Persoanele care pretind vreun drept asupra
activului ce urmează a fi scos la vânzare,au obligaţia,sub

PUBLICITATE
sancţiunea decăderii,să facă dovada acestui fapt
până cel târziu la data de 24.01.2022, 30.01.2022,
06.02.2022, 13.02.2022,respectiv 20.02.2022,ora
12: 00,la sediul lichidatorului judiciar.În conformitate
cu prevederile art.53,din Legea nr.85/2006,bunurile
înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator,în
exerciţiul atribuţiilor sale,sunt dobândite libere de
orice sarcini,precum ipoteci,garanţii reale mobiliare
sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri
asiguratorii. Modalitatea de valorificare a activului
este licitaţie publică, competitivă,cu strigare,în
conformitate cu hotărârile adoptate de Adunarea
Creditorilor în şedinţa din data de 25.02.2021.Pasul
de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de pornire
al licitaţiei,în conformitate cu hotărârile adoptate
de Adunarea Creditorilor în şedinţa din data de
25.02.2021.Înscrierea la licitaţie se face cel târziu
cu o zi lucrătoare,înainte de data fixată pentru
începerea licitaţiei prin depunerea on-line a tuturor
documentelor prevăzute în Regulamentul de
organizare al licitaţiei.Garanţia de participare la
licitaţie este în valoare de 10% din preţul de pornire
a licitației, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare
al debitoarei nr.: RO81BUCU1032235342688RON,deschis
la Alpha Bank,suc.Iași.În cazul câştigării licitaţiei
garanţia se constituie avans,iar în caz contrar se
va restitui licitantului.Dovada consemnării va fi

Publicaţie de vânzare
LD Expert Grup IPURL, lichidator judiciar al SC Agromec Belcesti SA cu
sediul în Mun. Iaşi, str. Rediu Tatar, nr.8, bl. 482, sc. B, et. 7, ap. 30, jud. Iaşi,
în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, vinde prin licitaţie publicã, in bloc, următoarele active imobile:
Teren intravilan (S = 5.392,467 mp), situat în sat Focuri, Com. Focuri,
jud. Iaşi.
Imobil situat în Loc. Munteni, Com. Belceşti, jud. Iaşi compus din :
- teren intravilan (S = 6.700,32 mp), pe care se aflã Atelier reparaţii (anul
1978, Ss = 243,029 mp), clãdire 3 (anul 1978, Sd = 8.588 mp), Clãdire 4 - Copertinã pentru tractoare, (Sd = 248,587 mp).
Imobil situat în Loc. Fântânele, Com. Fântânele, jud. Iaşi, compus din:
teren intravilan (S = 9.265,940 mp), pe care se aflã C1-WC (7,20 mp), C3Copertinã pentru tractoare (Sd = 63,650 mp), C7 - Magazie (Sd = 4,662 mp),
C8 - Fântânã (Sd = 16,00 mp), C9 - Atelier reparaţii (Sd = 171,450 mp). Clădirile
se află într-o stare avansată de degradare.
Prețul de pornire al licitației este 176.806 lei.
Imobilele menţionate mai sus nu sunt întabulate.
Licitaţiile vor avea loc în data de 25.01.2022, 28.01.2022, 01.02.2022,
04.02.2022 ȘI 08.02.2022, orele 11.00, la biroul lichidatorului judiciar din
Iaşi, str. Cronicar Mustea, nr. 17, parter, ap. 12, jud. Iaşi, putând participa orice
persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă ce va conţine:
- cerere de participare la licitaţie;

ataşată ofertei de cumpărare,până la termenul
stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică.Vizitarea
şi prezentarea activului se poate face în conformitate
cu prevederile legale în vigoare,cu acceptul
lichidatorului judiciar.Lichidatorul judiciar va permite
accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de
sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al
acestora şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită
de o programare în acest sens.Reprezentanţii
lichidatorului vor furniza toate informaţiile suplimentare
disponibile către cei care au achiziţionat caietul
de sarcini. Detaliile privind documentaţia necesară
în vederea participării la licitaţia publică şi modul
de organizare a licitaţiei,precum şi descrierea
activului mobil supus procedurii de valorificare
sunt expuse în Caietul de Sarcini care include
Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei
şi care poate fi achiziţionat on–line de la lichidatorul
judiciar.Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării
caietului de sarcini,aceasta fiind condiţie obligatorie
privind participarea la licitaţie.Preţul caietului de
sarcini este de 595,00 lei, TVA inclus,plătibili în
contul
lichidatorului
judiciar,nr.:
RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha
Bank Iaşi. Informaţii suplimentare se pot obţine
de pe www.lrj.ro, raluca.tarcan@lrj.ro, office.is@lrj.ro,
telefon: 0733.683.702, 0733.683.705, mail: vanzari@lrj.ro.

- dovada achitării taxei de participare = 5% din pretul de pornire al licitatiei;
- dovada achitării caietului de sarcini în valoare de 1.000 lei;
- dovada achitării cauţiunii de 30% din preţul de pornire al licitaţiei;
- documentele care atestă identitatea şi calitatea participantului la
licitaţie, după cum urmează: actele de identificare ale persoanei
juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu
menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila.
Cauţiunea se va achita în contul nr. RO69 BRDE 380S V462 5730 3800,
deschis pe numele debitoarei SC Agromec Belcesti SA la BRD Huşi.
Inscrierile se fac la biroul lichidatorului judiciar, indicat mai sus, pană
cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data și ora desfãşurãrii licitaţiei.
Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele
avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului la termenul stabilit, 30 zile de la data licitaţiei, duce la pierderea sumelor avansate pentru
achiziţionarea bunurilor, care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina
cumpărătorului.
Oricine pretinde vreun drept asupra imobilelor scoase la vânzare se va
adresa lichidatorului judiciar cu trei zile înainte de data desfãşurãrii licitaţiei,
împreună cu documentele justificative.
Informaţii suplimentare la lichidatorul judiciar, telefon 0232/235.508.
Lichidator judiciar
LD Expert Grup IPURL

PUBLICITATE

ANGAJEAZĂ Asistent Manager
Candidatul ideal:
• Absolvent cu studii superioare (licenta/masterat),
preferabil în domeniul juridic
• Cunoștințe bune operare PC: MS Office, WORD,
EXCEL
• Limba engleză scris/vorbit minim nivel mediu
• Capacitate de organizare a timpului, sarcinilor
și locului de muncă
• Capacitatea de a se concentra pe realizarea mai
multor sarcini în același timp
• Capacitate de a respecta termene limită
• Preluarea inițiativei
• Atenție la detalii
• Plăcere și abilitate de a învăța lucruri noi
• Responsabilitate, ordine, corectitudine și seriozitate
Descrierea jobului:
• Îndeplinirea activităților zilnice de secretariat
• Preluarea și direcționarea apelurilor telefonice
• Primirea vizitatorilor și anunțarea persoanelor
de contact din societate
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• Asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor, în
conformitate cu cerințele zilnice
• Preluarea, înregistrarea, distribuirea la
compartimentele corespunzătoare, îndosariere
și arhivarea corespondenței și a mesajelor primite
din partea partenerilor, clienților și a celorlalți
angajați
• Redactarea corespondenței de afaceri necesară
desfășurării activității zilnice
• Asigurarea transmiterii documentelor prin poștă,
fax, e-mail
• Actualizarea bazei de date documente
• Rezervări hotel parteneri externi, etc.
• Elaborarea și redactarea documentelor și situațiilor
cerute de management
• Asigurarea suportului administrativ pentru toate
departamentele firmei

ANGAJEAZĂ
CONTABIL cu/fără experiență:
Candidatul ideal:
Absolvent al unei instituții de învățământ superior
de profil
Cunoștințe PC de bază: Outlook, Microsoft Office
(Word, Excel)
Seriozitate, disciplină, lucru în echipă.
Persoană dinamică, atentă, organizată și responsabilă,
dornică de a învăța
Experiența nu este necesară, se asigură instruire
la locul de muncă
Descrierea jobului:
Inregistrare documente în programul de contabilitate
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Diverse verificări și raportări
Beneficii:
Mediu de lucru stabil; Echipă tânără și dinamică;
Pachet salarial motivant

ANGAJEAZĂ
Pentru lucru în ŢARĂ și STRĂINĂTATE
INGINERI cu/fără experiență:
CONSTRUCŢII CIVILE INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE
INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI
INFORMATICĂ APLICATĂ
MUNCITORI CALIFICAȚI:
INSTALATORI, ELECTRICIENI, SUDORI, LACĂTUŞI,
ZIDARI, FINISORI, DULGHERI, TÂMPLARI, FIERARI
BETONIȘTI
MUNCITORI NECALIFICAȚI cu/fără experiență
(8/10 clase; cu/fără diplomă de bacalaureat) cu
posibilitatea calificării în meseriile specifice domeniului
construcții și instalații.
CV-urile pot fi transmise prin e-mail la adresa:
office@das.ro sau se pot depune la sediul
societatii
din Iasi, str.Aurel Vlaicu, nr.87
Relații la telefon: 0232 262800
Mobil: 0744 275 627; 0745 125 161
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VÂNZĂRI DIVERSE

PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama, cupru,
hârtie și altele în localitatea Iași,
județul Iași. Telefon mobil: 0752.
472. 546; 0722. 446. 981.
Vând la prețuri mici arbori și
arbuști ornamentali aclimatizați:
TUIA, MAGNOLII, MESTECENI,
PINI, IENUPERI, CATALPA, TEI,
STEJAR, arbuști de gard viu etc.
Plantele sunt crescute în câmp
deschis. Telefon: 0762. 061.
555.

8000 mp sau parcelat 500/700 mp
cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vodă, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic. 0757.
101371 sau 0232. 230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
înălțime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762. 061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancilă, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuințe
colective / birouri, PUG - L3M,
înălțime - nelimitat, lângă
viitorul magazin Lidl. 0758.
250396.

MIERE DE ALBINE (Polifloră)
Naturală 100% (ECO). Preț: 20
RON/Kg. Relații 0765. 394295 sau
0754. 607385. În Iași transportul
se asigură gratuit indiferent de
cantitate. Se emite și factură.

VÂNZĂRI IMOBILIARE

Vând apartament în zona Podul
Ros, 3 camere, 60 mp. Preț 60000.
Relații la telefon: 0772026329.

Vând garsonieră în zona Alexandru
Cel Bun, etaj 4 din 5. Preț 25000
euro, ușor negociabil. Relații la
telefon: 0742663997,
0771661039.

Proprietar direct, vând parcelă
teren în Valea Adânca-35 euro/mp
(Str. Veseliei). Tel. 0744. 581068.

Proprietar direct, vând parcelă
teren în Valea Adânca-35 euro/mp
(Str. Veseliei). Tel. 0744581068.

BREAZU-Vând 2 parcele, cu toate
utilitățile, de 521mp respectiv
835mp. Tel: 0765. 855565.

Proprietar vând apartament cu 1
cameră în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.

Proprietar vând apartament cu 2
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.

Proprietar vând apartament cu 3
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
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vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1300 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.
De vânzare 2000 mp in sat
Pietrăria, comuna Bârnova, cu
toate utilitățile (curent, apă, gaz,
canalizare), amplasat in centrul
satului. Detalii la tel. 0747. 982.
597.
Vând apartament 2 SD, etaj
intermediar, Podu Roș. Tel. 0745.
034543.
Apartament cu 2 camere de lux,
stil rustic-austriac, et. 2,
suprafata: 56 mp, locatie: Aleea
Tudor Neculai, pret: 55. 000
euro, negociabil. Detalii la:
0751. 589. 488.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancilă 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuințe colective
/ birouri, PUG - L3M, înălțime nelimitat, lângă viitorul magazin
Lidl. 0758. 250396.
Apartament cu 1 CAMERĂ
complex rezidențial 2015.
Apartament bloc nou, construcție
2015, structură pe cadre de beton,
decomandat, compartimentat
pentru a eficientiza cât mai bine
suprafață utilă de 37 mp.
Complexul este amplasat într-o
zona liniștită, beneficiază de un
cadru intim și de o priveliște
deosebită. Preț promoțional:
37900 euro. Pentru mai multe
detalii: 0746. 785621.
Spațiu comercial de vânzare cu
comision 0%, Tătărași str. Ciric 3642. 65mp cu toate utilitățile, cu
vitrină mare (15ml) pretabil pentru
diferite activități. FD21027 Tel:
0746. 222244.
De vânzare spațiu de birou
amenajat, compartimentat în 2
încăperi, 2 aparate de aer
condiționat, contorizare separată
curent electric 50000Euro. FD769
Tel: 0746. 222244.
Apartament nou, 2 camere, 53 mp.
Construcție 2016, structură pe
cadre, Fidelia Residence este
situat în zona Tătărași (alimentara
Flux). Dotări: gresie, faianță,
parchet, centrală termică de
apartament, obiecte sanitare în
baie, uși de lemn interior, ușă
metalică la intrare. FD20415.
Detalii la: 0746. 222244.
Vând teren 1200 mp intravilan sat
Rediu Aldei, com. Aroneanu,
intabulat, utilități, zona păduri
lacuri la 8 km de Iași, 5E/ mp.
Relații la: 0734. 162016.
CARTIER VIȘOIANU APARTAMENTE DE LUX.
Ansamblul Rezidențial Vișoianu apartamente cu 1, 2 sau 3 camere
decomandate; suprafețe cuprinse
între 30-80 mp; baia și bucătăria

complet utilată. Facilități:
racordare la utilități, dotări
interioare de lux: uși, gresie,
faianță, centrală termică, internet,
tv, telefon, locuri de parcare
incluse în preț. Detalii la: 0743.
700400.
Vând casă în comuna Ruginoasa,
str. Ștefan cel Tânăr, nr. 5, aproape
de centru, din bolțari - 96 mp, an
construcție 1994, finalizată la
cheie. Anexe - 3 camere în
suprafață de 106 mp, beci, 2
compartimente, fântână, livadă
pruni, vita de vie+teren în total
1760 mp. Relații la telefon: 0741.
485024.
VÅND CASĂ P+1, integral
cărămidă pe 800 mp, intabulată,
certificat energetic, liberă de
sarcini. Locuința are 196 mp
locuibili. Este situată în satul PĂUN
- la 150 m de strada principală. Pe
timp de iarnă accesul este facil.
Relații la tel. 0762. 780991.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, confort 1 mărit, 60
mp, bloc beton din anul 1986, etaj
1/4, 2 vederi, 2 balcoane, centrală,
tevi de cupru, tâmplărie REHAU - 3
straturi, garaj și boxă, Dancu, str.
Dascălilor, nr. 10. Preț: 36. 000
euro, negociabil. Telefoane: 0332.
108872 și 0755. 848685.
Persoană fizică vând garsonieră
24 mp - NICOLINA I, etaj IV din V
bloc izolat termic, cameră video,
interfon, gresie, faianță, parchet,
geam termopan, ușă metalică. Preț
negociabil. Tel. 0767. 983165.
Magnolia Residence îți oferă
prețuri promoționale pentru
apartamentele cu 2 camere,
finisate 100%, cu rate la
dezvoltator. Acum apartament cu 2
camere de 52 mp la doar 43. 000
euro. Profită de ofertă! Relații la
telefon: 0755. 122000.

Concesionez pe 10 ani,
apartament cu 2 camere,
decomandat în zona Complexului
Comercial Ciurchi-Iași. Facilități:
centrală, frigider, aragaz, mașină
de spălat, TV în fiecare cameră,
mobilă nouă și recondiționată, uși
noi moderne, parter. Actele prin
notariat. Telefon: 0729921577.
Ofer spre închiriere spații pentru
birouri și depozit situate în Iași,
str. C. A. Rosetti, nr. 12-14 și str.
A. Panu. Relații la telefon 0758.
046. 130 și 0740. 993. 747.
Închiriez cameră în apartament de
3 camere, liberă de la data de 15
aprilie 2018, 120 euro pe luna
utilități incluse. 0743. 953. 040.
Ofer spre închiriere apartament
cu două camere, complet
mobilat și utilat, Centru, strada
Lăpușneanu. Chiria: 300 euro pe
lună+garanție. Tel 0743. 134.
260.
Persoană juridică, caut spre
închiriere spațiu comercial cu
suprafața între 60-100 mp la
stradă, pentru destinație
FARMACIE. Telefon: 0730.
108211 sau 0736. 302354.
Închiriez o cameră într-un
apartament de 3 camere, zona
Dacia. Preț: 100 euro+garanție
cu toate utilitățile incluse.
Detalii la telefon: 0743. 953.
040.
Oferim spre inchiriere două
apartamente noi, zona Bucium,
pentru locuință sau birouri, parțial
mobilate, parter, aprox. 85 mp
fiecare, cu gradină în față, zonă
rezidențială. Tel. 0745. 096992.
ÎNCHIRIEZ BULDOEXCAVATOARE,
EXCAVATOARE 18T, BASCULĂ
8X4. RELAȚII LA: 0743. 408711.

Proprietar vând apartament cu 1
cameră în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.

Societate comercială oferă spre
închiriere spațiu pentru activități
de birouri/servicii/producție în
suprafața de 208 mp situat în
Iași, str. Clopotari, nr. 11, bloc
628, parter. Relații la adresa email: gastrostaris@yahoo. com.

Proprietar vând apartament cu 2
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.

Închiriere terenuri, hale, birouri Dedeman Socola, Piața Dacia,
DN28, Gelsor, Comat, Toyota 0758.
250406.

Proprietar vând apartament cu 3
camere în complex rezidențial nou
- construcție 2014, zona Sf. Lazăr,
vizavi de Palas. Dotări: gresie,
faianță, parchet, CT proprie.
Prețuri de la 1200 Euro/mp. Tel:
0785. 219334.

ÎNCHIRIERI
Închiriez cameră decomandată cu
acces la bucătărie, frigider, mașină
de spălat, baie, centrală termică,
aragaz, cameră cu TV, mobilat,
pentru doua fete cu 100 de euro pe
lună. Spațiul se află lângă complex
comercial. Tel. 0747245733.

APARTAMENT, lângă Universitate,
2 camere semidecomandate,
mobilate, cu toate utilitățile. 0721.
239594.
OFER spațiu de închiriat pentru
coafeză, cosmeticiană,
manichiuristă și maseuză în
cartier Dacia. Chirie foarte
avantajoasă! Relații la telefon
0743. 544551.

SERVICII
King carpet & floor cheaning! Cele
mai bune servicii de curățenie
rezidențială. Servicii rapide de
curățenie la cele mai mici preturi.
Spălare mochete covoare gresie
faianță parchet preț: 2-4 lei/m2.
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Spălare canapele fotolii: 20-135
lei, saltele: 40-160 lei. Servicii la
nivel Profesional cu tehnologie de
ultimă generație - Mașină Injecție
Extracție. Servicii de curățat și
întreținere interioară case vile cu
suprafețe mari. Spălare tapițerii și
mochete auto la domiciliu
clienților preț: 75-200 lei.
Programări, vizualizare și
abonamente la telefon: 0745. 973.
088.

Apartamente 1-2-3 camere, în
regim hotelier, zonă centrală. De la
80 RON. Relații la telefon 0742.
246. 880.

SERVICII CONSTRUCȚII

SC angajează pompieri cu atestat.
Telefon 0745. 867. 002.

Executăm amenajări interioare exterioare, gresie, faianță, rigips,
zugrăvit, placări cu piatră alei, etc.
Relații la tel. 0784. 027262.

Companie specializată,
angajează operatori de
curățenie pentru sedii bancare
în Iași. Salariu atractiv, contract
pe perioadă nedeterminată.
Detalii la numărul de telefon:
0751. 113. 011.

Meseriași disciplinați executăm
case laroșu, la cheie, faianță,
gresie, zugrăveli, pavele, parchet,
rigips, garduri, lucrări din piatră și
granit, beciuri cu boltă din piatră.
Deținem piatră. Relații la 0745.
535871 și 0760. 199630.

SERVICII INSTALAȚII
SERVICII - TRANSPORT

Transport marfă: mobilă, mutări
(manipulanți), electrocasnice, etc.
Preț negociabil, avantajos.
Amabilitate și seriozitate. Tel:
0753. 634. 902.

Transport marfă Intern și
Internațional cu Mercedes Sprinter
de 3. 5To(21mc), VW LT 46 de
5To(24 mc), Fiat Ducato de 2.
0To(12mc), Mercedes Atego de 7.
5 To (40 mc) pe orice tip de marfă
inclusiv refrigerate cât și
congelate. Mutări Apartamente,
Garsoniere, sedii de Firmă, Bagaje.
Asigurăm MANIPULANȚI la
cererea clientului. Asigurăm și
depozitare permanentă cât și
temporară. Toate prețurile sunt
negociabile începând de la 0. 9 lei
pe km. Cursa locală începând de la
50 lei. Relații la telefon: 0752.
372108 sau 0728. 341285.

Efectuăm: - transport marfă servicii MUTĂRI - garsonieră apartamente 1 - 2 - 3 - 4 - etc..
camere - case, vile, birouri, relocări
de sedii etc. ÎN ROMÅNIA ȘI ÎN
STRĂINĂTATE cu sau fără
manipulanți; demontat și remontat
mobilier, împachetări, înfolierea
mobilei și alte servicii la cerere.
Transport cu dube supraînălțate și
camioane Mercedes, Sprinter,
ATEGO, IVECO, FORD (CAROSATE
sau cu PRELATĂ) cu sau fără lift
de 1 t, 2 t, 3 t, 4 t, 5 t. Prețuri
negociabile - CALCUL COST
INFORMATIV GRATIS. Eliberăm
documente la cerere. OFER
SERIOZITATE!!! ASIGUR
MANIPULANTI!! Relații la: 0744.
972. 137.

SERVICII JURIDICE CONTABILITATE

EXPERT CONTABIL cu bogată
experiență în domeniul
contabilității și salarizării țin și
verific evidența contabilă la SC,
ONG, PFA. Ofer consultanță în
probleme economice și
reprezentare cu ocazia oricăror
controale. Prețuri rezonabile. www.
contaexpertis.ro, email:
expertcontabil. iasi@yahoo. com,
tel. 0766. 490019.

EXPERT soluționează dosare cu
împrumuturi în franci elvețieni. Tel.
0232. 218842, 0723. 364346.

ELECTRICIAN autorizat execut
instalații electrice pentru case,
apartamente, spații. Reparații
instalații electrice, extinderi,
modificări de instalații electrice,
schimbări tablouri electrice.
Prețuri accesibile și garanția
lucrării. Relatii la: 0746. 521756.
Executăm instalații termosanitare,
electrice - instalații în pardoseală
și/sau pe calorifere, montăm
aparate de aer condiționat,
centrale termice și cazane pe
lemne, amenajări interioare de
orice complexitate. Totul la cele
mai avantajoase prețuri. Tel. 0746.
634406.
Electrician autorizat execut
instalații electrice pentru case,
apartamente, spații. Reparații
instalații electrice, extinderi,
modificări de instalații electrice.
Prețuri accesibile și garanția
lucrării. Relatii la: 0758. 573478.

LOCURI DE MUNCĂ
S. C. angajează Jurist.
Asteptăm CV-urile la adresa de
email officevioleta@yahoo.
com. Experiența constituie un
avantaj. Tel. contact: 0788. 313.
620.
EVOPLAN INSOLV IPURL, în
calitate de lichidator judiciar al
debitoarei S. C DOROCA SA,
căutam inginer cadastrist pentru a
efectua lucrări de cadastru în
Dorohoi, jud. Botoșani. TELEFON:
0742/109899, 0745/308671.
SC CONSTRUCȚII GENERALE
MOLDOVA SRL Bacău
angajează pentru execuție
inginer CFDP cu sau fără
experiență. CV pe email:
office@cgmoldova.ro.
Cabinet contabilitate angajează
absolvenți studii superioare cu
profil economic și cunoștințe
operare WIN MENTOR. Experiența
în domeniu constituie avantaj. CV
uri la e-mail ravexpertpro@gmail.
com.
SC ANGAJEAZĂ ECHIPĂ
FORMATĂ DIN: MAISTRU,
LĂCĂTUȘI MECANICI ȘI SUDORI
CONFECȚII METALICE ȘI ȚEAVĂ.
REL. LA TEL/FAX: 0348. 445460.

Societate multinațională cu filiala
în Iași angajează Redactor
documentație tehnică pentru
domeniul auto. Sunt necesare
cunoștințe foarte bune de limba
engleză și experiență în domeniu.
Rugăm trimiteți CV la adresa:
info@star-romania. com.
Angajăm lucrător comercial
pentru magazin de carne,
personal de curățenie (femeie
de serviciu), măcelar. Telefon:
0742. 183. 687.
S. C IASI CONF S. A, cu sediul în
calea Chișinăului nr. 26, IAȘI, (față
în față cu magazinul Carrefour Felicia), angajează persoane cu
experiență și pensionari la limita
de vârsta în meseriile / activitatile:
-CONFECȚIONERI ȘI /SAU
MUNCITORI NECALIFICAȚI |N
CONFECȚII. Se oferă: -pachet
salarial atractiv; -tichete de masă;
-decontare cheltuieli transport; alte avantaje prevăzute în
contractul colectiv de muncă.
Relații suplimentare se obțin la
sediul firmei sau la telefon: 0232.
231478, 0232. 277953 INT. 166.
Recrutăm urgent șoferi categoria B
cu disponibilitate de începere
imediată în Southampton-Marea
Britanie. Salariu cuprins între
1440£ și 1920£ pe lună. Cazarea
și mașina sunt asigurate de
angajator. Cerințe: Vârsta de minin
25 de ani; Permis de conducere cu
vechime de minim 2 ani;
Diponibilitate de lucru 6 zile pe
săptămână; Nivel englezăîncepător. Cei interesați sunt rugați
să ne contacteze la:
repiroltd@yahoo. com;
0044(7472)288178 Stefana
DOSOFTEI.
ANGAJĂM PERSONAL CURĂȚENIE
PENTRU DECATHLON IAȘI.
RELAȚII LA TELEFON 0751. 113.
011.
Angajăm vânzătoare pentru rulotă
preparate din carne, zona DaciaZimbru. Detalii la telefon: 0742.
183687 sau 0751. 697856.
Angajăm șofer tir pentru transport
național și internațional 19002100 Euro, contact 0758. 558411.
Angajăm îngrijitori bătrâni Italia
1100 Euro, contact 0770. 357607.
Societate comercială angajează
lucrător comercial, cu sau fără
experiență, pentru
cafenea/spălătorie. Relații
suplimentare la telefon
0747270691.
Cautăm colegă coafeză cu
experiență pentru a împărți chiria
(250 lei) si cheltuielile, în zona
Dacia. Salonul este situat la strada
principală. Pentru mai multe
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informații sunați la numărul de
telefon: 0743 544 551 (Alex).

MEDIU
SC IOSIGAB SRL anunță
depunerea cererii pentru emiterea
Autorizației de mediu pentru
obiectivul Demontarea
(dezasamblarea) mașinilor și
echipamentelor scoase din uz
pentru recuperarea materialelor;
amplasat în loc.Cristești, jud Iași,
având ca obiect de activitate
4677-Comerț cu ridicata al
deșeurilor și resturilor.
Documentația tehnică poate fi
consultată la Agenția pentru
Protecția Mediului Iași, Calea
Chișinăului 43. Eventualele
observații ale publicului referitoare
la activitatea și amplasamentul
obiectivului se vor transmite la
sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Iași.
APAVITAL S.A. Iaşi, cu sediul în
Iași str. M. Costăchescu nr.6,
titular al proiectului ”Inlocuire
conductă aducțiune apă potabilă
comuna Tibănesti- comuna Ipatele
județul Iași” anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către A.P.M.
Iași în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra
mediului și de evaluare adecvată
pentru proiectul nr.32/2021 Inlocuire conductă aducțiune apă
potabilă, comuna Tibăneșticomuna Ipatele, jud. Iași. Proiectul
deciziei de încadrare și motivele
care o fundamentează pot fi
consultate la sediul A.P.M. Iași din
Iași, Calea Chisinăului nr. 43 în
zilele de luni-joi, între orele 9,0014,00, precum și la următoarea
adresă de internet www.apmis.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observații la proiectul
deciziei de încadrare în termen de
10 zile de la data publicării
prezentului anunț.

NOTIFICARE
MARKA’S IPURL, CIF 25175547, cu
sediul în Iasi, str. Clopotari, nr. 48,
bl. 674, et. 3, ap. 16, jud. Iaşi,
notifica inceperea procedurii de
lichidare a urmatoarelor societati: SC COTY DISTRIBUTION LTD SRL,
J17/1189/2009, CUI 26203998, cu
sediul în Tecuci, str. 1 Decembrie
1918, nr. 138, ap. camera 3, jud.
Galati; - SC QUALITY DESIGN
CONSULTING SRL, J17/1134/2007,
CUI 22065825, cu sediul în Tecuci,
str. 1 Decembrie 1918, nr. 129, BL.
T4A, ap. 13, jud. Galati. Declar nule
certificatele de înregistrare,
anexele și certificatele
constatatoare de autorizare emise
pe numele societăților comerciale
mai sus mentionate, societati
aflate în dizolvare si lichidare
judiciara.

PIERDERI
Pierdut legitimație de handicap pe
numele PATRAȘCU MIHAELA. Îl
declar nul.
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PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
Subscrisa„EuroBusiness LRJ”S.P.R.L.,cu sediul
în Iaşi,Str.Zorilor,nr.11,Jud.Iaşi,în calitate de lichidator
judiciar al debitoarei: AMUR GRUP S.A.,astfel
desemnat prin Sentinţa Civilă nr.1475/10.09.2014,pronunţată
de Tribunalul Iaşi Secţia a–II–a Civilă-Faliment,în
dosarul nr.11369/99/2012(format vechi: 841/2012),în
conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006,privind
procedura insolvenţei,cu modificările şi completările
ulterioare,coroborat cu prevederile Codului Procedură
Civilă,organizează licitaţie publică competitivă,cu
strigare, în ziua de 25.01.2022,ora 15: 00,pentru
valorificarea următoarelor active mobile:
Denumirea activului:; Preț de pornire a licitației
(EUR,fără TVA)
Linie PVC Elumatec
1.120,80
Autoutilitară Mercedes
625,00
Benz Sprinter 208 CDI
Autoturism Fiat Ulysse
126,50
Autoutilitară Renault Kangoo 1.5 DCI 265,50
Autoturism OPEL ASTRA
100,00
Prețurile nu conțin TVA.În cazul în care la licitaţia
din data de 25.01.2022, nu se va reuşi valorificarea
activelor mobile, aparţinând debitoarei, se va
proceda la organizarea de noi licitaţii, în aceleaşi
condiţii în data de 31.01.2022, 07.02.2022, 14.02.2022,
respectiv 21.02.2022,ora 15: 00, a sediul lichidatorului
judiciar.Persoanele care pretind vreun drept asupra
activelor ce urmează a fi scoase la vânzare au

Dosar executare silita nr. 758/2019
17.01.2022
Publicatie de vanzare imobiliara
Subsemnatul Tufeanu Vasile Bogdan executor
judecatoresc in cadrul B.E.J.A. Tufeanu si
Dominte, 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 25.01.2022,
orele 10: 00, va avea loc la sediul B.E.J.A. Tufeanu
si Dominte, cu sediul in Iasi, str. A.Panu nr. 21, bloc
7 Noiembrie, parter, jud. Iasi, vanzarea la licitatie
publica a imobilului situat in Sat Chiperesti 707561, Comuna Tutora, Judetul Iasi, compus din
teren intravilan, categoria arabil, in suprafata de
764,86 MP si constructie cu S. construita la sol de

PUBLICITATE
obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă dovada
acestui fapt până cel târziu la data de
24.01.2022,30.01.2022,06.02.2022,13.02.2022,respectiv
20.02.2022, ora 12: 00, la sediul lichidatorului judiciar.
În conformitate cu prevederile art. 53, din Legea
nr. 85/2006, bunurile înstrăinate de administratorul
judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale,
sunt dobândite libere de orice sarcini, precum
ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de
retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii.Modalitatea
de valorificare a activelor este licitaţie publică,
competitivă, cu strigare, în conform Regulamentului
de vânzare aprobat de Adunarea Creditorilor în
data de 19.11.2021.Pasul de licitaţie stabilit este de
5% din preţul de pornire al licitaţiei, conform
Regulamentului de vânzare aprobat de Adunarea
Creditorilor în data de 19.11.2021.Înscrierea la licitaţie
se face cel târziu cu o zi lucrătoare,ora 16: 00,înainte
de data fixată pentru începerea licitaţiei prin
depunerea tuturor documentelor prevăzute în
Regulamentul de organizare al licitaţiei.Garanţia
de participare la licitaţie este în valoare de 10% din
preţul de pornire a licitatiei, pentru fiecare activ
în parte, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare
al debitoarei nr.: RO77BRDE240SV28493142400,deschis
la BRD-GSG S.A.În cazul câştigării licitaţiei garanţia
se constituie avans, iar în caz contrar se va restitui
licitantului. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei
de cumpărare,până la termenul stabilit pentru

vânzarea la licitaţie publică.Vizitarea şi prezentarea
activelor se poate face doar în conformitate cu
prevederile legale în vigoare,în fiecare zi de luni
până vineri,cu acceptul lichidatorului judiciar.Lichidatorul
judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor
achiziţiona caietul de sarcini,doar în prezenţa unui
reprezentant al acestora şi la solicitarea scrisă
prealabilă însoţită de o programare în acest
sens.Reprezentanţii lichidatorului vor furniza toate
informaţiile suplimentare disponibile către cei care
au achiziţionat caietul de sarcini.Vizualizarea
bunurilor mobile reprezintă o condiție obligatorie
pentru participarea la licitații.Detaliile privind
documentaţia necesară în vederea participării la
licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei,precum
şi descrierea activelor mobile supuse procedurii
de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini
care include Regulamentul de vânzare şi de organizare
a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat on - line de
la lichidatorul judiciar. Potenţialii ofertanţi au
obligaţia achiziţionării caietului de sarcini,aceasta
fiind condiţie obligatorie privind participarea la
licitaţie. Preţul caietului de sarcini este de 595,00
lei,TVA inclus,plătibili în contul lichidatorului
judiciar,nr. RO93BUCU1031215949892RON,deschis
la Alpha Bank Iaşi.Informaţii suplimentare se pot
obţine de pe www.lrj.ro,la tel 0733/683.702,
0724.332.099, mail: vanzari@lrj.ro, mirela.insuratelu@lrj.ro,
office.is@lrj.ro.

90 mp, inscris in C.F. nr. 60579 - Chiperesti, nr.
cadastral 60579 si 60579-C1, imobil evaluat la
pretul de 146.250,00 RON, proprietatea Tiron Ioan
pentru recuperarea creantei din titlul executoriu
reprezentat de sentinta civila nr. 19.336, din ds.
nr. 3213/245/2011, emisa in data de 15.11.2011 ,
datorat creditoarei GANEA Genoveva cu
domiciliul in Sat Chiperesti - 707561, Comuna
Tutora, Judetul Iasi, de catre debitorul TIRON Ioan
cu domiciliul in Chiperesti - 707561, Comuna
Tutora, Judetul Iasi, la care se adauga cheltuielile
de executare.
Pretul de la care porneste licitatia este de
109.687,50 Lei, reprezentand 75% din pretul de
evaluare a imobilului.
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. 845 alin. 8 C. proc.
Civ., la acest termen daca nu se obtine pretul de
incepere a licitatiei si exista cel putin 2 licitatori,
bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit, dar
nu mai putin de 30% din valoarea la care a fost
evaluat imobilul. Vanzarea se va putea face chiar
daca se prezinta o singura persoana care ofera
pretul de la care incepe licitatia.
Potrivit dispozitiilor art. 838 alin.1 C.proc.civ.,
ofertantii trebuie sa consemneze la dispozitia
executorului
judecatoresc,
in
contul
RO83BREL0002000687820101 deschis la LIBRA
BANK suc. Iasi sau, la oricare alta unitate bancara
cel mai tarziu pana la termenul de vanzare, o
garantie de participare de cel putin 10% din pretul
de pornire a licitatiei.
Executor Judecatoresc,
Tufeanu Vasile Bogdan
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O ieșeancă cere daune morale după ce a făcut
sex cu propriul soț. Scandalul a izbucnit
de la o cartelă
O femeie din județul Iași a
decis să apeleze la
instanță, după ce a fost
acuzată că i-ar fi furnizat o
cartelă telefonică unui
deținut. Astfel, ieșeanca
solicită daune morale de la
Ministerul Justiției după o
vizită intimă la închisoarea
din Copou. Totuși,
magistrații au respins
cererea formulată de Elena
Ancuța Costea
O ieșeancă cere daune morale după
ce a făcut sex cu propriul soț. Întreg
scandalul a pornit de la o cartelă
telefonică. Astfel, ieșeanca a dat în
judecată Ministerul Justiției după o
vizită intimă la închisoarea din Copou.
Totuși, magistrații au respins cererea
formulată de Elena Ancuța Costea.
“Instanța respinge excepția lipsei
calității procesuale pasive invocată
de pârât. Pe fond, respinge acţiunea
civilă”, au precizat recent magistrații

din cadrul Judecătoriei Iași. În edițiile
anterioare, reporterii BZI au prezentat
un caz similar.

O ieșeancă cere daune
morale după ce a făcut sex
cu propriul soț
Procesul dintre ieșeanca Elena
Ancuța Costea și Ministerul Justiției
a început pe data de 14 aprilie 2021.
Prin cererea înregistrată la Judecătoria
Iași, femeia a solicitat obligarea
ministerului la plata unor daune morale
de 5.000 de euro.
“Ministerul Justiției mi-a atribuit
calitatea de infractoare, susținând că
eu i-aș fi înmânat deținutului P.I.C.,
soțul meu, o cartelă SIM, fără a exista
nicio probă în acest sens. Acest lucru
mi-a provocat suferințe psihice, fiindumi rușine să mai merg și pe stradă”, a
spus în instanță femeia care cere daune
morale după ce a făcut sex cu propriul
soț. În edițiile anterioare, reporterii
BZI au prezentat un caz similar, în care
o ieșeancă solicită în instanță daune
morale.

Bursa bârfelor

Scandalul a izbucnit de la o
cartelă telefonică
De cealaltă parte, Ministerul Justiției
a depus la dosar o întâmpinare.
Reprezentanții ministerului au invocat
excepția netimbrării acțiunii, excepție
rămasă fără obiect. Pe fond, ministerul
a cerut respingerea acțiunii. “Nu sunt
întrunite cerințele art. 1357 Cod civil,
având în vedere că adresa înaintată
către reclamantă nu a fost făcută
publică, ci a fost adresată reclamantei
personal și că cele conținute în adresa
respectivă au reieșit din verificările
efectuate după vizita intimă de care
au beneficiat reclamanta și soțul său,

așa, că e cumătru cu șefu’ ăla mai mare. Și uite de
asta nu ajung ieșenii la piață în timp util, pentru că
mititelul aista nu prea știe el cum și când să trimeată
tramvaiele pe linii. Cred că, pentru el, e un fel de
joc cu mașinuțele. Oricum, povestea asta nu rămâne
așa, cineva trebuie să găsească ac de cojocul șefilor
ăstora. Că și așa tramvaiele sunt vechi și îngheață
lumea în ele, dar nici să ajungă în stație? Asta-i
prea de tot. Babele promit că o să stea cu ochii-n
patru, ca nu cumva să le scape ceva din curtea
celor de la CETEPEU...

Se anunță scandal în învățământ după
numirea directorilor
Cumătru de la CETEPEU cu facultatea de
sport e la butoanele tramvaielor
Babele bârfitoare încep rubrica de azi cu una
auzită prin tramvai. Știa cineva cine se ocupă de
mersul tramvaielor? Cu siguranță nu știți, că nici
babele nu știau dacă nu auzeau un vatman vorbind...
Cică este unu’, cumătru cu șefu’ ăl mare de la
exploatare, Cretinel Toaderel. Ei, și cumătrul ăsta
pe nume Mihăiță Jespu nu prea are el treabă cu
partea asta tehnică a tramvaielor, pentru că flăcăul
a terminat educație fizică și sport. Cu susținere a
ajuns un fel de șef mai mic pe la CETEPEU doar

Babele bârfitoare continuă rubrica de astăzi
cu una despre școli, dascăli și directori. Se aude
pe la colțuri că iar vor ăștia de la comandă să
schimbe derectorii pe la școli și cică trebuie puși
șefi peste domnie doar ăia galbăni la culoare. Că
doar, na, politicul dictează mai totul acum! Însă
isprava mare e că dascălilor nu prea le convine
afacerea asta, pe care vor s-o facă șefii. Așa că sau adunat mai mulți laolaltă și au promis că nu o
să lase capul în jos. Problema e că, dacă dascălii
încep să țipe, s-ar putea să audă toată lumea. Ăștia
cred că vor să dea veste în țară despre cum
funcționează pe la noi educația asta. Că azi e un

deținut în Penitenciarul Iași, și din
măsurile dispuse de către Comisia de
Disciplină a Penitenciarului Iași și de
judecătorul de supraveghere a privării
de libertate”, au spus cei de la Ministerul
Justiției.
Magistrații au constatat că, în urma
efectuării vizitei intime a Elena Ancuța
Costea, în buzunarul mic de la blugii
soțului femeii, s-a descoperit o cartelă
SIM Vodafone, la percheziția corporală
a acestuia. Acesta este și motivul
pentru care judecătorii au respins
acțiunea depusă de femeia din Iași
care cere daune morale după ce a făcut
sex cu propriul soț.

Ciprian NEDELCU

director, mâine - altul și tot așa, nu le mai pasă de
copiii ăia! Babele știu că, pe vremea lor, se făcea
altfel învățătura asta. Cine voia să fie derector pe
atunci trebuia să aibă cunoștințe, să dea examene
și se ocupe de școală, că, până la urmă, asta este
important. Că doar nu e pus ăla director doar ca
să câștige ceva în plus la leafă!

S-a dus să-și cumpere pampers, că s-a
scăpat pe el la auzul veștii
La final de rubricuță, babele vă mai spun câteva
vorbe de prin lumea puliticii. Despre Arăgăzel Pompa
tot v-am povestit, dar credem că este important
să știe toată lumea cu ce se ocupă și ce face cel
care pozează într-un om de o înaltă clasă. Iaca,
recent, a fost uns prefect nou la Iași, unul pe nume
Bodănel Cojoc. Lumea nu știe cum a fost aranjată
treaba la Capitală, de aceea babele vor să facă ceva
lămuriri. Totul a plecat de la Marceluș Ciorlacu, care
i-a spus domnului sinator Arăgăzel să lase Senatul
și să fie prefect la Iași. Arăgăzel, când a auzit asta,
s-a dus să-și cumpere pampers, nu de alta, dar sa scăpat pe el de frică. Nu a vrut nici în ruptul capului
să fie prefect, pentru că știa că, dacă se schimbă
Guvernul, rămâne cu botu’ pe labe, adică nici senator,
nici prefect... Deh, sunt multe de spus, dar mai
povestesc babele și în alte edițiuni despre asta!

