Marți, 11 ianuarie

EVENIMENT

2

S-a găsit teren pentru Penitenciarul Iași.
Acesta poate fi mutat în comuna Holboca.
Iată primele detalii despre noul amplasament

Penitenciarul Iași ar putea fi mutat în comuna
Holboca, în zona metropolitană a
municipiului. Comisia formată din aleși locali
și șefi ai Executivului Primăriei s-a întâlnit ieri
cu reprezentanții penitenciarului din Copou
pentru a discuta despre mutarea închisorii din
cea mai cunoscută zonă a orașului. Mai multe
instituții din Iași și-au dat mâna pentru a
căuta soluții legate de mutarea pușcăriei în
afara orașului

Penitenciarul de Maximă
Siguranță Iași ar urma să fie
mutat din zona Copou. Șefii
Primăriei Iași au decis să discute
cu Ministerul Justiției pentru
găsirea unei soluții care să
ducă la mutarea în afara orașului
a pușcăriei din strada Doctor
Vicol. Ieri, 10 ianuarie 2022, a
avut loc o primă întâlnire a
comisiei de la nivelul Primăriei
constituită la ultima ședință
de Consiliu Local. Comisia a
decis să înceapă negocierile
cu Ministerul Justiției pentru
găsirea unei soluții privind
mutarea Penitenciarului de
Maximă Siguranță din Iași.
Comisia este formată din
viceprimarul Daniel Juravle
(PNL), consilierii locali Iulian
Nicolau (USR), Bogdan Crucianu
(PSD), Camelia Ciornia (PMP),
dar și primarul Mihai Chirica

și Petru Movilă, city-managerul
municipiului Iași. La discuții a
fost prezent și comisarul şef
de poliție penitenciară Marian
Pompiliu Dima, șeful închisorii
din dealul Copoului.

Penitenciarul Iași
poate fi mutat în
afara orașului
Primarul Mihai Chirica a
menționat că întâlnirea a vizat
primele discuții referitoare la
mutarea penitenciarului din
zona cartierului Copou. ”A fost
o primă discuție a comisiei
unde am vrut să încredințăm
faptul că nu vorbim de o opoziție
subiectivă, ci de o mai veche
traumă a orașului nostru. Prin
aceasta am dorit să arătăm
că este nevoie să-l mutăm în
afara orașului. Avem nevoie

și de confirmarea celor de la
Penitenciarul Iași pentru un
astfel de plan de relocare”, a
menționat primarul Mihai Chirica.
La finalul anului 2021, Consiliul
Local a discutat despre proiectul
de extindere a pușcăriei, proiect
care însă a fost respins de
aleșii orașului. Edilul a arătat
că pe locul Penitenciarului din
strada Doctor Vicol ar urma
să apară un parc.

Discuții la comuna
Holboca pentru un
teren destinat
pușcăriei
Primarul Mihai Chirica a
menționat că a discutat și cu
alte autorități ieșene despre
relocarea Penitenciarului din
zona Copou. Dacă decizia de
mutare va fi dusă până la capăt,
noul penitenciar ar putea fi
ridicat în comuna Holboca. De
altfel, reprezentanții închisorii
au arătat că în cazul în care
instituția va fi mutată, timpii
de aducere a persoanelor
private de libertate la instanțele
din Iași ar fi mult mai mare.
”Noi trebuie să colaborăm cu
toată lumea, nu trebuie să
lăsăm totul în sarcina

Penitenciarului. De altfel, am
trimis o adresă și către Consiliul
Județean Iași pentru o colaborare
și vom trimite către comuna
Holboca, pentru identificarea
unui teren pe care acesta ar
putea fi relocat”, a mai spus
primarul Mihai Chirica. Deși,
Penitenciarul Iași are proiect
de extindere cu un nou corp
care poate adăposti circa 600
de deținuți, consilierii locali
s-au arătat împotrivă.
Pe de altă parte, Neculai
Pamfil, primarul comunei
Holboca, a arătat că încă nu a
primit vreo adresă în acest
sens, dar că este deschis la
discuții. ”Nu am primit încă
vreo adresă legată de acest
lucru. Nu știu nici de cât teren
ar avea ei nevoie. Așteptăm
comunicarea de la Iași și apoi
vom lua o decizie. Probabil vor
trimite adrese și la alte comune”,
a spus primarul comunei Holboca.

Condiții pentru
mutarea
Penitenciarului Iași
în afara orașului
La discuții a fost prezent
și city managerul Petru Movilă.
Acesta a arătat că se impune

relocarea Penitenciarului Iași,
însă trebuie îndeplinite anumite
condiții. ”Conducerea Primăriei
Iași vrea să rezolve problema
existentă la Penitenciar, în
sensul în care ieșenii și orașul
să nu aibă de suferit în nici un
fel. Dar, în același timp, trebuie
să avem în vedere și condițiile
normale de detenție, condiții
impuse de legile europene în
vigoare. Se vede foarte clar
responsabilitatea Primăriei
Iași de a se implica, chiar și în
condițiile în care guvernele
României, după 2012, atunci
când au semnat documentele
internaționale privind
îmbunătățirea condițiilor din
penitenciare, nu au consultat
nici măcar de principiu
municipalitatea și locuitorii
orașului. Responsabilitatea
ieșenilor se vede foarte clar
prin dorința de soluționare
pozitivă, în condițiile în care
extinderea penitenciarului este
o strategie europeană pentru
îmbunătățirea condițiilor de
detenție”, a menționat Petru
Movilă, city managerul
municipiului Iași.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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O nouă stradă va apărea în
municipiul Iași! Artera va lega
zona Arcu de Păcurari și va
costa 265.000 de euro

O nouă stradă va apărea în
municipiul Iași, în
apropierea Pasajului “Octav
Băncilă”. Primăria Iași va
prinde proiectul în bugetul
pe anul 2022, procedura
urmând a fi scoasă la
licitație. Investiția pe
direcția Arcu - Păcurari a
mai fost luată în calcul în
anii anteriori

Șoferii din municipiul Iași vor putea
circula pe o nouă arteră în una dintre
cele mai aglomerate zone din oraș.
Primăria Iași a luat în calcul o bandă
de trafic pe direcția Arcu - Păcurari,
aflată în apropiere de Pasajul “Octav
Băncilă”.
Investiția ar urma să fie prinsă în
proiectul de buget pe anul 2022, conform
calculelor făcute de autoritatea locală.
De altfel, în propunerea de buget pe
anul în curs, Primăria Iași a prins mai
multe investiții legate de modernizarea
unor străzi din oraș, printre care și
noua arteră.

Stradă nouă, în municipiul
Iași, lângă Pasajul “Octav
Băncilă”
Reprezentanții Primăriei Iași au
precizat că proiectul pentru banda ce
va lega zona Arcu de Păcurari va costa
circa 1,3 milioane de lei (265.000 de
euro).
“Comisia Tehnico-Economică a
Municipiului Iași a avizat studiul de
fezabilitate și devizul general pentru
crearea unei benzi suplimentare pe
direcția șoseaua Arcu - strada Păcurari,
adiacentă Pasajului “Octav Băncilă”.
Investiția are o valoare estimată de 1,3
milioane de lei. Proiectul va fi inclus
în bugetul local pe acest an și va fi scos
la licitație”, au transmis reprezentanții
municipalității ieșene. Ruta care va
lega zona Arcu de Păcurari a mai fost
luată în calcul de municipalitate încă
de acum 5 ani.

Rută alternativă pentru
șoferii din Iași
În documentația care stă la baza
proiectului, municipalitatea a arătat
și cum a fost luată o asemenea decizie.

“Obiectivul principal îl reprezintă
construirea unei rute alternative, o
bandă suplimentară cu sens unic, care
să satisfacă cerințele actuale și de
perspectivă ale traficului în desfășurare,
în vederea dezvoltării durabile a zonei.
Terenul perimetral Pasajului “Octav
Băncilă” pe care va fi amplasat obiectivul
de investiție este străbătut de rețele
de utilități publice: magistrala II de
termoficare, canalizare menajeră, rețea
de apă și de canalizare, plus rețea
subterană principală care deservește
semafoarele din intersecția Pasajului
“Octav Băncilă” cu strada Păcurari”, se
arată în documentația municipalității
ieșene.

Stradă de peste 150 de
metri între Arcu și Păcurari
În documentația elaborată de
autoritatea locală se arată și cum va
fi realizată noua stradă ce va trece pe
lângă Pasajul “Octav Băncilă”, din
municipiul Iași.
“Calea de acces Arcu-Păcurari se
va realiza pe o lungime de 155 de metri
și lățimea cuprinsă între 4,00-5,80 m,

perimetral Pasajului “Octav Băncilă”.
Noua cale de acces se va racorda cu
șoseaua Arcu, prin supralărgirea primei
benzi de circulație. Partea carosabilă
a bretelei va avea panta transversală
unică. Durata de execuție a lucrărilor
este de 6 luni”, se arată în nota de
fundamentare a proiectului.

Bugetul pe 2022 va fi
adoptat de Consiliul Local
Noua stradă din Iași, aflată lângă
Pasajul “Octav Băncilă”, va fi cuprinsă
în proiectul de buget, la pachet cu
modernizarea altor străzi din oraș.
Discuțiile pe proiectul de buget pe anul
în curs vor fi finalizate în luna februarie
2022, când va intra în dezbatere în
plenul Consiliului Local Iași.
Conform calendarului, în aceste
zile va fi terminată consultarea cetățenilor,
după care proiectul de buget va sta în
dezbatere publică. Până în prezent, au
fost depuse circa 400 de chestionare
de la cetățeni legate de bugetul pe anul
2022.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Atenție, șoferi! Noi
lucrări pe strada Aurel
Vlaicu, din Iași.
Primăria va aloca 2
milioane de euro
pentru a reface strada
spre cartierul Dancu

Primăria Iași va reface strada Aurel Vlaicu din
municipiu. Autoritatea locală a încheiat la finalul
anului 2021 un contract de 9,8 milioane de lei (2
milioane de euro), cu firma Conest SA Iași, pentru
reabilitarea străzii care leagă orașul de zona Dancu.
Valoarea estimată inițială a procedurii legate de
reabilitarea străzii Aurel Vlaicu a fost de 13,2 milioane
de lei (2,6 milioane de euro). La licitație au depus
oferte firmele Conest SA Iași și Geiger Transilvania.
În cele din urmă, comisia de licitație a atribuit
contractul firmei Conest SA. Aceasta va avea ca
subcontractant firma Browse Construct SRL din
Târgu Neamț.

Primăria Iași a licitat noi lucrări pe
strada Aurel Vlaicu. Șoseaua va fi
refăcută pe o distanță de 3 km

Constructorul va trebui să asfalteze un tronson
cu o lungime de 2,9 kilometri de pe strada Aurel
Vlaicu. Strada este împărțită în două tronsoane:
2.367 metri liniari (cu linie de tramvai) și 538 de metri
liniari (fără linie de tramvai). De altfel, în caietul de
sarcini se arată și în ce vor consta lucrările. Tot
Conest SA lucrează pe strada Aurel Vlaicu și la
refacerea liniei de tramvai. Pe tronsonul de la Aurel

Vlaicu, lucrările efectuate de firma din Iași au o
valoare de circa 11 milioane de euro. ”Pentru realizarea
unui obiectiv unitar, municipiul Iași are în vedere
prin această achiziție reabilitarea părții carosabile
dintre linia de tramvai și trotuare, precum și
modernizarea străzii Aurel Vlaicu, tronson fără linie
de tramvai și reabilitarea podului Aurel Vlaicu. În
prezent, datorită lucrărilor în curs de derulare la
linia de tramvai, carosabilul existent pe strada Aurel
Vlaicu a fost afectat de traficul intens și utilajele
folosite în timpul execuției la linia de tramvai. Astfel,
se impun măsuri privind modernizarea carosabilului
existent pentru creșterea confortului în trafic și
pentru fluidizarea traficului între municipiul Iași și
localitatea limitrofă Dancu”, se arată în caietul de
sarcini.

Se reface linia de tramvai
până la rond Dancu
Pe lângă acest proiect, municipalitatea a trecut
și la reabilitatea liniei de tramvai către Dancu, în
comuna Holboca. Pe lângă refacerea liniei de pe
strada Aurel Vlaicu, din Iași, Primăria a demarat
procedura pentru a reabilita și porțiunea de câteva
sute de metri până la capăt Dancu. Investiția va fi
cuprinsă în proiectul finanțat cu fonduri europene

aflat deja în implementare. În acest caz, ruta limită
Iași – rond Dancu, pe o lungime de 650 de metri, va
costa circa 15,7 milioane de lei (3.2 milioane de euro).
De precizat că pe strada Aurel Vlaicu au fost demarate
și unele proiecte imobiliare.

Cum arată lucrările
pe strada Aurel Vlaicu?
În ceea ce privește noile lucrări de pe strada
Aurel Vlaicu, din Iași, acestea cuprind mai multe
aspecte. Pe tronsonul 2 este amplasat podul Aurel
Vlaicu, propus la execuție în cadrul acestei proceduri.
”În situația existentă, sistemele rutiere identificate
în teren sunt formate din îmbrăcăminți asfaltice cu
grosimi variabile (10 – 15 cm), așezate pe straturi
granulare, cu grosimi medii de 20 cm. Strada Aurel
Vlaicu este amplasată în zona Tătărași, asigurând
legătura între intersecția străzilor Ion Creangă –
Fântânilor – Ignat și limita administrativă a municipiului
Iași – Dancu. Îmbrăcămintea rutieră este într-o stare
avansată de degradare. Colectarea și dirijarea apelor
pluviale se face prin intermediul rețelei de canalizare
din zonă și strada este prevăzută cu iluminat stradal”,
se mai arată în documentația procedurii.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Aproximativ 3.000 de ieșeni primesc
ajutoare pentru plata facturilor la energie
termică. Gigacaloria s-a scumpit, iar în
februarie ieșenii vor primi facturi
majorate cu aproximativ 100 de lei

În prezent, aproximativ
3.000 de ieșeni primesc
ajutor pentru plata
facturilor la energie termică
și gaze naturale. Fiecare
ieșean care îndeplinește un
set de cerințe poate depune
dosar la Direcția de
Asistență Socială în
intervalul cuprins între luna
noiembrie 2021 și 31
martie 2022. În schimb,
dacă informațiile oferite în
dosar nu sunt reale, ieșenii
sunt obligați să returneze
toți banii primiți

În prezent, în Iași sunt aproximativ
3.000 de beneficiari care primesc
ajutoare pentru plata facturilor la
încălzire. Dintre aceștia, jumătate își
încălzesc locuințele cu ajutorul centralelor
pe gaz. Ajutoarele pentru încălzirea
locuinței se acordă lunar, în perioada
sezonului rece, din luna noiembrie 2021
până la data de 31 martie 2022. Acesta
fiind și termenul în care ieșenii pot
depune dosare pentru a beneficia de
acest tip de ajutor. ”În cazul în care un

ieșean îndeplinește condițiile pentru
acordarea ajutorului și depune dosarul
până pe 20 ale lunii, va beneficia de
ajutor începând cu luna în care a depus
actele. În cazul în care dosarul este
depus după 20 ale lunii ajutorul va fi
livrat către beneficiar începând cu luna
următoare. Este important să specificăm
faptul că acest tip de ajutor nu este
unul care se acordă retroactiv”, a
declarat Luminița Munteanu, directorul
Direcției de Asistență Socială (DAS)
Iași. Prețul gigacaloriei a fost majorat
cu 200 de lei.

Ce criterii trebuie să
îndeplinească ieșenii pentru
a beneficia de ajutorul
pentru încălzire
Ieșenii care doresc să depună la
sediul DAS Iași un dosar pentru a
beneficia de ajutoare la energie termică
sau gaze naturale trebuie să prezinte
următoarele documente: actele de
identitate ale solicitantului şi ale
membrilor familiei, actele care atestă
veniturile, acte de proprietate sau
chirie și ultima factură de la furnizorul
de agent termic sau, după caz, gaz

metan. În schimb, aceștia trebuie să
îndeplinească o serie de condiții pentru
a beneficia de acest tip de ajutor. Mai
exact, pentru acordarea ajutoarelor
de încălzire a locuinţei cu agent termic
în sistem centralizat, o familie nu trebuie
să depășească plafonul de 1.386 de lei
venit lunar per membru de familie.
Pentru persoanele singure, plafonul
este de 2.053 de lei. Aceleași plafoane
trebuie îndeplinite și în cazul persoanelor
care au nevoie de ajutor pentru gaze
naturale. Este important de știut faptul
că inspectorii DAS fac periodic controale
pentru a stabili corectitudinea datelor
oferite de ieșeni. ”Inspectorii Direcție
de Asistență Socială trebuie să verifice
informațiile și dacă se constată nereguli
beneficiarul este obligat să restituie
sumele primite în cadrul perioadei de
ajutor”, a adăugat directorul DAS,
Luminița Munteanu.

Ce ajutoare sunt oferite de
către Primăria Iași
Ajutoarele pentru încălzirea locuințelor
acordate de Primăria Iași prin intermediul
DAS sunt calculate în funcție de veniturile
beneficiarilor. În cazul ajutoarelor
oferite pentru energie termică distribuită

prin sistemul centralizat de termoficare
a orașului sunt calculate în procente
și pot acoperi până la sută la sută din
valoarea totală a facturii. Pentru a
beneficia de plata integrală a facturii
la căldură, venitul net lunar pe membru
de familie sau al persoanei singure
trebuie să nu depășească suma de 200
de lei. Iar persoanele care au un venit
lunar net cuprins între 1.280 lei și 1.386
de lei vor beneficia de un ajutor în
valoare de 10 la sută din prețul facturii
de încălzire. În schimb, când vorbim
despre ajutoarele pentru gaze naturale,
acestea sunt calculate în lei și au o
valoare maximă de 250 de lei pentru
persoanele care nu depășesc venitul
lunar de 200 de lei pentru fiecare
membru al familiei.
În tabelele atașate se pot vizualiza
sumele acordate ca ajutor pentru
energia termică sau pentru gazele
naturale în funcție de venitul net lunar
per membru al familiei. Mai multe date
referitoare la documentele care trebuie
depuse pentru a beneficia de ajutoarele
oferite de Primărie prin intermediul
DAS puteți găsi pe site-ul Direcției de
Asistență Socială Iași.
George POPA
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Opt copii confirmați Covid-19 sunt
internați la Spitalul ”Sf. Maria” din Iași, iar
unul este suspect de infectare cu tulpina
Omicron! Alina Belu: ”Unul dintre copii,
care a avut o intervenție pe cord în
antecedente, este în stare critică”

Un nou caz de suspiciune
de infectare cu noua tulpină
Omicron în rândul copiilor,
la Iași. Ieri, 10 ianuarie
2022, în cadrul Spitalului
Clinic de Urgențe pentru
Copii ”Sf. Maria” erau
internați 8 copii confirmați
pozitiv, dintre care 3 în
secția ATI. Medicii ieșeni
spun că sunt pregătiți
pentru valul 5

Spitalul Clinic de Urgență pentru
Copii ”Sf. Maria” din Iași se pregătește
pentru valul 5 al pandemiei Covid-19.
Medicii ieșeni au precizat că în cazul
copiilor nu au observat o creștere
semnificativă a numărului de cazuri.
Ieri, 10 ianuarie 2022, în cadrul unității
medicale erau internați 8 copii confirmați
pozitiv cu Covid-19, dintre care 3 în
secția ATI. Unul dintre aceștia este
suspect de infecție cu noua tulpină
Omicron. Cel mai grav dintre pacienții
infectați este un copil de doar 3 ani,
cu alte afecțiuni asociate.

”Pacienți pozitiv Covid, pe zona
roșie ATI, avem 3 copii, un pacient
având o stare critică. Acesta are 3 ani
și a avut o intervenție pe cord deschis
în antecedente. Copilul a fost diagnosticat
pozitiv la Bacău. A fost transferat către
noi pentru că și-au declinat competența.
Se aplică tratamentul specific Covid,
urmând să fie transferat în străinătate
pentru o nouă intervenție pe cord
deschis. În zona roșie non-ATI avem
5 pacienți. Momentan, nu constatăm
un aflux mare de pacienți pozitiv Covid.
Există un pacient cu suspiciune Omicron.
Momentan, este o stare relativ liniștită
în ceea ce privește incidența cazurilor”,
a declarat Alina Belu, managerul Spitalului
Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf.
Maria”, Iași.

Multe cazuri de viroze și
pneumonii la sugari
Numărul copiilor cu viroze și
pneumonii care ajung la unitatea
medicală este în creștere. Zeci de
părinți cer ajutorul medicilor de la
Spitalul „Sf. Maria”. Medicii ieșeni abia

mai fac față solicitărilor, însă au precizat
că sunt obișnuiți cu astfel de cazuri în
perioada rece.
”În ceea ce privește incidența de
viroză, se menține aceeași pentru
sezonul pe care îl avem, sezonul rece.
Cele mai multe viroze rămân la pacientul
cu vârsta la 1 an. În general, la sugari.
Incidența de pneumonii rămâne la
pacientul sugar, în rest nu sunt cazuri
deosebite. Suntem pregătiți cu toate
forțele și urmează să vedem cum va
evalua valul 5 asupra pacientului
pediatric. Sperăm să nu avem ca în
valul 4, o incidență foarte mare”, a
precizat managerul Alina Belu.

Patologie severă postCOVID-19 la copii. În primele
zile ale evoluției bolii,
pacienții trebuie tratați la
ATI
Specialiștii de la Spitalul „Sf. 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 fost infectați

cu 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. La Spitalul „Sf. Maria” s-a
prezentat un caz cu simptome de
apendicită acută care ascundea de
fapt noua patologie. Medicii ieșeni au
descoperit la timp, în urma unei intervenții
chirurgicale, noua patologie la un băiat
de 11 ani, transferat de la Piatra Neamț.
Cel mai întâlnit simptom al noii patologii
este febra mare. Copiii diagnosticați
cu sindromul inflamator multisistemic
post-COVID-19 trebuie tratați în primele
zile de evoluție a bolii în secția ATI.
Medicii susțin vaccinarea adolescenților
și spun că aceasta este o soluție pentru
evitarea noii patologii.
Andreea PĂDURESCU
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Poliția le caută pe cele două fete
care au vandalizat un tramvai în
valoare de 2.000.000 de euro. A fost
deschis un dosar penal sub aspectul
comiterii infracțiunii de distrugere

Fetele care au vandalizat pe data de
23 decembrie 2021 un tramvai PESA
care valorează 2.000.000 de euro
sunt căutate acum de poliție. În acest
caz s-a întocmit un dosar penal sub
aspectul săvârșirii infracțiunii de
distrugere. Poliția a intrat în posesia
filmărilor în care a fost surprins
momentul când cele două tinere au
vandalizat tramvaiul și acum le caută
pentru a fi trase la răspundere
conform legii

Fetele care pe data de 23 decembrie 2021 au
rupt un capac de la o priză de tip USB dintr-un tramvai
PESA și au încercat apoi să o scoată din peretele
mijlocului de transport sunt căutate acum de poliție.
”În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul
comiterii infracțiunii de distrugere, iar acum cercetările
continuă pentru identificarea persoanelor și tragerea
acestora la răspundere”, au declarat reprezentații
Inspectoratului Județean de Poliție Iași. Reamintim
că cele două tinere au fost surprinse de camerele
de supraveghere ale tramvaiului în momentul în care
au încercat, cu rea-voință, să distrugă un bun al
orașului. Ulterior, Compania de Transport Public
(CTP) Iași a postat pe pagina de Facebook un mesaj

prin care își exprimă nemulțumirea față de cele
întâmplate și a făcut public și filmul în care au fost
surprinse faptele. Tinerele nu au știut probabil că
sunt filmate deoarece și-au îndreptat atenția chiar
către camerele de luat vederi, moment în care leau fost surprinse toate trăsăturile feței, fapt care
le face foarte ușor de identificat de către oamenii
legii.

Un alt tramvai PESA a fost
vandalizat cu graffiti
Reamintim faptul că, la data de 10 decembrie
2021, un alt tramvai PESA a fost vandalizat. În acest
caz a fost vorba despre un tânăr care a scris pe
spătarul unui scaun din mijlocul de transport,
folosindu-se de un marker permanent. La fel ca și
în cazul fetelor care au vandalizat unul dintre tramvaiele
noi ale orașului, acest tânăr a fost surprins de
camerele de supraveghere în momentul săvârșirii
faptei, iar imaginile au fost transmise poliției. În
videoclipul postat de către CTP pe pagina de Facebook
se observă cum tânărul urcă în mijlocul de transport
pe ultima ușă, se așază pe un scaun și începe să
deseneze pe spătarul scaunului din fața lui. Din
fericire, în acest caz, angajații CTP au reușit să
îndepărteze imediat desenul tânărului, folosind
substanțe speciale de curățare. Reprezentanții
Companiei de Transport Public Iași fac apel la toți

călătorii, prin intermediul rețelelor de socializare,
și îi îndeamnă pe aceștia să păstreze tramvaiele și
autobuzele în cea mai bună stare atunci când le
folosesc.

Tot în luna decembrie a anului trecut,
un alt tramvai PESA a fost
blocat de un călător curios
Pe data de 4 decembrie 2021, un alt tramvai
PESA, în valoare de 2.000.000 de euro, a fost implicat
într-un eveniment nu tocmai plăcut. Evenimentul a
fost provocat de un ieșean curios care a acționat
sistemul de alarmă cu care garnitura vine echipată.
Astfel, tramvaiul a rămas blocat pe șină, în zona
CUG, cu semnalele acustice active, aproximativ o
oră. De asemenea, traficul mijloacelor de transport
a fost întârziat de acest eveniment neașteptat.
Pentru deblocarea și repunerea în circulație a
tramvaiului a fost nevoie de intervenția unei echipe
de mecanici formată din angajații CTP și reprezentații
companiei producătoare PESA din Polonia. Reprezentanții
firmei PESA au intervenit la acest incident deoarece
tramvaiul era nou și niciun angajat al CTP nu s-a
confruntat până în acel moment cu un eveniment
asemănător. În cazul acestui călător, poliția nu a
fost înștiințată, iar acesta nu a suferit nicio sancțiune
pentru fapta săvârșită.
George POPA
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O nouă investiție, de aproximativ
20 de milioane de lei, la Iași! Totul,
într-o clădire celebră din Copou,
amplasată pe sute de metri pătrați

La Iași este pregătită o nouă investiție
spectaculoasă, în valoare de
aproximativ 20 de milioane de lei!
Este vizată o clădire uriașă, celebră,
din Copou, amplasată pe sute de
metri pătrați. Beneficiarul, Institutul
de Chimie Macromoleculară “Petru
Poni” Iași, a primit aviz favorabil din
partea Comisiei Zonale a
Monumentelor Istorice pentru
obiectivul “Centru de cercetări
avansate în domeniul chimiei
supramoleculare”. Totul este cofinanțat prin Fondul European de
Dezvoltare Regională

Lovitură spectaculoasă pentru o celebră instituție
din orașul Iași.
Aceasta are în prim-plan realizarea unei construcții
aparte, în zona Copou, pe câteva sute bune de metri
pătrați. Proprietarul, Institutul de Chimie Macromoleculară
”Petru Poni” Iași, a primit aviz favorabil din partea
Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice (CZMI) Direcția Județeană pentru Cultură (DJC) proiectul
ce are ca obiectiv ”Centru de cercetări avansate în
domeniul chimiei supramoleculare” - INFRA SUPRACHEM
LAB, Corp C10, C11, C13, C14, C15 din Aleea Gr. Ghica
Vodă, Copou, Municipiul Iași.
Investiția este estimată la aproximativ 4 milioane
de euro, fiind cofinanțată prin Fondul European de

Dezvoltare Regională (FEDR). Proiectul se află în
faza Documentației Tehnice pentru obținerea
Autorizației de Construire (DTAC). Proiectant/Elaborator:
șef proiect arh. Ștefan Neagu, arh. Irina Soloniuc,
S.C. Sistematic Proiect S.R.L. Regim de protecție:
Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A03504, IS-II-m-B-04080 Casă, municipiul IAŞI, Str.
George Topîrceanu, nr. 6, IS-II-m-B-04081 Casă,
municipiul IAŞI, Str. George Topîrceanu, nr. 13.

Centrul, construit prin Programul
Operațional Competitivitate 2014-2020
Centrul este construit prin Programul Operațional
Competitivitate 2014-2020, co-finanțat prin Fondul
European de Dezvoltare Regională “Investiții pentru
viitorul dumneavoastră”. Este vorba despre Axa 1
Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI)
în sprijinul competitivității economice și dezvoltării
afacerilor, acțiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu
acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT
2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI
internaționale.
“Durata proiectului este de 28 de luni. Locul
proiectului: acesta se implementează în Institutul
de Chimie Macromoleculară - Petru Poni, în cadrul
Centrului de Cercetări Avansate pentru Bionanoconjugate
și Biopolimeri - IntelCentru, aleea Gr. Ghica Vodă,
nr. 41A, Iași. Activități: Modernizare / consolidare /
modificare / schimbare destinație clădiri; achiziție
de dotări și active corporale pentru CD; management
proiect. Valoarea totală: 21.993.436 de lei. Valoarea

finanțării totale eligibile nerambursabile: 19.993.436
de lei”, se arată în descrierea acestuia.

“Petru Poni”, institut de excelență al
Academiei Române
Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru
Poni” Iași este un institut de excelență al Academiei
Române. Înființat în februarie 1949, institutul are o
tradiție de peste 50 de ani în cercetarea fundamentală
și aplicată, în domeniul chimiei organice și anorganice,
al chimiei și fizicii polimerilor.
Situat pe dealul Copoului, întins pe o suprafață
de 10.000 de metri pătrați (laboratoare de sinteză și
analiză fizico-chimică, sală de conferințe, bibliotecă,
unitate de producție, atelier mecano-electric), cu un
colectiv de cercetare ale cărui realizări (publicații,
brevete, prezențe la manifestări naționale și internaționale,
tehnologii elaborate și implementate în industrie)
sunt recunoscute în țară și peste hotare, institutul
se află de mai mulți ani în prima linie a cercetării
românești și acoperă, practic, toată problematica
dezvoltării științei și tehnologiei compușilor
macromoleculari și materialelor polimere. În deceniul
‘90 a crescut exponențial mobilitatea personalului
de cercetare care participă activ la reuniuni științifice
internaționale, efectuează stagii de cercetare - de
scurtă sau lungă durată - în laboratoarele partenerilor
străini și beneficiază de burse de specializare doctorală
sau postdoctorală în Europa, Statele Unite ale Americii,
Canada sau Japonia.
Valentin HUȚANU
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Fundația Ecologică Green, condusă de Cristian
Stanciu, l-a dat în judecată pe primarul
Iașului. Mihai Chirica: ”E o formă subtilă
de a ascunde altceva aici, mai ales că se
știe despre legăturile subtile din Primărie”

Fundația Ecologică Green, controlată
de afaceristul Cristian Stanciu, a
decis recent să îl dea în judecată pe
primarul municipiului Iași.
Reprezentanții FEG le cer
magistraților de la Tribunalul Iași să îl
oblige pe Mihai Chirica la emiterea
unei autorizații de construire la un
imobil din centrul orașului. „S-au
făcut modificări ale fațadei acolo care
ridică semne de întrebare. Voi sesiza
Poliția Locală, ca să verifice situația!”,
spune primarul Iașului

Afaceristul Cristian Stanciu a declarat război
municipalității ieșene! Fundația controlată de acesta
le cere magistraților să-l oblige pe primarul Mihai
Chirica să elibereze o autorizație de construire
pentru Casa Modei. Astfel, recent, Fundația Ecologică
Green (FEG) l-a dat în judecată pe primarul municipiului
Iași. Reprezentanții FEG le cer magistraților de la
Tribunalul Iași să îl oblige pe Mihai Chirica la emiterea
unei autorizații de construire la un imobil din centrul
orașului. Este vorba despre un document ce privește
modificarea imobilului denumit popular Casa Modei,
de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. În edițiile
anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat
un alt litigiu în care a fost implicată FEG.

FEG a apelat la magistrații ieșeni pentru
eliberarea documentului
Astfel, reprezentanții FEG l-au acționat recent
în judecată pe primarul municipiului Iași, în persoana
lui Mihai Chirica. Fundația controlată de afaceristul
și consilierul județean PSD Cristian Stanciu a cerut
obligarea edilului-șef al Iașului la eliberarea de
urgență a unei autorizații de construire. „Solicităm
obligarea pârâtului la eliberarea autorizației de
construire pentru cererea de intrare în legalitate
construire planșeu conform procesului-verbal nr.
211 și recompartimentări interioare și lucrări de
renovare la etajele 1, 3, 5 și 6, scara de acces la terasa
existentă la imobilul Casa Modei, de pe bulevardul
Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11-12”, au precizat
reprezentanții FEG în cererea adresată instanței.
Reclamanții au adăugat că au depus o cerere la
Primăria Iași încă din data de 6 mai 2021, dar și toată
documentația necesară eliberării documentului
amintit. „Încă din 2019 am făcut demersuri pentru
a intra în legalitate. Pe 6 mai 2021 am depus toată
documentația și am cerut eliberarea autorizației de
construcție. După 3 luni nu am primit niciun răspuns.
Am obținut o întrevedere cu inspectorul de zonă,
care ne-a cerut completări”, au mai spus cei de la
FEG. Aceștia au adăugat că au depus documentele
solicitate în plus de către inspectorul de zonă pe
data de 29 iulie 2021, dar că, după 7 luni, nu ar mai

fi primit vreun semn. „Nu putem califica conduita
pârâtului decât ca pe un refuz nejustificat și abuziv
de a emite un act administrativ”, au încheiat cei de
la fundația controlată de afaceristul ieșean Cristian
Stanciu.

Primarul Iașului, Mihai Chirica:
„Voi sesiza Poliția Locală,
ca să verifice situația!”
Pe de altă parte, contactat telefonic ieri de către
reporterii cotidianului BZI, primarul Iașului, Mihai
Chirica, a precizat că, deocamdată, nu a fost informat
cu privire la existența unui astfel de litigiu. „Nu știu
nimic pe această temă, de vreun proces în instanță...
Părerea mea personală este că e o formă subtilă de
a ascunde altceva aici, mai ales că se știe despre
legăturile subtile din Primărie. S-au făcut modificări
ale fațadei acolo care ridică semne de întrebare.
Voi sesiza Poliția Locală, ca să verifice situația!
Totodată, dacă un angajat din Primărie a blocat vreo
autorizație, acesta va fi tras la răspundere”, a declarat
ieri primarul Iașului, Mihai Chirica.
În edițiile anterioare, reporterii cotidianului BZI
au prezentat faptul că angajații de la Inspectoratul
Județean în Construcții Iași i-au cerut afaceristului
să intre în legalitate, după ce ar fi construit fără
autorizație în interiorul clădirii cunoscută sub
denumirea de Casa Modei.
Ciprian NEDELCU
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Bombă! Ofițerii de la Antidrog intră pe fir
în cazul dublului asasinat de pe Moara de
Vânt! Se discută despre colete pline cu
droguri care au ajuns la Iași și s-au
consumat. Să fi fost o reglare de conturi?

Noi detalii apar în cazul dublului
asasinat de pe Moara de Vânt.
Recent, în joc au intrat și procurorii de
la Antidrog, după ce, în cadrul
cercetărilor, câțiva martori au precizat
că, în vila de pe Moara de Vânt, s-ar fi
consumat droguri. Mai mult decât
atât, s-a discutat despre colete întregi
de stupefiante care ar fi ajuns la Iași
și ar fi fost consumate. Nu este clar
cine este vizat de anchetă. În orice
caz, se fac verificări pentru a se afla
dacă declarațiile martorilor se
confirmă

Detalii noi apar în ancheta dublului asasinat din
Moara de Vânt!
Surse judiciare au precizat pentru reporterii
cotidianului BZI că procurorii de la Antidrog s-ar fi
autosesizat după ce unii dintre martorii audiați au
precizat că, în vila în care au fost găsite cadavrele
celor doi tineri, s-ar fi consumat stupefiante. Mai
mult decât atât, s-a discutat chiar despre introducerea
în țară a substanțelor interzise.

Acum, oamenii legii trebuie să afle dacă cele
spuse de martori se confirmă. De asemenea, rămâne
de văzut dacă anchetatorii se vor îndrepta către
Ahmed Sami El Bourkadi, studentul care se află
acum în Arestul Inspectoratului de Poliție Județean
(IPJ) Iași și este principalul suspect în cazul dublului
asasinat.

Urmează alte audieri în cazul dublului
asasinat din Moara de Vânt
Cel mai probabil, în următoarea perioadă vor
avea loc noi audieri în cazul dublului asasinat de pe
Moara de Vânt. Asta, pentru a se stabili dacă se
poate vorbi despre trafic de droguri sau nu în această
situație. Totuși, un aspect care trebuie luat în calcul
este legat de rezultatele de la necropsiile celor două
cadavre.
Specialiștii de la Institutul de Medicină Legală
(IML) Iași au susținut că, în sângele celor doi tineri
descoperiți decedați, nu au fost găsite urme de
stupefiante. În sângele Vanesei Burlacu nu a fost
găsit alcool, iar, în sângele lui Youssef Jniyah, a fost
descoperită o cantitate mică. Chiar și așa, oamenii
legii au aflat că mai mulți martori au confirmat că,

în trecut, s-ar fi consumat substanțe interzise aduse
de peste hotare. Acum, urmează a se vedea dacă
aceste informații se confirmă sau nu. Cert este că
anchetatorii vor audia mai multe persoane, pentru
a stabili adevărul legat de aceste date noi.

Ce s-a întâmplat în casa
de pe Moara de Vânt?
Amintim că, la mijlocul lunii decembrie 2021,
polițiștii din Iași au fost anunțați de rudele tânărului
marocan Youssef Jniyah, student la UMF Iași, că
acesta nu a revenit acasă, la Bruxelles, deși avea
un bilet de avion procurat în acest sens. Anchetatorii
au efectuat cercetări și au ajuns la vila închiriată de
student pe strada Moara de Vânt. Acolo, anchetatorii
au dat peste un tablou de groază. Ioana Vanesa
Burlacu și Youssef Jniyah erau morți în același pat.
Cei doi tineri aveau trupurile sfârtecate cu zeci
de lovituri de cuțit. Pe ambele trupuri, urmele erau
asemănătoare, semn că autorul sau autorii ar fi
folosit aceeași armă. Ulterior, anchetatorii au ajuns
la Ahmed Sami El Bourkadi, studentul canadian de
origine marocană bănuit de comiterea dublei crime.
El a fost prins în Roma (Italia) şi a fost adus la Iaşi.
Lucian SAVA
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Drama unei ieșence, departe de
sfârșit! Uneori, soțul o mai
scutește de bătaie, atunci când
este luat de poliție. ”M-am
gândit să plec, dar nu am unde
să mă duc”

O ieșeancă în vârstă de 36 de ani
trece de mai bine de 10 ani prin
chinuri groaznice! Soțul său este
extrem de violent și a bătut-o de mai
multe ori, dar ea l-a iertat mereu. În
noaptea de Revelion, aceasta a fost la
un pas de moarte după ce bărbatul a
vrut să o lovească cu o secure

Mirela Duca are 36 de ani și este căsătorită cu
Petru Duca, în vârstă de 40 de ani, iar împreună au
trei copii. Femeia a trecut prin clipe de coșmar chiar
în noaptea de Revelion, când soțul său, aflat sub
influența băuturilor alcoolice, a vrut să o lovească
cu o secure. După acest incident ce putea avea un
final tragic, dar și multe altele ce au avut loc de-a
lungul celor 17 ani de căsnicie, soția l-a iertat fără
să stea pe gânduri. ”Nu se întâmplă chiar des să mă
bată sau să ne certăm, dar au mai fost câteva episoade
până acum. Mereu ne-am împăcat și am mers mai
departe că avem 3 copii de crescut, unul de 6 ani,
altul de 14 și altul de 15. Ca în orice familie, ne mai
certăm. Într-adevăr, el devine puțin violent după ce
bea. În acea seară s-a supărat că nu am vrut să-l

las să meargă la urat. A luat o secure și a început
să alerge cu ea prin curte. A avut ordin de protecție
asupra mea și a copiilor, am locuit câteva zile separat,
dar eu l-am iertat și acum locuim din nou împreună”,
a declarat Mirela Duca, victima violenței în familie.

Mirela Duca: ”M-am gândit să plec,
dar nu am cum, am trei copii
cu el și nu am unde să mă duc”
Mirela Duca nu a avut niciodată curajul să-și
părăsească soțul violent chiar dacă de multe ori a
fost în mare pericol atât ea, cât și cei trei copilași.
Aceasta a povestit pentru reporterii BZI că nici nu
are de gând să plece, chiar dacă este conștientă că
astfel de scene se vor putea repeta oricând. Ieșeanca
nu vede o soluție să iasă din această situație. Acceptă
în continuare să stea lângă un soț care ar putea să
o omoare într-o zi.
”Nu mi-e frică de el, pentru că se oprește la timp
și nu m-a lovit atât de tare niciodată. M-am gândit
să plec, dar nu am cum, am trei copii cu el și nu am
unde să mă duc. Aici e casa lui și dacă aș pleca, tot
m-ar găsi și ar veni după mine. Nu am altă soluție
decât să-l iert. Cum am rezistat 17 ani, voi mai rezista.

De atunci nu ne-am mai certat, pentru că își urmează
tratamentul și nu a mai băut. Cât a fost ordinul de
protecție, am locuit separat, dar în aceeași curte.
M-am gândit de câteva ori să plec, dar nu am cum.
Copiii nu merită să sufere”, a adăugat femeia.

Petru Duca a ajuns în
stare gravă la spital
Amintim că, în noaptea de 1 ianuarie 2022, Petru
Duca a fost adus la Unitatea de Primire Urgențe a
Spitalului ”Sf. Spiridon” din Iași. Acesta, pe fondul
consumului de alcool, a dezvoltat psihoză etanolică
și, în timp ce își urmărea soția cu toporul, a căzut
și a suferit un traumatism cranio-cerebral frontal.
Pacientul a fost încătușat de Poliție, a fost evaluat
de medicii din UPU, de la oro-maxilo-facială, ORL și
Oftalmologie. Ulterior, a fost dirijat către Spitalul
de Neurochirurgie și Spitalul „Socola”. Petru Duca
urmează un tratament. În aceeași seară, un pacient
în vârstă de 31 de ani, agitat psiho-motor, cu tulburări
de comportament, etilism acut, cu infecție HIV și
hepatită acută, a venit de la Spitalul „Socola” pentru
consult de specialitate. Pacientul a fost transferat
către Spitalul de Boli Infecțioase.
Andreea PĂDURESCU
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PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L. cu sediul
în Mun. Iaşi, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, înregistrată
în Registrul Societaţilor Profesionale de Practicieni
în Insolvenţă sub nr. RFO II 0022/2006, Cod de
Identificare Fiscală 16605670, în calitate de lichidator
judiciar al societăţii debitoare DAMBOSS NET S.R.L.,
astfel desemnat prin Sentința Civilă nr. 632/F/19.12.2018,
pronunțată de instanţa Tribunalului Neamț, Secţia
a II - a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal
în dosarul nr. 3166/103/2017, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile
de prevenire a insolvenţei și de insolvență, coroborat
cu prevederile Codului de Procedură Civilă, în măsura
compatibilităţii, organizează în data de 17.01.2022,
ora 15:00, licitaţie publică competitivă, cu strigare,
pentru valorificarea următorului bun mobil:
DENUMIRE ACTIV; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI
(EUR fără TVA)
Autorizație de funcționare farmacie comunitară
nr. 10522_CV 3642, din data de 04.09.2012, emisă
de Ministerul Sănătății pentru spațiul din Sat Golăești,
Com. Golăești, Str. Principală, Jud. lași * fără
receptură /laborator
2.250,00
Prețul nu conține TVA.
În cazul în care la licitaţia din data de 17.01.2022,nu
se va reuși valorificarea bunului mobil se vor organiza
noi licitaţii, în aceleaşi condiţii în data de

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 EUREKA-COS
SERVICE S.R.L.,,desemnat prin Încheierea nr.
7/CC/10.02.2021,pronunțată de Tribunalul Iași,
Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ și
Fiscal,în dosarul nr.5356/99/2020 (nr. format
vechi:161/2020),în conformitate cu prevederile
Legii nr.85/2014,privind procedurile de prevenire
a insolvenţei și de insolvență,coroborat cu prevederile
Codului de Procedură Civilă,în măsura
compatibilităţii,organizează în ziua de 25.01.2022,ora
14:00,licitaţie publică,model competitiv,cu
strigare,pentru valorificarea în bloc a următoarelor
bunuri mobile:
Denumire bunuri; Cant.; PREȚ DE PORNIRE a
LICITAȚIEI (EUR,fără TVA)
Aparat de curățat injectoare 1 6,00
Kit încărcare aer condiționat 1 4,00
Extractor ulei
1 1,00
Kit pentru scos injectoare
1 1,00
Presă bucșă
1 3,00
Aparate diagnoză
2 10,00
Compresor
1 4,00
Compresor monofazat
1 45,00
Aparat diagnoză
1 272,00
Aparat diagnoză
1 392,00
Aparat reglat faruri
1 1,00
Stand direcție
1 6,00
TOTAL
745,00
Prețurile nu conțin TVA.
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25.01.2022,31.01.2022,respectiv 07.02.2022,ora
15:00,la sediul lichidatorului judiciar.Persoanele
care pretind vreun drept asupra bunului mobil ce
urmează a fi scos la vânzare, au obligaţia sub
sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt
până la data de 16.01.2022,24.01.2022,30.01.2022,respectiv
06.02.2022,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 reale mobiliare sau drepturi de
retenţie, de orice fel,ori măsuri asiguratorii.Modalitatea
de valorificare a bunului mobil este licitaţie publică,cu
strigare, competitivă, conform hotărârii adoptate
în cadrul Adunării Creditorilor din data de 05.06.2020.Pasul
de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de pornire
al licitaţiei,conform hotărârii adoptate în cadrul
Adunării Creditorilor din data de 05.06.2020.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.:
RO73BACX0000000832230000,deschis la Unicredt
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 bunului mobil se poate face doar în
conformitate cu prevederile legale în vigoare,în
fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului
judiciar, la locul în care acesta 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.Detaliile privind
documentaţia necesară în vederea participării la
licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei,precum
şi descrierea bunului 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, la tel. 0799.930.007,
0733.683.702,mail:vanzari@lrj.ro,dragos.cruceanu@lrj.ro,of
fice.is@lrj.ro.

În cazul în care la licitaţia din 25.01.2022,nu se
va reuși valorificarea tuturor bunurilor mobile
aparţinând debitoarei EUREKA-COS SERVICE
S.R.L.,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 16.01.2022,30.01.2022,respectiv
06.02.2022,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 reale mobiliare sau drepturi de
retenţie,de orice fel,ori măsuri asiguratorii.Modalitatea
de valorificare a bunurilor mobile este licitaţie
publică,model competitiv,cu strigare,conform
Regulamentului de vânzare aprobat în cadrul
ședinței Adunării Creditorilor din data de 10.12.2021.Pasul
de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de pornire
al licitaţiei,conform Regulamentului de vânzare
aprobat în cadrul ședinței Adunării Creditorilor
din data de 10.12.2021.Înscrierea la licitaţie se face
cel târziu cu o zi lucrătoare,ora 16:00,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,pentru fiecare bun
în parte,sumă ce va fi depusă în contul de lichidare
al debitoarei,nr.:RO39BUCU1032235343007RON,deschis
la Alpha Bank,suc. Iași,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
bunurilor mobile se poate face doar în conformitate
cu prevederile legale în vigoare, cu acceptul
lichidatorului judiciar,la locul în care acesta 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 bunurilor mobile este 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 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. RO93BUCU10312159
49892RON,deschis la Alpha Bank Iaşi.Informaţii
suplimentare se pot obţine de pe site-ul lichidatorului
judiciar: www.lrj.ro,la tel:0733.683.702, 0724.332.099,
mail:vanzari@lrj.ro,
office.is@lrj.ro,
mirela.insuratelu@lrj.ro.
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PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L. cu sediul
social în Mun. Iaşi, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, în
calitate de lichidator judiciar al societăţii debitoare
PLASMART S.R.L., desemnat prin Sentinţa Civilă
nr. 447/28.03.2019, pronunțată de instanţa Tribunalului
Iași, Secția a II - a Civilă - Faliment, în dosarul nr.
1307/99/2017 (format vechi 46/2017), în conformitate
cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile
de prevenire a insolvenţei și de insolvență, coroborat
cu prevederile Codului de Procedură Civilă, în măsura
compatibilităţii, organizează în ziua de 17.01.2022,
ora 15:00, licitaţie publică, model competitiv, cu
strigare, pentru valorificarea următorului bun mobil:
Denumire bun; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI
(EUR fără TVA)
Pulverizator automotor Berthoud; 2.000,00
Prețul nu include TVA.
În cazul în care la licitaţia din 17.01.2022, nu se
va reuși valorificarea bunului mobil,se vor organizara
noi licitaţii,în aceleaşi condiţii, în data de de
25.01.2022,31.01.2022,respectiv 07.02.2022,ora
15:00,la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele
care pretind vreun drept asupra bunului mobil ce
urmează a fi scos la vânzare,au obligaţia,sub
sancţiunea decăderii,să facă dovada acestui fapt
până la data 16.01.2021,24.01.2022,30.01.2022,respectiv

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 RE MINA
S.R.L.,desemnat prin Încheierea din data de
10.05.2019,pronunțată de Tribunalul Iași,Secţia aII-a Civilă-Faliment,în dosarul nr.7933/99/2015(număr
în format vechi:480/2015),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 17.01.2022,ora
14:00 licitaţie publică competitivă,cu strigare,pentru
valorificarea următoarelor active mobile:
DENUMIRE ACTIV; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI
(EUR, fără TVA)
Bunuri mobile,constând în:
22.895,10
a.Mașini,utilaje și instalații de lucru 15.585,75
Arzător pentru cuptor
1.200,15
Cernător
390,15
Malaxor
959,85
Malaxor
1.392,30
Divizor
1.425,15
Cuptor pentru panificație și arzător 2.076,30
Dospitor
667,35
Dospitor
996,75
Mașină pentru croissant
255,15
Mașină foietaj
525,15
Cuptor pentru patiserie
2.391,75
Mașină grisine ITALPAN2335
1.050,75
Mașină de rulat cornuri
1.905,75
Hotă
170,10
Mașină de gătit
179,10
b. Obiecte de inventar:
175,50
Vitrină frigorifică ARCTIC (2 buc.) 81,00

PUBLICITATE
06.02.2022,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 reale mobiliare sau drepturi de
retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii.Modalitatea
de valorificare a bunului mobil este licitaţie publică,
model competitiv, cu strigare, conform Regulamentului
de vânzare adoptat în cadrul ședinței Adunării
Creditorilor din data de 26.11.2021.Pasul de licitaţie
stabilit este de 5% din preţul de pornire al licitaţiei,
conform Regulamentului de vânzare adoptat în
cadrul ședinței Adunării Creditorilor din data de
26.11.2021.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 licitației,
sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei,
nr.: RO18BUCU1032235341081RON, deschis la Alpha
Bank, suc. Iași, 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 bunului mobil se
va efectua doar în conformitate cu prevederile legale
în vigoare, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul
în care acesta 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 bunului mobil este 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 bunului mobil 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. Informaţii suplimentare se pot obţine pe
www.lrj.ro la tel.: 0733.683.702, 0733.683.705, mail
vanzari@lrj.ro, office.is@lrj.ro, raluca.tarcan@lrj.ro.

Vitrină caldă (2 buc.)
18,00
Cântar electronic
54,00
Calculator+accesorii
22,50
(sistem desktop PC)
c.Mobilier pal spațiu comercial
7.133,85
Utilajele se pot vinde separat,în bloc la prețul
de 15.585,75 EUR,fără TVA.Obiectele de inventar,împreună
cu mobilierul se pot vinde în bloc la prețul de 7.309,35
EUR,fără TVA.
Prețurile nu includ TVA.
În cazul în care la licitaţia din 17.01.2022,nu se va
reuși valorificarea bunurilor mobile,se vor organiza
noi licitaţii,în aceleaşi condiţii,în data de
25.01.2022,31.01.2022,respectiv 07.02.2022,ora 14:00,la
sediul lichidatorului judiciar.Persoanele care pretind
vreun drept asupra activelor ce urmează a fi scoase
la vânzare,au obligaţia,sub sancţiunea decăderii,să
facă dovada acestui fapt până la data de
16.01.2022,24.01.2022,30.01.2022,respectiv 06.02.2022,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 reale mobiliare
sau drepturi de retenţie,de orice fel,ori măsuri
asiguratorii.Documentația de participare la licitație,respectiv
garanția de participare la licitație vor fi depuse cu cel
mult 1(una) zi lucrătoare,ora 16:00, înainte de data
ședințelor de licitație.Modalitatea de valorificare a
activelor este licitaţie publică,cu strigare,competitivă,
conform Regulamentului de valorificare aprobat în
cadrul Adunării Creditorilor din data de 25.10.2021.Pasul
de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de pornire al
licitaţiei,conform Regulamentului de valorificare
aprobat în ședința Adunării Creditorilor din data de
25.10.2021.Garanţia de participare la licitaţie este în

valoare de 10% din preţul de pornire a licitației,pentru
fiecare activ în parte,sumă ce va fi depusă în contul
de lichidare al debitoarei,nr: RO55BUCU1032235342285RON,
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 va programa 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 judiciar vor furniza toate informaţiile
suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat
caietul de sarcini.Vizualizarea activelor mobile este
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 caietul
de sarcini este de 833,00 lei,TVA inclus,plătibili în
contul lichidatorului judiciar, nr.: RO93BUCU1031215949892RON,
deschis la Alpha Bank Iaşi. Informaţii suplimentare
se pot obţine pe site-ul www.lrj.ro, la tel.
0733.683.702,0733.683.705, mail: vanzari@lrj.ro,
office.is@lrj.ro, raluca.tarcan@lrj.ro.
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PUBLICITATE

Dosar executare silita nr. 153/D/2021AFISATA
AZI, 10.01.2022
Publicatie de vanzare imobiliara
Subsemnatul Tufeanu Vasile Bogdan,
executor judecatoresc in cadrul B.E.J.A. Tufeanu
si Dominte, cu sediul in Iasi, Anastasie Panu, nr.
21, bl. 7 Noiembrie, parter, Judetul Iasi, in
conformitate cu dispozitiile 762 alin. 2 C. proc.
civ., aducem la cunostinta generala ca, in data de
02.02.2022, orele 13:00, va avea loc la sediul
B.E.J.A Tufeanu si Dominte din Iasi, din str.
Anastasie Panu, nr. 21m bl. 7 Noiembrie, parter,
jud. Iasi, vanzarea la licitatie publica a
urmatoarelor bunuri mobile:
- autovehicul marca MAN TGX, nr. de
inmatriculare IS.55.ATF, culoare ROSU, an
fabricatie 2013, serie sasiu WMA13XZZXDP045632,
serie motor 50535200463520, CIV M894210, bun
mobil evaluat la pretul de 33.649,80 Lei
(echivalentul a 6.800 EURO valabil pentru data de
referinta a evaluarii), pret ce nu include TVA
- autovehicul marca MAN TGX, nr. de
inmatriculare IS.66.ATF, culoare ALB, an
fabricatie
2014,
serie
sasiu
WMA06XZZ4FW202812,
serie
motor
51539491083946, CIV M897234, bun mobil
evaluat la pretul de 68.784,15 Lei (echivalentul a
13.900 EURO valabil pentru data de referinta a
evaluarii) pret ce nu include TVA
aflate in proprietatea Alex Transforest SRL,
pentru recuperarea creantei din titlul executoriu
reprezentat de Contract de credit nr. C112260 din

data de 27.09.2018 incheiat pentru achizitionarea
unui MAN TGX 18.440 4X2 LLS-U, identificat cu
serie sasiu WMA13XZZXDP045632; Contract de
credit nr. C114168 din data de 11.12.2018 incheiat
pentru achizitionarea unui MAN TGX 18.440 4X2
BLS,
identificat
cu
serie
sasiu
WMA06XZZ4FW202812; Contract de credit nr.
C114265 din data de 13.12.2018 incheiat pentru
achizitionarea unui VOLKSWAGEN PASSAT,
identificat cu serie sasiu WVWZZZ3CZGE083585;,
datorat creditoarei BCR LEASING IFN S.A., cu
sediul in Bucuresti - 060013, Calea Plevnei, nr. 159,
bl. Business Garden Bucharest, et. 4, camera cam
E4-27-E4-40, CLADIREA A, Sector 6reprezentata
conventional prin Avocat Claudiu Florian Iancu, de
catre debitoarea ALEX TRANSFOREST S.R.L., CUI
15916791 cu sediul in Sat Lespezi - 707270,
incaperea 1, Comuna Lespezi, Judetul Iasi la care
se adauga cheltuielile de executare.
Pretul de la care porneste licitatia este de
- 33.649,80 Lei (echivalentul a 6.800 EURO
valabil pentru data de referinta a evaluarii) pentru
autovehicul marca MAN TGX, nr. de inmatriculare
IS.55.ATF
- 68.784,15 Lei (echivalentul a 13.900 EURO
valabil pentru data de referinta a evaluarii) pentru
autovehicul marca MAN TGX, nr. de inmatriculare
IS.66.ATF,
preturi ce nu includ TVA, urmand ca la
preturile de adjudecare sa se adauge TVA, si au
fost stabilite prin expertiza din data de 08.12.2021
de catre Trusted Inspection Agency - TIA, cu
sediul in Str. Petru Rares, NR. 17, Oras VoluntarI,
Judetul Ilfov.

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
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Potrivit art. 769 alin. 3, vanzarea bunurilor
mobile mai sus specificate se va putea efectua
fie separat pentru fiecare bun mobil in parte,
fie impreuna.
Prezenta publicatie de vanzare a fost
intocmita in conformitate cu dispozitiile art. 762
Cod Procedura Civila si afisata la data de
10.01.2021 la sediul executorului judecatoresc,
Primaria Lespezi, la domiciliul debitoarei si la
Judecatoria Pascani.
De asemenea in conformitate cu dispozitiile
art. 761 Cod Procedura Civila, despre tinerea
licitatiei au fost instiintate partile precum si
detinatorul bunului mobil.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept
asupra bunului urmarit sa-l anunte pe executorul
judecatoresc inaintea datei stabilite pentru
vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere
bunul scos la licitatie publica sa se prezinte la
data, locul si ora stabilita, iar pana la aceasta data
sa prezinte oferte de cumparare.
In conformitate cu dispozitiile art. 768 alin 1
Cod Procedura Civila, participantii la licitatie
trebuie sa consemneze la dispozitia executorului
judecatoresc, cel putin pana la inceperea
licitatiei, o garantie de cumparare de cel putin
10% din pretul de incepere al licitatiei pentru
bunurile pe care doresc sa le cumpere. Sumele
vor fi consemnate in contul de consemnare
deschis la Libra Bank SA in contul cu nr. RO29
BREL 0002 0006 8782 0103, pe seama si la
dispozitia B.E.J.A. Tufeanu si Dominte.
In conformitate cu dispozitiile art. 768 alin 2
Cod Procedura Civila, creditorii sau creditorii
intervenienti nu au obligatia de a depune garantia
de participare.
Executor Judecatoresc,
Tufeanu Vasile Bogdan
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Proprietarii din blocurile Avicola au luat cu
asalt Prefectura Iași! Vor să anuleze
autorizația de construire a dezvoltatorului
Călin Toma. Afaceristul: ”Aș putea să cer
evacuarea lor. Voi fi mai puțin îngăduitor”

Călin Toma vrea să construiască un
bloc chiar în geamul proprietarilor
care locuiesc în imobilele fostei
ferme Avicola, din comuna Lețcani,
județul Iași. Vecinii au apelat la
ajutorul Prefecturii Iași în vederea
anulării autorizației de construire.
Au fost cazuri când demersurile
reclamanților au avut finalizare

Scandalul de la blocurile Avicola, din comuna
Lețcani, județul Iași, situate vizavi de reprezentanța
Skoda, ia o nouă turnură. Cele peste 30 de familii
care locuiesc în blocurile fostei ferme de păsări
sunt nemulțumițe de investiția anunțată de
dezvoltatorul imobiliar Călin Toma. La câțiva metri
de geamurile proprietarilor, afaceristul a demarat
un șantier pentru construirea unui imobil cu
regimul de înălțime P+3, cu mențiunea că va fi o
casă individuală. Mai degrabă, regimul de înălțime
este caracteristic locuințelor colective, ceea ce
presupune aglomerarea zonei. Mai mult, pe panoul
informativ se aduce la cunoștință că amplasamentul
se află în sat Căprița, comuna Lețcani, sat ce nu
există în evidența autorității locale.

Proprietari de la blocurile Avicola vor
să anuleze autorizația de construire

Familiile menționate sunt organizate într-o
asociație de proprietari. În cursul zilei de luni,
10.01.2022, asociația a depus o sesizare la Prefectura
Iași prin care este solicitată desființarea autorizației
de construire emisă pe numele T&C Trust Afaceri
SRL, condusă de dezvoltatorul Călin Toma, de

către Primăria Lețcani. ”Locuim în zonă de
aproximativ 30 de ani, unde niciodată Primăria
Lețcani nu a făcut nimic pentru noi, ne referim la
canalizare, pavele, salubrizare, deși plătim taxe
și impozite Primăriei. De aproximativ 5 luni, domnul
Toma construiește un bloc cu trei etaje, deși în
zonă avem trei blocuri cu două etaje. Solicităm
în regim de urgență anularea autorizației de
construire, având în vedere faptul că pe autorizația
de construire scrie sat Căprița, comuna Lețcani,
iar noi locuim la blocurile fostei Avicola. Dorim un
control din partea Inspectoratului de Stat în
Construcții, deoarece constructorul nu respectă
distanța între proprietăți, acesta împrejmuind
toate terenurile, atât din fața, cât și din spatele
blocurilor noastre, fără a deține autorizație de
construire”, se arată în petiția semnată de membrii
asociației de Proprietari KM 10 Iași - Tg Frumos,
care administrează blocurile Avicola din comuna
Lețcani. Nu este prima petiție primită de Prefectura
Iași pentru anularea autorizațiilor de construire.
Au fost cazuri când autorizația a fost desființată
în instanță.

Călin Toma: ”Nu-mi place
să mă cert cu nimeni”
Contactat telefonic de reporterii BZI, dezvoltatorul
Călin Toma a precizat că va face plângere la Poliție.
Afaceristul spune că terenul de lângă blocurile
Avicol îi aparține și este ocupat de autoturismele
vecinilor. ”Nu știu, și eu aș putea să le cer evacuarea.
Nu au nicio bază legală. Am respectat cerințele
solicitate de urbanism. Terenul este al meu. Fiecare
face ce-i trece prin cap. Blocul lor este mai mare,
distanța se poate verifica, se poate măsura cu

ruleta. Dacă încep cu lucrurile astea, o să fac și eu plângere
la Poliție. Au intrat pe o proprietate privată. Singura emoție
este că nu-mi place să mă cert cu nimeni. Am să fiu și
eu mai puțin îngăduitor”, a precizat Călin Toma. Afaceristul
este fratele lui Tudor Toma, implicat în alte scandaluri
imobiliare prezentate în edițiile trecute ale BZI. A amenințat
o bătrână din comuna Bârnova din cauza unei petec de
pământ. Cei doi frați au fost implicați și într-un incident
petrecut în trafic.
Ciprian BOARU

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,

ANUNȚURI
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 - 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.

MEDIU
Comuna Țibănești jud. Iași, titular
al proiectului de plan
„Reactualizare a Planului
Urbanistic General al comunei
Țibănești, jud. Iași”, propus a fi
implementat în comuna Țibănești,
județul Iași, anunță publicul
interesat asupra depunerii
solicitării de obținere a avizului de
mediu. Informațiile privind
conținutul documentației tehnice a
planului propus pot fi consultate la
sediul APM Iași – mun. Iași, Calea
Chișinăului nr. 43, Iași, zilnic între
orele 8:00 – 14:00. Observațiile
publicului se primesc la sediul
APM Iași în termen de 15 zile de la
publicarea anunțului.
S.C. PROAKTIV COMMUNICATION
S.R.L, titular al planului „PUZ
Construire ansamblu de clădiri cu
funcțiuni mixte-locuințe colective,
birouri, spații comerciale și dotări”
amplasat în mun. Iași, str. Cicoarei
nr. 3, CF 131639, 124803, jud. Iași
anunță publicul interesat asupra
disponibilizării proiectului de plan
și a finalizarii raportului de mediu
pentru acesta. Documentele pot fi
consultate la sediul APM IASI din
mun. Iași str. Calea Chișinăului nr.
43, în zilele de luni-vineri, între
orele 9:00-14:00. În data de
01.03.2022 ora 14:00 la locația din
mun. Iași, str. Cicoarei nr. 3, jud.
Iași, se va desfășura ședința de
dezbatere publică a planului de
mai sus și a RAPORTULUI DE
MEDIU întocmit pentru acesta. În
situația în care se va prelungi
starea de alertă instituită pe
teritoriul României, pentru a
preveni răspândirea infecției cu
Coronavirus SARS-CoV-2,
consultarea publicului interesat se
va face electronic. Publicul
interesat poate transmite în scris,
comentarii/ opinii/ observații
privind documentele menționate la
sediul APM Iași și pe adresele de
mail: econova_iasi@yahoo.com și
office@apmis.anpm.ro până la
data de 01.03.2022.
COMUNA SIREȚEL, titular al
PLANULUI URBANISTIC GENERAL
al comunei SIREȚEL, județul Iași,
anunță publicul interesat asupra
disponibilizării planului și a
finalizării raportului de mediu
pentru acesta. Documentele pot fi
consultate la sediul comunei
Sirețel și la sediul APM IASI din
mun. Iași, str. Calea Chișinăului nr.
43, în zilele de luni-vineri, între
orele 9:00-14:00. In data de
28.02.2022 ora 14:00 la sediul
Primăriei comunei Sirețel, se va
desfășura ședința de dezbatere
publică a planului si a
RAPORTULUI DE MEDIU întocmit
pentru acesta. În situația în care se
va prelungi starea de alertă
instituită pe teritoriul României,
pentru a preveni răspândirea
infecției cu Coronavirus SARSCoV-2, consultarea publicului
interesat se va face electronic.
Publicul interesat poate transmite
în scris, comentarii/ opinii/
observații privind documentele
menționate, la sediul primăriei
comunei Sirețel și la sediul APM
Iași și pe adresele de mail:
primariasiretel@yahoo.com și

office@apmis.anpm.ro până la
data de 28.02.2022.
Municipiul Iași, titular al proiectului
“Modernizare strazi în municipiul
Iași – strada Aurel Vlaicu, tronson
cuprins între intersecția cu str. Ion
Creanga pana la limita U.A.T. Iasi”,
anunță publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare
de către Agenția Natională pentru
Protecția Mediului Iași, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul
“Modernizare strazi în municipiul
Iasi – strada Aurel Vlaicu, tronson
cuprins între intersecția cu str. Ion
Creanga până la limita U.A.T. Iasi”
propus a fi amplasat în municipiul
Iași, județul Iași. 1. Proiectul
deciziei de încadrare și motivele
care o fundamentează pot fi
consultate la sediul autorității
competente pentru protecția
mediului Agenția Nationala pentru
Protecția Mediului din Str. Calea
Chisinaului nr. 43, Iași, în zilele L-V
între 8:00 – 14:00, precum și la
următoarea adresa de internet
http://apmis.anpm.ro/. Publicul
interesat poate înainta
comentarii/observații la proiectul
deciziei de încadrare în termen de
10 zile de la data publicării
anunțului pe pagina de internet a
autorității competente pentru
protecția mediului.
FABRICA DE BERE S.R.L., anunță
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emiterii a acordului
de mediu pentru “CONSTRUIRE
HALA SI BIROURI P+1E,
IMPREJMUIRE TEREN,
ORGANIZARE DE SANTIER,
RACORD UTILITATI”, propus a fi
amplasat în sat BRATULENI,
comuna MIROSLAVA, NC 85197,
județul Iași. Informațiile privind
proiectul propus, pot fi consultate
la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Iași din mun. Iași, Calea
Chisinaului nr. 43, în zilele de lunijoi între orele 8:00 – 16:30 și vineri
între orele 8:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Iași.

LICITAȚII
ÎNCHIRIERE TEREN ÎN SUPRAFAȚA
DE 12 MP APARȚINÂND
DOMENIULUI PUBLIC AL
COMUNEI MIROSLAVA, PARCELA
DC/2047/10/3/1/10, INTRAVILAN
SAT MIROSLAVA, COMUNA
MIROSLAVA, JUDEȚUL IAȘI. 1.
INFORMAȚII GENERALE PRIVIND
AUTORITATEA CONTRACTANTA:
denumire: UAT COMUNA
MIROSLAVA, cod fiscal: 4540461,
adresa: SAT MIROSLAVA STR.
CONSTANTIN LANGA NR. 93,
COMUNA MIROSLAVA, COD
707305, JUD. IAȘI, E-mail:
secretariat@primariamiroslava.ro.
2. INFORMAȚII GENERALE
PRIVIND obiectul închirierii: teren
în suprafață de 12 mp aparținând
domeniului public al comunei
Miroslava, parcela
DC2047/10/3/1/10, intravilan sat
Miroslava,comuna Miroslava,
județul Iași în vederea amplasării
unei rulote mobile pentru
comercializare produse fast-food.
Prețul chiriei: este de minim: 48
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lei/lună. 3. INFORMAȚII PRIVIND
DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE:
Modalitatea prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de
atribuire: persoanele interesate pot
înainta o solicitare pe suport hârtie
pentru obținerea unui exemplar al
documentației de atribuire;
Denumirea și adresa
compartimentului de la care se
poate obține un exemplar al
documentației de atribuire: birou
achiziții publice din cadrul
Primăriei comunei Miroslava,
județul Iași. 4. Costul și condițiile
de plată pentru obținerea unui
exemplar al documentației de
atribuire: costul documentației
este de 50 lei și se poate achita
odata cu solicitarea efectuată în
acest sens; 5. Data limită pentru
solicitare clarificări: 25.01.2022,
orele 16.00. Data limită solicitare
prin cerere scrisă documentație de
atribuire: 25.01.2022, orele 16.00.
6. INFORMAȚII PRIVIND
OFERTELE: Data limită pentru
depunerea ofertelor: 01.02.2022,
orele 16.00; Adresa la care trebuie
depusă oferta: Primăria comunei
Miroslava, sat Miroslava, comuna
Miroslava, județul Iasi, cod postal
707305; Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă:
un exemplar în două plicuri sigilate
unul exterior și unul interior. 7.
DATA ȘI LOCUL UNDE SE VA
DESFAȘURA ȘEDINȚA PUBLICA DE
DESCHIDERE A OFERTELOR:
02.02.2022, ORELE 11.00 la sediul
Primăriei com. Miroslava, județul
Iași. 8. DENUMIREA, ADRESA,
NUMARUL DE TELEFON, TELEFAX,
ȘI ADRESA DE E-MAIL A
INSTANȚEI COMPETENTE ÎN
SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
APARUTE ȘI TERMENELE PENTRU
SESIZAREA INSTANȚEI: Tribunalul
Județean Iași, Secția contencios
administrativ, Str. Elena Doamna
nr. 1A, jud. Iasi , cod 700398, tel.
0232/213332; fax.0232/ 219899;
e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 9.
DATA TRANSMITERII ANUNȚULUI
DE LICITAȚIE CATRE INSTITUȚIILE
ABILITATE, ÎN VEDEREA
PUBLICARII: 10.01.2022.
ÎNCHIRIERE TEREN ÎN SUPRAFAȚA
DE 82 MP APARȚINÂND
DOMENIULUI PUBLIC AL
COMUNEI MIROSLAVA, SITUAT ÎN
T13 DIN NC 81562, INTRAVILAN
SAT MIROSLAVA,COMUNA
MIROSLAVA,JUDEȚUL IAȘI. 1.
INFORMAȚII GENERALE PRIVIND
AUTORITATEA CONTRACTANTA:
denumire: UAT COMUNA
MIROSLAVA, cod fiscal: 4540461,
adresa: SAT MIROSLAVA STR.
CONSTANTIN LANGA NR. 93,
COMUNA MIROSLAVA, COD
707305, JUD. IAȘI, E-mail:
secretariat@primariamiroslava.ro.
2. INFORMAȚII GENERALE
PRIVIND obiectul închirierii: teren
în suprafață de 82 mp aparținând
domeniului public al comunei
Miroslava, situat în T13 din NC
81562, intravilan sat
Miroslava,comuna Miroslava,
județul Iași în vederea amplasării
unui container fără fundație sau
platformă betonată pentru
desfășurarea unor activități de
comerț ( pescărie). Prețul chiriei:
este de minim: 328 lei/lună. 3.
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INFORMAȚII PRIVIND
DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE:
Modalitatea prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de
atribuire: persoanele interesate pot
înainta o solicitare pe suport hârtie
pentru obținerea unui exemplar al
documentației de atribuire;
Denumirea și adresa
compartimentului de la care se
poate obține un exemplar al
documentației de atribuire: birou
achiziții publice din cadrul
Primăriei comunei Miroslava,
județul Iași. 4. Costul și condițiile
de plată pentru obținerea unui
exemplar al documentației de
atribuire: costul documentației
este de 50 lei și se poate achita
odata cu solicitarea efectuată în
acest sens; 5. Data limită pentru
solicitare clarificări: 25.01.2022,
orele 16.00. Data limită solicitare
prin cerere scrisă documentație de
atribuire: 25.01.2022, orele 16.00.
6. INFORMAȚII PRIVIND
OFERTELE: Data limită pentru
depunerea ofertelor: 01.02.2022,
orele 16.00; Adresa la care trebuie
depusă oferta: Primăria comunei
Miroslava, sat Miroslava, comuna
Miroslava, județul Iasi, cod postal
707305; Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă:
un exemplar în două plicuri sigilate
unul exterior și unul interior. 7.
DATA ȘI LOCUL UNDE SE VA
DESFAȘURA ȘEDINȚA PUBLICA DE
DESCHIDERE A OFERTELOR:
02.02.2022, ORELE 10.00 la sediul
Primăriei com. Miroslava, județul
Iași. 8. DENUMIREA, ADRESA,
NUMARUL DE TELEFON, TELEFAX,
ȘI ADRESA DE E-MAIL A
INSTANȚEI COMPETENTE ÎN
SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
APARUTE ȘI TERMENELE PENTRU
SESIZAREA INSTANȚEI: Tribunalul
Județean Iași, Secția contencios
administrativ, Str. Elena Doamna
nr. 1A, jud. Iasi , cod 700398, tel.
0232/213332; fax.0232/ 219899;
e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 9.
DATA TRANSMITERII ANUNȚULUI
DE LICITAȚIE CATRE INSTITUȚIILE
ABILITATE, ÎN VEDEREA
PUBLICARII: 10.01.2022.

ÎNCHIRIERE TEREN ÎN SUPRAFAȚA
DE 194 MP APARȚINÂND
DOMENIULUI PUBLIC AL
COMUNEI MIROSLAVA, SITUAT ÎN
T13 DIN NC 81562, INTRAVILAN
SAT MIROSLAVA,COMUNA
MIROSLAVA,JUDEȚUL IAȘI. 1.
INFORMAȚII GENERALE PRIVIND
AUTORITATEA CONTRACTANTA:
denumire: UAT COMUNA
MIROSLAVA, cod fiscal: 4540461,
adresa: SAT MIROSLAVA STR.
CONSTANTIN LANGA NR. 93,
COMUNA MIROSLAVA, COD
707305, JUD. IAȘI, E-mail:
secretariat@primariamiroslava.ro.
2. INFORMAȚII GENERALE
PRIVIND obiectul închirierii: teren
în suprafață de 194 mp aparținând
domeniului public al comunei
Miroslava, situat în T13 din NC
81562, intravilan sat
Miroslava,comuna Miroslava,
județul Iași în vederea amplasării
unui container fără fundație sau
platformă betonată pentru
desfășurarea unor activități de
producție și comerț ( cofetărie-

ANUNȚURI
patiserie). Prețul chiriei: este de
minim: 776 lei/lună. 3.
INFORMAȚII PRIVIND
DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE:
Modalitatea prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de
atribuire: persoanele interesate pot
înainta o solicitare pe suport hârtie
pentru obținerea unui exemplar al
documentației de atribuire;
Denumirea și adresa
compartimentului de la care se
poate obține un exemplar al
documentației de atribuire: birou
achiziții publice din cadrul
Primăriei comunei Miroslava,
județul Iași. 4. Costul și condițiile
de plată pentru obținerea unui
exemplar al documentației de
atribuire: costul documentației
este de 50 lei și se poate achita
odata cu solicitarea efectuată în
acest sens; 5. Data limită pentru
solicitare clarificări: 25.01.2022,
orele 16.00. Data limită solicitare
prin cerere scrisă documentație de
atribuire: 25.01.2022, orele 16.00.
6. INFORMAȚII PRIVIND
OFERTELE: Data limită pentru
depunerea ofertelor: 01.02.2022,
orele 16.00; Adresa la care trebuie
depusă oferta: Primăria comunei
Miroslava, sat Miroslava, comuna
Miroslava, județul Iasi, cod postal
707305; Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă:
un exemplar în două plicuri sigilate
unul exterior și unul interior. 7.
DATA ȘI LOCUL UNDE SE VA
DESFAȘURA ȘEDINȚA PUBLICA DE
DESCHIDERE A OFERTELOR:
02.02.2022, ORELE 09.00 la sediul
Primăriei com. Miroslava, județul
Iași. 8. DENUMIREA, ADRESA,
NUMARUL DE TELEFON, TELEFAX,
ȘI ADRESA DE E-MAIL A
INSTANȚEI COMPETENTE ÎN
SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
APARUTE ȘI TERMENELE PENTRU
SESIZAREA INSTANȚEI: Tribunalul
Județean Iași, Secția contencios
administrativ, Str. Elena Doamna
nr. 1A, jud. Iasi , cod 700398, tel.
0232/213332; fax.0232/ 219899;
e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 9.
DATA TRANSMITERII ANUNȚULUI
DE LICITAȚIE CăTRE INSTITUȚIILE
ABILITATE, ÎN VEDEREA
PUBLICARII: 10.01.2022.
S.C. GRUP XL COMPANY SRL, prin
lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anunță
scoaterea la vânzare, a activelor
societății debitoare, după cum
urmează: 1 BUC. Dacia logan, an
fabricație 2006 la prêțul de 1.146,6
lei, 60 % din valoarea de evaluare.
1Buc. Motostivutor CAT – la pretul
de 3.300 lei, 100% din valoarea de
evaluare. Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor ce
urmează a fi scoase la vânzare au
13.01.2022, ora14.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Iași, str.
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași.
LICITAȚIA VA AVEA LOC LA
SEDIUL LICHIDATORULUI
JUDICIAR DIN IAȘI, STR. VASILE
LUPU NR. 43, JUD. IAȘI, ÎN DATA
DE 14 IANUARIE 2022, ORA 11:00,
ȘI SE VA DESFAȘURA ÎN
CONFORMITATE CU PREVEDERILE
LEGII NR. 85/2006 PRIVIND
PROCEDURA INSOLVENȚEI ȘI ALE

REGULAMENTULUI DE VÂNZARE
APROBAT DE ADUNAREA
CREDITORILOR DIN DATA DE
16.03.2020. Adjudecarea se va
face în conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare și
desfășurare a licitației, regulament
ce poate fi consultat atât la
dosarul cauzei cât și la sediul
lichidatorului. Adjudecatarul va fi
ținut la plata prețului de
adjudecare în termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare și
desfăsurare a licitației. Ofertanții
sunt obligați să depună, până la
termenul de vânzare o garanție de
participare la licitație în procent de
10% din prețul de începere a
licitației. Garanția se va depune în
numerar prin plata în contul indicat
de lichidator. Pentru participarea la
licitație potențialii cumpărători
trebuie să se înscrie la sediul
lichidatorului judiciar din mun. Iași,
str.Vasile Lupu, nr. 43, jud. Iași
până la data de 14.01.2022, ora
13.00. Relații suplimentare se pot
obține: EVOPLAN INSOLV IPURL
(FOSTA C.I.I. POHRIB IONELA) la
telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax: 0232/240890.
SC” CORIMAR FASHION” SRL, prin
lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anunță
scoaterea la vânzare, a activelor
societății debitoare, după cum
urmează: Nr. crt.1, Denumirea
mijlocului fix/ Bunuri mobile:
1.buc. autoturism marca chrylsler
sebring, Valoare de pornire: 6.750
lei, ( tva inclus)( 30% din valoarea
de evaluare). Persoanele care
pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmează a fi scoase la
vânzare au obligația, sub
sancțiunea decăderii, să facă
dovada acestui fapt până la data
de 13.01.2022, ora 15.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Iași, str.
Vasile Lupu, nr. 43, jud. Iași.
LICITAȚIA VA AVEA LOC LA
SEDIUL LICHIDATORULUI
JUDICIAR DIN IAȘI, STR. VASILE
LUPU, NR. 43, JUD. IAȘI, ÎN DATA
DE 14 IANUARIE 2022, ORA 16:00
ȘI SE VA DESFAȘURA ÎN
CONFORMITATE CU PREVEDERILE
LEGII NR. 85/2006 PRIVIND
PROCEDURA INSOLVENȚEI ȘI ALE
REGULAMENTULUI DE VÂNZARE
APROBAT DE ADUNAREA
CREDITORILOR DIN DATA DE
25.04.2017. Pentru participarea la
licitație, potențialii cumpărători
trebuie să se înscrie la sediul
lichidatorului judiciar din mun. Iași,
str. Vasile Lupu, nr. 43, jud. Iași,
până la data de 14.01.2022 ora
15:00. Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare și
desfășurare a licitației.
Regulament ce poate fi consultat
atât la dosarul cauzei cât și la
sediul lichidatorului. Adjudecatarul
va fi ținut la plata prețului de
adjudecare în termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare și
desfăsurare a licitației. Ofertanții
sunt obligați să depună, până la
termenul de vânzare, o garanție de
participare la licitație în procent de
10% din prețul de începere a
licitației. Garanția se va depune în
numerar, prin plata în contul

indicat de lichidator. Prezenta
publicație de vânzare va fi afișată
la sediul lichidatorului judiciar
(locul desfasurare a licitatiei), la
Tribunalul Iasi-Judecator Sindic,
Consiliul Local Iași precum și la
locul de dispunere a activului.
Relații suplimentare se pot obține
la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax 0232/240890.
SC” SMART PRODUCTION ” SRL,
prin lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL(fosta CII POHRIB
IONELA), anunță scoaterea la
vânzare, a activelor societății
debitoare, si anume mijloace fixeGRAVATOR LASER- 846,75 lei;
GRAVATOR MECANIC- 775,5 lei;
LAPTOP PB EASY- 60,75 lei; MAC
BOK WHITE- 85,5 lei; GRAVATOR
LASER- 451,5 lei; LAPTOP SONY80,25 lei; CAMERA VIDEO HIGH57lei; SURSA LASER- 47,25lei;
MASINA ROLUIT TEAVA- 168,75
lei; APARAT SUDURA- 787,5 lei;
MASINA TAIERE CIRCULAR- 225
lei; MASINA TAIERE BANZIC337,5 lei; LAPTOP ACER- 47,25 lei;
PRESA MECANICA- 146,25 lei;
AUTOTURISM DACIA 1310- 270
lei- la pretul total de 4.387,5 lei 75% din valoarea de evaluare.
Bunurile sunt scoase la vânzare
individual. Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor ce
urmează a fi scoase la vânzare au
obligația, sub sancțiunea
decăderii, să facă dovada acestui
fapt până la data de 13.01.2022,
ora15.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Iași, str. Vasile Lupu nr.
43, jud. Iași. LICITAȚIA VA AVEA
LOC LA SEDIUL LICHIDATOR IN
DATA DE 14 IANUARIE 2022 ORA
16:00, ȘI SE VA DESFAȘURA ÎN
CONFORMITATE CU PREVEDERILE
LEGII NR. 85/2014 PRIVIND
PROCEDURA INSOLVENȚEI ȘI ALE
REGULAMENTULUI DE VÂNZARE
APROBAT DE ADUNAREA
CREDITORILOR DIN DATA DE
14.07.2021. Pentru participarea la
licitație, potențialii cumpărători
trebuie să se înscrie la sediul
lichidatorului judiciar din mun. Iași,
str. Vasile Lupu, nr. 43, jud. Iași,
până la data de 14.01.2022, ora
14:00. Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare și
desfășurare a licitației,
Regulament ce poate fi consultat
atât la dosarul cauzei cât și la
sediul lichidatorului. Adjudecatarul
va fi ținut la plata prețului de
adjudecare în termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare și
desfăsurare a licitației. Ofertanții
sunt obligați să depună, până la
termenul de vânzare, o garanție de
participare la licitație în procent de
10% din prețul de începere a
licitației. Garanția se va depune în
numerar, prin plata în contul
indicat de lichidator.Prezenta
publicație de vânzare va fi afișată
la sediul lichidatorului judiciar
(locul desfasurare a licitatiei), la
grefa Tribunalului Iasi-Judecator
Sindic, Consiliul Local Iasi precum
și la locul de dispunere a activului.
Relații suplimentare se pot obține
la EVOPLAN INSOLV IPURL la
telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax 0232/240890.
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A mers la „amantă” pentru a-și aduce soțul
înapoi acasă. Ieșeanca a rupt gardul, a spart
ușa cu mâinile goale și a început să-și caute
bărbatul în locuința rivalei. Iată ce a urmat!

O femeie din Iași a mers la casa
unei presupuse „amante” pentru a-și
aduce soțul înapoi acasă. Ieșeanca a
rupt gardul, a spart ușa cu mâinile
goale și a început să-și caute bărbatul
în locuința rivalei. În urma scandalului,
trei persoane (dintre care doi minori)
au fost pedepsite de judecătorii ieșeni.
Astfel, magistrații din cadrul
Judecătoriei Iași au condamnat-o
recent pe Alina Mihaela Voia la 11 luni
de închisoare, cu amânare, pentru
violare de domiciliu și distrugere. În
același dosar, în cazul Dianei Gabriela
R. și al lui Bogdan Alexandru A., judecătorii
ieșeni au luat măsura educativă neprivativă
de libertate a stagiului de formare
civică pe o durată de 4 luni, sub acuzația
de violare de domiciliu.

Alina Mihaela Voia, acuzată
de violare de domiciliu și
distrugere

Pe lângă pedeapsă, ieșeanca Alina
Mihaela Voia (40 de ani) a fost obligată
să presteze o muncă neremunerată în
folosul comunităţii, pe o perioadă de
40 de zile, în cadrul unei instituţii publice

aflate în subordinea Consiliului Local
al comunei Ţigănaşi.
„Instanța admite în parte acțiunea
formulată de partea civilă Luminița S.
Îi obligă pe inculpați la plata, în solidar,
către partea civilă a sumei de 6.000
de lei, cu titlu de daune morale. O obligă
pe inculpata Alina Mihaela Voia la plata
către partea civilă a sumei de 1.750 de
lei, cu titlu de daune materiale”, au
încheiat judecătorii ieșeni. De remarcat
este faptul că sentința nu e definitivă,
aceasta putând fi contestată. În edițiile
anterioare, reporterii cotidianului BZI
au prezentat un caz similar.

Cei trei ieșeni au făcut
scandal din cauza unui
presupus triunghi amoros
Procesul celor trei ieșeni a început
pe data de 28 mai 2021. Procurorii din
cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria
Iași i-au trimis în judecată pe Alina
Mihaela Voia, Diana Gabriela R. și Bogdan
Alexandru A. (ambii - de 16 ani - la data
faptelor), sub acuzațiile amintite. Pe
8 decembrie 2017, în jurul orei 21:00,
inculpații au pătruns fără drept, pe

Bursa bârfelor

S-a deschis anchetă, pentru a
se afla cine a „turnat”
incidentul cu amanta!
În deschiderea ediției de astăzi, babetele
bârfitoare vă prezintă una nouă despre același
Arăgăzel Pompa. Recent, babetele vă prezentau
cum endevidu’ a mers pe la casa cu pătrate cu o
demoazelă și cum a încercat să meargă el pe la
berou cu tantița ceea. Văzând că pisica a ieșit din

timp de noapte, în curtea locuinței
persoanei vătămate. Cu această ocazie,
inculpata i-a distrus persoanei vătămate
ușa de acces în locuință prin lovirea
acesteia cu picioarele, reușind să
spargă și ochiurile de geam cu care
era prevăzută”, au afirmat procurorii
ieșeni.
Potrivit acestora, între Alina Mihaela
Voia și victimă există o stare conflictuală
mai veche, generată de faptul că prima
bănuia că fostul ei soț ar fi avut o relație
extraconjugală cu cea de-a doua. „În
aceste condiții, în seara zilei de 8
decembrie 2017, după ce a văzut că
soțul său nu se întoarce la domiciliu
și a aflat de la nepotul său că acesta
nu se află la barurile din localitatea de
domiciliu, inculpata s-a hotărât să
meargă în căutarea acestuia la locuința
persoanei vătămate. În jurul orei 21:30,
inculpații s-au deplasat la locuința
persoanei vătămate și au început să
îl strige pe martor. Întrucât nu li s-a
oferit niciun răspuns, inculpații au
pătruns fără drept în curtea locuinței
persoanei vătămate, prin scoaterea
de către inculpata Alina Mihaela Voia

sac, cum ar zice britanicul, Arăgăzel și-a ieșit și el,
dar din minți! Cică Pompa a început să întrebe prin
stânga și prin dreapta, să investigheze pentru a
afla cine l-a „turnat” că ar fi venit cu demoazela pe
la berou, ca să îi arate colecția lui de bibelouri. Acu’,
noi îl sfătuim pe Arăgăzel să stea liniștit în băncuța
lui, că nici cu gândul nu gândește el cine l-a dat pe
goarnă! Tot ce putem spune e că nu este nimeni
apropiat lui și pe care să-l fi pus el în vreo foncție
pe-acolo, de tăiat frunzulițe la câini! (Sanchi!)

I se scurg în continuare ochii
după videochatistă.
Nici măcar nu se ascunde!
În continuarea rubricuței de astăzi, babetele
cele hâtre vă prezintă una despre un vechi cleient
de-al nostru, pre numele său Căcălin Nestor. Da,
este vorba despre acela melețean de la a cincea
cu peripeții pe la moaștele cele sfinte. Gurile rele
spun că gaborul respectiv, despre care am mai
vorbit noi în trecut, a rămas fanul numărul 1 al
videochatistei Onuța Lovinescu. Cică melețeanul
nici nu se ferește, pentru că a postat direct pe

a două scânduri din gardul împrejmuitor
al locuinței, după care, cei trei inculpați
au ajuns în fața locuinței persoanei
vătămate și au început să bată în ușă
pentru a le permite accesul în interior”,
au subliniat anchetatorii ieșeni.

Ieșeanca a lovit cu pumnii și
picioarele în ușa de la intrare
Victima a povestit că nu le-a permis
accesul vecinilor în locuință, moment
în care Alina Mihaela Voia ar fi început
să lovească în ușa de la intrare cu
pumnii și picioarele, spărgând ochiurile
de geam cu care era prevăzută ușa și
a introdus mâna în interior pentru a
putea deschide zăvorul cu care era
asigurată aceasta. „Ca urmare a acestei
acțiuni, inculpata s-a tăiat la mână,
suferind leziuni ce au necesitat 14-16
zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.
Văzând comportamentul inculpaților,
persoana vătămată a blocat ușa de
acces cu propriul corp și a scos cheia
din ușă, iar, ulterior, a luat o butelie de
aragaz pe care a proptit-o în ușă”, au
subliniat anchetatorii.
Ciprian NEDELCU

pagina lui de feisbuc faptul că este fan înfocat al
tuturor conturilor videochatistei respective. Acu’,
să fie sănătos, că toată lumea are câte o plăcere
pe lumea aiasta! Numai să fie atent și, tura următoare,
să n-o mai bage în față pe demoazelă pe la raclă!

Când se întâlnesc șoșocii
din târg e jale mare!
La finalul ediției de astăzi, babetele cele bârfitoare
vă prezintă una despre sinatoarea Deana Șoșo, aia
de face circ pe la teveu de fiecare dată când e
băgarea-n samă. Cică madam sinatoarea are câțiva
fani pren târg, denumiți popular „șoșoci”. Gurile
rele spun că te strâci de râs dacă ești o muscă pe
un perete și asiști la întâlnirile lor. Oamenii sunt
chitiți, având sentimentul că vor răsturna lumea
cu fundu-n sus. Mai mult, cică atunci când se
întrunesc alți puliticieni de pren târg pentru a
dezbate diverse probleme, în cadrul unor medii
relativ private, șoșocii își iau steagurile, vuvuzelele
și trompetele și merg să spargă întrunirile respective.
Asta, numai așa, ca să arate cât de viteji sunt ei și
ce pot face! Adevărul este că unii oameni nu au
deloc simțul ridicolului!

