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Firma lui Giani Canschi a dat lovitura!
A prins potul pe lotul 3 din axa Iași –
Suceava de aproape 20 milioane euro!

Firma lui Giani Canschi,
Daroconstruct SRL, ar urma să se
ocupe de proiectul modernizării
lotului 3 din axa Iași – Suceava.
Magistrații de la Curtea de Apel Iași
au dat recent verdictul în procesul cu
firma Eky Route SRL, la mijloc fiind
aproape 20 milioane de euro. Cei de
la Consiliul Județean Iași așteaptă
motivarea instanței înainte de a
semna contractul de lucrări
Final, după aproape 3 ani în disputa pentru asfaltarea lotului 3 din axa rutieră Iași – Suceava.
Plângerea depusă de firma Daroconstruct SRL,
gestionată din umbră de Giani Canschi, a primit
un verdict favorabil din partea magistraților de la
Curtea de Apel Iași în ceea ce privește contractul
de 20 milioane euro. Firma a contestat decizia
Consiliului Județean (CJ) Iași, prin care contractul
a fost atribuit firmei Eky Route SRL, decizia fiind
în cele din urmă favorabilă societății lui Canschi.

Firma lui Giani Canschi se va ocupa de
axa 3 din lotul Iași – Suceava
În plus, magistrații au întors o decizie luată de
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
(CNSC), prin care asocierea Eky Route SRL –
Dimex 200 Company era declarată câștigătoare.

În plus, firma lui Ioan Echimov și CJ Iași vor plăti
aproape 6.000 lei societății lui Canschi, drept
cheltuieli de judecată. „Respinge excepțiile lipsei
de interes, inadmisibilității și a caracterului neavenit al plângerii, invocate de intimata EKY Route
– lider al Asocierii Eky Route – Dimex 200 Company SRL. Admite plângerea formulată de petenta
Daroconstruct SRL – lider al Asocierii Daroconstruct SRL – Rutador SRL împotriva Deciziei nr.
950/06.05.2022 a Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor în dosarul nr. 686/2022,
în contradictoriu cu intimatele autoritatea contractantă Județul Iaşi, prin Consiliul Județean Iași
și Eky Route SRL. Modifică în parte Decizia nr.
950/06.05.2022 a CNSC, în sensul că respinge în
tot contestația formulată de contestatoarea Eky
Route împotriva Raportului procedurii nr.
9459/08.03.2022 și a tuturor actelor subsecvente,
inclusiv a adresei de comunicare a rezultatului
procedurii nr. 9460/08.03.2022”, se arată în decizia instanței.

CJ așteaptă motivarea
de la Curtea de Apel Iași
Consiliul Județean nu se grăbește însă să
semneze contractul cu firma Daroconstruct SRL,
așteptând motivarea instanței. Procedura prevede modernizarea DJ 281 de la Belcești – Ceplenița – DN 28B şi modernizarea DJ 281 de la DN 28B
– Scobinţi – Lespezi, în lungime de 40,610 kilo-

metri, pentru suma de 20 de milioane de euro. Licitația a fost demarată în urmă cu mai mulți ani,
însă nu a fost stabilit niciun câștigător, participanții războindu-se între ei prin contestații. Procedura a avut mai mulți câștigători, fie Alpenside
SRL, fie Daroconstruct SRL – Rutador SRL, fie Eky
Route SRL – Dimex 2000 Company. Totuși, din
cauza contestațiilor, proiectul derulat cu fonduri
europene a bătut pasul pe loc, pierzându-se în
contestații.

Alpenside SRL se ocupă de
primele 2 loturi din axa rutieră
Lotul 1 din axa rutieră Iași – Suceava prevede
lucrări pe DJ 282, limită Iași – Rediu – Movileni –
Gropnița – DJ 281D (29,584 km). Lotul doi prevede
lucrări pe DJ 281D, de la Coarnele Caprei – Focuri
– Gropnița și DJ 281B Coarnele Caprei – Belcești
(DJ 281), în lungime de 22,001 km. Valoarea primului lot este de 12,7 milioane de euro, iar al doilea
lot are o valoare de 9.1 milioane de euro, ambele
lucrări fiind derulate de Alpenside SRL – General
Trust Argeș. Valoarea totală a lucrării până la Suceava este de 103 milioane de euro, sumă provenită în mare parte din fonduri europene. Acum,
Daroconstruct SRL, firma lui Giani Canschi, se va
ocupa de contractul pentru lotul 3 din axa Iași –
Suceava.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Tragedia din județul Neamț se poate
repeta la Iași! Zeci de persoane
își pun zilnic viața în pericol
atunci când traversează acest pod

La intrarea în comuna Dumești, zeci
de persoane își pun zilnic viața în
pericol. Podul peste care sunt nevoiți
să treacă oamenii este într-o stare
avansată de degradare, iar aceștia se
tem că s-ar putea dărâma în orice
moment. Majoritatea persoanelor
evită să treacă pe pod și aleg
drumurile ocolitoare
Primarul Mihai Cocoveică susține că podul de
la intrarea din Dumești este în proces de reabilitare, la nivel de documentație momentan. Podul
se află într-o stare de degradare și zeci de persoane își pun zilnic viața în pericol, în special cei
care folosesc transportul în comun.

Zeci de persoane își pun zilnic
viața în pericol când trec podul
Localnicii din Dumești își fac griji cu privire la
starea podului și la pericolul pe care acesta îl constituie. Oamenii cred că ar fi necesară o reparație
a podului, dar nu sunt de părere că aceasta se va
face.
„Este un pericol, mai trece o mașină de mare
tonaj, ferească Dumnezeu!, se dărâmă. Mai sunt

copii care merg sub pod, se joacă pe acolo și asta
mai trebuie – încă vreo tragedie! Tot timpul mă
tem când trecem cu autobuzul pe acolo, copiii mei
– cel mare, mai ales, mereu mă strânge de mână,
că îi e frică! Sunt toate șansele să se întâmple ca
la Roman (n.r. – podul de la Luțca)!”, declară Roxana Pachițac, din Dumești.
Unii localnici evită, pe cât posibil, să treacă pe
podul cu pricina și aleg rute ocolitoare.
„Eu am venit prin Cogeasca, podul poate fi periculos, mai ales că trec mașini mari”, declară Mihăilescu, șofer de camion.
Și un taximetrist este de părere că e periculos
să treci de mai multe ori pe acolo, motiv pentru
care, de asemenea, folosește drumurile ocolitoare.

Primarul susține că podul
este în curs de renovare
Primarul Mihai Cocoveică susține că acest pod
este în faza de reabilitare, pentru moment efectuându-se partea de documentație a proiectului.
„S-a semnat contractul pentru a începe faza
de documentație a proiectului de reabilitare.
Podul, ca structură, nu este afectat, n-au fost viituri mari care să afecteze structura. La momentul

actual, prin contractul semnat, se vor face expertize, nu vă pot spune în ce stadiu sunt cu documentația cei de la drumuri județene (n.r. – Direcţia
Județeană de Drumuri şi Poduri Iași), ține de Consiliul Județean”, a declarat primarul comunei Dumești, Mihai Cocoveică.
Podul de la Dumești nu a mai fost reabilitat de
40 de ani, acesta se află pe drumul județean 280C
și este în jurisdicția Consiliului Județean Iași. Lucrările de reabilitare au fost anunțate în decembrie 2021, iar reprezentanții Consiliului Județean
Iași susțin că nu pot spune când vor începe lucrările propriu-zise, dar, pentru moment, se apropie
de final faza documentației.
„Suntem la faza de proiectare acum, a fost
trecut prin plenul Consiliului Județean acum
aproximativ 6 luni. Proiectul este în grafic, este
unul în care este inclus și podul de la Tansa. Lucrările vor începe cu siguranță anul acesta, dar nu
pot da o dată exactă, din pricina birocrației”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Iași,
Sorin Afloarei.
Până la finalizarea birocrației și a proiectărilor, podul de la Dumești este motivul pentru care
zeci de persoane își pun zilnic viața în pericol.
Andreea Andrei
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Cârpeală de 2,4 milioane euro pe
două drumuri din județul Iași!
Documente făcute de un personaj
cu combinații la cel mai înalt nivel

Dragoș Ciopate
Proiectele pentru două
drumuri din județul Iași au
ajuns la un apropiat al PNL.
Două sectoare de drum
gestionate de Consiliul
Județean Iași au fost
scoase la mezat, investiția
fiind de peste 12 milioane
lei (2,4 milioane de euro).
Proiectele au fost făcute
de firma lui Dragoș
Ciopate, abonată ani la
rând la banii publici din
județul Iași
Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor
(DJADP) Iași a lansat o procedură
privind întreținerea unor drumuri pe
care le are în administrare în județul
Iași. Licitația prevede lucrări de
îmbrăcăminți bituminoase ușoare

Ciprian Ciucan
pe DJ 207M: A. I. Cuza – Kogălniceni
(km 6+178-8+985) și îmbrăcăminți bituminoase ușoare pe DJ 281D: Intravilan Ceplenița (km 2+012-3+512).
Valoarea totală a celor două lucrări
este de 12 milioane lei (peste 2,4 milioane de euro). Ofertele pot fi depuse până la data de 7 iulie 2022.

Cârpeală pe două drumuri
din județul Iași!
Proiect făcut de un
individ cu lipici la PNL
Valoarea primului lot, cel legat
de îmbrăcăminți
bituminoase
ușoare pe DJ 207M: Al . I. Cuza – Kogălniceni (km 6+178-8+985) este de
7,5 milioane lei. Valoarea lotului doi
pentru îmbrăcăminți bituminoase
ușoare pe DJ 281D: Intravilan Ceplenița (km 2+012-3+512) este de 4,4 milioane lei, conform caietului de
sarcini. Proiectul primului lot de la

Al. I. Cuza fost realizat de firma Geo
Myke SRL Iași, controlată de Dragoș
Ciopate. Geo Myke SRL, firma de
consultanță administrată de Dragoș
Ciopate, a încheiat, în ultimii 2 ani,
38 de contracte cu primării de pe
cuprinsul județului Iași și din zona
Moldovei, în special cu cele PNL.
Acestea i-au adus lui Ciopate aproximativ 3.700.000 de lei. Toate
aceste contracte au fost obținute de
firma Geo Myke prin încredințare directă, evitându-se astfel licitațiile.

Combinații după combinații
pe drumurile județene!
285 mii lei pentru
firma Geo Myke SRL
Al doilea lot din această licitație,
pentru îmbrăcăminți bituminoase
ușoare pe DJ 281. Și acest proiect a
fost realizat tot de firma Geo Myke
SRL Iași. De la începutul anului 2022,

Geo Myke SRL, firma administrată de
Dragoș Ciopate, a obținut 7 contracte de consultanță, în valoare de
754.818,01 de lei, cu 7 comune din
Iași și din zona Moldovei. La acestea,
se adaugă și alte contracte, precum
și cele derulate cu direcția condusă
de Ciprian Ciucan. Proiectarea celor
două drumuri a fost prinsă într-un
contract de 285 mii lei încheiat de
firma lui Ciopate cu DJADP Iași în
luna iulie a anului trecut. La DJADP
Iași, proiectele care vizează îmbrăcămințile bituminoase ușoare au
fost trecute la investiții noi, tocmai
pentru a se aloca mai mulți bani, în
condițiile în care categoria de lucrări
este una greșită. Nu este pentru
prima oară când proiectele pentru
unele drumuri din județul Iași sunt
făcute în aceste condiții suspecte.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Parcări pe 4 nivele în municipiul Iași! Lista
zonelor care vor fi transformate în spații
pentru mașini! Harta amplasamentelor
Noi parcări vor apărea în
municipiul Iași, în
principalele puncte de
intrare în oraș. Parcările
vor fi de tipul park&ride,
studiul de fezabilitate
urmând a fi derulat în
următoarele 6 luni
Municipalitatea a demarat un
proiect privind construcția unor parcări supraetajate în mai multe
puncte de intrare în oraș. Parcările
de tipul park&ride vor fi amenajate
în zona intrărilor în oraș, pentru preluarea mașinilor care intră în Iași. Vizate sunt mai multe zone, printre
care Tehnopolis, din capăt CUG, dar
și Valea Lupului, acestea fiind primele două amplasamente luate în
calcul. În plus, vor mai apărea astfel
de investiții în zona Bucium, C. A. Rosetti, zona Breazu – aleea Mihail Sadoveanu, dar și Calea Chișinăului și
strada Aurel Vlaicu.

Studiu de fezabilitate
pentru primele parcări noi
din Iași! Prima va fi
construită la Tehnopolis
O primă parcare este cea de la
Tehnopolis. Municipalitatea va întocmi un studiu de fezabilitate în următoarele 6 luni, pentru amenajarea
parcării pe 3 sau 4 nivele. Studiul va
fi realizat de SC 3B Construction

Project SRL din Iași pentru 126 mii lei
(25 mii euro). Firma a fost înființată
în anul 2017. În cursul lui 2021, a avut
o cifră de afaceri de 3,3 milioane lei,
un profit de 1,7 milioane lei și datorii
de aproape 1 milion lei, la un număr
de numai 4 angajați. Prin noua parcare din zona Tehnopolis – Fortus
SA, șoferii care vin dinspre DJ 248
vor lăsa mașinile și vor putea folosi
ruta tramvaiului 9 sau autobuzele 27,
41 sau 44, administrate de Compania
de Transport Public (CTP) Iași. Conform unui calcul derulat de Primăria
Iași, prin zona CUG – Nicolina intră
zilnic 23.400 de autoturisme, ceea

ce face ca, anual, numărul mașinilor
să depășească 8.5 milioane doar în
această zonă din oraș. În plus, municipalitatea a demarat un alt proiect pe platforma de la Fortus SA
Iași.

O nouă parcare pe 4 nivele
lângă Antibiotice SA
O altă parcare de acest tip va fi
construită în zona Valea Lupului, în
dreptul fabricii Antibiotice SA, într-o
zonă cu linii de înaltă tensiune. Însă,
proiectul de la Valea Lupului va fi derulat începând cu anul viitor, după finalizarea celei de la Tehnopolis.
„Este evidentă necesitatea unei parcări de tipul park&ride, cel puțin la
nivelul uneia dintre intrările în municipiul Iași. Ca urmare a faptului că
execuția unei astfel de lucrări nece-

sită înainte de toate un teren de dimensiuni relativ mari, situat în imediata vecinătate a arterei de intrare,
dar și în proximitatea stațiilor mijloacelor de transport în comun, municipiul Iași a identificat acest teren în
zona capăt CUG. Parcarea de tip suprateran va fi executată sub forma
unei structuri P+3 sau P+4, deschisă
și cu posibilitatea folosirii planșeului
peste ultimul nivel tot ca platformă
de parcare. În acest sens, aticul de
la ultimul nivel va fi din beton armat
și va avea o înălțime de minimum 120
cm”, se arată în caietul de sarcini. Ulterior, se va trece și la construcția
altor parcări mari în municipiul Iași,
fondurile urmând a fi alocate prin
surse guvernamentale.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

ANUNȚ
LD Expert Grup IPURL, în calitate de administrator judiciar, anunţă că
prin Sentinţa civilã nr.416/2022, pronunţată de Tribunalul Iași, în Dosarul
nr. 2025/99/2022, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva Prajituria Land SRL, cu sediul social în Mun. Iași, str Valeni,
nr 16, Jud. Iași, CIF 40647201 RC J 22/869/2019. Termenul limită pentru
depunerea cererilor de admitere a creanţelor este 25.07.2022. Termenul
limită tabel preliminar este 15.08.2022. Termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea acestuia în
BPI. Termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor este 30.09.2022.
Relaţii la administratorul judiciar LD Expert Grup IPURL, tel. 0232/235.508.
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Concurs sub semnul întrebării la Spitalul
„Socola”. Comisia a fost întrunită în mod
ilegal, fără acordul Ministerului Sănătății!
Concurs sub semnul întrebării la
Spitalul „Socola”, pentru ocuparea
celor 13 posturi de șefi de secții.
Candidații trebuiau să susțină marți,
21 iunie 2022, proba scrisă a
concursului, însă acest lucru nu s-a
mai întâmplat, concursul fiind
suspendat, deoarece comisia de
examinare nu a primit aviz din partea
Ministerului Sănătății
Conducerea Institutului de Psihiatrie „Socola”
Iași publica, în revista „Viața Medicală”, nr. 15, din
15 aprilie 2022, anunțul de scoatere la concurs a
funcțiilor de medic șef de secție pentru toate cele
13 secții ale spitalului. Publicarea anunțului în
„Viața Medicală” s-a făcut însă fără avizul Ministerului Sănătății, în subordinea căruia se afla Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași și fără un acord
din partea Colegiului Medicilor Iași, încălcându-se
astfel Ordinul Ministerului Sănătății (OMS)
1406/2006.

Concurs sub semnul întrebării la
Spitalul „Socola”: 13 șefii de secții își
desfășoară activitatea în mod ilegal!”
Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași a scos
la concurs, în data de 15 aprilie 2022, 13 posturi
vacante de șefi de secție. În data de 3 mai 2022,
au fost verificate dosarele de concurs ale candidaților. Luni, 20 mai 2022, începând cu ora 9:30,
în Biblioteca Institutului de Psihiatrie „Socola” din
Iași, s-a desfășurat proba pe bază de interviu a
concursului.
La proba interviului, prof. univ. dr. Cristinel
Ștefănescu a obținut 93,06 puncte, iar conf. univ.
dr. Andreea Silvana Szaltontay a obținut 91, 36 de
puncte, mai puțin decât dr. Carmen Ungureanu,
care a candidat pentru șefia Secției exterioare
Psihiatrie cronici I Bârnova.
Conform programului de concurs, urma să se
desfășoare proba scrisă marți, 21 mai 2022, începând cu ora 9:00. Acest lucru, însă, nu s-a întâmplat, concursul fiind suspendat, din cauză că dr.
Monica Bejan, membru în comisia de examinare,
nu a avut aprobare din partea Ministerului Sănătății. Dr. Monica Bejan trebuia să fie membru supleant în comisia de examinare, deoarece dr.
Andrei Cârdei este în concediu.
Comisia de examinare este formată din directorul medical al Spitalului „Socola”, dr. Nicoleta
Cartaș, un medic cu integrare clinică din cadrul
Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T.
Popa” din Iași, în persoana șef lucrări dr. Alexan-

dra Boloș, dr. Andrei-Cătălin Cârdei, din cadrul
Spitalului „Socola”, Carmen Tescu-Grigorovici, din
partea Colegiului Medicilor Iași, și un reprezentant
al Ministerul Sănătății, juristul Vasile Rusu.
Astfel, constatându-se că nu există o comisie
legală, aprobată de către Ministerul Sănătății,
concursul pentru ocuparea șefiilor de secții de la
„Socola” a fost suspendat.

Concurs pentru ocuparea
funcțiilor de șef de secție și șef
laborator, fără bibliografie
și fără comisie de examinare
O altă problemă privind concursul de angajare
al șefilor de secție de la „Socola” este legată de
identitatea persoanei care a întocmit bibliografia
pentru concurs, care este postată pe site-ul Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași. Precizăm faptul că bibliografia nu este însoțită de niciun nume
și de nicio semnătură. Surse din cadrul spitalului
susțin că bibliografia a fost întocmită de către comisia întrunită în mod ilegal, din care face parte
și dr. Monica Bejan.
Mai mult, reamintim faptul că bibliografia trebuia făcută publică odată cu anunțul de angajare
apărut în revista „Viața Medicală”.
Proba clinică pentru ocuparea șefiei Secției
Psihiatrie I Acuți, Secției clinice Psihiatrie II Acuți,
Secției Psihiatrie III Acuți, Secției Psihiatrie IV
Acuți, Secției clinice Psihiatrie V Acuți și Laboratorului Analize Medicale urma să fie susținută în
Sala Rotondă a Institutului de Psihiatrie „Socola”
Iași, miercuri, 22 iunie 2022.
În schimb, proba clinică pentru ocuparea șefiilor la Secția clinică Psihiatrie VI Acuți, Secția clinică Psihiatrie VII Acuți, Secția Psihiatrie VIII
Acuți, Secția Psihiatrie XI Cronici, Secția exte-

rioară Psihiatrie I Șipote – cronici de lungă durată,
Secția exterioară Psihiatrie II Șipote – cronici,
Secția exterioară Psihiatrie cronici I Bârnova și
Secția exterioară Psihiatrie cronici II Bârnova ar
trebui să fie susținută joi, 23 iunie 2022, în Sala
Rotondă a Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași.
În momentul de față, participanții înscriși la
concurs nu știu când vor susține proba scrisă, tot
concursul fiind pus sub semnul întrebării, neexistând o comisie și o bibliografie aprobată de către
Ministerul Sănătății. Am solicitat un punct de vedere din partea Institutului de Psihiatrie „Socola”
din Iași legat de acest aspect, urmând să primim
un răspuns în termenul legal.
Codruța Șoroagă
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A fost prezentată Unitatea Mobilă de Screening
de Cancer Mamar din cadrul IRO Iași. Aceasta
a costat aproximativ 600 de mii de euro
Marți, 21 iunie 2022, în
parcarea de la Palatul
Culturii a fost prezentată
Unitatea Mobilă de
Screening de Cancer
Mamar a Institutului
Regional de Oncologie Iași.
Unitatea mobilă este
dotată cu un mamograf
digital și urmează să se
deplaseze în 12 județe din
nord-estul și sud-estul
țării, unde femeile cu
vârsta cuprinsă între 50 și
69 de ani fără o zi pot
beneficia de mamografii
gratuite. Testările se vor
face în cadrul proiectului
de screening ONCOFEM

Mamografia este o examinare
radiologică specială a sânului, care
ajută la detectarea modificărilor la
nivelul țesutului mamar. De cele mai
multe ori, femeile nu se confruntă cu
disconfort în timpul unei mamografii. Doar femeile cu sânii sensibili se
pot confrunta cu un grad mai ridicat
de disconfort. Tehnicianul va poziționa sânul pe o platformă a aparatului și-l va comprima ușor cu o
paletă specială, cu scopul de a reduce grosimea acestuia, pentru o

mai bună vizualizare a structurilor
anatomice.

Unitatea Mobilă de
Screening de Cancer Mamar
se va deplasa în 12 județe
din nord-estul și
sud-estul țării
Unitatea Mobilă de Screening de
Cancer Mamar pusă la dispoziție de
Institutul Regional de Oncologie Iași
pentru implementarea proiectului
„ONCOFEM – Fii responsabilă de sănătatea ta! Prevenție, depistare,
diagnostic și tratament precoce al
cancerului de sân” cântărește 10
tone, are 11,6 metri lungime, 2,5
metri lățime și 3,5 metri lățime.
Aceasta este dotată cu o instalație
radiologică digitală fixă pentru mamografie cu tamosinteză tip Senographe Pristina 3D TM Mobile, vestiar
pentru femeile care vin la mamografie, cameră pentru personalul medical și rampă destinată persoanelor
cu dizabilități.
„Unitatea Mobilă de Screening
pentru depistarea Cancerului Mamar
a fost achiziționată pe un proiect pe
care îl implementăm din 2020. Este
vorba de un proiect cu finanțare din
fonduri nerambursabile. Unitatea
mobilă este dotată cu un mamograf
mobil digital 3D și a costat în jur de

600 de mii de euro. Am finalizat procedurile de achiziție anul trecut, iar
unitatea a ajuns acum o lună. Există
2 astfel de unități mobile în România,
una la Cluj și a doua la Iași. Este
vorba de două proiecte cu fonduri
nerambursabile care se implementează în România. Cel de la Cluj se
implementează în 12 județe din regiunea nord-vest-centru, iar proiectul nostru, pe care îl derulăm în 12
județe din regiunea nord-est și sudest. O să ne găsiți din nordul țării,
Suceava, Neamț, Vaslui și până în
sudul țării, în județele Constanța,
Tulcea și Galați”, a declarat Mirela
Grosu, managerul Institutului Regional de Oncologie Iași.

Mirela Grosu: „Sunt
bucuroasă că astăzi au
venit mai multe femei
decât ne-am așteptat!”
Proiectul ONCOFEM se adresează tuturor femeilor asigurate și
neasigurate din județele Iași, Bacău,
Vaslui, Botoșani, Neamț, Suceava,
Galați, Brăila, Constanța, Vrancea,
Tulcea și Buzău.
„Grupul țintă este unul generos,
adică 30.000 de femei, cu vârsta
între 50-69 de ani fără o zi. Nu este
ușor să te deplasezi cu o asemenea
unitate într-o regiune așa de mare
din țară. Ministerul Sănătății își dorește ca, începând cu anul 2024, să
deruleze acest proiect de screening

pentru depistarea cancerului de sân
în toate regiunile țării, dorindu-se să
fie un proiect similar cu cel de col
uterin. Am plănuit ca în perioada
caldă să ne deplasăm în zonele mai
îndepărtate, urmând ca la iarnă să
fim prezenți în zona Moldovei. Sperăm să ne facem auziți în toate regiunile, în așa fel încât femeile să
vină cu încredere. Sunt bucuroasă
că astăzi au venit mai multe femei
decât ne-am așteptat. La ora 7 era
prima femeie venită, a spus că a
auzit de la o vecină, altă doamnă a
aflat de proiect de la fiica ei”, a declarat Mirela Grosu.
Maria Vișan a aflat despre mamografiile digitale gratuite efectuate în cadrul unității mobile de
screening de pe internet.
„Aveam de făcut o mamografie și
am intrat pe internet, unde am citit
despre acest proiect. Am pe cineva
la IRO și am vrut să-mi fac mamografie mai devreme, aveam recomandarea unui medic de la Arcadia,
așa că am zis să-mi fac acum. Am
nevoie și de un ecograf, iar apoi să
merg cu rezultatele la medicul de la
Arcadia. Ieri am sunat, mi s-a spus
să vin astăzi și m-am bucurat mult”,
a declarat Maria Vișan.
Unitatea Mobilă de Screening de
Cancer Mamar se va deplasa în cele
12 județe din nord-estul și sud-estul
țării până pe 31 decembrie 2023.
Codruța Șoroagă
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O ieșeancă a rămas mută de uimire
când a descoperit ce era în compoziția
biscuiților! Oana Budeanu: „Noroc
că nu am apucat să-i dau copilului!”

O femeie din Iași a cumpărat un
pachet de biscuiți și a avut surpriza
neplăcută să găsească bucăți de
carton în compoziție. Femeia nu își
explică de ce este posibil acest lucru
și consideră că este un pericol, mai
ales dacă aceste produse ajung în
alimentația copiilor
Fiica unei femei din Iași era să primească biscuiți care aveau carton în compoziție. Biscuiții
care se recomandă a fi simpli, fără adaosuri și
fără ingrediente nesănătoase, s-au dovedit a avea
„surprize”. O altă femeie din Iași a găsit bucăți de
carton într-o brioșă ambalată. Protecția consumatorului nu poate acționa dacă persoanele care
fac sesizările nu au bon fiscal.

Brioșă și biscuiți cu
carton în compoziție
Oana Budeanu este femeia din Iași care
aproape că i-a dat copilului său biscuiți cu carton
în compoziție. Inițial, femeia credea că este mucegai, dar adevăratul ingredient „surpriză” a
șocat-o.
„Inițial, am crezut că e mucegai, dar când mam uitat mai atent și am rupt biscuiții, s-a văzut

clar că e carton. Era destul de vizibilă bucata de
carton”, declară Oana Budeanu, ieșeanca ce a
găsit carton în biscuiți.
Din nefericire, femeia nu știe de unde au fost
cumpărați biscuiții, deoarece i-a primit de la tatăl
său.
O altă femeie din Iași a semnalat o situație similară cu o brioșă ambalată, cumpărată dintr-un
mare lanț de supermarketuri. Femeia s-a adresat
personalului magazinului, dar aceștia susțin că nu
pot verifica aceste produse, deoarece vin ambalate.

Cum poate fi sesizată
protecția consumatorului
Florin Onofrei, directorul Autorității Naționale
pentru Protecția Consumatorului Iași, susține că
nu a primit plângeri cu privire la aceste situații,
dar menționează că este foarte important ca persoanele care întâlnesc produse ce nu corespund
descrierii, pot face o sesizare, în urma căreia se
vor face verificări la magazinul cu pricina.
„Trebuie neapărat bonul fiscal, să știm sigur
de la ce magazin este. Nu putem face verificări
fără dovezi. Plângerile se pot face inclusiv on-line.
Vânzătorul este considerat responsabil. În cazuri extreme, mergem până la producător, dar în

situația în care un produs este mucegăit, are un
corp străin sau lucruri de genul acesta, magazinul
răspunde de lucrul acesta. De obicei, clientul primește banii înapoi, iar magazinul primește sancțiuni dacă este cazul, din punct de vedere legal.
Am avut diverse reclamații, cum că anumite persoane au găsit corpuri străine în alimente de la
restaurante, bucăți de la spălător de vase de
exemplu, dar la categoria produselor ambalate am
primit plângeri legate de aspect, miros și calitatea
produsului”, a declarat directorul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului Iași, Florin Onofrei.
Reprezentantul Autorității Naționale pentru
Protecția Consumatorului Iași îndeamnă cetățenii
care întâlnesc astfel de nereguli să păstreze bonul
fiscal și să facă o sesizare, fie telefonic, on-line
sau în scris. Este foarte important ca bonul fiscal
să fie păstrat, pentru a constitui o dovadă a achiziției. În cazurile prezentate, ambele femei nu au
dovada achiziționării produsului. În cazul femeii
cu biscuiți cu carton în compoziție, măsurile care
ar fi putut aplicate ar fi fost verificarea lotului prezent în magazin, iar dacă s-ar fi descoperit mai
multe produse neconforme, reprezentanții autorităților s-ar fi îndreptat către distribuitor/producător.
Andreea Andrei
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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, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ”ARCA”
S.R.L., desemnat prin Sentința Civilă nr.748/12.05.2017, pronunțată de Tribunalul Iaşi, secţia a-II-a Civilă-Faliment, în dosarul nr.3199/99/2016
(nr.format vechi 227/2016), în conformitate cu prevederile Legii
nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
coroborat cu prevederile Codului de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, organizează în data de 27.06.2022, ora 14:00, licitaţie publică
competitivă, cu strigare, pentru valorificarea următotoarelor bunuri mobile:
DENUMIRE ACTIV; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR,fără TVA)
Autoturism M1 Toyota T25/ZT/T250(E) Avensis negru
1.750,00
Autoutilitară N1 FANCY EXPAC Transit alb
202,30
Prețurile nu includ TVA.
În cazul în care la licitaţia din data de 27.06.2022, nu se va reuși valorificarea bunurilor mobile aparţinând debitoarei, se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii în data de 04.07.2022, respectiv 11.07.2022, 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
26.06.2022, 03.07.2022, respectiv 10.07.2022, 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, cu strigare, competitivă, conform hotărârilor Regulamentului de vânzare aprobat în cadrul Adunării Creditorilor din data
de 16.06.2022. Pasul de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de pornire
al licitaţiei, conform hotărârilor Regulamentului de vânzare aprobat în

cadrul Adunării Creditorilor din data de 16.06.2022. Înscrierea la licitaţie
se face cel târziu cu o zi lucrătoare, ora: 16:00, înainte de data fixată
pentru începerea licitaţiei prin depunerea tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de organizare al licitaţiei. Garanţia de participare
la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de pornire a licitației, sumă
ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei nr.
:RO31BUCU1032235340664RON, deschis la Alpha Bank, suc. Iași. Garanţia
de participare va fi depusă în lei la cursul BNR din data plăţii. În cazul
câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans, iar în caz contrar se va
restitui licitantului. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică. Vizitarea şi prezentarea activelor se poate face doar în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul
în care acestea se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o
programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului vor furniza toate
informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea activelor mobile reprezintă o condiție obligatorie pentru participarea la licitații. Detaliile privind documentaţia
necesară în vederea participării la licitaţia publică şi modul de organizare
a licitaţiei, precum şi descrierea bunurilor mobile supuse procedurii de
valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul
de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat on–
line de la lichidatorul judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie privind
participarea la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este de 595,00 lei, TVA
inclus,
plătibili
în
contul
lichidatorului
judiciar,
nr.:
RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe: www.lrj.ro, la tel.: 0729.292.746, mail:
vanzari@lrj.ro, manuel.stoica@lrj.ro, office.is@lrj.ro.

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

* PSIHIATRIE- dr. Lungu Simion
Contract cu CAS
Se acorda consulatii si la domiciliu.
CABINET INDIVIDUAL
DE LIBERA PRACTICA „PSIHOLOGIE CLINICA”
- CAUIA FLORENTINA
COPII- ADULTI - SERVICII PSIHOLOGICE
POST CRIZA COVID SUPPORT DE REINTEGRARE SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:

• Kinetoterapie
• Perfuzii
• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Caz halucinant, în instanțele din Iași! Un bărbat a
primit facturi ani la rând pentru servicii de care nu
a beneficiat! „Imobilul era debranșat, dar eu
plăteam pentru niște repartitoare care nu există”
Caz ieșit din comun, în
instanțele din Iași! Un bărbat
a fost facturat ani la rând
pentru servicii de care nu a
beneficiat! Acum, judecătorii din cadrul Tribunalului Iași
au admis apelul formulat de
Dragoș Virgil Rotaru în procesul intentat SC TermoService SA.
„Instanța admite apelul
declarat de apelantul Dragoș
Virgil Rotaru împotriva sentinței civile din 20 februarie
2020, pronunțată de Judecătoria Iași, sentință pe care
o schimbă în parte. Admite
acțiunea formulată de reclamant în contradictoriu cu
pârâta SC Termo-Service
SA. Obligă pârâta la restituirea către reclamant a sumei
de 320,16 lei, reprezentând
debit serviciu repartitoare,
comision plătit în perioada
decembrie 2012 – aprilie
2019. Anulează suma de
180,41 lei, reprezentând penalități de întârziere aferent
debitului – serviciu repartitoare comision. Dispune ca
pârâta să nu mai factureze
serviciul repartitoare comision pentru apartamentul
deținut de reclamant, în
lipsa repartitoarelor din imobil. Definitivă”, au menționat recent judecătorii ieșeni.
În ediţiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat un caz similar.

Caz halucinant, în
instanțele din Iași:
de unde a izbucnit
scandalul
Procesul intentat de Dragoș Virgil Rotaru societății
Termo-Service SA a început
în urmă cu aproximativ 2 ani.
Ieșeanul le-a cerut magistraților să dispună obligarea societății la restituirea sumelor
nedatorate, aferente unui
pretins serviciu privitor la

notificare periodică a sumelor datorate cu titlu de cheltuieli de întreținere, restanțe
și penalități aferente restanțelor. Asociația de Proprietari se află în administrarea
noastră din 17 martie 2011.
Facturarea serviciilor de utilități publice se face potrivit
prevederilor legii privind
înființarea, organizarea și
funcționarea asociațiilor de
proprietari”, au subliniat cei
de la Termo-Service SA.
existența unor repartitoare,
desființarea/anularea/revocarea tuturor creanțelor accesorii debitelor principale,
creanțe accesorii neplătite
referitoare la pretinsul serviciu privitor la existența repartitoarelor și obligarea
pârâtei de a nu mai factura
acest serviciu în viitor, întrucât în incinta imobilului nu
există repartitoare.
„Am chemat în judecată
această societate, deoarece
plata nedatorată a fost efectuată exclusiv acesteia. Sunt
proprietarul imobilului cu
sediul în Iași. De câțiva ani,
locuiesc în Bacău și am închiriat spațiul menționat în
baza unor contracte succesive de locațiune. Pe 6 septembrie 2018 a fost plătită
către societate suma totală
de 1.415,26 lei, prin două plăți
evidențiate de două chitanțe, prin care au fost
stinse toate creanțele principale existente în trecut,
din care o sumă de 615,25 lei
aferentă unor presupuse repartitoare, în contextul în
care spațiul respectiv este
debranșat din anul 2003,
astfel cum rezultă din procesul-verbal de constatare a
debranșării de la instalația
de încălzire și apă caldă menajeră din 9 septembrie
2003”, a povestit bărbatul. În

ediţiile anterioare, reporterii
cotidianului BZI au prezentat
un caz similar.

Ce a spus Dragoș
Rotaru cu privire la
situația în care
s-a aflat
Dragoș Rotaru a adăugat
că locatara spațiului respectiv a efectuat plăți, în numele său și pentru el, dar
fără a i se prezenta vreun înscris de informare cu privire
la ceea ce achită, o cotăparte din valoarea acestor
plăți fiind considerată de
către societatea pârâtă ca
fiind aferentă repartitoarelor inexistente.
Reporterii cotidianului
BZI l-au contactat telefonic
pe Dragoș Rotaru, iar acesta
a spus că nu este vorba despre sumă în sine, ci despre
principiu. „Suma de bani nu
este foarte mare. Dar acest
lucru nici măcar nu e important. Important este că eu
am primit acele facturi și am
achitat un serviciu de care
nu am beneficiat. A fost
vorba despre o perioadă
pornind din 2012 și până la
începerea acestui proces.
Spațiul era debranșat, dar
eu eram facturat pentru
niște repartitoare care nu
există. Vi se pare normal așa

ceva?!”, a declarat Dragoș
Rotaru.

Cum s-au apărat
reprezentanții
societății care
administrează
asociația de locatari
La rândul lor, reprezentanții societății au formulat
o întâmpinare prin care au
invocat excepția lipsei calității sale procesuale pasive,
motivat de faptul că avea
calitatea de administrator al
Asociației de Proprietari și
că nu se subrogă în drepturile și obligațiile asociației.
„Solicităm respingerea
acțiunii ca nefondată. Restanțele și penalitățile de întârziere sunt datorate
conform listelor de plată și
fișei individuale întocmite de
societatea noastră, în calitate de administrator, cu
respectarea raporturilor
contractuale prevăzute de
contractele de furnizare utilități încheiate între asociațiile de proprietari și regiile
autonome de furnizare de
utilități publice. Facturile de
utilități neachitate la termenul de scadență sunt generatoare de penalități, iar
listele de plată se aduc la
cunoștința proprietarilor
prin afișare și reprezintă o

„Nu aș putea să
intuiesc ce spații au
sau nu repartitoare!”
Mai mult, șeful TermoService susține că societatea nu are nicio vină pentru
situația creată.
„Important de reținut
este faptul că SC TermoService SA nu facturează!
Termo-Service distribuie în
liste ceea ce îi deleagă președintele de asociație. Președintele asociației și
reprezentantul persoanei juridice stabilește cotele.
Domnul respectiv s-a judecat cu Termo-Service, dar
ca reprezentantă a asociației respective. Eu nu am cunoștință de fiecare dacă are
sau nu repartitoare, ci președintele de asociație și
șeful de scară trebuie să gestioneze aceste amănunte.
Oricum, noi nu suntem beneficiarii acelor sume, ci am
transmis mai departe, către
firma care avea contractul.
Noi operăm pe datele primite. În orice caz, eu nu aș
putea să intuiesc ce spații
au sau nu repartitoare”, a
declarat ieri Alin Aivănoaie,
directorul SC Termo-Service
SA. Acum, cazul halucinant,
din instanțele din Iași, s-a încheiat cu victoria bărbatului.
Ciprian NEDELCU
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„Văduva neagră” de la Iași, într-o
colecție de fotografii provocatoare
pe rețelele de socializare!
Rareori îi lipsește paharul din mână

„Văduva neagră” de la Iași,
pe numele ei real Adina
Iuliana Ghervase, a postat
de-a lungul timpului
fotografii incendiare pe
rețelele de socializare. În
multe ipostaze apare cu
paharul în mână, iar țigara
nu lipsește din peisaj
„Văduva neagră” de la Iași sau
Adina Iuliana Ghervase, femeia care
a omorât 4 oameni după ce s-a urcat
băută la volan, poza până nu demult
într-o adevărată divă pe rețelele de
socializare. Gurile rele spun că Adina
Iuliana Ghervase revenise la obiceiurile pe care le avea în urmă cu
aproape 20 de ani, când obișnuia să
se „infiltreze” printre arabii veniți la
UMF pentru studii și să petreacă
până în zorii zilei. Adina, pe vremea
când era o puștoaică, adică pe la
vârsta de 19-20 de ani, a fost condamnată la închisoare pentru că, îm-

preună cu niște arabi, a sechestrat
și lovit un bărbat, cu care aceasta
avea o relație.

Adina Iuliana Ghervase,
sufletul petrecerilor
Tot gurile rele spun că Adina era
o tânără efervescentă, care era întotdeauna sufletul petrecerilor. Nu
se sfia să consume alcool sau să fumeze, iar aceste obiceiuri pare să le
fi păstrat până în noaptea în care a
adus moartea în sânul a 4 familii din
Iași. Reporterii BZI au căutat să ia legătura cu mai mulți apropiați ai femeii. Din nefericire, nu au fost prea
mulți care să aibă cuvinte de laudă
despre „Văduva neagră”. Aceasta nu
a avut noroc în dragoste (unii spun
că din cauza ei s-au sfârșit mai
multe relații). În ultima vreme,
aceasta ar fi consumat destul de des
alcool. Desigur, acestea sunt spusele apropiaților femeii. Fiecare este
liber să facă ceea ce vrea și să con-

sume cât alcool dorește, atâta
vreme cât nu pune viața celor din jur
în pericol.

„Văduva neagră”,
o criminală sexy
„Văduva neagră” a postat pe rețelele de socializare zeci de fotografii în ipostaze provocatoare.
Decolteul adânc, rochiile mulate și
pantofii cu toc înalt erau nelipsite.
De asemenea, în unele fotografii, femeia își etalează și un tatuaj. Vă reamintim că Adina Iuliana Ghervase,
femeia care și-a trecut numele pe
lista criminalilor din Iași, și-a transformat autoturismul la volanul căruia se afla când a ucis într-o torpilă.
Din câte se pare, aceasta conducea
cu mult peste 100 de kilometri pe
oră, iar unele voci spun că ar fi avut
în jur de 160 de kilometri pe oră. Desigur, nefiind depistată de vreun aparat radar, este aproape imposibil de
estimat cu exactitate viteza cu care

circula. Totuși, putea autoturismul
pe care îl conducea să atingă o asemenea viteză? Răspunsul este da.

Autoturismul pe care îl
conducea putea ajunge
la 100 de km pe oră
în 10 secunde
Adina Iuliana Ghervase se afla la
volanul unui Alfa Romeo 147, un autoturism produs după anul 2004, cu
un motor de 1,6 litri și 120 de cai putere. Conform specificațiilor, un asemenea autoturism poate atinge 100
de kilometri pe oră în 10 secunde, iar
viteza maximă este de 195 de kilometri pe oră. Practic, în noaptea în
care a ucis 4 oameni, ar fi putut conduce fără nicio problemă cu peste
100 de kilometri pe oră. A avut mult
noroc pentru că a scăpat fără nicio
zgârietură, chiar dacă autoturismul
în care se afla a fost distrus aproape
în totalitate.
Lucian SAVA
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Doliu peste o comună întreagă, după
carnagiul din Păcurari! Ieri a fost
condusă pe ultimul drum cea de-a
patra victimă a „Văduvei negre”

Ion Cojocaru, ultima victimă a
carnagiului din Păcurari, a fost
condus de familie pe ultimul drum.
La înmormântarea bărbatului au
participat aproximativ 250 de
persoane, printre care prieteni și un
grup de colegi de la Citadin, Iași. Au
curs râuri de lacrimi în comuna
Albești din Botoșani
Ion Cojocaru, angajatul Citadin care locuia în
comuna Albești din Botoșani, și el victimă a carnagiului din Păcurari, a fost înmormântat. Acesta
a fost condus pe ultimul drum în ziua de marți, 21
iunie 2022. Aproximativ 250 de persoane au fost
prezente la înmormântare, printre care și mulți
colegi din Iași. Acesta a fost ultimul înmormântat
dintre cele 4 victime ale tragicului accident. „Nu
avem cuvinte. Ion era căsătorit, soția lui este casnică, pentru că are niște probleme de sănătate și

acum a rămas singură, săraca. Are doi copii, un
băiat care trăiește în satul Buimăceni, de aici din
comună, și are și el doi copii. Mai are o fată care
locuiește și lucrează în Franța, cu soțul și cei doi
copii. A venit, săraca, tocmai de acolo, să își înmormânteze tatăl. La înmormântare, au participat
aproximativ 250 de persoane. Lucra la Iași, la Citadin, de aproape 15 ani, și uite unde a ajuns”, a
spus unul din vecinii și prietenii lui Ion Cojocaru.

Și celelalte 3 victime din Iași
au fost înmormântate
În timp ce Adina Iuliana Ghervase, „Văduva neagră”, de la Iași, se află în spatele gratiilor, familiile
celor decedați, cu ultimele puteri, și-au înmormântat soții, tații… Toate cele 4 victime au fost
înmormântate. Primii au fost Ciprian Duca și Alexandru Bounegru. Cei doi au fost conduși de familie pe ultimul drum duminică, 19 iunie 2022.
Inginerul Ciprian Duca a fost înmormântat la cimitirul Petru și Pavel din municipiul Iași. Alexan-

dru Bounegru a fost înmormântat la cimitirul din
comuna Comarna, Iași. Colegul lor, Gheorghe Șutacu, și el una dintre victimele groaznicului accident din Păcurari, locuia în satul Hermeziu,
comuna Trifești, și a fost înmormântat tot acolo,
luni, 20 iunie 2022. Au fost niște zile extrem de
grele pentru familiile celor uciși, însă acestea au
același scop acum, anume să facă dreptate.

Adina Iuliana Ghervase avea o
alcoolemie de peste 0,40 la mie
Amintim că accidentul mortal a avut loc în
cursul nopții de joi, 16 iunie 2022, când o soferiță
care avea o alcoolemie de peste 0,40 la mie, a ucis
4 oameni și a băgat alți 3 în spital. În urma impactului devastator, șoferița, Adina Iuliana Ghervase
a scăpat cu câteva zgârieturi. În prezent, aceasta
se află în arest pentru 30 de zile. Ieri, a fost înmormântată a patra victimă a carnagiului din Păcurari, Iași.
Andreea PĂDURESCU
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Când treci pe lângă această vilă din
Iași, te trec fiori reci! Puțin sunt cei care
nu varsă o lacrimă când văd acest loc

Dragoș Constantin Strugaru, un tânăr
din comuna Popricani, din Iași, s-a
stins la vârsta de 31 de ani. Acesta a
murit în Germania, chiar înainte cu
câteva luni să se căsătorească.
Nunta era plănuită, casa era
construită și avea toată viața înainte,
însă totul s-a năruit într-o secundă
Pe casa lui Dragoș Constantin Strugaru, din
satul Vulturi, comuna Popricani, din Iași, stă atârnată o fotografie imensă cu chipul acestuia. Trecătorii rămân uimiți când văd acest lucru și își pun
tot felul de întrebări, însă puțini știu că tânărul ieșean a murit în urmă cu doi ani, în Germania. Familia băiatului, răpusă de durere, a ales să creeze
un afiș uriaș cu poza băiatului, pe care a agățat-o
chiar pe fațada casei, iar pe gard a pus alte două
poze cu tânărul mort și cu un mesaj înduioșător.
Toate acestea, pentru a păstra vie amintirea fiului
lor care a murit la vârsta de 31 de ani. „Acolo este
casa unui băiat de la noi din comună, e casa pe
care el, din munca lui, și-a construit-o. Era un
băiat tânăr și extrem de muncitor, lucra ca șofer

de TIR în Germania. În urmă cu doi ani, a murit,
după ce a căzut de pe casă în timp ce încerca să
repare acoperișul. A murit acolo, în Germania. Părinții lui au ales să pună pozele alea mari cu el
acolo, la casa lui. Probabil așa au simțit ei să facă
pentru el să rămână din tot ce a fost el. Ce e și
viața asta, muncești până nu mai poți, îți faci casă
mare și mâine nu mai ești și nu iei nimic cu tine”,
a povestit un vecin de-al băiatului.

Dragoș Strugaru urma
să se căsătorească
Tragicul accident s-a întâmplat chiar cu două
luni înainte de nunta lui Dragoș Strugaru. Tânărul
avea nunta plănuită în două luni, iar viitoarea lui
soție abia ajunsese la el în Germania, pentru a
pune la punct toate detaliile. Cu aproape două
luni înainte de nuntă, părinții l-au condus pe Dragoș la altar, dar, din păcate, în sicriu. „Era plecat
de mai mulți ani și era un șofer foarte bun. Era un
copil minunat și avea și el o iubită cu care urma
să se căsătorească. Cu aproape două luni înainte
de nuntă, l-au înmormântat. Nu cred că există durere mai mare pentru un părinte. Erau așa de frumoși împreună. Știu că și fata aceea e tot de la

noi din comună și a suferit enorm după cele întâmplate. Am auzit că a mers și la psiholog, a fost
greu. Mare păcat de el și de ea”, a adăugat un alt
vecin din sat.

Un alt ieșean a murit după
ce a căzut de pe casă
În edițiile anterioare, reporterii BZI au scris
despre povestea tristă a altui ieșean care a murit
după ce a căzut de pe casă. Ionuț Turca avea 33
de ani și abia reușise să își pună viața în ordine,
după o copilărie tristă și zbuciumată. Ieșeanul a
murit la sfârșitul săptămânii trecute, după ce a
căzut de la înălțime la locul de muncă. Acesta a
avut parte de o viață chinuită, a crescut într-o familie cu probleme financiare. Tatăl tânărului a
murit în urmă cu câțiva ani, iar, de atunci, Ionuț
Turca locuia în satul Vânători, din comuna Popricani, județul Iași, alături iubita sa, de mama și de
fratele lui. Casa în care aceștia stăteau era una
fără prea multe condiții, iar, după moartea tatălui,
au reușit să o renoveze. Cel mai trist este că
acesta avea o iubită care este însărcinată, iar el
urma să devină tată pentru prima dată.
Andreea PĂDURESCU

PUBLICITATE

Miercuri, 22 iunie

Ziua Porților
Deschise și-a
extins programul

Ziua Porților Deschise face parte din acțiunile destinate dezvoltării dialogului cu membrii
comunității și contribuie la identificarea de programe și proiecte care să se plieze pe nevoile
acestora și care să aducă valoare în comunitate,
înscriindu-se în strategia de dezvoltare durabilă
a companiei - brand prietenos și responsabil.

Pentru a oferi posibilitatea participării unui
număr cât mai mare de persoane în cadrul evenimentului Ziua Poților Deschise desfășurat de
compania Antibiotice, programul de vizitare a
fost extins.
Locuitorii din localitățile Valea Lupului, Miroslava, Uricani și Iași sunt așteptați:

Membrii comunității sunt așteptați să viziteze platforma Antibiotice și să afle de la specialiștii companiei care sunt investițiile realizate în
ultimii ani în vederea protejării mediului, precum
și planurile de dezvoltare viitoare ale Antibiotice,
brand prietenos și responsabil.

Vineri, 24 iunie 2022, în intervalele orare:
- Sesiunea I: 10:00-12:00
- Sesiunea II: 13:00-15:00
- Sesiunea III: 16:00-18:00
Sâmbătă, 25 iunie 2022 în intervalul orar
10:00- 12:00.
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Înscrierile pentru participarea la Ziua Poților
Deschise se fac la adresa de mail: relatii.publice@antibiotice.ro sau la telefon 0232-209421
până pe data de 23 iunie 2022.
Rugăm persoanele înscrise să fie prezente
cu 10 minute înainte de începerea sesiunii pentru
care au optat.

EXTRAS PUBLICATIE DE VANZARE NR. 185/2022

DIN 21.06.2022

Noi, Chiriac Catalin Razvan, executor judecatoresc numit prin Ordinul
Ministrului Justitiei nr. 1113/C/15.03.2012, in circumscriptia Judecatoriei
IASI, cu sediul in IASI, B-DUL STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 67, BL. C3,
ET. 1, BIROU NR. 5, JUD. IASI, aducem la cunostinta generala ca, in ziua de
18.07.2022, ora 11:00, va avea loc la sediul nostru din Iasi - 700064, B-dul
Stefan cel Mare si Sfant, nr. 67, bl. C3, et. 1, ap. 5, incinta Casa Cartii, Judetul
Iasi, vanzarea la licitatie publica a imobilului Apartament 2 camere si
dependinte, situat in Iasi - 700646, B-dul Alexandru cel Bun nr. 5, bl. X10,
et. 3, ap. 19, Judetul Iasi, compus din: apartament compus din 2 camere,
bucatarie, baie, sas si hol cu supr. utila -34,67 mp si balcon in supr. de
2,90 mp (supr. totala =37,57 mp), impreuna cu cota parte indiviza de
370/100 din partile de uz comun si cota parte indiviza de 680/27400 din
terenul aferent imobilului, an constructie 1975, conform raportului de
expertiza intocmit de expertul imobiliar ing. EXPERT TEHNIC JUDICIAR
LAZAR LILIEAN.
Pretul de incepere al licitatiei este de: 200.000,00 Lei
Imobilul urmarit este grevat de urmatoarele sarcini si drepturi reale:
IPOTECA IMOBILIARA NOTATA IN FAVOAREA BRD GSG SA, IPOTECA
IMOBILIARA NOTATA IN FAVOAREA STATULUI ROMAN REPREZENTAT DE

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE; NOTARE URMARIRE SILITA
IMOBILIARA IN FAVOAREA OTP FAKTORING ZRT DE CATRE BEJ FLOREA
MIHAI, INTABULARE DREPT DE IPOTECA LEGALA DE CATRE SC
TERMOSERVICE IN FAVOAREA ASOCIATIEI DE PROPRIETARI BL X10;
NOTARE URMARIRE SILITA IMOBILIARA DE CATRE BEJ CHIRIAC CATALIN
RAZVAN IN FAVOAREA BRD GSG SA - PENTRU DEBITOAREA SANDU
MIHAELA, DOSAR 240/2021; NOTARE URMARIRE SILITA IMOBILIARA DE
CATRE BEJ CHIRIAC CATALIN RAZVAN IN FAVOAREA BRD GSG SA
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit
sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru
vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul sa se prezinte
la locul fixat, avand asupra lor acte de identitate, cu mentiunea ca
termenul limita pentru depunerea ofertei de cumparare, insotita de
dovada consemnarii -cautiunii reprezentand 10% din pretul de incepere
a licitatiei este ziua premergatoare licitatiei, cu exceptia ofertelor de
cumparare cel putin egale cu pretul de incepere al licitatiei, care pot fi
depuse inclusiv in ziua licitatiei, pe seama si la dispozitia Executorului
Judecatoresc Chiriac Catalin Razvan, avand C.F. 30021269, in contul de
indisponibilizari RO40 BREL 0002 0006 9256 0101 deschis la LIBRA
INTERNET BANK.
Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare, pana la
termenul stabilit pentru vanzarea la licitatie publica.

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

Executor judecatoresc,
Chiriac Catalin Razvan
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Dosar nr. 1849/2021
Data 16.06.2022
Publicatie de vanzare imobiliara
Subsemnatul, Iovu Dragos, executor judecatoresc in circumscriptia
Judecatoriei Iasi, cu sediul in Iasi, Sfantul Lazar nr. 2, bl. Mihail
Kogalniceanu, mezanin, Judetul Iasi,
In conformitate cu dispozitiile art. 839 alin. 1 C. pr. civ., aducem la
cunostinta generala ca, in data de 19.07.2022, ora 11:00, va avea loc la
sediul B.E.J. Iovu Dragos din Iasi, Sfantul Lazar nr. 2, bl. Mihail
Kogalniceanu, mezanin, Judetul Iasi, vanzarea la licitatie publica a
imobilului, situat in Dumesti - 707185, Judetul Iasi, constand in:
1. Teren intravilan, in suprafata de 1.000 m.p., avand categoria de
folosinta arabil, tarla 38, inscris in C.F. nr. 60571, a localitatii Dumesti, nr.
cadastral 60571;
In conformitate cu dispozitiile art. 839 alin. 1 C. pr. civ., aducem la
cunostinta generala ca, in data de 19.07.2022, ora 11:30, va avea loc la
sediul B.E.J. Iovu Dragos din Iasi, Sfantul Lazar nr. 2, bl. Mihail
Kogalniceanu, mezanin, Judetul Iasi, vanzarea la licitatie publica a
imobilului, situat in Dumesti - 707185, Judetul Iasi, constand in:
2. Teren intravilan, in suprafata de 500 m.p., avand categoria
folosinta arabil, tarla 38, inscris in C.F. nr. 60572, a localitatii Dumesti, nr.
cadastral 60572;
In conformitate cu dispozitiile art. 839 alin. 1 C. pr. civ., aducem la
cunostinta generala ca, in data de 19.07.2022, ora 12:00, va avea loc la
sediul B.E.J. Iovu Dragos din Iasi, Sfantul Lazar nr. 2, bl. Mihail
Kogalniceanu, mezanin, Judetul Iasi, vanzarea la licitatie publica a
imobilului, situat in Dumesti - 707185, Judetul Iasi, constand in:
3. Teren intravilan, in suprafata de 500 m.p., avand categoria de
folosinta arabil, tarla 38, inscris in C.F. nr. 60573, a localitatii Dumesti, nr.
cadastral 60573;
In conformitate cu dispozitiile art. 839 alin. 1 C. pr. civ., aducem la
cunostinta generala ca, in data de 19.07.2022, ora 12:30, va avea loc la
sediul B.E.J. Iovu Dragos din Iasi, Sfantul Lazar nr. 2, bl. Mihail
Kogalniceanu, mezanin, Judetul Iasi, vanzarea la licitatie publica a
imobilului, situat in Dumesti - 707185, Judetul Iasi, constand in:
4. Teren intravilan, in suprafata de 1.000 m.p., avand categoria de
folosinta arabil, tarla 38, inscris in C.F. nr. 60580, a localitatii Dumesti,
nr. cadastral 60580.
Imobilele descrise mai sus sunt in proprietatea lui MIHAI FLORIN, cu
domiciliul in Sat Dumesti - 707185, Judetul Iasi
care datoreaza creditoarei COMCEREAL S.A. VRANCEA, CIF:
8206929, J39/161/1996, cu sediul in Focsani, B-dul Bucuresti nr. 2,
Judetul Vrancea suma de 1.512.057,64 Lei, din care 35.890,74 lei
cheltuieli de executare silita.
Preţul la care au fost evaluate imobilele este de:

PUBLICITATE
1. 60.880,00 Lei, pentru teren intravilan, in suprafata de 1.000
m.p., avand categoria de folosinta arabil, tarla 38, inscris in C.F. nr.
60571, a localitatii Dumesti, nr. cadastral 60571;
2. 28.685,00 lei, pentru teren intravilan, in suprafata de 500 m.p.,
avand categoria folosinta arabil, tarla 38, inscris in C.F. nr. 60572, a
localitatii Dumesti, nr. cadastral 60572;
3. 28.685,00 lei, pentru teren intravilan, in suprafata de 500 m.p.,
avand categoria de folosinta arabil, tarla 38, inscris in C.F. nr. 60573, a
localitatii Dumesti, nr. cadastral 60573;
4. 60.882,00 lei, pentru teren intravilan, in suprafata de 1.000
m.p., avand categoria de folosinta arabil, tarla 38, inscris in C.F. nr.
60580, a localitatii Dumesti, nr. cadastral 60580 şi a fost stabilit de
expert Popescu Andra Elena, nr. legitimatie 19154, membru
A.N.E.V.A.R.
Preţul de pornire a licitaţiei este de:
1. 60.880,00 Lei, pentru teren intravilan, in suprafata de 1.000
m.p., avand categoria de folosinta arabil, tarla 38, inscris in C.F. nr.
60571, a localitatii Dumesti, nr. cadastral 60571;
2. 28.685,00 lei, pentru teren intravilan, in suprafata de 500 m.p.,
avand categoria folosinta arabil, tarla 38, inscris in C.F. nr. 60572, a
localitatii Dumesti, nr. cadastral 60572;
3. 28.685,00 lei, pentru teren intravilan, in suprafata de 500 m.p.,
avand categoria de folosinta arabil, tarla 38, inscris in C.F. nr. 60573,
a localitatii Dumesti, nr. cadastral 60573;
4. 60.882,00 lei, pentru teren intravilan, in suprafata de 1.000
m.p., avand categoria de folosinta arabil, tarla 38, inscris in C.F. nr.
60580, a localitatii Dumesti, nr. cadastral 60580;
Executarea silita se efectueaza in baza titlului executoriu reprezentat
de bilet la ordin seria BTRL3BS 5555187 emis la data de 22.07.2021
scadent la data de 26.07.2021.
Prezenta publicatie de vanzare a fost intocmita in conformitate cu
dispozitiile art. 839 C. pr. civ. si afisata la data de 16.06.2022, la sediul
Biroului executorului judecatoresc din Iasi, Sfantul Lazar nr. 2, bl. Mihail
Kogalniceanu, mezanin, Judetul Iasi.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilelor
urmarite sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei stabilite
pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilele sa se prezinte
la termenul de vanzare, locul fixat si ora stabilita, avand asupra lor acte
de identitate si pana la aceasta data sa prezinte oferte de cumparare.
Potrivit dispozitiilor art. 839 alin.1 lit. 1) C. pr. civ., ofertantii trebuie
sa consemneze o cautiune reprezentand 10% din preţul de începere a
licitaţiei, pe seama si la dispozitia executorului judecatoresc Iovu Dragos,
avand C.I.F. 30416315, in contul de consemnari deschis la LIBRA
INTERNET BANK S.A., SUC. IASI, RO42BREL0002000722050102 - RON,
RO58BREL0002000722050202 - EUR, RO63BREL0002000722050500
- CHF.
Prezenta publicatie de vanzare contine un numar de 2 (doua) pagini.
Executor judecatoresc,
Iovu Dragos

PUBLICITATE

Miercuri, 22 iunie
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SPECIALIȘTI ÎN ECONOMIE, cu titluri
academice în țară și străinătate
precum și atestări profesionale în
domeniul financiar-contabil,
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.

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
• 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
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
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, 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
36-42. 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.
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.
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, vizavi de Palas. Dotări:
gresie, faianță, parchet, CT
proprie. Prețuri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785. 219334.
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.

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.

Concesionez pe 10 ani,
apartament cu 2 camere,
decomandat în zona
Complexului Comercial CiurchiIași. 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.
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 e-mail:
gastrostaris@yahoo.com.
Închiriere terenuri, hale, birouri Dedeman Socola, Piața Dacia,
DN28, Gelsor, Comat, Toyota
0758. 250406.

LOCURI DE MUNCĂ
Asociatia de Proprietari Galata
1C, Str. Vamasoaia nr.2, bl. B15,
Parter, CIF 5267930 angajeaza
administrator - casier si contabil.
Ofertele se depun pe adresele de
e-mail: sandafilip@yahoo.com,
galata1c@gmail.com si
corespondenta.
Agent de securitate, 8 clase, fără
experiență precizată, AKYLE
SECURITY SRL. Relații la:
0722501355; 0763198299;
resurseumane@akylesecurity.ro,
Bucuresti.

ACTUALITATE
Agent de securitate, studii medii
fără experiență precizată, STEFAN
SECUTITY SRL. Relații la:
0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.
Agent de turism, studii superioare
în domeniu / cunoștințe operare
pc / limba engleză, EUROPA
TRADE SRL. Relații la:
europatravel2003@yahoo.com,
Str.14 Decembrie 1989 Nr.4.
Agent servicii clienți, studii
superioare, limba
germană/spaniolă/franceză/italia
nă, olandeză avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Relații la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Ambalator manual, fără studii și
experiență precizate, VELROM
SRL, Relații la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
Analist, studii superioare,
experiență 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL, Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist financiar, studii
superioare, experiență 1 an, limba
franceză, germană, engleză
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist servicii client, studii
superioare, experiență 1 an, limba
franceză, germană, engleză
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Relații la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Asistent social, studii superioare,
fără experiență precizată,
FUNDATIA PAPADIA. Relații la:
0758059079;
papadia@gmail.com,
Cameristă hotel, studii liceale,
absolvent, persoană peste 45 ani,
grup vulnerabil, CON TED
COMPANY SRL. Relații
la:0332/408692;
tehnictedconstruct@yahoo.com.
Cameristă hotel, fără studii și
experiență precizate, HOTEL
TERRA IASI SRL. Relații la:
0754087783; 0764271180;
0744881603;
hotelterra@yahoo.com.
Casier, studii medii, cu experiență,
SYMCO&STAR SRL. Relații la:
0741229759, Sos.Nicolina.
Conducător auto transport rutier
de mărfuri, studii medii, posesor
cod 95 cu taho card, HTR
SPEDITION SRL. Relații la:
0372653801; office@htrspedition.ro, Calea Chisinaului
Nr.2A.
Casier, studii liceale, experiență 3
ani, TERMO-SERVICE SA. Relații

la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Confecționer, studii
medii/generale cu experiență 3
ani, KATTY FASHION SRL. Relații
la: 0752139210
manager.kf@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI NR.57.
Confecționer asamblor articole
din textile, fără studii și
experiență precizate, CONFECȚII
INTEGRATE MOLDOVA SRL IASI.
Relații la: 0232/415793;
0232/415792; tpopa@cimiasi.ro,
STR.BUCIUM NR.34.
Confecționer asamblor articole
din textile, 8 clase, experiență 2
ani, MAXWELL TEXTILES SRL.
Relații la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton.
Confecționer ansamblor articole
din textile, fără studii precizate,
experiență min 5 ani, RUL
FASHION WORLD SRL. Relații la:
738821068;
entinaduliche@yahoo.com,
p.papavasileiov20@gmail.com.
Confecționer prelucrător în
industria textilă, studii medii, fără
experiența precizată, LEAR
CORPORATION ROMANIA SRL.
Relații la: 0372/620416;
ofocea@lear.com;
vnechifor@lear.com, Com.Letcani
Nr.1113.
Consilier juridic, studii superioare,
cunoașterea unei limbi de
circulație internațională nivel
mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL, Relații la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare
promoția 2021, limba engleză
mediu/avansat, operare pc,
FORUMUL INVESTITORILOR MICI
SI MIJLOCII. Relații la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51 C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare,
abs.promoția 2021, limba engleză
mediu, operare pc, SPIN GROUP &
HR SRL.Relații la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare,
experiență 3 ani, TERMO-SERVICE
SA . Relații la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI, NR.8.
Consilier orientare privind cariera,
studii superioare, experiența 6
ani, FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Relații la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturide voi.ro,
Com.Miroslava, Str.Bazinelor Nr.5.
Contabil, școală postliceală,
absolvent 2021/peroană peste 45
ani, OLD SCHOOL CLEANING SRL.
Relații la: 0766738979;
contact@techwash.ro.
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Contabil junior, studii superioare,
cunostințe operare pc, limba
engleza mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Relații la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Contabil senior, studii superioare,
cunostinte operare pc, experiență
5 ani, limba engleza mediu,
FISCONTEXPERT CONSULT SRL,
Relații la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Controlor calitate, studii medii; cu
experiență min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Relații la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Ambalator manual, fără studii și
experiență precizate, AKU
LOGISTIC SRL. Relații la:
0757564267, STR.RAMPEI
NR.9A.
Controlor calitate în confecții,
studii medii/generale cu
experiență 3 ani, KATTY FASHION
SRL. Relații la: 0752139210
hr@katty-fashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
Croitor, fără studii și experiență
precizate, ECO CLEANING LINE
SRL. Relații la: 0751335630;
ecocleaningline@yahoo.com,
SOS.PACURARI NR.14, BL.557,
PARTER.
Curier, studii medii, absolvent
2021/persoana peste 45 ani, OLD
SCHOOL CLEANING SRL. Relații
la: 0766738979;
contact@techwash.ro.
Curier, fără studii și experiență
precizate, PREMIUM DELIVERY
CONCEPT SRL. Relații la:
0743774969
cosmingaina.pdc@gmail.com,
IASI, STR. CIRESICA, NR.6.
Curier, școală generală, fără
experiență precizată. SMART
PROCENT SRL. Relații la:
0744868055;
smart.procent1@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156.
Dulgher, școală profesională, curs
calificare, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Dulgher, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Dulgher, fără studii și experiență
precizate, SPIROCA SA. Relații la:
0232/231950; 0232/233620;
office@spiroca.ro,SOS.TOMESTI
KM.1.
Electrician, școală profesională,
curs calificare, DAS SRL. Relații
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Electrician întreținere și reparații,
CT PRESTATOR SRL. Relatii la:
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0745502008;
mtcobzaru@yahoo.com.
Electrician întreținere și reparații,
studii medii; cu experiență min 3
ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Relații la:
0332/411852; 0332/411853;
0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Electrician montator aparataj și
cabluri de joasă tensiune, studii
medii fără experiență precizată,
STEFAN SECUTITY SRL. Relații la:
0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.
Electrician montator aparataj și
cabluri de joasa tensiune, CT
PRESTATOR SRL. Relații la:
0745502008;
mtcobzaru@yahoo.com.
Electromecanic, fără studii și
experiență precizate, VELROM
SRL. Relații la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
Expert contabil, studii superioare,
limba engleză avansat, programe
gestiune contabilă,
FISCONTEXPERT CONSULT SRL.
Relații la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Expert legislația muncii, absolvent
curs expert legislația muncii,
limba engleză, operare pc, SPIN
GROUP & HR SRL. Relații la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro, BDul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Facturist, studii medii, absolvent
promoția 2021, DARIF CLEAR
SRL. Relații la: 0722614719;
darifgrup@yahoo.com.
Femeie de serviciu, 8 clase, fără
experiență precizată, ALFA CLEAR
SRL. Relații la: 0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.
Femeie de servicu, fără studii și
experiență precizate,
CONSULTMED SRL. Relații la:
andrei@consultmed.ro,
STR.CANTA NR.49, BL.520, ETJ.4,
AP.2.
Fierar betonist, școală
profesională, curs calificare, DAS
SRL, Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.

LICITAȚII
ÎNCHIRIERE TEREN ÎN
SUPRAFAȚĂ DE 142.000 MP
APARȚINÂND DOMENIULUI
PRIVAT AL COMUNEI
MIROSLAVA, NC
93000,P1156/11, P1156/12,
P1156/13, P1157,P 1158,
F1093/1 INTRAVILAN SAT
URICANI, COMUNA
MIROSLAVA,JUDEȚUL IAȘI, 1.
INFORMAŢII GENERALE PRIVIND
AUTORITATEA CONTRACTANTA:
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denumire: UAT COMUNA
MIROSLAVA, cod fiscal: 4540461
adresa: SAT MIROSLAVA STR.
CONSTANTIN LANGA NR. 93,
COMUNA MIROSLAVA, COD
707305, JUD. IAŞI, E-mail:
secretariat@primariamiroslava.ro.
2. INFORMAŢII GENERALE
PRIVIND obiectul închirierii: teren
în suprafață de 142.000 mp
aparținând domeniului privat al
comunei Miroslava, NC 93000,
P1156/11, P1156/12, P1156/13,
P1157,P 1158, F1093/1 intravilan
sat Uricani, comuna Miroslava,
județul Iași în scopul execuției de
lucrări de extragere pământ
pentru realizarea modelării,
consolidării, amenajării
versantului în vederea prevenirii
alunecărilor semistabilizate și
eroziunii puternice. Prețul chiriei:
este de minim: 2435 lei/lună. 3.
INFORMAŢII PRIVIND
DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE:
Modalitatea prin care persoanele
interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei
de atribuire: persoanele interesate
pot înainta o solicitare pe suport
hârtie pentru obţinerea unui
exemplar al documentaţiei de
atribuire; Denumirea şi adresa
compartimentului de la care se
poate obţine un exemplar al
documentaţiei de atribuire: birou
achiziţii publice din cadrul
Primăriei comunei Miroslava,
judeţul Iaşi. 4. Costul şi condiţiile
de plată pentru obţinerea unui
exemplar al documentației de
atribuire: costul documentaţiei
este de 50 lei şi se poate achita
odata cu solicitarea efectuată în
acest sens; 5. Data limită pentru
solicitare clarificări: 04.07.2022,
orele 16.00. Data limită solicitare
prin cerere scrisă documentație
de atribuire: 04.07.2022, orele
16.00. 6. INFORMAŢII PRIVIND
OFERTELE: Data limită pentru
depunerea ofertelor: 11.07.2022,
orele 16.00; Adresa la care
trebuie depusă oferta: Primăria
comunei Miroslava, sat Miroslava,
comuna Miroslava, judeţul Iasi,
cod postal 707305; Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un exemplar în
două plicuri sigilate unul exterior
şi unul interior. 7. DATA ŞI LOCUL
UNDE SE VA DESFĂŞURA
ŞEDINŢA PUBLICĂ DE
DESCHIDERE A OFERTELOR:
12.07.2022, ORELE 12.00 la
sediul Primăriei com. Miroslava,
judeţul Iaşi. 8. DENUMIREA,
ADRESA, NUMĂRUL DE TELEFON,
TELEFAX, ŞI ADRESA DE E-MAIL
A INSTANŢEI COMPETENTE ÎN
SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
APĂRUTE ŞI TERMENELE
PENTRU SESIZAREA INSTANŢEI:
Tribunalul Judeţean Iaşi, Secţia
contencios administrativ, Str.
Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi ,
cod 700398, tel. 0232/213332;
fax.0232/ 219899; e-mail: tr-iasireg@just.ro. 9. DATA
TRANSMITERII ANUNŢULUI DE
LICITAŢIE CĂTRE INSTITUŢIILE
ABILITATE, ÎN VEDEREA
PUBLICĂRII: 20.06.2022.
ÎNCHIRIERE TEREN ÎN
SUPRAFAȚĂ DE 227 MP
APARȚINÂND DOMENIULUI

PUBLIC AL COMUNEI
MIROSLAVA, NC 95336
INTRAVILAN SAT
MIROSLAVA,COMUNA
MIROSLAVA, JUDEȚUL IAȘI. 1.
INFORMAŢII GENERALE PRIVIND
AUTORITATEA CONTRACTANTA:
denumire: UAT COMUNA
MIROSLAVA, cod fiscal: 4540461,
adresa: SAT MIROSLAVA STR.
CONSTANTIN LANGA NR. 93,
COMUNA MIROSLAVA, COD
707305, JUD. IAŞI, E-mail:
secretariat@primariamiroslava.ro.
2. INFORMAŢII GENERALE
PRIVIND obiectul închirierii: teren
în suprafață de 227 mp
aparținând domeniului public al
comunei Miroslava, parcela NC
95336, intravilan sat
Miroslava,comuna Miroslava,
județul Iași pentru amenajare
parcare. Prețul chiriei: este de
minim: 109 lei/lună. 3.
INFORMAŢII PRIVIND
DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE:
Modalitatea prin care persoanele
interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei
de atribuire: persoanele interesate
pot înainta o solicitare pe suport
hârtie pentru obţinerea unui
exemplar al documentaţiei de
atribuire; Denumirea şi adresa
compartimentului de la care se
poate obţine un exemplar al
documentaţiei de atribuire: birou
achiziţii publice din cadrul
Primăriei comunei Miroslava,
judeţul Iaşi. 4. Costul şi condiţiile
de plată pentru obţinerea unui
exemplar al documentației de
atribuire: costul documentaţiei
este de 50 lei şi se poate achita
odata cu solicitarea efectuată în
acest sens; 5. Data limită pentru
solicitare clarificări: 04.07.2022,
orele 16.00. Data limită solicitare
prin cerere scrisă documentație
de atribuire: 04.07.2022, orele
16.00. 6. INFORMAŢII PRIVIND
OFERTELE: Data limită pentru
depunerea ofertelor: 11.07.2022,
orele 16.00; Adresa la care
trebuie depusă oferta: Primăria
comunei Miroslava, sat Miroslava,
comuna Miroslava, judeţul Iasi,
cod postal 707305; Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un exemplar în
două plicuri sigilate unul exterior
şi unul interior. 7. DATA ŞI LOCUL
UNDE SE VA DESFĂŞURA
ŞEDINŢA PUBLICĂ DE
DESCHIDERE A OFERTELOR:
12.07.2022, ORELE 11.00 la
sediul Primăriei com. Miroslava,
judeţul Iaşi. 8. DENUMIREA,
ADRESA, NUMĂRUL DE TELEFON,
TELEFAX, ŞI ADRESA DE E-MAIL
A INSTANŢEI COMPETENTE ÎN
SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
APĂRUTE ŞI TERMENELE
PENTRU SESIZAREA INSTANŢEI:
Tribunalul Judeţean Iaşi, Secţia
contencios administrativ, Str.
Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi ,
cod 700398, tel. 0232/213332;
fax.0232/ 219899; e-mail: tr-iasireg@just.ro. 9. DATA
TRANSMITERII ANUNŢULUI DE
LICITAŢIE CĂTRE INSTITUŢIILE
ABILITATE, ÎN VEDEREA
PUBLICĂRII: 20.06.2022.
ÎNCHIRIERE TEREN ÎN
SUPRAFAȚĂ DE 321 MP

APARȚINÂND DOMENIULUI
PUBLIC AL COMUNEI
MIROSLAVA, PARCELA
DC2047/10/3/1 INTRAVILAN SAT
MIROSLAVA,COMUNA
MIROSLAVA,JUDEȚUL IAȘI. 1.
INFORMAŢII GENERALE PRIVIND
AUTORITATEA CONTRACTANTA:
denumire: UAT COMUNA
MIROSLAVA, cod fiscal: 4540461,
adresa: SAT MIROSLAVA STR.
CONSTANTIN LANGA NR. 93,
COMUNA MIROSLAVA, COD
707305, JUD. IAŞI, E-mail:
secretariat@primariamiroslava.ro.
2. INFORMAŢII GENERALE
PRIVIND obiectul închirierii: teren
în suprafață de 321mp aparținând
domeniului public al comunei
Miroslava, parcela DC
2047/10/3/1, intravilan sat
Miroslava,comuna Miroslava,
județul Iași pentru amenajare
parcare. Prețul chiriei: este de
minim: 265 lei/lună. 3.
INFORMAŢII PRIVIND
DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE:
Modalitatea prin care persoanele
interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei
de atribuire: persoanele interesate
pot înainta o solicitare pe suport
hârtie pentru obţinerea unui
exemplar al documentaţiei de
atribuire; Denumirea şi adresa
compartimentului de la care se
poate obţine un exemplar al
documentaţiei de atribuire: birou
achiziţii publice din cadrul
Primăriei comunei Miroslava,
judeţul Iaşi. 4. Costul şi condiţiile
de plată pentru obţinerea unui
exemplar al documentației de
atribuire: costul documentaţiei
este de 50 lei şi se poate achita
odata cu solicitarea efectuată în
acest sens; 5. Data limită pentru
solicitare clarificări: 04.07.2022,
orele 16.00. Data limită solicitare
prin cerere scrisă documentație
de atribuire: 04.07.2022, orele
16.00. 6. INFORMAŢII PRIVIND
OFERTELE: Data limită pentru
depunerea ofertelor: 11.07.2022,
orele 16.00; Adresa la care
trebuie depusă oferta: Primăria
comunei Miroslava, sat Miroslava,
comuna Miroslava, judeţul Iasi,
cod postal 707305; Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un exemplar în
două plicuri sigilate unul exterior
şi unul interior. 7. DATA ŞI LOCUL
UNDE SE VA DESFĂŞURA
ŞEDINŢA PUBLICĂ DE
DESCHIDERE A OFERTELOR:
12.07.2022, ORELE 10.00 la
sediul Primăriei com. Miroslava,
judeţul Iaşi. 8. DENUMIREA,
ADRESA, NUMĂRUL DE TELEFON,
TELEFAX, ŞI ADRESA DE E-MAIL
A INSTANŢEI COMPETENTE ÎN
SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
APĂRUTE ŞI TERMENELE
PENTRU SESIZAREA INSTANŢEI:
Tribunalul Judeţean Iaşi, Secţia
contencios administrativ, Str.
Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi,
cod 700398, tel. 0232/213332;
fax.0232/ 219899; e-mail: tr-iasireg@just.ro . 9. DATA
TRANSMITERII ANUNŢULUI DE
LICITAŢIE CĂTRE INSTITUŢIILE
ABILITATE, ÎN VEDEREA
PUBLICĂRII: 20.06.2022.

ÎNCHIRIERE TEREN ÎN
SUPRAFAȚĂ DE 12 MP
APARȚINÂND DOMENIULUI
PUBLIC AL COMUNEI
MIROSLAVA, PARCELA A
2593/13, T56, INTRAVILAN SAT
MIROSLAVA,COMUNA
MIROSLAVA,JUDEȚUL IAȘI. 1.
INFORMAŢII GENERALE PRIVIND
AUTORITATEA CONTRACTANTA:
denumire: UAT COMUNA
MIROSLAVA, cod fiscal: 4540461,
adresa: SAT MIROSLAVA STR.
CONSTANTIN LANGA NR. 93,
COMUNA MIROSLAVA, COD
707305, JUD. IAŞI, E-mail:
secretariat@primariamiroslava.ro.
2. INFORMAŢII GENERALE
PRIVIND obiectul închirierii: teren
în suprafață de 12 mp aparținând
domeniului public al comunei
Miroslava, parcela A2593/13, T56,
intravilan sat Miroslava,comuna
Miroslava, județul Iași în vederea
amplasării unei autorulotecomercializare cafea.Prețul
chiriei: este de minim: 10 lei/lună.
3. INFORMAŢII PRIVIND
DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE:
Modalitatea prin care persoanele
interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei
de atribuire: persoanele interesate
pot înainta o solicitare pe suport
hârtie pentru obţinerea unui
exemplar al documentaţiei de
atribuire; Denumirea şi adresa
compartimentului de la care se
poate obţine un exemplar al
documentaţiei de atribuire: birou
achiziţii publice din cadrul
Primăriei comunei Miroslava,
judeţul Iaşi. 4. Costul şi condiţiile
de plată pentru obţinerea unui
exemplar al documentației de
atribuire: costul documentaţiei
este de 50 lei şi se poate achita
odata cu solicitarea efectuată în
acest sens; 5. Data limită pentru
solicitare clarificări: 04.07.2022,
orele 16.00. Data limită solicitare
prin cerere scrisă documentație
de atribuire: 04.07.2022, orele
16.00. 6. INFORMAŢII PRIVIND
OFERTELE: Data limită pentru
depunerea ofertelor: 11.07.2022,
orele 16.00; Adresa la care
trebuie depusă oferta: Primăria
comunei Miroslava, sat Miroslava,
comuna Miroslava, judeţul Iasi,
cod postal 707305; Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un exemplar în
două plicuri sigilate unul exterior
şi unul interior. 7. DATA ŞI LOCUL
UNDE SE VA DESFĂŞURA
ŞEDINŢA PUBLICĂ DE
DESCHIDERE A OFERTELOR:
12.07.2022, ORELE 09.00 la
sediul Primăriei com. Miroslava,
judeţul Iaşi. 8. DENUMIREA,
ADRESA, NUMĂRUL DE TELEFON,
TELEFAX, ŞI ADRESA DE E-MAIL
A INSTANŢEI COMPETENTE ÎN
SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
APĂRUTE ŞI TERMENELE
PENTRU SESIZAREA INSTANŢEI:
Tribunalul Judeţean Iaşi, Secţia
contencios administrativ, Str.
Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi ,
cod 700398, tel. 0232/213332;
fax.0232/ 219899; e-mail: tr-iasireg@just.ro. 9. DATA
TRANSMITERII ANUNŢULUI DE
LICITAŢIE CĂTRE INSTITUŢIILE
ABILITATE, ÎN VEDEREA
PUBLICĂRII: 20.06.2022.
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„Passaris de România” și cea mai sexy nepoată,
obligați să le plătească daune bogătanilor din
Bucium! Critici de artă, medici și alți înstăriți trebuie
să primească despăgubiri de zeci de mii de euro
„Passaris de România” și nepoata
lui sexy au fost obligați să plătească
despăgubiri, după jafurile din casele
din zona Bucium. Așadar, ieri, magistrații din cadrul Judecătoriei Iași au
admis în parte cererile formulate de
victime, iar, acum, Constantin Cojocaru și nepoata lui, Nicoleta Dorina
Petcu, trebuie să achite daune considerabile.
Judecătorii ieșeni au considerat
că cei doi trebuie să plătească daune
materiale și morale totale în valoare
de 17.000 de euro, 5.000 de lire sterline și 79.000 de lei. De remarcat este
faptul că decizia nu este definitivă,
aceasta putând fi contestată.

„Passaris de România” și cea
mai sexy nepoată, obligați
să plătească daune
considerabile
Amintim că, în urmă cu câteva
luni, „Passaris de România”, Constantin Cojocaru, a fost pedepsit de judecătorii ieșeni, după ce a dat iama în

vilele bogaților din zona Bucium! Magistrații din cadrul Judecătoriei Iași
l-au condamnat pe Constantin Cojocaru, cunoscut drept „Passaris de
România”, la 6 ani de închisoare, pentru furt calificat în formă continuată.
În același dosar, afaceristul Rubi Filișan a primit o pedeapsă de 1 an și 6
luni de închisoare, pentru tăinuire. În
schimb, nepoata lui „Passaris”, Dorina Nicoleta Petcu, a scăpat de acuzație, fiind achitată pentru tăinuire,
pe motiv că există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege. Ulterior, a
început dosarul în care victimele au
solicitat acordarea de despăgubiri.
Procesul lui „Passaris de România”, al afaceristului Rubi Filișan și al
Dorinei Nicoleta Petcu a început pe
27 martie 2020. Atunci, anchetatorii
ieșeni i-au trimis în judecată pe cei
trei. Asta, după ce Constantin Cojocaru (44 de ani) a fost reținut și, mai
apoi, arestat preventiv de pe 21 ianuarie 2020, iar afaceristul Rubi Filișan a fost reținut pentru 24 de ore, în
perioada 24-25 februarie 2020.

Bursa bârfelor

De unde a izbucnit
scandalul
La finele anului 2019, mai mulți
proprietari de vile din zona Bucium
au depus plângeri la Poliție, după ce
le-au fost sparte casele și le-au fost
furate diverse bunuri. În urma anchetei desfășurate, oamenii legii au
ajuns la Constantin Cojocaru, zis
„Passaris de România”. Conform an-

Acum, Acărcăliței a reluat avizele și vrea să tragă
tare să facă milioane de euro. Numai că babele
au auzit o chestiune tare interesantă. Lângă terenul lui se afla o casă chipurile incendiată de
boschetari. Terenul care face un purcoi de bani
are proprietar. Însă, Acărcăliței a luat avize ca și
cum ar fi și ăla terenul lui. S-a gândit că nimeni
nu se prinde. Și uite așa a încercat să facă o
japcă, dar nu prea i-a ieșit. Babele vor urmări
acest proiect pentru că se va lăsa cu un șou de
maximă audiență. Mai multe despre acest subiect și în edițiile viitoare ale rubricii.

Șefa de la copii a devenit amantă
Cum vrea Acărcăliței să tragă
un tun în centrul târgului
Babele bârfitoare încep rubrica de astăzi cu
una despre un client mai vechi din centrul târgului. Da. Este vorba despre Costel Acărcăliței, fost
diputat pesedist și combinator cu firme de pază.
Individul încearcă să pregătească o mega-escrocherie în centrul târgului, unde are o parcare și
o clădire închiriată unui oficiu. La un moment
dat, Acărcăliței a vrut să ridice un blocușor cu
vreo 10 etaje, dar vecinii din blocul turn de lângă
au făcut panaramă și s-au mai liniștit lucrurile.

Babele continuă rubrica de astăzi cu una despre Alinuța, șefa de la copii, aia de e frumoasă ca
cimitirul Belu. Babele au aflat că femeia are ambiții politice și că vrea să-și betoneze scaunul, ca
nu cumva să vină alții cu ștăngi mai mari. Cică de
ceva timp, Alinuța a găsit soluția, s-a combinat
cu o persoană importantă din casa pătrată.
Lumea din birouri s-a cam prins de amantlâcul lor
și își dau coate pe la colțuri. Alinuța a început să
fie mai cochetă, a mai pus pe ea și o cămășuță.
Da, din aia albă care merge purtată numai cu chiloți, dimineața la țigară. Babele nu știu dacă acest

chetatorilor, „Passaris” a dat prima
spargere în zonă pe 29 noiembrie
2019, iar a doua – pe 2 decembrie
2019. Atunci, polițiștii au fost sesizați
de un bărbat despre faptul că un individ i-a pătruns în casă și i-a sustras
dintr-o cutie de valori suma de 5.000
de lire sterline.
Continuarea pe www.BZI.ro
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cuplu va avea succes, dar se va vedea cu siguranță în traseul Alinuței. Despre bărbat, babele ar
spune mult mai multe, dar păstrează identitatea
pentru edițiile viitoare. Babele ar urma să primească și niște poze compromițătoare ce vor fi
livrate colegilor de la gazeta bâzâitoare. Dar până
atunci, puțină răbdare nu strică.

Văduva neagră era
cunoscută ca destrăbălată
Babele bârfitoare încheie rubrica de astăzi cu
una despre văduva neagră, femeia aia descreierată care a ucis mai mulți băieți de la asfaltări în
timp ce se afla beată la volan. După tragedia de
acum câteva zile, au apărut tot felul de informații
povestite de oamenii din anturajul ei. Babele sau crucit pentru că și-au dat seama că femeia
este mai destrăbălată decât verișoara lor cea bețivă. Cică imediat după adolescență, văduva neagră obișnui să petreacă până dimineață, cu
râuri de alcool. După ce îmbăta bine, se dezbrăca
complet și continua petrecerea. Făcea opturi ca
profesionistele alea de la bară. Bărbații își cam
băteau joc de ea, dar ea se bucura ca la o orgie.
Babele mai au povești despre cucoana asta, dar
le păstrează pentru edițiile viitoare ale rubricii.

