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Un italian căutat de Interpol a încercat să îi
ducă de nas pe polițiștii de la Vama Sculeni
cu un permis fals! Judecătorii ieșeni l-au
pedepsit doar cu amendă pe Quinto Spinelli

Un cetățean italian, Quinto Spinelli, a
fost prins la Vama Sculeni, încercând
să treacă granița cu un permis de
conducere fals. După ce au constatat
că italianul se află pe lista
persoanelor căutate de Interpol,
agenții de frontieră au efectuat
controale mai amănunțite și au
descoperit că individul încerca să îi
ducă de nas, folosind un permis
falsificat
Judecătoria Iași l-a condamnat recent pe
Quinto Spinelli, un cetățean italian care a încercat
să îi ducă de nas pe polițiștii de frontieră de la
Vama Sculeni.
Acesta a fost pedepsit doar cu 6.200 de lei
amendă pentru infracțiunile de conducere fără
permis și uz de fals. Individul a făcut rost de un
carnet fals de la o persoană din Republica Moldova, însă documentul ce imita însemnele autorităților moldovene nu i-a convins pe agenții de
frontieră.

Un cetățean italian, acuzat că a
încercat să îi ducă de nas
pe agenții de frontieră
Pe data de 6 octombrie 2017, Quinto Spinelli sa prezentat la Postul Vamal Sculeni pentru a ieși
din România. După ce i-au luat documentele la
control, agenții de frontieră ieșeni au realizat că
italianul era căutat de Interpol după ce autoritățile
din Republica Moldova au emis o alertă pe numele
acestuia. Efectuând verificări mai amănunțite, oa-

menii legii au constatat că permisul de conducere
pe care individul l-a prezentat era fals.
„Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea permisului de conducere moldovenesc prezentat, s-a trecut la efectuarea unui control
suplimentar în linia a doua, cu videocomparatorul
spectral, ocazie cu care s-a constatat că documentul în cauză nu îndeplineşte condiţiile de
formă şi fond al unuia autentic, fiind fals total”, au
relatat judecătorii.
Fiind luat la întrebări de autorități, Quinto Spinelli a declarat că a renunțat la permisul italienesc
și a obținut un carnet de conducere moldovenesc,
fără a cunoaște că este fals, de la un individ din
Republica Moldova. Însă faptele au contrazis ceea
ce a declarat bărbatul, polițiștii constatând faptul
că italianul deținea permis de conducere italienesc, însă era suspendat pe perioadă o nedeterminată.

Quinto Spinelli, pedepsit
doar cu o amendă
n timpul procesului, bărbatul a adoptat o atitudine nepăsătoare, fiind absent la termenele de
judecată. Acesta a declarat că nu era interesat de
dosarul penal în curs de soluționare la Iași.
„Fiind audiat în calitate de suspect, Quinto Spinelli a precizat că nu doreşte să dea declaraţii în
acest moment procesual. De asemenea, la data
de 10.08.2020, în prezența apărătorului ales și a
interpretului de limbă italiană, a fost citat telefonic. În calitate de inculpat, acesta a comunicat
faptul că nu va fi prezent în data de 24.08.2020 la
sediul SPF Iași pentru a fi audiat, deoarece nu este
interesat de acest dosar penal. În faţa instanţei de

judecată inculpatul nu s-a prezentat la niciun termen”, au precizat magistrații Judecătoriei Iași.
Cu toate că a fost găsit vinovat pentru săvârșirea a două infracțiuni, respectiv uz de fals și conducere fără permis, cetățeanul italian a scăpat
doar cu o amendă în valoare de 6.200 de lei. Decizia nu este una definitivă, soluția putând fi atacată
cu apel. Judecătorii au considerat că pedeapsa
amenzii este suficientă pentru italianul în vârstă
de 69 de ani care a încercat să îi ducă de nas pe
polițiștii de frontieră de la Vama Sculeni.
Violina GORCINSCHI
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Noul consilier județean nu se vaccinează,
pentru că „este heterosexual“! Cătălin
Timofciuc: „Fac sex doar cu soția mea!“

Cătălin Timofciuc este noul
consilier județean. Nu se
vaccinează, pentru că „este
heterosexual” și militează
pentru consens între
consilieri, indiferent de
apartenența partidului.
Acesta va activa în două
comisii importante ale
Consiliului Județean
Noul consilier județean nu se
vaccinează pentru că „este heterosexual”, dar are grijă de sănătatea lui
prin alimentație și sport. Cătălin Timofciuc s-a făcut remarcat în prima
lui ședință de Consiliu Județean, prin
atitudinea sa categorică față de proiectul de transport interjudețean.
Acesta s-a abținut de la vot, împotriva partidului din care face parte.

Noul consilier județean nu
se vaccinează, pentru că
„este heterosexual”
Cătălin Timofciuc este noul consilier județean din partea Partidului

Național Liberal (PNL). Acesta este
înlocuitorul lui Petru Avram.
Tânărul politician are idei clare în
legătură cu pandemia de Covid-19 și
variola maimuței, considerând că
acestea îi pot face pe colegii săi reticenți.
„Fiind nevaccinat, s-ar putea ca
unii colegi să devină reticenți din
cauza prejudecăților. Pentru variola
maimuței nu mă vaccinez, pentru că
sunt heterosexual, fac sex doar cu
soția mea, riscurile de infectare fiind
mici, în această situație. Privitor la
Covid-19, sunt imunizat natural. Am
trecut prin boală, atât eu, cât și soția.
În plus, suntem atenți cu alimentația,
nu consumăm alcool, nu suntem fumători și avem grijă să facem mișcare în fiecare zi. Mai pe scurt,
căutăm să avem un stil de viață sănătos, care să ne ferească de repercusiuni grave ale virusului”, declară
Cătălin Timofciuc, consilier județean
din partea PNL.
Acesta speră că va reuși totuși
să aplaneze conflictele din timpul ședințelor de consiliu, deoarece consi-

deră că proiectele sunt mai importante decât „gâlceava”.

De ce s-a abținut de la vot în
prima ședință de consiliu?
Cătălin Timofciuc s-a remarcat în
prima lui ședință de Consiliu Județean prin faptul că s-a abținut de la
vot în privința proiectului de transport județean. Acest gest a fost considerat unul curajos de consilierii din
opoziție, deoarece partidul PNL a
votat „pentru” acest proiect, abținându-se consilierii din partidul
Partidului Social Democrat (PSD).
„Este un proiect complex, cu
foarte multe detalii, care va avea un
impact semnificativ asupra vieții tuturor locuitorilor din județul Iași. Abia
depusesem jurământul, iar timpul limitat până la votul pe proiect nu mia permis să-l aprofundez. Vreau să
mă documentez temeinic atunci
când iau o decizie care are un impact
major asupra cetățenilor din județul
Iași”, motivează Cătălin Timofciuc.
Timofciuc va activa în Comisia de

Agricultură și Comisia Economică,
din cadrul Consiliului Județean Iași.
Consilierul își propune să aibă o relație apropiată cu afaceriștii ieșeni și
să înțeleagă îndeaproape nevoile
acestora.
Vreau să am un dialog constant
cu mediul de afaceri ieșean. Mediul
privat este cel care duce greul în
această perioadă de incertitudine
economică și vreau să acord toată
atenția antreprenorilor și angajaților
din mediul privat.
De asemenea, îmi propun să am
un dialog cu reprezentanții cultelor
din județ. Pe lângă credința subiectivă a fiecăruia, religia este și o parte
obiectivă a identității și a culturii națiunii, de aceea bisericile trebuie, pe
cât posibil, sprijinite”, declară Cătălin
Timofciuc, consilier județean din
partea PNL.
Cătălin Timofciuc, noul consilier
județean, nu se vaccinează, pentru
că „este heterosexual”, dar caută armonie între colegii de la consiliu și
consens în privința proiectelor.
Andreea ANDREI

EVENIMENT

Vineri, 29 iulie

4

Cruzime fără margini în comuna Belcești!
Câini comunitari, bătuți și omorâți de localnici

Anișoara B., o femeie din Iași, trage un semnal
de alarmă legat de mai mulți câini comunitari care
ar fi fost supuși unor violențe extreme de către locuitorii din Belcești. Animalele abandonate ar fi
fost, într-adevăr, agresive cu trecătorii, însă ieșeanca susține că nu meritau să fie bătute cu bestialitate. Primarul comunei precizează că nu știa
despre această problemă, dar promite că va lua
măsuri.

Câini comunitari, uciși de săteni!
Anișoara B., o ieșeancă ce lucrează în satul
Belcești, a vorbit despre problema câinilor abandonați din comunitate. Unii localnici spun că animalele ar fi aduse și abandonate de oameni din
alte sate sau orașe, însă femeia bănuiește că sunt
alungați tot din gospodăriile celor din Belcești. Ieșeanca și alți iubitori de animale îi hrănesc și au
grijă de căței atunci când apucă, însă asta nu îi
oprește din a ataca trecătorii.
„Sunt și câini care sar la oameni, la copii, pentru că sunt flămânzi. Copiii ies din magazine cu
pungile și câinele sare la ei. Teren este destul în
Belcești, să se construiască un padoc, să se facă
ceva. Poate nu sunt resurse, dar cu voință cred că
se poate. Am încercat să dau de doamna veterinar,
dar nu am reușit. Voiam să îi propun să mai sterilizeze din ei, că ar fi mai liniștiți. Eu vin și fac gărzi
în Belcești, sunt medic, dar nu stau aici. Nu este
niciun interes și nu vorbesc doar despre situația
câinilor. Suntem împiedicați să îi hrănim, să le
aducem ceva, pentru că lumea consideră că noi
încurajăm câinii vagabonzi, dar ei când au mâncare stau cu burțile în sus toată ziua, nu atacă pe
nimeni!”, spune Anișoara B., medicul care lucrează

la Belcești. Femeia menționează că unii locuitori
din Belcești nu numai că bat câinii, ba chiar îi și
omoară.
„Câinii au fost urmăriți și atacați. Timp de o
oră, s-au auzit schelălăiturile! Un băiat speriat a
venit la Centru și mi-a spus că au fost omorâți
câini. Avea și poze și film… A fugit repede ca să
nu fie văzut de ceilalți. Lumea este dificilă acolo.
La cabinet vin mulți oameni cu tăieturi, lovituri, se
bat între ei… vin vai de capul lor! Câinii sunt foarte
loviți, zac câteva zile, își revin și iar sunt bătuți.
Este anormal pentru vremurile noastre. Mai sunt
și oameni cu suflet bun, dar tac…”, a relatat Anișoara B.

Veterinarul comunei și primarul nu
știau despre această problemă
Ieșeanca adaugă că grija față de acești căței
ai nimănui nu este văzută cu ochi buni de locuitorii
din Belcești, unii dintre ei oprind-o din a-i hrăni și
reproșându-i că ar contribui la problema maidanezilor.
Medicul veterninar din Belcești declară că nu
a auzit despre această situație și că primăria este
responsabilă cu găsirea unei soluții.
„Nu am știut despre această situație, o să mă
interesez. Noi ne ocupăm doar de animalele din
curțile oamenilor. Facem sterilizări, antirabic si
asigurăm celelalte tratamente de care au nevoie
animalele domestice. Cred că este treaba primăriei să se ocupe de câinii fără stăpân”, susține Gabriela Panove, medicul veterinar din comuna
Belcești.
Primarul comunei Belcești, Dumitru Tanasă,
nu știe nici el despre această problemă, însă de-

clară că violența împotriva animalelor este inacceptabilă și că va lua măsuri pentru rezolvarea situației. „O să verificăm și vom lua măsuri, dacă
există câini fără stăpân. Oricum, nu se face așa
ceva, nu se bat animalele! Putem găsi alte soluții.
Eventual, vorbim cu o firmă să-i ia și să îi ducă
într-un padoc. Voi vedea despre ce este vorba”, a
spus primarul comunei Belcești, Dumitru Tanasă.
După ce mai mulți câini comunitari au fost
maltratați, Anișoara B. speră că primăria va avea
grijă ca animalele să ajungă într-un loc sigur în
care să fie îngrijite.
Violina GORCINSCHI
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Ieșenii schimbă tactica protestului față de prețul
carburanților! Ce au de gând să facă și în ce zi se
vor reuni pentru a-și face nemulțumirile auzite
În trecut, cei nemulțumiți de prețul carburanților au ales alte metode de protest. Aceștia au
blocat accesul la pompele de alimentare și au organizat marșuri auto prin Iași în dorința de a
atrage atenția asupra unei probleme care-i afectează. Cu toate acestea, multe persoane erau nemulțumite de aceste metode, considerându-le
ineficiente, mai ales din cauză că necesitau utilizarea de combustibil.

Ieșenii schimbă tactica protestului
Majoritatea participanților la protestele de
până acum au considerat metodele alese drept
ineficiente și insuficiente. Aceștia nu erau mulțumiți din cauză că atât blocarea accesului la pompe
cu autoturismul personal, cât și marșurile auto
consumau mult carburant și, prin urmare, creșteau consumul.
Acum, ei încearcă să schimbe tactica și să organizeze un protest mai verde care are în vedere
organizarea unui tur al benzinăriilor din Iași cu bicicleta. Organizatorul evenimentului și inițiatorul
proiectului „Iași, Orașul Bicicletelor”, Costi Andriescu, susține că această mișcare nu reprezintă
un protest propriu-zis, deoarece ei fac ceva obișnuit, doar se deplasează cu bicicleta, așa cum au
făcut și-n trecut.
„E mult spus un protest, pentru că noi facem
ceea ce facem de fiecare dată, adică folosim bicicleta pentru a reduce consumul diferitelor resurse. Prin urmare, va fi o ieșire a noastră cu
bicicletele și demonstrăm, astfel, că cea mai bună
modalitate prin care orice român ar putea protesta este să nu mai consume, să-și reducă consumul de carburanți, pentru că degeaba mergi 2
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ore cu mașina la un protest și claxonezi și te plimbi
prin oraș, dacă după 2 ore trebuie să te oprești la
o benzinărie ca să alimentezi”, a explicat Costi Andriescu.

Reducerea consumului
personal e metoda nouă
Organizatorul protestului consideră că
această metodă e mai eficientă și are și un impact
pozitiv asupra mediului. Protestul a fost anunțat
ca și până acum, pe rețelele de socializare, mai
exact pe Facebook, unde sute de oameni s-au arătat interesați de această nouă mișcare.
„E cumva o formă de conștientizare a faptului
că, prin reducerea consumului nostru personal,
chiar dacă nu cu 100%, ci doar procentual, de fapt,
reușim să contribuim la scăderea cererii de carburant și prin asta, în mod automat, o să scadă și

prețul. Prețul acesta contează foarte mult în agricultură, unde un preț ridicat la benzină și la motorină influențează prețul cerealelor și apoi valoarea
produselor pe care le cumpărăm noi”, a mai spus
Costi Andriescu. Deocamdată, nu există un traseu
prestabilit al benzinăriilor care vor fi vizate, dar
turul va porni în data de 30 iulie 2022, începând cu
ora 18:18, din fața Palatului Culturii.
„Vom pleca de la Palatul Culturii și urmează să
stabilim. Vom merge cu bicicletele, e forma noastră prin care ne deplasăm în mod normal prin oraș.
Dacă vrem, într-adevăr, scăderea prețurilor, e important să ne reducem consumul, pentru că, prin
reducerea consumului, apare reducerea cererii,
deci a prețului produsului”, a mai explicat Costi
Andriescu, în contextul în care ieșenii schimbă
tactica protestului.
Emanuela BĂLUȚĂ
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Tragedie fără margini, la Pașcani! Trei
copii riscă să rămână pe drumuri, după
ce mama lor, bolnavă de cancer, a murit!

După ce s-a luptat cu un cancer
violent, încercând să se agațe de
viață, Ana-Maria Ciobanu s-a stins.
Trei copii riscă să rămână pe
drumuri, însă au șanse mari la un
viitor datorită burselor de sportivi.
Durerea pierderii singurului părinte le
sfâșie sufletul, dar se au unii pe
ceilalți. Femeia a fost înmormântată
joi, 28 iulie 2022, la Pașcani
Cei trei copii riscă să rămână pe drumuri sau
să fie luați de Protecția Copilului în urma morții
mamei lor. Aceștia sunt sportivi campioni, iar
acest lucru îi ajută, din punct de vedere financiar.
Ei doresc să își continue studiile și activitățile
obișnuite, pentru ca munca mamei lor să nu fi fost
în zadar. Ana-Maria a murit în urma unui cancer la
stomac care s-a manifestat extrem de violent,
curmându-i viața la doar 33 de ani.

Copiii campioni luptă
cu greutățile vieții
Ana-Maria Ciobanu a fost condusă pe ultimul
drum joi, 28 iulie 2022, la Pașcani, de oamenii care
i-au fost alături în lupta pe care a dus-o cu cancerul la stomac, boală ce a doborât-o, într-un final.
Aceasta a lăsat în urmă 3 copii campioni ce vor
purta mai departe educația aleasă pe care le-a
oferit-o.
„Cu Ana s-a încercat orice tratament, ea a luptat cât de mult a putut. La 33 de ani… Pe fata cea

mică a luat-o tatăl ei… Băiatul va pleca la București, la Steaua. Sunt copii buni, sunt campioni, au
bursă de sportivi amândoi. Cu banii… se descurcă.
Pierderea mamei e o mare tragedie pentru ei. Sunt
triști! Dar cancerul acesta… E o boală crudă!”, povestește afectat Mihai, un apropiat al familiei.
Cei trei copii riscă să rămână pe drumuri, dar cei
mai mari speră că vor fi lăsați să rămână împreună
pentru a-și continua activitățile sportive. Pentru
moment, aceștia sunt distruși de durere și tot ce ar
putea dori acum este liniște, pentru a putea să își
găsească puterea de a trece mai departe.

Cei trei copii riscă să rămână
pe drumuri sau fie luați
de Protecția Copilului
Copiii familiei Ciobanu trăiesc o adevărată
dramă. Aceștia și-au văzut mama luptându-se cu
una dintre cele mai agresive forme de cancer, iar
acum, după ce aceasta s-a stins, în loc să își plângă
suferința, trebuie să caute o metodă prin care să
nu fie luați de asistenții de la Protecția Copilului.
„Copiii sunt foarte triști, suferă! Ei au nevoie de liniște, de nimic altceva. Acum sunt la mine, nu le
lipsește nimic, din punct de vedere material”, a
spus Iuliana Niculiță, prietenă de-a familiei.
Cei trei copii riscă să rămână pe drumuri, dar
soarta lor s-ar putea să nu fie atât de dură. Fetița
de 6 ani a Anei-Maria va merge la tatăl său biologic, după ce acesta va finaliza demersurile birocratice necesare. Ceilalți doi copii vor rămâne, cel
mai probabil, în grija Iulianei care dorește să se

acrediteze pentru a fi asistent maternal. Copiii mai
mari ai Anei-Maria, băiatul, în vârstă de 15 ani, și
fata, în vârstă de 17 ani, au rămas cu pasiunea pentru sport. Băiatul va pleca, în curând, la clubul
sportiv Steaua București, unde a fost selecționat
datorită rezultatelor sale deosebite. Fata intenționează să îți finalizeze studiile liceale și să urmeze
cursurile unei universități.
Andreea ANDREI
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Un băcăuan, în vârstă de 100 de ani,
premiat la Ziua Națională a Ambulanței
din România, sărbătorită la Iași.
„Pe vremea mea nu erau așa mașini...”

De Ziua Națională a
Ambulanței din România,
sărbătorită la Iași, un
băcăuan, în vârstă de 100
de ani, a fost premiat, după
ce mai bine de jumătate din
viață a lucrat la Serviciul de
Ambulanță Județean Bacău

După ce și-a dedicat mai bine de
jumătate de viață salvând alte vieți,
Ion Rusu, un băcăuan, în vârstă de 100
de ani, a fost premiat la Ziua Națională a Ambulanței din România, sărbătorită la Iași. „O emblemă a
ambulanței”, așa cum a fost numit de
autorități, dl. Rusu, vizibil emoționat,
a ținut un mic discurs. „Vă mulțumesc

frumos pentru invitația pe care mi-ați
făcut-o. Mă bucur, eu așa ceva nu am
mai văzut. Eu sunt de la SAJ Bacău,
unde am lucrat și de unde am ieșit la
pensie în 1982. Sunt alături de ambulanța care, pe vremea mea, se numea
salvare, dar sunt asemănătoare.
Aveam de dus aceeași misiune la
capăt. Dorim ca, așa cum s-a cântat
imnul, Dumnezeu să vă dea putere,
speranță și încredere ca să putem
duce la capăt misiunea ce apasă pe
sufletele noastre. Mă bucur și doresc
să mergem la capăt așa cum dorim.
Pe vremea mea nu erau așa mașini,
erau așa cum erau ele, dar am lucrat
cu toată inima și am lucrat frumos.
Domnul să fie cu noi, Amin!”, a precizat Ion Rusu, în vârstă de 100 de ani,
fost angajat al SAJ Bacău.

La Ziua Națională a
Ambulanței din România,
sărbătorită la Iași, au fost
prezente mai multe
personalități
Ieri, 28 iulie 2022, a fost sărbătorită la Iași Ziua Naţională a Ambulanţei din România. S-au împlinit 116
ani de la înfiinţarea serviciului de
ambulanţă în România. Conducerea

Federaţiei Naţionale Sindicale „Ambulanța” din România, conducerea
Serviciului de Ambulanţă Judeţean
Iaşi şi conducerea Sindicatului Ambulanța Iaşi au organizat o conferinţă
de presă la care au fost prezente mai
multe personalități din Iași și nu
numai. Cu această ocazie, la Iaşi a
fost prezent şi ministrul Sănătăţii, dr.
Alexandru Rafila.

Ziua Naţională a
Ambulanţei 2021
Amintim că în anul 2021, cu ocazia festivității organizate de Ziua
Naţională a Ambulanţei, Preşedintele
Klaus Iohannis a decorat la Iași medici şi asistenţi medicali din cadrul
SAJ Iași. Premiate au fost dr. Angelica Hristea, astăzi manager la SAJ
Iași, precum și asistenta Laura Ilie,
fiind nominalizate cu merite deosebite în lupta pentru salvarea vieții, în
cadrul evenimentului organizat de
Ziua Națională a Ambulanței. Angelica și Laura sunt angajate în cadrul
Serviciului de Ambulanță Județean
Iași din anul 2007, iar premiile le-au
înmânate chiar de președintele țării,
Klaus Iohannis.
Andreea PĂDURESCU
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Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul”
din Iași, la Edinburgh Fringe Festival

Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul” din
Iași, la Edinburgh Fringe Festival. Evenimentul a
apărut în 1947, prima ediție a ceea ce avea să devină unul dintre cele mai remarcabile evenimente
de gen din Europa înscriind atunci în program doar
opt companii. Evenimentul a crescut spectaculos,
reunind forțe creatoare de toate genurile în autenticul oraș cultural. Pe parcursul întregului an, în
urbea scoțiană sunt 11 festivaluri, în total, iar din
iunie până la finele lui august au loc 6 dintre ele,
anume Festivalul Internațional de Film, Jazz and
Blues Festival, Art Festival, The Royal Military Tattoo, Festival Fringe și International Book Festival.

Teatrul pentru Copii și Tineret
„Luceafărul” din Iași,
la Edinburgh Fringe Festival
Ediția a 75-a a Edinburgh Festival Fringe surprinde prin diversitatea propunerilor scenice, precum teatrul, dansul, circul, teatrul fizic, comedia,
musicalurile, opera, cabaretul sau expozițiile, dar
și prin numărul mare de participanți. După doi ani
de pauză pandemică, între 5 și 29 august, 3.171 de
spectacole din 58 de țări vor fi susținute în toate
locurile posibile din oraș (peste 300), cu tematici
actuale, precum cele legate de migrație,
refugiați, lockdown, izolare, relația dintre părinți și
copii, rasă și identitate, siguranța femeilor, sănătate mintală, dizabilitate, schimbări climatice etc,
în forme de expresie diverse. Shona McCarthy, director executiv al Edinburgh Festival Fringe Society, a declarat oficial că „a 75-a aniversare a
festivalului reflectă forța regenerativă a acestui

eveniment «iconic» ce a traversat multe furtuni de
la fondarea sa. Programul reprezintă o glorioasă
reîntoarcere la spectacolele live ținute în spații publice din Edinburgh, în una dintre cele mai mari celebrări anuale ale culturii și creativității din lume”.

Teatrul „Luceafărul” din Iași,
singurul din România la prezenta
ediție și unul dintre foarte
puținele de-a lungul timpului
Una dintre companiile inserate în acest bogat
program este Teatrul „Luceafărul” din Iași, singurul
din România la prezenta ediție, dar și unul dintre
foarte puținele de-a lungul timpului. „Stația clovnilor”, spectacolul nonverbal realizat de Ana Crăciun Lambru, se va juca pe 6 (două reprezentații),
8, 10 și 11 august în Festival Fringe, la The Large
Hall, St Columba’s by the Castle, în imediata vecinătate a punctului central al Festivalului, Castelul
Medieval. Prezența în Scoția a artiștilor ieșeni
este sprijinită de Consulatul General al României
din Edinburgh și de Nite Events. „Stația clovnilor”
se adresează prin tematică și stilistică tuturor categoriilor de vârste, purtând publicul prin registre
emoționale care merg de la comic, la liric și melancolic. Din echipa de realizatori fac parte Alexandra Budianu – concept costume și păpuși,
Elena Iorga – concept decor, Diana Roman – muzica, precum și actorii George Cocoș, Cătălin
Cucu, Claudiu Gălățeanu, Dragoș Maftei, Liliana
Mavriș Vârlan, Carmen Mihalache, Raluca Pintilie,
Elena Zmuncilă. „Un nou «first» al echipei noastre
artistice, prezența la Edinburgh «Fringe» Festival

este o reușită care reatestă deschiderea internațională a instituției. Să fii parte a unui asemenea
eveniment înseamnă să îți sporești vizibilitatea,
să arăți unui public internațional una dintre cele
mai recente și mai apreciate producții proprii, să
fii parte a circuitului estetic european al momentului”, precizează teatrologul Oltița Cîntec, directorul artistic al Teatrului „Luceafărul” Iași. Așadar,
Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul” din Iași,
la Edinburgh Festival Fringe.
Valentin HUȚANU
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Scandal și bătaie de joc în orașul Hârlău!
Primarul condamnă și lasă zeci și zeci de preșcolari,
elevi și liceeni în condiții mizere de educație
Primarul PSD din orașul Iași, Gheorghiță Radu Curcă, își bate joc și
tratează cu dispreț sute de preșcolari, elevi și liceeni. Cu toate că s-au
investit milioane bune de lei într-o
nouă grădiniță în care lucrările au
demarat încă din 2007 și au fost preluate de primărie în 2017, aceasta nu
funcționează de ani buni pe fondul
lucrărilor proaste și a lipsei autorizațiilor necesare pentru a putea fi deschisă. Mai mult, edilul a obligat
Colegiul Național „Ștefan cel Mare” să
predea Judecătoriei Hârlău spațiul în
care funcționează o veche unitate de
învățământ preșcolar, aceasta
aflându-se la parterul internatului liceului. Asta, deoarece imobilul în
care funcționează intră în reabilitare.
Totul a provocat nemulțumirea contribuabililor, părinților și cadrelor didactice.

Scandal și bătaie de joc în
orașul Hârlău! Primarul
condamnă zeci și zeci de
preșcolari, elevi și liceeni la
condiții mizere
Pe acest plan și cu o nonșalanță
uluitoare, edilul pesedist Gheorghiță
Radu Curcă neagă totul și afirmă că
face tot ceea ce poate pentru a rezolva problemele și afirmă că toate
acuzațiile sunt nefondate. „Nu este
nimic adevărat...! Noi facem tot ceea
ce putem pentru a rezolva problemele. Nu este nimeni rău intenționat
și nu știu ce informații aveți. Am căutat, la pas, prin tot orașul ca să găsim

un spațiu provizoriu pentru Judecătorie. Nu e definitiv faptul că se vor
muta în vechea grădiniță. Apoi, chiar
zilele acestea facem toate demersurile legale pentru a da în funcțiune
noua grădiniță...! Nu e nimic adevărat și facem tot ceea ce se poate”, a
transmis primarul Gheorghiță Radu
Curcă de la Hârlău.
Pe de altă parte, oficialii Judecătoriei precizează că au nevoie de un
nou spațiu, având în vedere că urmează să înceapă renovarea noului
sediu. „Imobilul în care funcţionează
Judecătoria Hârlău urmează să intre
în reparaţii capitale şi, pe acea pe-

rioadă, ne vom muta în sediul de grădiniţă, care este mai puţin corespunzător, din toate punctele de vedere,
pentru desfăşurarea activităţii instanţei. Dar aceasta e singura alternativă pe care o avem în oraşul Hârlău.
Dacă ar fi existat vreun alt imobil, lam fi identificat. Asta a putut pune
autoritatea locală la dispoziţia Ministerului Justiţiei. Există o obligaţie legală a autorităţilor locale să pună la
dispoziţie sedii pentru instanţe, cu
caracter temporar”, a declarat ieri
magistratul Daniel Chiriac, preşedintele Judecătoriei Hârlău.

Colegiul Național „Ștefan cel
Mare” din Hârlău este
nevoit să-și înghesuie elevii
în laboratoare ce n-ar trebui
să funcționeze ca săli de
clasă, unele grupe având și
30 de liceeni
În tot acest context, în prezent,
la parterul internatului se află o grădiniță care ar trebui să se mute întro nouă construcție. În anii din urmă,
când internatul a fost pus în conservare, fiindcă nu-și mai avea obiect de
activitate, Colegiul Național „Ștefan
cel Mare” din Hârlău a solicitat primăriei să intervină pentru reabilitarea

spațiilor din interior, tot cu destinație
școlară, dar nu a primit niciodată un
răspuns favorabil. Acum, Colegiul
este nevoit să-și înghesuie elevii în
laboratoare care n-ar trebui să funcționeze ca săli de clasa, ci doar ca
laboratoare, unele clase având 30 de
liceeni care învață în clase subdimensionate. În loc să fie reabilitate
aceste spații pentru folosul Colegiului în care zeci de generații de copii
au învățat și au creat acest titlu de
onoare al școlii, internatul, pentru
minimum doi ani, ar putea ajunge
sediu pentru Judecătorie. Aici se
pune întrebarea dacă nu este incompatibilă vecinătatea unei instituții de
învățământ cu o instituție în care vin
oameni ce au probleme cu legea!
Primăria orașului Hârlău ar trebui să
ia în calcul acest aspect, precum și
faptul că școala are nevoie de spațiu.
În cazul în care preconizata
reformă în Educația din România urmează să fie validă din toamnă, afterschool-ul și masa caldă din școală
unde ar trebui să funcționeze? Așadar, scandal și bătaie de joc în orașul
Hârlău, unde primarul condamnă și
lasă zeci și zeci de preșcolari, elevi și
liceeni în condiții mizere de educație.
Valentin HUȚANU
valentin.huțanu@bzi.ro
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Scandal între doi oameni de afaceri din Iași.
Miza, 8 milioane de euro. Gabriel Popa: „A furat
banii și tot el mă amenință”. Constantin
Sturza: „E un escroc, un șmecher, un interlop”
șmecher, un interlop care vrea să mă
ardă, pe românește, cu niște samsari, dezvoltatori imobiliari. El a provocat toată situația aceasta. A vrut
să vândă terenul și ce e aici unor
dezvoltatori imobiliari, 3 la număr, cu
un proiect de vreo 7-8 milioane de
euro. Eu sunt din 2004 proprietar aici
și mă forțează de vreo 5 ani să vând,
mă dă în instanță ca să dizolve firma.
E simplu ca bună ziua. Mă toacă de
două luni cu organele de control”,
susține Constantin Sturza, asociat în
compania SC Konstantini Amycal
SRL. Reporterii BZI au prezentat, în
edițiile anterioare, un alt scandal izbucnit între membrii unei familii din
Iași.
Piscina „La Playa”, sala de fitness
și spațiile de cazare din Bucium,
motiv de scandal între asociații afacerii. Gabriel Popa susține că este
victima amenințărilor, furturilor din
firmă și ilegalităților făcute de asociatul său, Constantin Sturza. „Am
fost prieteni de familie și, de aceea,
ne-am asociat, în 2010. Eu am băgat
3 apartamente în afacere. În primăvara acestui an, a furat toate actele
de la firmă, banii, a amenințat contabilul. Eu nu am încasat nimic de 2 ani,
mă ajută tata din pensia lui. La sala
de sport clienții trec pe lângă firele
de tensiune, e pericol public. În încăperea unde cazează muncitorii de la
firmele lui sunt munți de gunoaie de
la șantier, aduce gunoaiele în piscină. Eu am depus reclamații la instituțiile statului, pentru că face
evaziune, încalcă orice regulă. Îmi
amenință familia, copilul... A furat
banii și tot el mă amenință. Dacă tot
e război, hai să facem război. Mă aflu
de mulți ani în conflict cu asociatul
meu, Constantin Sturza, pe fondul
modului defectuos în care acesta
înțelege să gestioneze interesele legale și activitatea comercială a firmelor la care suntem asociați și
administratori. Între noi doi se derulează litigii civile la instanțele judecătorești, au fost soluționate sesizări
pe care le-am făcut la instituții”, sus-

ține Gabriel Popa, unul dintre asociații SC Konstantini Amycal SRL.

Un scandal a izbucnit
în Iași, iar miza este
afacerea „La Playa”
Acesta adaugă faptul că asociatul său îi ascunde tot ce se întâmplă
cu afacerea. „Nu am știut de incidentul din data de 2 iulie 2022 pe care lați prezentat în cotidianul
dumneavoastră (n.r. – reclamația
unei ieșence și, de aceea, îmi cer
scuze față de clienți, din cauză că
între mine și asociatul meu nu există
niciun fel de comunicare, iar acesta
nu mă pune la curent cu situațiile petrecute în incinta piscinei «La
Playa», ba îmi ascunde anumite aspecte și vrea să mă înlăture de la
conducerea companiei. Eu am cerut
dizolvarea firmei, vreau să ies din
firme. Vreau să îmi exprim regretul
profund pentru toate neplăcerile
produse clienților, din cauza gestionării relațiilor comerciale și celor cu
publicul de către SC Konstantini
Amycal SRL, și să adresez scuze
clienților firmei noastre care au întâmpinat orice fel de neajunsuri în
cadrul serviciilor pentru care au plătit. Când am demarat afacerea, neam angajat să derulăm activitatea cu
respectarea legilor, normelor de

conduită igienică și de conduită ospitalieră. Eu regret faptul că nu pot
induce schimbări pozitive în modul
de desfășurare a activității firmei, în
condițiile în care nu mi se permite de
către asociatul meu să întreprind
nicio activitate de management, diferendele dintre noi urmând a fi soluționate de către instanțele
judecătorești, iar petițiile de către
organele abilitate, pentru că partenerul meu de afaceri săvârșește
multe nereguli”, mai spune Gabriel
Popa, unul dintre asociații afacerii
din Bucium.

Constantin Sturza spune
că nu a cedat presiunilor
asociatului său
Contactat telefonic de reporterii
BZI, Constantin Sturza, asociat în
compania SC Konstantini Amycal
SRL, susține că afacerea e vânată de
dezvoltatorii imobiliari și, pentru că
nu a cedat presiunilor partenerului
de afaceri care vrea să vândă afacerea, s-a ajuns în această situație
conflictuală. „Sunt în litigiu cu asociatul meu, dar nu vreau să fac tamtam prea mare, pentru că oricum o
să se afle cine e domnul Popa Gabriel. Dacă o să mă forțați, o să vă
spun, dar nu e momentul. Nu am chef
acum de țigăneală! El e un escroc, un

Constantin Sturza: „I-am
făcut ofertă de un milion
de euro, nu a vrut”
Acesta adaugă faptul că i-a făcut
o ofertă asociatului său, dar nu a acceptat-o. „Nu trebuie să mă justific
nimănui, ci în fața instanței. Întrebați-l ce face prin Germania, ce a
făcut prin Grecia acum 20 de ani, de
ce îl caută Poliția? Face cheie, filete
românești, cum s-ar spune. Nu vreau
să-l fac de rahat în tot Iașul, pentru
că îl știe toată lumea ce fel de om e.
Eu am copii de crescut, nu am timp
de cancan-uri. I-am făcut ofertă de
un milion de euro care va fi depusă
în instanță, dar nu a vrut. Acum vrea
să mă scoată afară. El acum încearcă prin toate șmecheriile să mă
scoată de aici, de pe munca mea.
Suntem asociați, 50 la sută, îi recunosc proprietatea, dar să vii prin
spatele meu să mă toci, pentru că
vrea să cumpere X și Y... El vorbește
pe la spatele dezvoltatorilor imobiliari, cei la care a mers și le-a făcut
ofertă de vânzare, în lipsa mea. A
vrut să mă forțeze să vând, dar nu
am vrut. Nu fac ilegalități, cum spune
asociatul meu. Hoții strigă hoții, cam
despre asta e vorba”, mai spune Constantin Sturza. Rămâne de văzut
cum se va termina scandalul dintre
asociații piscinei „La Playa”, din Iași.
Raluca COSTIN
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Fostul director de la Finanțele ieșene a
strâns o mică avere în bancă! În 2022,
conturile lui Marian Bosianu au devenit mai
grase. A finalizat vila din cartierul Tătărași

La începutul anului 2022,
conturile fostului director
general de la Finanțele
ieșene s-au umflat peste
noapte. O sumă frumoasă
în valută a fost depusă în
cont. A reușit să termine și
vila din cartierul Tătărași
Ultima declarație de avere depusă de Marian Bosianu, fost director
la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Iași, arată
că funcționarul o duce destul de
bine, asta numai după sumele înregistrate în conturile bancare. Chiar la
începutul anului 2022, Marian Bosianu a deschis un cont curent la
Banca Transilvania, unde a depus
suma de 75.996 de euro.
La aceeași bancă mai are deschise două conturi, în 2007 și 2015, în
care a depus suma totală de aproape
100.000 de lei, adică 20.000 de euro.
Într-un fond de investiții mai apare
cu aproape 100.000 de lei, iar la un
cont deschis la BCR a depus suma de
18.366 de lei. În urmă cu 3 ani, Marian
Bosianu a vândut un teren pentru

care a încasat aproape 60.000 de
euro. Apelat telefonic, Marian Bosianu a precizat că nu este o sumă
exagerată în contul deschis recent.
„Am contribuit împreună cu soția,
dintr-un venit legal. Amândoi avem
venituri”, a spus fostul director. La un
moment dat, șefii din instituție au
declarat că vor fi verificate marile
averi ale contribuabililor, dar, de
aproape 2 ani, nu s-au văzut rezultatele.

Fostul director de la
Finanțele ieșene a strâns o
mică avere și a finalizat vila
După mai mulți ani, Marian Bosianu a reușit să finalizeze vila de pe
strada Locotenent Popovici, din zona
cartierului Tătărași.
La adresa menționată, în 2012, a
cumpărat un teren în suprafață de
370 de metri pătrați. Terenul a fost
achiziționat de la Andrei și Carmina
Ionescu, la un preț de 72.917 lei, adică
16.650 de euro, conform cursului valutar de acum 10 ani. Suprafața construită la sol a imobilului este de 109
metri pătrați. „Locuința construită la

roșu, în anul 2013, rezistentă, din cărămidă, nu deține certificat de performanță energetică și nu are lift.
Imobilul este compus din subsol, cu
o suprafață utilă de 33 de metri pătrați, parter, cu o suprafață utilă de
87.77 de metri pătrați, plus 38 de
metri pătrați suprafață terasă și
mansardă, cu o suprafață utilă de
87,72 de metri pătrați, plus 10 metri
pătrați suprafață balcon”, se arată în
descrierea imobilului. Deja Marian
Bosianu s-a mutat în noua locuință
finisată. „Am terminat, după aproape
10 ani, eu aș fi vrut și mai devreme,
dar nu s-a putut”, a mai spus finanțistul. În edițiile trecute ale BZI, a fost
dezvăluit faptul că la Finanțe a fost
angajat un fost ofițer SRI.

Ce bunuri mai deține
familia Bosianu
Aceeași declarație de avere mai
arată că Marian Bosianu a încasat din
salarii suma de 72.491 de lei/an, din
funcția de consilier superior.
Diana Gabriela Bosianu, soția finanțistului, a avut un venit anual de
161.460 de lei, din calitatea de procuror la Parchetul de pe lângă Judecă-

toria Hârlău. Documentul mai arată
că finanțistul deține bijuterii, cu o valoare de 6.000 de euro, dar și tablouri, în valoare de 3.500 de euro. La
capitolul datorii, a declarat mai multe
credite, cu dată scadentă în 2022,
2023 și 2024. Valoarea creditelor
este de aproximativ 200.000 de lei.
Familia Bosianu mai deține un apartament de 78 de metri pătrați, situat
în municipiul Iași, precum și mai
multe suprafețe de teren de aproape
1 hectar, situate în comuna Holboca,
județul Iași.
În parcul auto al familiei se mai
află două autoturisme Mazda (2019 –
an fabricație) și Dacia (2009 – an fabricație). La finalul anului 2019, Marian Bosianu, susținut de PSD, a fost
înlocuit de Paul Ciobanu, susținut de
PNL. În luna aprilie 2022, au fost dirijate noi schimbări. Noul director al
Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice este Doru Viorel Alupoaei, susținut de PSD. Fostul
director de la Finanțele ieșene a
strâns o mică avere în bancă, dar
încă și-ar mai dori o funcție de conducere.
Ciprian BOARU
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Cel mai cunoscut chinez de pe TikTok,
musafir la Iași! Ceanu Zheng: „N-am
dat de nici o groapă, mi se pare top!”

Ceanu Zheng este unul dintre cei mai
cunoscuți tiktokeri din țară, clipurile
sale fiind apreciate de peste 36 de
milioane de utilizatori. Recent,
tânărul chinez a rămas uimit de
frumusețea orașului, vizitând pentru
prima oară Iașul. Idolul
adolescenților a fost cel mai
impresionat de faptul că nu a întâlnit
gropi pe traseul său
Vlogger-ul a împărtășit sentimentele sale fanilor de pe social media, primind mii de reacții.

Cel mai cunoscut chinez,
îndrăgostit de Iași
Platforma TikTok a devenit, fără doar și poate,
cea mai cunoscută aplicație de divertisment și de
socializare a momentului, milioane de internauți
distribuind conținut creativ.
Ceanu Zheng a reușit să se facă cunoscut pe
platforma momentului, clipurile amuzante captând atenția și timpul iubitorilor de TikTok.
Deși acesta locuiește în România, abia în urmă
cu câteva zile a ajuns în Iași, rămânând impresio-

nat de frumusețea orașului, dar și de faptul că în
Iași nu există gropi, din punctul său de vedere.
„Este prima oară când vin în Iași și toată lumea
mi-a spus că Iașul este foarte frumos, chiar aveau
mare dreptate. Mi se pare ireal, n-am dat de nici o
groapă, mi se pare top! E foarte, foarte frumos
orașul, îmi place”, afirma Ceanu Zheng, în fața Palatului Culturii.
Printre obiectivele văzute de Ceanu Zheng sau numărat Palatul Culturii, Palas Mall, Piața Unirii
și o serie de cafenele cunoscute, precum și cluburi de noapte în Iași.

Ceanu Zheng nu este
singurul care apreciază Iașul
Trebuie precizat faptul că, în ultimul timp, tot
mai multe persoane publice, vloggeri sau simpli
vizitatori care ajung în Iași țin să aprecieze cât de
curat și de îngrijit este acest oraș.
Dana Budeanu a postat, în urmă cu câteva zile,
pe pagina sa de Facebook un mesaj în care vorbește despre curățenia din orașul Iași. Aceasta a
ținut să compare orașul nostru cu alte orașe mai
mari, precum București și Constanța, care sunt
considerate a fi niște orașe murdare. Vedeta nu
este singura care face această comparație. Mai

multe persoane publice au lăudat Iașul, din acest
punct de vedere, după ce l-au vizitat.
Dana Budeanu, cunoscută pentru replicile
acide din mediul online, a făcut recent o postare
publică pe Facebook în care are doar cuvinte de
laudă despre orașul Iași. Aceasta a publicat un
mesaj primit de la unul dintre urmăritorii ei, în care
scrie cât de curat și de frumos este orașul nostru,
în comparație cu București și Constanța. Vedeta
le cere explicații primarilor din capitală și din Constanța, transmițându-le să ia exemplu de la Iași,
în ceea ce privește curățenia.
„Salutări din Iași. Eu sunt din Constanța. Vă urmăresc non-stop și pe aplicație, și oriunde. Am
rămas impresionată de curățenia străzilor din Iași.
Ce parcuri… Oare de ce în București și Constanța
nu avem așa… Doamne, ce frumusețe am putut să
văd. Zilnic udau pomii, gazonul, străzile… Chiar mam oprit să felicit o doamnă care uda pomii. Coșurile de gunoi goale… Totul curat, exemplar. Am
simțit că am fost pentru câteva zile în altă țară,
dar e totuși în România! De ce nu se poate și în alte
orașe? Că bani sunt și se contribuie zilnic…!”, scria
Dana Budeanu pe Facebook.
Andreea TIMOFTE
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Alexandra, „ispita” din Scobâlțeni, scoate
artileria grea și face dezvăluiri fierbinți
despre relația cu preotul păcătos: „Asta
era fantezia lui, mi-a zis că preoteasa
nu îl lasă să-i facă, dar eu l-am lăsat”

Alexandra, tânăra care spune că s-a
iubit pe ascuns cu preotul Bogdan
Orzetic, din Scobâlțeni, face
dezvăluiri incendiare. Femeia susține
că preotul i-ar fi cerut să-i
îndeplinească diverse fantezii pe
care preoteasa nu le-ar fi satisfăcut
Alexandra, „ispita” de la Scobâlțeni, a povestit
cu lux de amănunte ce a făcut cu preotul Orzetic
în timpul în care cei doi s-au întâlnit. Astfel, tânăra
a precizat pentru reporterii BZI că preotului îi plăcea să o asculte pe tânără în timp ce aceasta îi povestea cum întreține relații sexuale cu soțul său.
Alexandra ar fi purtat cele mai multe discuții cu
preotul telefonic. „După ce i-am spus la spovedanie ce fac cu soțul, am început să vorbim la tele-

fon. Eu îi povesteam ce mai fac cu soțul și lui îi plăcea. Îmi spunea că el nu mai are treabă cu preoteasa, iar eu îi spuneam ce-mi venea în cap, ce îi
plăcea să audă”, a precizat Alexandra Nicai, pentru
reporterii BZI.

„Asta era fantezia lui”
Tânăra a spus că preotul părea extrem de interesant de perversiunile sexuale. Alexandra a
precizat că acesta i-ar fi cerut unele chestii pe
care nu le-ar fi făcut cu soția sa. „Fantezia lui era
sexul oral, mi-a spus că preoteasa nu îl lăsa să îi
facă... Dar cu mine s-a întâmplat, l-am lăsat. Mi-a
spus și de anal, dar a rămas așa”, a completat tânăra. Deși s-au întâlnit la biserică, tânăra a ținut
se precizeze că în Casa Domnului nu s-ar fi petrecut nicio scenă deplasată. „La biserică nu s-a în-

tâmplat nimic, niciodată, doar ce am povestit eu
la spovedit. Atât, la el în apartament, când nu era
preoteasa acasă, făceam ce făceam!”, a mai spus
în fața reporterilor Alexandra Nicai.

„Divorțez de soț, cu popa s-a terminat”
Alexandra a lăsat să se înțeleagă că între ea și
preot a fost doar un joc. „A fost o joacă, așa, eu îi
povesteam, ne întâlneam... Nu a fost ceva serios,
nu m-am gândit la o relație”, a spus tânăra. Întrebată de reporteri dacă s-a gândit să păstreze legătura cu preotul, tânăra a oferit un răspuns
destul de vag. „Nu m-am gândit la asta niciodată...
Oricum, eu vreau să divorțez că, dacă soțul a început să mă bată, ce să fac... Vreau să-mi cresc
copilul. Cu popa s-a terminat, a fost, gata... Ce să
mai fie de acum”, a mai spus Alexandra Nicai.
Lucian SAVA

PUBLICITATE
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:
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;

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.
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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: 10.08.2022, orele 16.00.
Data limită solicitare prin cerere scrisă documentație de atribuire:
10.08.2022, orele 16.00.
6. INFORMAŢII PRIVIND OFERTELE: Data limită pentru depunerea
ofertelor: 18.08.2022, 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: 19.08.2022, 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: 28.07.2022.

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: 10.08.2022, orele 16.00.
Data limită solicitare prin cerere scrisă documentație de atribuire:
10.08.2022, orele 16.00.
6. INFORMAŢII PRIVIND OFERTELE: Data limită pentru depunerea
ofertelor: 18.08.2022, 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: 19.08.2022, 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: 28.07.2022.
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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.

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 autorulote- comercializare 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: 10.08.2022, orele 16.00.
Data limită solicitare prin cerere scrisă documentație de atribuire:
10.08.2022, orele 16.00.
6. INFORMAŢII PRIVIND OFERTELE: Data limită pentru depunerea
ofertelor: 18.08.2022, 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: 19.08.2022, 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: 28.07.2022.

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: 10.08.2022, orele 16.00.
Data limită solicitare prin cerere scrisă documentație de atribuire:
10.08.2022, orele 16.00.
6. INFORMAŢII PRIVIND OFERTELE: Data limită pentru depunerea
ofertelor: 18.08.2022, 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: 19.08.2022, 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: 28.07.2022.

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

PUBLICITATE
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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 3642. 65mp cu toate utilitățile, cu
vitrină mare (15ml) pretabil pentru
diferite activități. FD21027 Tel:
0746. 222244.
De vânzare spațiu de birou
amenajat, compartimentat în 2
încăperi, 2 aparate de aer
condiționat, contorizare separată
curent electric 50000Euro. FD769
Tel: 0746. 222244.
Apartament nou, 2 camere, 53 mp.
Construcție 2016, structură pe
cadre, Fidelia Residence este
situat în zona Tătărași (alimentara
Flux). Dotări: gresie, faianță,
parchet, centrală termică de
apartament, obiecte sanitare în
baie, uși de lemn interior, ușă
metalică la intrare. FD20415.
Detalii la: 0746. 222244.
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 Ciurchi-Iași. Facilități:
centrală, frigider, aragaz, mașină
de spălat, TV în fiecare cameră,
mobilă nouă și recondiționată,
uși noi moderne, parter. Actele
prin notariat. Telefon:
0729921577.
Ofer spre închiriere spații
pentru birouri și depozit
situate în Iași, str. C. A.
Rosetti, nr. 12-14 și str. A.
Panu. Relații la telefon 0758.
046. 130 și 0740. 993. 747.
Închiriez cameră în apartament
de 3 camere, liberă de la data de
15 aprilie 2018, 120 euro pe luna
utilități incluse. 0743. 953. 040.
Ofer spre închiriere
apartament cu două camere,
complet mobilat și utilat,
Centru, strada Lăpușneanu.
Chiria: 300 euro pe
lună+garanție. Tel 0743. 134.
260.
Persoană juridică, caut spre
închiriere spațiu comercial cu
suprafața între 60-100 mp la
stradă, pentru destinație
FARMACIE. Telefon: 0730.
108211 sau 0736. 302354.
Închiriez o cameră într-un
apartament de 3 camere, zona
Dacia. Preț: 100 euro+garanție
cu toate utilitățile incluse.
Detalii la telefon: 0743. 953.
040.
Oferim spre inchiriere două
apartamente noi, zona Bucium,
pentru locuință sau birouri,
parțial mobilate, parter, aprox. 85
mp fiecare, cu gradină în față,
zonă rezidențială. Tel. 0745.
096992.
ÎNCHIRIEZ
BULDOEXCAVATOARE,
EXCAVATOARE 18T, BASCULĂ
8X4. RELAȚII LA: 0743. 408711.
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
Agent de securitate, 8 clase, fără
experiență precizată, AKYLE
SECURITY SRL. Relații la:
0722501355; 0763198299;
resurseumane@akylesecurity.ro,
Bucuresti.
Agent de securitate, studii medii
fără experiență precizată, STEFAN
SECUTITY SRL. Relații la:
0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.

ACTUALITATE
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.

Confecționer, studii
medii/generale cu experiență 3
ani, KATTY FASHION SRL. Relații
la: 0752139210
manager.kf@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI NR.57.

Agent servicii clienți, studii
superioare, limba
germană/spaniolă/franceză/italian
ă, olandeză avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Relații la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.

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.

Ambalator manual, fără studii și
experiență precizate, AKU
LOGISTIC SRL. Relații la:
0757564267, STR.RAMPEI NR.9A.
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.

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.
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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.
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.

Asistent social, studii superioare,
fără experiență precizată,
FUNDATIA PAPADIA. Relații la:
0758059079;
papadia@gmail.com,

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.

Cameristă hotel, studii liceale,
absolvent, persoană peste 45 ani,
grup vulnerabil, CON TED
COMPANY SRL. Relații
la:0332/408692;
tehnictedconstruct@yahoo.com.

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.

Dulgher, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.

Cameristă hotel, fără studii și
experiență precizate, HOTEL
TERRA IASI SRL. Relații la:
0754087783; 0764271180;
0744881603;
hotelterra@yahoo.com.

Consilier juridic, studii superioare,
experiență 3 ani, TERMO-SERVICE
SA. Relații la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI, NR.8.

Dulgher, fără studii și experiență
precizate, SPIROCA SA. Relații la:
0232/231950; 0232/233620;
office@spiroca.ro,SOS.TOMESTI
KM.1.

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.

Electrician, școală profesională,
curs calificare, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.

Casier, studii medii, cu experiență,
SYMCO&STAR SRL. Relații la:
0741229759, Sos.Nicolina.
Casier, studii liceale, experiență 3
ani, TERMO-SERVICE SA. Relații
la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
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.

Contabil, școală postliceală,
absolvent 2021/peroană peste 45
ani, OLD SCHOOL CLEANING SRL.
Relații la: 0766738979;
contact@techwash.ro.
Contabil junior, studii superioare,
cunostințe operare pc, limba
engleza mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Relații la:

Dulgher, 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:
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.
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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.
Fierar betonist, fără studii
precizate, cu experiență, INBIT
SRL. Relații la: 0232/276286;
0743246248, STR.SOROGARI
NR.24.
Fierar betonist, studii medii, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Fierar betonist, studii superioare,
cu experiență, PRIMA
CONSTRUCT SRL. Relații la:
0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Fierar betonist, fără studii și
experiență precizate, SPIROCA
SA. Relații la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.
Fochist, fără studii și experiență
precizate, CONFECTII INTEGRATE
MOLDOVA SRL IASI. Relații la:
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ACTUALITATE

Vineri, 29 iulie

0232/415793; 0232/415792;
tpopa@cimiasi.ro.
Inginer CCIA, studii superioare, cu
experiență, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Relații la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Inginer CCIA, studii superioare,
PRIMA CONSTRUCT SRL. Relații
la: 0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Inginer confecții tricotaje, studii
superioare, fără experiență
precizată, KATTY FASHION SRL,.
Relații la: 0752139210 hr@kattyfashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
Inginer constructii ccia, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer energetician, studii
superioare, fără experiență
precizată, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer instalații, studii superioare,
fără experiență precizată, DAS
SRL. Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Inginer mecanic, studii superioare,
fără experiență precizată, DAS
SRL. Relații la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87.
Ingrijitor cladiri, 8 clase, fără
experiență precizată, ALFA CLEAR
SRL. Relații la: 0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.
Instalator, școală profesională,
curs calificare, DAS SRL. Relații la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Instalator rețele termice, studii
tehnice, experiență 3 ani, CASA
AUTO SRL. Relații la: 0232/933;
delia.cazamir@testergrup.ro,
SOS.PACURARI NR.177.

MEDIU
SC RESIDENCE OMC CONSTRUCT,
beneficiara a lucrarii Construire
cladire cu functiune de comert,
imprejmuire, organizare de santier
si racorduri utilitati– faza PUZ,
situata in Strada Tudor
Vladimirescu nr.11, oras Targu
Frumos, jud. Iasi, NC 63830,
anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de obtinere a
avizului de mediu. Prima versiune
a proiectului de plan propus poate
fi consultata la sediul APM Iasi Calea Chişinăului nr. 43 in zilele
de luni-joi (orele 8-16.30) si vineri
(orele 8-14.00). Observatiile
publicului se primesc la sediul
APM Iasi in termen de 15 zile
calendaristice de la publicarea
anuntului.

SC SYNERGY LOGISTIC
MIROSLAVA SRL, titular al
proiectului de plan „PUZ –
construire parc logistic și de
producție, servicii, birouri și
gospodărie de apă” propus a fi
amplasat în sat Brătuleni, com.
Miroslava, numerele cadastrale
64851, 64847, 68506, 76084, TP
85734, 64033, 74726, 84206,
90639, 62209, 62202, 62157,
598/73/2, 62438, 74253, 74263,
65150, 62448, 63118, 70927,
71507, 71393, TP 85634, 68382,
62439, 61935, TP 84264, TP
274420, 62482, 62454, 71764,
69799, 69421, 71776, 62154,
75797, 71780, 71531, 72047,
71204, TP 274505, TP 274583,
anunță publicul interesat asupra
deciziei etapei de încadrare –
proiectul de plan nu are efecte
semnificative asupra mediului, nu
necesită evaluare de mediu,
urmând a fi supus procedurii de
adoptare fără aviz de mediu.
Observațiile publicului cu privire la
decizia etapei de încadrare se
primesc la sediul APM Iași din str.
Calea Chișinăului nr. 43, in zilele
de luni-joi (orele 8:00- 16:00) si
vineri (orele 8:00- 14:00), in
termen de 10 zile calendaristice
de la publicarea anunțului.
SC CUIBUL VERDE IAȘI SRL titular
al proiectului „Construire imobil
locuințe colective pe teren privat
conform HCL 58/2021” anunţă
publicul interesat asupra luării
Deciziei etapei de încadrare de
către Agenția pentru Protecția
Mediului Iași în cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra
mediului pentru proiectul sus
menționat propus a fi amplasat în
municipiul Iași, Fundac Ursulea,
NC/CF nr. 170566, județul Iași.
Realizarea proiectului „Construire
imobil locuințe colective pe teren
privat conform HCL 58/2021” nu
se supune procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului și nu
se supune evaluării adecvate.
Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul APM
Iași din municipiul Iași, Calea
Chișinăului nr. 43, județul Iaşi, în
zilele de luni-vineri între orele 814, precum şi la următoarea
adresă de internet: www.
apmis.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul
deciziei etapei de încadrare în
termen de 10 zile de la data
publicării anunţului pe pagina de
internet a Agenției pentru
Protecția Mediului Iași.

LICITAȚII
1. Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de email ale persoanei de contact:
Primăria Comunei Dobrovat,
comuna Dobrovat, Strada
Principală nr. 658, județul Iasi,
telefon 0232/321.207, fax
0232/321.207, e-mail:
primariadobrovat@yahoo.com,
cod fiscal 4540607. 2. Informaţii
generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea

şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: 34 de
parcele de teren intravilan in
suprafata totala de 34.000 mp,
idemntificate astfel UTR 1, Tarla6, Parcela-99; Tarla-7, Parcela103/1 amplasate în Comuna
Dobrovat, Județul Iasi, aparținând
domeniului privat al Comunei
Dobrovat, conform caietului de
sarcini, HCL 65/20.07.2022 și
temeiului legal: O.U.G. nr.
57/03.07.2019. 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile
prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar
al documentaţiei de atribuire: prin
solicitarea scrisă, de la sediul
Primăriei Comunei Dobrovat. 3.2.
Denumirea şi adresa
serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire:
Registratura Primăriei Comunei
Dobrovat, Strada Principală, nr.
658, județul Iasi. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: 200 lei/exemplar care
se achita in numerar la casieria
institutiei sau în contul
concedentului:
RO31TREZ40621A300530XXXXX,
deschis la Trezoreria Iasi, cod
fiscal al concedentului: 4540607.
3.4. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 10/08/2021, ora
12.00 (minim 5 zile lucrătoare fără
capete înainte de data limită de
depunere a ofertelor). 4. Informaţii
privind ofertele: 4.1. Data limită de
depunere a ofertelor: 19/08/2022,
ora 12.00. (minim 20 zile
calendaristice fără capete până la
data limită de depunere a
ofertelor). 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele:
Compartimentul Urbanism din
cadrul Primăriei Comunei
Dobrovat, comuna Dobrovat,
Strada Principală nr. 658, județul
Iasi. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă:
1 exemplar original. 5. Data şi
locul la care se va desfăşura
sedinţa publică de deschidere a
ofertelor: 25/08/2022, ora 10.00,
la sediul Primăriei Comunei
Dobrovat, comuna Dobrovat,
Strada Principală nr. 658, județul
Iasi. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea
litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Secția
de contencios administrativ a
Tribunalului Iasi, orasul Iasi, str.
Elena Doamna nr. 1A, județul Iasi,
telefon 0232/260.600, fax
0232/219.660, e-mail: tr-iasireg@just.ro. 7. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 21/07/2022.

PIERDERI
C.I.I. Isachi Iuliana Fabiola, cu
sediul Str.Vitejilor,Nr. 810,Bl.SC13,Tronson 1,Et 2,Ap. 9,
Iasi, CUI 30596925. Tel/fax 0332132349; Mobil 0745-637502, email; ciifabiolaisachi@gmail.com.

Declar nul certificatul constatator
/ anexa pentru: nr. crt. 1,
debitoare: SERVALL SRL, CUI
17807715, Nr. Inregistrare
registrul comertului:
J22/1926/2005, sediu: Mun. Iasi,
Sos. Nicolina, Nr.31, Bl. 968, Tr. 1,
Et. 6, Ap. 18, Judetul Iasi.

NOTIFICĂRI
MARKA’S IPURL, lichidator al SC
ANDREI BLT SRL, cu sediul social
în Iasi, str.Prof I.Inculet, nr.4,
bl.676, sc B,et.1, ap.7,cam3 jud.
Iasi nr înmatriculare ORC
J22/1222/2015, CUI 34762478,
conform Rezoluţiei
16416/25.07.2022 a ORC Iaşi și al
SC EUROTRANS FREIGHT SRL cu
sediul în loc. Targu Neamt,
str.Hagului, nr 29A, parter, cam1,
jud. Neamt, nr. înmatriculare ORC
J27/804/2017, CUI 37951226,
conform Rezoluţiei
3224/08.04.2022 a ORC Neamt,
notifică următoarele: Împotriva SC
ANDREI BLT SRL și SC
EUROTRANS FREIGHT SRL,
societăți aflate în dizolvare
judiciară s-a început procedura de
lichidare. Creditorii trebuie să
depună declaraţia de creanţă
împreună cu toate actele
doveditoare până la data de 12
august 2022 la sediul
lichidatorului din Iaşi, str Clopotari
nr 48 bl 674 sc. C ap. 16 jud
Iasi,Telefon/fax 0232212542.
Declar nule certificatele de
înregistrare anexele și certificatele
constatatoare de autorizare emise
pe numele SC ANDREI BLT SRL și
SC EUROTRANS FREIGHT SRL.
EXPRESSS LICHIDATOR IPURL,
tel./fax 0332-816.896, 0740152.456, în calitate de lichidator
judiciar, notifică deschiderea
procedurii simplificate de
insolvență împotriva debitorului
S.C. G.F.C. INDUSTRY S.R.L, cu
sediul în Iași, Calea Chișinăului nr.
27, corp B, camera 1, etaj 2, jud.
Iași, înregistrat la ORC Iași cu nr.
J22/593/2005, C.U.I. 17305271,
prin Încheierea nr. 71/13.07.2022
pronunţată de Tribunalul Iaşi,
Secția 4007/99/2022 (155/2022).
Termen limită pentru înregistrarea
cererii de creanţe 26.08.2022.
Nedepunerea cererii până la
termenul menţionat atrage
decăderea din drepturi privind
creanţele pe care le deţineţi.
Cererea va fi legal timbrată şi
calculată până la data de
13.07.2022. Termen limită
verificare creanţe, întocmire şi
publicare tabelul preliminar
05.09.2022. Contestațiile la tabel
vor fi depuse la Tribunal în 7 zile
de la publicarea în BPI a tabelului
preliminar. Termen publicare
tabelul definitiv al creanțelor
30.09.2022. Termen continuarea
procedurii 09.11.2022, CS2 fal.
Prima Adunare a Creditorilor va
avea loc la Iaşi str. Ovidiu nr. 4A,
sc. B, et. 1 ap. 5, în 09.09.2022
ora 10,00. Ordine de zi:
confirmarea lichidatorului judiciar
şi stabilirea remuneraţiei acestuia,
alegerea comitetului creditorilor,
desemnarea preşedintelui
comitetului creditorilor.
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Vecina i-a căzut cu tronc şi a vrut cu orice preţ să-şi
satisfacă fanteziile cu ea! Ieşeanca nici nu se gândea
că va fi pusă vreodată într-o asemenea ipostază
Un ieşean căruia vecina i-a căzut cu tronc va
fi nevoit să dea explicaţii în faţa magistraţilor.
Aşadar, ieri, procurorii din cadrul Parchetului de
pe lângă Judecătoria Iaşi l-au trimis în judecată
pe Ionel Brînză, pentru tentativă de viol.
Anchetatorii spun că individul din comuna Țibana a încercat să întrețină relații sexuale orale
cu victima, o tânără de 19 ani. Acum, urmează ca
Judecătoria Iaşi să stabilească primul termen al
procesului penal. Mai apoi, judecătorii vor asculta
ce au de spus toate părţile implicate, pentru a
putea lua o decizie în acest caz. În ediţiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat un
caz similar.

Vecina i-a căzut cu tronc şi a vrut cu
orice preţ să-şi satisfacă fanteziile cu ea!
Oamenii legii spun că Ionel Brînză (34 de ani),
din comuna Țibana, a intrat în vizorul lor în urmă
cu câteva săptămâni.
„E un incident care a avut loc pe 19 iunie 2022,
în jurul orei 18.30. În timp ce persoana vătămată
se afla la domiciliul inculpatului, acesta din urmă
i-a propus să întreţină relaţii sexuale, dar ea a refuzat. Inculpatul a prins-o cu mâna de cap, i-a
aplicat mai multe lovituri cu palma peste faţă, apoi
a introdus-o într-o anexă a locuinţei, respectiv
într-un grajd. Prin adresarea de ameninţări cu
moartea şi prin aplicarea de alte lovituri, chiar cu

Bursa bârfelor

ciocanul, la nivelul genunchiului, el a încercat să
întreţină cu victima un act sexual oral”, a precizat
Dragoş Bordianu, prim-procurorul Parchetului de
pe lângă Judecătoria Iaşi.

Ionel Brînză, acuzat de tentativă de viol
Oamenii legii au adăugat că, la un moment dat,
agresorul și victima au fost surprinși în grajd de
mama celei din urmă. „Victima s-a opus, dar suspectul a încercat să o dezbrace. S-a dezbrăcat şi
el, iar, în acele momente, partea vătămată a reuşit
să îi trimită mesaje mamei ei. La un moment dat,
mama victimei a sosit la domiciliul inculpatului şi
i-a surprins pe cei doi în grajdul respectiv”, a subliniat prim-procurorul Parchetului de pe lângă
numente, a sperat să primească avizul din prima,
dar nu a fost așa. Culmea, în comisie are o
ștangă, un arhitect pe nume Flipuț Ciobănelu. Ăla
s-a bătut cu pumnii în piept că proiectul nu are
cum să treacă. Dar, ce să vezi, chiar a trecut. Și,
uite-așa, caracatița lui Șpanciu se întinde tot mai
mult prin instituții. Dar despre aceste personaje
babele mai au și altceva, mult mai fierbinte. Asta,
pentru că mai multe tentacule au început să dea
din casă și nu chestii banale, ci de top.

S-ar pune în genunchi și ar face orice,
numai ca să scape de lacrimi
Caracatița pesedistului
rămâne fără tentacule
Babele bârfitoare încep rubrica de astăzi cu
detalii despre o combinație imobiliară din centrul
târgului. Cretian Șpanciu, pesedistul ăla îmbuibat
căruia nu-i mai ajung afacerile dubioase, a pus
mâna pe o casă monument istoric, unde a locuit
un scriitor. Ca să nu fie încurcat de legea specială, a lăsat casa să se autodemoleze, ca să facă
el un bloc cu spații de cazare. Însă nu i-a ieșit în
totalitate. El trebuie să aducă la forma inițială
clădirea amintită. Când s-a dus la comisia de mo-

Babele bârfitoare continuă rubrica cu una de
la maternitatea Leana, unde e buleală mare după
ce conducerea nu a făcut treabă ceva ani. Dar
panica cea mai mare e pe Cretian Ardeiaș, directorașul din instituție. Fiind pus pe linie de partid,
adică de pesedeu, Aredeiaș a crezut că are scaunul pe viață. Dar lucrurile s-au cam schimbat.
Când a văzut că totul se cam clatină, Ardeiaș sa dus la șeful suprem, adică la Arăgăzel Pompa,
personajul ăla cu probleme la mansardă. Sursele
babelor spun că Ardeiaș a fost atât de penibil,
încât a promis că va face orice, numai să fie lăsat
în funcție. Teatrul a fost condimentat și cu o la-

Judecătoria Iaşi. Din păcate, în ultimii ani, la Iaşi
au fost sesizate tot mai multe atfel de situaţii.
Aşadar, zeci de ieşeni au fost cercetaţi, audiaţi,
reţinuţi, arestaţi preventiv, trimişi în judecată sau
chiar condamnaţi după fapte de agresiune sexuală.
Potrivit acestuia, la audieri, Ionel Brînză a
negat comiterea faptelor. Acesta a fost și motivul
pentru care ancheta a durat mai multe zile. Totuşi,
ulterior, individul a fost arestat preventiv pentru
30 de zile de magistraţii din cadrul Judecătoriei
Iaşi. Acum, după ce vecina i-a căzut cu tronc şi a
încercat să-şi satisfacă toate fantziile cu ea, Ionel
Brînză va fi nevoit să dea explicaţii în instanţă.
Ciprian NEDELCU

crimă pe obraz care l-a înduioșat pe Pompa.
Șeful a fost atins de această promisiune, oare la
ce se gândea când Ardeiaș i-a spus că va face
orice... Doamne ferește, să nu fie chestiile alea
la care s-au gândit babele, ducă-s-ar pe pustii.
Rămâne de văzut la ce compromisuri va ajunge
Ardeiaș.

Ce pățesc cameristele de la acest hotel
Babele bârfitoare încheie rubrica cu o situație destul de nasoală despre unul dintre cele mai
șmechere hoteluri din Iași, ăla care se vrea internațional. Babele au aflat că în spatele decorurilor
luxoase și a meniurilor cu fonfeuri, a fost dezvoltată o adevărată plantație. Zeci de femei sunt exploatate zilnic, pe un salariu de mizerie. Da,
despre cameriste este vorba. Conducerea hotelului parcă și-a tras propriile sclave. Femeile
plâng zilnic după colțuri, pentru că nu mai fac
față, dar nici nu găsesc alt loc de muncă. Cică
practicile de pe acolo sunt dubioase rău. Sunt
supuse la o presiune psihică inspirată de prin lagărele de concentrare. Babele mai au puțină răbdare, pentru că au o verișoară infiltrată care va
produce și ceva dovezi ce vor fi transferate la gazeta bâzâitoare. Doar așa, ca să știe lumea.

