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Prins cu droguri, un tânăr din Iaşi a scăpat
de puşcărie! La audieri, individul a susţinut
că substanţele erau pentru consum propriu

Un tânăr din judeţul Iaşi a scăpat de
temniţă după ce a fost prins cu
droguri. Astfel, la finele săptămânii
trecute, judecătorii din cadrul
Tribunalului Iaşi l-au amendat penal
pe Andrei Cristian Hadîmbu-Tiron, cu
suma de 3.000 de lei, pentru
deţinere, fără drept, de droguri de
risc, în vederea consumului propriu.
De asemenea, magistraţii ieşeni au
confiscat de la tânăr cantitatea de
1,51 de grame de canabis, dar şi un
grinder
Un individ din Iaşi a scăpat de puşcărie, deşi a
fost prins cu droguri. Aşadar, judecătorii din cadrul Tribunalului Iaşi l-au amendat penal la finele
săptămânii trecute pe Andrei Cristian HadîmbuTiron, cu suma de 3.000 de lei, pentru deţinere,
fără drept, de droguri de risc, în vederea consumului propriu.
De asemenea, magistraţii ieşeni au confiscat
de la tânăr o cantitate de drog. „Instanţa dispune
confiscarea de la inculpatul Andrei Cristian Hadîmbu-Tiron cantitatea de 1,51 de grame de canabis rămasă în urma efectuării raportului de
constatare tehnico-ştiinţifică, din 6 septembrie
2019. Dispune confiscarea de la inculpatul Andrei
Cristian Hadîmbu-Tiron a dispozitivului pentru
mărunţit de tip grinder, bun folosit la săvârşirea
infracţiunii reţinute în sarcina sa, care a fost introdus în camera de corpuri delicte a IPJ Iaşi”, au
afirmat magistraţii ieşeni.

Din păcate, în ultimii 10 ani, în judeţul Iaşi, au
fost descoperite tot mai multe astfel de situaţii, în
care diverse persoane au fost prinse cu substanţe
De remarcat este faptul că sentinţa nu e defiinterzise. Astfel, sute de ieşeni au fost cercetaţi,
nitivă, aceasta putând fi contestată. Procesul
audiaţi, reţinuţi, arestaţi preventiv, trimişi în judepenal al tânărului ieşean, Andrei Cristian Hadîmbucată sau chiar condamnaţi definitiv pentru comiTiron, a început pe data de 24 septembrie 2021.
terea unor infracţiuni de aceeaşi natură. Acum, un
Procurorii ieşeni l-au trimis în judecată pe individ
tânăr din Iaşi a scăpat de puşcărie, după ce a fost
sub acuzaţia de deţinere, fără drept, de droguri de
prins cu droguri asupra sa.
risc, în vederea consumului propriu. În ediţiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat
Ciprian NEDELCU
un caz similar.
Conform anchetatorilor, tânărul ieşean a intrat
în atenţia lor la finele lui 2019, adică în urmă cu
aproximativ 3 ani. Oamenii legii au afirmat că, în
urma unor verificări, Andrei Cristian HadîmbuTiron a fost prins având asupra sa 1,51 de grame
de canabis.

A scăpat de puşcărie după ce a fost
prins cu droguri

Andrei Cristian Hadîmbu-Tiron, prins cu
canabis de către anchetatorii din Iași
Oamenii legii afirmă că, spre finalul anului
2019, în urma unor verificări efectuate în Iaşi, Andrei Cristian Hadîmbu-Tiron a fost prins cu canabis asupra lui. Mai apoi, după cercetările efectuate
de anchetatori, aceştia din urmă au descoperit şi
un dispozitiv pentru mărunţit de tip grinder. Individul a fost săltat şi dus la audieri. Acolo, acesta a
spus că substanţele interzise erau pentru propriul
consum. Mai apoi, procurorii ieşeni au dispus trimiterea acestuia în judecată pentru deţinere, fără
drept, de droguri de risc, în vederea consumului
propriu. În ediţiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat un caz similar.
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Consiliul Județean Iași încă repară gafele
lui Maricel Popa! Drumul Județean din
Prisăcani va fi terminat, după ce s-au
făcut modificări asupra bugetului alocat
Drumul Județean din Prisăcani
va fi terminat chiar înainte de termenul de finalizare a lucrării. Consiliul
Județean Iași repară și acum problemele create de echipa lui Maricel
Popa. Bugetul alocat inițial, pe vremea fostei conduceri, a creat datorii
către constructor.
După ce s-au făcut modificări
bugetare, drumul județean din Prisăcani se va finaliza înainte de termen.
Vicepreședintele Consiliului Județean Iași, Marius Dangă, a explicat de
ce acest drum nu a fost finalizat
până acum și de unde s-au găsit fondurile necesare pentru a acoperi datoriile acumulate până în prezent
către compania de construcții.

Drumul Județean din
Prisăcani va fi terminat
chiar mai devreme de
termenul inițial
Consiliul Județean (CJ) Iași a
votat în ședința ordinară, din 27 iulie
2022, un proiect de hotărâre, prin
care se suplimentează fondurile
pentru drumul județean 249 D care
străbate comuna Prisăcani. Vicepreședintele CJ Iași, Marius Dangă, explică de ce s-au creat datorii la
compania de construcții care a
câștigat licitația pentru acest proiect.
„Am alocat suma de 15.1 milioane
de lei pentru a fi la zi cu plățile pentru
constructor. Acest drum are termenul de finalizare în septembrie, anul
viitor (n.r. – 2023). Constructorul a lucrat înainte, ca să zicem așa, dincolo
de graficul bugetar acceptat de CJ.
A trebuit să ne adaptăm și să identificăm resurse suplimentare din alte
părți, din alți ani, să aducem înapoi
din anul viitor, am făcut o echilibristică financiară. Deci, practic, vom fi
la zi cu acest constructor”, a declarat
Marius Dangă.
Dangă a evitat să politizeze acest
subiect, dar a menționat că primarul
comunei Prisăcani, Ghiorghe Stanciu, s-a folosit de suferința locuitorilor din comună pentru a face un soi
de jocuri politice împotriva Consiliului Județean.

Primarul din Prisăcani a
cerut ajutorul, acuzând
Consiliul Județean
În luna iunie 2022, primarul comunei Prisăcani, împreună cu viceprimarul, a cerut ajutorul Consiliului
Județean Iași, cu privire la sistarea
lucrărilor pentru Drumul Județean
249 D de către constructor. La acea
vreme, primarul cerea ajutorul lui
Costel Alexe, spunând acuzator că nu
s-au alocat fonduri de la Consiliu
pentru acest proiect. Atunci, Marius

Dangă s-a arătat deschis la dialog
pentru a găsi o soluție optimă asupra
problemei. Acesta a găsit soluția, ba
mai mult, drumul va fi finalizat înainte de termenul de execuție inițial.
„Din semnalele noastre, în curând, se va semna și ordinul pentru
alocarea proiectelor din «Anghel Saligny», noi am prioritizat acest proiect, astfel încât constructorul se va
putea apuca de îndată de lucrat restul drumului. Asigur cetățenii din Prisăcani că proiectul lor va fi finalizat
înainte de termen, așa cum le-am
promis când au fost în audiență la
Consiliul Județean”, completează vicepreședintele Consiliului județean
Iași, Marius Dangă.
Problema pare a fi doar una dintre cele create de Maricel Popa, pe
vremea când era în fruntea Consiliului județean Iași. Acesta a demarat
mai multe contracte pentru drumuri,
fără a avea bugetul stabilit. Acesta a
lăsat o „gaură” de 28 de milioane de
euro pe care actualul Consiliu o repară.
Drumul Județean din Prisăcani
va fi terminat chiar mai devreme
decât termenul inițial din contract, în
urma rectificărilor bugetare aduse
de CJ Iași.
Andreea ANDREI
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Lipsă totală de interes a ieșenilor față de
protestul dedicat prețului carburanților!
Doar 12 persoane și-au manifestat
nemulțumirea legată de creșterea acestuia

A fost organizat un nou protest dedicat prețului carburanților în Iași. Acesta s-a desfășurat
sâmbătă, 30 iulie 2022. De data aceasta, propunerea a fost ca ieșenii să-și lase mașinile acasă și
să opteze pentru biciclete cu care să facă un tur
al benzinăriilor. La protest, însă, a fost prezent un
număr mic de participanți, de 12, mai exact.
Organizatorul mișcării și inițiatorul „Iașul, orașul bicicletelor”, Costi Andriescu, promovează
mersul pe bicicletă ca metodă principală de deplasare prin oraș. El susține că turul nu reprezintă
un protest, ci o mișcare civică. Turul a început de
la Palatul Culturii și s-a desfășurat până la benzinăriile din Păcurari, după care bicicliștii au revenit
la Palat.

Protest dedicat prețului
carburanților în Iași
Având în vedere majorarea prețului carburanților, din primăvară și până în prezent, mai mulți
oameni au început să-și exprime nemulțumirile pe
rețelele de socializare. Ei s-au organizat în mai
multe grupuri și, din luna iunie și până acum, au
tot organizat mișcări, mai mici sau mai mari, prin
care să protesteze față de prețul atât de mare al
carburanților care-i afectează.
Cea mai recentă mișcare din Iași a fost desfășurată sâmbătă, 30 iulie 2022, și a fost organizată

de Costi Andriescu, inițiatorul „Iașul, orașul bicicletelor”. Acesta militează pentru înlocuirea autoturismului personal cu bicicleta, ca modalitate de
deplasare prin oraș, aducând atât argumente de
ordin financiar, cât și legate de sănătate
„Organizăm un eveniment mai altfel, anume
«Turul Benzinăriilor» pe bicicletă. Vom face turul
pentru a transmite acel mesaj pe care se chinuie
șoferii români să-l transmită, de a reuși să reducem prețurile la combustibil. Pentru a face asta în
România, este important să ne schimbăm comportamentele sociale și să ne diminuăm consumul
de combustibil cu mașina personală. Dacă măcar
unul dintre noi ar merge, cel puțin o dată pe săptămână, cu bicicleta la muncă, iar în altă zi pe jos,
la plimbare, cred c-am reuși să economisim foarte
mulți bani”, a spus Costi Andriescu.
Acesta a realizat un calcul pentru a determina
câți bani îl costă, lunar, întreținerea și deplasarea
cu mașina, iar suma la care a ajuns este una destul
de mare, de 1.900 de lei.
„Am pus pe hârtie ceea ce șoferul român nu
are curaj să facă, de teama cifrelor finale, anume
cheltuielile pentru mașina personală. O să ajungeți
la o sumă care s-ar putea să vă blocheze. Eu am
ajuns la 1900 de lei, cheltuieli lunare, dacă ai o mașină personală. Este o mișcare care pornește de
la Iași, vom fi din ce în ce mai mulți. Ne propunem

să mutăm din mașini circa 30% dintre ieșeni. E
singura modalitate de a micșora prețul. Trebuie să
scadă cererea”, explică Costi Andriescu.

Număr mic de protestatari
Dintre participanții la protest, majoritatea nu
folosesc mașina personală, în general, deoarece
au ajuns la concluzia că nu este un mijloc eficient
de transport. Ei susțin că orașul poate fi parcurs
de la un capăt la celălalt, pe bicicletă, în mai puțin
de o oră, fiind vorba de 11 km.
„Sunt alături de prietenii mei, având în vedere
că am mașină, chiar și soția are mașină, dar, de
cele mai multe ori, folosesc bicicleta, pentru că,
dacă facem un calcul, dintr-un capăt în altul al
orașului sunt aproximativ 10 km. Nu e atât de mare
orașul încât să fie nevoie de o mașină. Bineînțeles,
sunt și momente în care este necesară”, zice Ioan
Cotoman.
Bicicliștii participanți la protestul dedicat prețului carburanților, 12 la număr, au plecat din fața
Palatului Culturii, au trecut pe lângă Pasajul Mihai
Eminescu, după care au staționat câteva minute
la benzinăriile din Păcurari, de unde au cumpărat
cafea sau alte produse, susținând că alimentează
de la „pompa 0”, după care au revenit în fața Palatului.
Emanuela BĂLUȚĂ
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Pornografie, descoperită la Iaşi! Trei
indivizi, puşi pe burtă de „mascaţi”!
Totuşi, indivizii au scăpat de temniţă!

Trei indivizi acuzaţi de pornografie
infantilă au scăpat totuşi de temniţă.
Aşadar, la finele săptămânii trecute,
judecătorii din cadrul Tribunalului Iaşi
l-au condamnat pe Cătălin Ştefăniţă
Sărbuşcă la 1 an şi 6 luni de
închisoare, cu suspendare, în vreme
ce Alexandru Constantin Sava şi
Gabriel Paraschiv Ionescu au primit
câte o pedeapsă de 1 an şi 8 luni de
închisoare, tot cu suspendare. Totul,
după ce anchetatorii ieşeni au
descoperit imagini deocheate, cu o
victimă minoră
Trei tineri acuzaţi de pornografie infantilă au
scăpat de puşcărie. Astfel, judecătorii din cadrul
Tribunalului Iaşi l-au condamnat la finele săptămânii trecute pe Cătălin Ştefăniţă Sărbuşcă la 1 an
şi 6 luni de închisoare, cu suspendare, pentru
complicitate la pornografie infantilă. În ediţiile anterioare, reporterii cotidianului BZI au prezentat
un caz similar.
În acelaşi dosar, Alexandru Constantin Sava şi
Gabriel Paraschiv Ionescu au primit câte o pedeapsă de 1 an şi 8 luni de închisoare, tot cu sus-

pendare, pentru pornografie infantilă. „Instanţa îi
obligă pe fiecare dintre inculpaţi să presteze o
muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul Spitalului de Recuperare Iaşi sau în cadrul Primăriei Comunei Bârnova, pe o perioadă de câte 65
de zile lucrătoare”, au afirmat magistraţii ieşeni.

Pornografie infantilă,
descoperită la Iaşi!
Pe lângă pedepsele aplicate celor trei indivizi,
judecătorii au decis şi confiscarea unui telefon
mobil. „Instanţa dispune confiscarea specială, în
folosul statului, a următorului bun ridicat de la inculpatul Gabriel Paraschiv Ionescu, ce a fost folosit la săvârşirea infracţiunii reţinute în sarcina sa:
un telefon mobil, marca Samsung”, au mai spus judecătorii ieşeni.
În plus, aceştia i-au pus la plată pe Cătălin Ştefăniţă Sărbuşcă, Alexandru Constantin Sava şi Gabriel Paraschiv Ionescu. „Admite, în parte,
acţiunea formulată în cauză de partea civilă, prin
intermediul ocrotitorului său legal, şi, în consecinţă, îi obligă pe inculpaţi să-i plătească acesteia,
în solidar, cu titlu de despăgubiri civile, suma totală de 5.100 de lei, cu titlu de daune morale. Respinge, ca nefondate, celelalte pretenţii formulate
de partea civilă, prin intermediul ocrotitorului său

legal”, au încheiat magistraţii din cadrul Tribunalului Iaşi.

Cătălin Sărbuşcă, Alexandru Sava
şi Gabriel Ionescu,
în atenţia anchetatorilor
Demn de remarcat este faptul că sentinţa
emisă la finele săptămânii trecute de magistraţii
din cadrul Tribunalului Iaşi nu e definitivă, aceasta
putând fi contestată. Procesul lui Cătălin Sărbuşcă, Alexandru Sava şi Gabriel Ionescu a început
pe data de 12 octombrie 2021. În ediţiile anterioare,
reporterii cotidianului BZI au prezentat un caz similar.
Conform anchetatorilor, aceştia ar fi convins
o victimă minoră să fie surprinsă în imagini deocheate, ipostaze care au fost stocate pe un telefon mobil, marca Samsung, ce îi aparţinea lui
Gabriel Paraschiv Ionescu. În cele din urmă, informaţia a ajuns la urechile părinţilor victimei care
au mers ţintă la Poliţie. În urma cercetărilor efectuate, cei trei indivizi din judeţul iaşi au fost trimişi
în judecată sub acuzaţiile amintite. Acum, după
pornografia infantilă descoperită la Iaşi, cei trei
indivizi au fost pedepsiţi de către judecători.
Ciprian NEDELCU
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Andrei-Ștefan Bulgaru duce o luptă
continuă cu cancerul! Tânărul are nevoie
de 60.000 de euro pentru a învinge boala

Andrei-Ștefan Bulgaru, în vârstă de 19 ani, era
până acum 7 luni un tânăr cu o mulțime de planuri
de viitor și speranțe. Băiatul studiază Controlul și
Expertiza Produselor Alimentare, în cadrul Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu” de la Brad
din Iași, fiind un student model, cu rezultate excepţionale. Andrei-Ștefan a fost diagnosticat cu
cancer limfatic, limfomul Burkit, iar de atunci viața
sa a devenit o luptă continuă pentru supraviețuire.
Limfomul Burkit este un subtip rar, dar extrem
de agresiv, de tumoare non-hodgkin cu celule B.
Acesta face ca o parte dintre celulele albe, numite
limfocite, să se multiplice în mod necontrolat și să
alcătuiască formațiuni tumorale în corp. Limfomul
Burkit poate afecta mai multe părţi ale corpului,
precum mandibula, intestinele, ovarele, rinichii, şi
se poate răspândi şi la nivelul sistemului nervos
central.

La doar 19 ani, Ştefan a fost
diagnosticat cu o formă rară şi extrem
de agresivă de cancer
Andrei-Ștefan Bulgaru era un tânăr cu o mulțime de visuri care părea să aibă tot viitorul în față,
însă acum 7 luni a început să se confrunte cu o durere ciudată în zona maxilarului.
Băiatul a crezut că durerea era cauzată de
erupţia unui molar de minte, de aceea, fără să se
panicheze, a început să ia tot felul de calmate,
sperând că durerea va dispărea. Lucrurile nu au
stat aşa, iar durerea a devenit din ce în ce mai insuportabilă.
„În urmă cu 7 luni, mă simțeam normal, ca
toată lumea, până când a apărut o mică durere la

maxilar... Am crezut că totul vine de la un molar
de minte ce dădea sa iasă, nu m-am panicat, am
început să iau calmante pentru a opri durerea,
până când a devenit o durere insuportabilă. Am
hotărât să merg la dentist, acolo unde mi s-a spus
că acel molar nu poate ieși și trebuie ajutat puțin
cu o incizie... Am acceptat procedura și am făcut
incizia. După câteva zile, s-a format o infecție și
am ajuns la urgențe, la Spitalul Clinic «Sf. Spiridon» din Iași, unde mi s-a spus că acel molar nu
va ieși niciodată, pentru că nu poate! Prin intervenție chirurgicală molarul a fost extras și după o
perioadă de două săptămâni și câteva zile am fost
externat și trimis acasă!”, precizează Andrei-Ștefan Bulgaru.

Nu poate învinge cancerul de unul
singur: „Costurile pentru acest
tratament sunt de 60 de mii de euro, cu
mult peste veniturile familiei mele!”
Odată ajuns acasă, durerile insuportabile au
reapărut, iar Andrei-Ștefan Bulgaru a mers din nou
la urgențe. De această dată, medicii i-au efectuat
o biopsie din valul palatin care a arătat că tânărul
suferă de cancer limfatic, mai exact limfom nonhodgkin, tumora Burkit, un cancer al sistemului
imunitar, extrem de agresiv.
„A fost examinat un bloc tisular, constituit din
țesut limfoid cu pattern difuz sau vag nodular, limfocitele având talie intermediară/mare, citoplasmă puțină, nucleii fiind relativi monomorfi, cu
unul sau mai mulți nucleoli de talie mică. Se remarcă numeroase mitoze, apoptoze și macrofage,
cu corpi tingibili, ce conferă aspectul de cer înste-

lat. Se mai remarcă arii de necroză de tip apoptotic. CD20 – intens, pozitiv, difuz în celule tumorale.
BCL6, CD10 – pozitiv, difuz în celule tumorale, CD5
– negativ, în celule tumorale, pozitiv în populația T
activă. Ki67 –pozitiv, în peste 90% din celule. TdT
– negativ. Diagnostic: aspectele morfologice și
profilul imunohistochimic susțin diagnosticul de
limfom Burkit”, se arată în epicriza pacientului.
Andrei-Ștefan Burlacu a făcut chimioterapie,
însă rezultatul nu a fost cel scontat. Prin urmare,
tânărul are nevoie de 60.000 de euro pentru a se
trata la o clinică din Turcia.
„Am hotărât să lupt și să merg la o clinică din
Turcia, unde șansele mele de recuperare sunt favorabile. Acolo, mi s-a spus că în 3-4 luni de zile
voi pune 4 secvențe de chimioterapie, radioterapie și, la final, voi efectua transplantul de celule
stem! Costurile pentru acest tratament sunt de 60
de mii de euro, cu mult peste veniturile familiei
mele!”, a adăugat tânărul.
Persoanele care doresc să-l ajute pe AndreȘtefan Bulgaru să câștige lupta cu această maladie pot dona în următoarele conturi bancare:
Titular: ANDREI BULGARU
IBAN: RO44RZBR0000060023749954
Valuta: EUR
Nume banca: Raiffeisen Bank
Cod Swift banca: RZBRROBU
Titular: ANDREI BULGARU
IBAN: RO14RZBR0000060023048893
Valuta: Lei
Nume banca: Raiffeisen Bank
Cod Swift banca: RZBRROBU
Codruța ȘOROAGĂ

7

SOCIAL

Luni, 1 august

Un executor judecătoresc din Iași, înjurat
și amenințat cu bâta! Ieșeanul violent a
trebuit să dea explicații judecătorilor
Un bărbat din Iași,
Constantin D. Lungu, a dat
ochii cu judecătorii după ce
nu a ținut cont de o
hotărâre dată de o instanță
civilă și le-a pus bețe în
roate ieșenilor cu care s-a
judecat pentru un teren
Un ieșean a fost condamnat la 2
ani de închisoare, cu suspendare,
după ce a sfidat o hotărâre dată de
Tribunalul Iași și i-a adresat amenințări și injurii unui executor judecătoresc. Simțindu-se stăpân pe un teren
pe care tocmai îl pierduse într-un
proces, acesta a făcut tot posibilul
să împiedice punerea în executare a
hotărârii definitive, apelând chiar și
la amenințări cu moartea de față cu
oamenii legii și cu executorul în
cauză.

Constantin D. Lungu a făcut
circ de față cu Poliția și cu
un executor judecătoresc
Incidentul cu pricina a avut loc în
toamna anului 2016, după ce magistrații Tribunalului Iași au hotărât că
soții B. au dreptul la terenul disputat
cu Constantin D. Lungu, situat în comuna Scobinți. Ieșeanul a continuat
să creadă că imobilul respectiv este

proprietatea lui, în ciuda soluției date
de judecători. În primă fază, bărbatul
a distrus gardul ce a fost pus pentru
a delimita terenul, așa că soții B. au
cerut, din nou, intervenția executorului.
Astfel că, în momentul în care
soții B. au venit a doua oară cu executorul la terenul cu pricina, a ieșit
un scandal monstru.
„Întrucât inculpatul îngrădise tot,
persoana vătămată a sărit poarta
pentru a facilita ulterior accesul exe-

cutorului. Inculpatul, când i-a văzut,
a ieșit cu o bâtă, o coadă de sapă
mare, începând să amenințe și să
spună că nu se lasă până nu vede
câțiva morți, cu toate că organele de
Poliție erau de față. Martorul a susținut în fața instanței că Poliția nu l-a
imobilizat pe inculpat, cu toate că
acesta era recalcitrant, dar au reușit
să ia din mâna acestuia bâta respectivă. Deși inculpatul s-a opus executării, executorul judecătoresc a
procedat conform atribuțiilor sale de
serviciu și la o nouă executare silită
în baza aceluiași titlu executoriu”, au
precizat judecătorii.
Nici după a doua vizită a executorului ieșeanul nu s-a potolit, distrugând, din nou, gardul amplasat la
indicațiile acestuia.

Condamnarea
i s-a părut o glumă
În urma finalizării cazului în
primă instanță, Constantin D. Lungu
a fost condamnat la 2 ani și 4 luni de
închisoare, cu suspendare, și obligat
să plătească soților B. 2.000 de lei,
daune morale.
Și soții B. și Constantin D. Lungu
au făcut apel împotriva deciziei. Persoanele vătămate au argumentat că
bărbatul, nici după ce a fost condamnat în primă instanță, nu i-a lăsat să
folosească imobilul la care aveau

dreptul. „Instanța de fond nu a avut
în vedere faptul că inculpatul a comis
mai multe fapte penale, în special
fapte împotriva înfăptuirii justiției.
Aceasta denotă că inculpatul manifestă dispreț față de lege, de hotărârile judecătorești, față de drepturile
și interesele legitime ale acestora.
După condamnarea definitivă la pedeapsa închisorii cu suspendare, inculpatul a continuat să dețină
imobilele, să le folosească după
bunul plac și fără nicio reținere. În
paralel, i-a acționat în judecată în numeroase dosare civile în care a solicitat anularea actelor de proprietate
sau să se constate că el sau soția sa
sunt proprietarii imobilelor”, explică
magistrații despre argumentul soților B.
În final, judecătorii Curții de Apel
Iași au desființat parțial sentința Judecătoriei Hârlău și l-au condamnat
pe Constantin D. Lungu la 2 ani de închisoare, cu suspendare, pentru
sărvârșirea infracțiunii de nerespectare a unei hotărâri judecătorești,
precum și la plata a 20.000 de lei,
daune morale.
În ceea ce privește fapta prin
care l-a amenințat și înjurat pe respectivul executor judecătoresc care
se ocupa de caz, ieșeanul nu a mai
fost tras la răspundere, deoarece a
intervenit prescripția.
Violina GORCINSCHI
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O familie cu 5 copii, din Iași, are
nevoie de ajutor! Focul necruțător
le-a distrus casa și au pierdut totul

O familie cu 5 copii, din comuna
Dumești, a rămas fără casă în urma
unui incendiu. Cauza ar fi fost un
scurtcircuit de la care s-au aprins
mai multe lucruri din pod, ulterior
flăcările extinzându-se la restul
încăperilor. Din fericire, nimeni nu a
pățit nimic, însă din locuința familiei
Duțu au mai rămas doar pereții
O familie cu 5 copii a rămas fără casă după ce
flăcările i-au luat tot ce avea. Irina și Costel Duțu,
împreună cei 5 copii ai lor, sunt o familie din satul
Hoisești, comuna Dumești, care în urmă cu două
luni au trecut printr-un moment greu ce le-a
schimbat viața. Un incendiu le-a ars casa aproape
în totalitate, cu tot ce era în ea, iar acum nu au posibilități suficiente pentru a o reconstrui.

O familie cu 5 copii și-a pierdut căminul
În urmă cu două luni, membrii familiei Duțu au
trecut prin șocul vieții lor, atunci când și-au văzut
casa cuprinsă de flăcări. Incendiul ar fi pornit de
la un scurtcircuit, în timpul zilei. Din fericire, nimeni nu se afla în casă în acel moment, însă tot ce
le-a mai rămas sunt pereții. „Acum două luni s-a
întâmplat problema cu incendiul. Eram la mama

în casă, în momentul acela. Aveam în curte 2 case.
A noastră și a ei. Eram la ea, e bătrână, are probleme cu vederea și îi dădeam de mâncare. S-a întâmplat pe la vreo 3 după-amiaza. Copiii au văzut
fum și au venit să mă anunțe, dar era prea târziu.
Am aflat că incendiul a pornit de la un scurtcircuit
din pod. Au mai rămas doar pereții din casa noastră”, povestește Constantin Duțu.
Ieșeanul spune că a încercat să stingă focul de
unul singur, până la sosirea pompierilor, însă, din
cauza secetei, apa nu a fost suficientă încât să
oprească flăcările. Acesta a reușit doar să stopeze
extinderea incendiului către casa vârstnicei care
se afla în apropiere.
„Aveam robinet în curte, dar nu avea presiune,
din cauza secetei de acum. Am cerut ajutorul unui
vecin și am reușit să împiedic focul să se extindă,
cu două furtunuri, până au venit pompierii. Am
pierdut tot”, relatează ieșeanul din Dumești.

Familia Duțu are nevoie de ajutor
Costel Duțu susține că nu are resurse suficiente încât să reconstruiască locuința și se teme
că iarna le va bate la ușă și că îi va prinde nepregătiți.
„Acum stăm la mama în casă. Dar e greu cu 5
copii. Oamenii din sat nu au avut cu ce să ne ajute.
A venit într-o zi primarul și a zis că o să vadă ce se

poate face. Au venit și de la o fundație, au mai
adus lucruri pentru copii. Nu știu când o să reușim
să reconstruim casa, că nu avem cu ce”, adaugă
bărbatul.
Cei 5 copii au vârste cuprinse între 3 și 14 ani,
astfel că vor avea nevoie de mult sprijin pentru următoarea perioadă. Între timp, două asociații de
caritate au aflat despre necazul familiei Duțu și încearcă să îi ajute.
„Am fost la ei, alături de domnul primar Mihai
Cocoveică și de consilierul său, Costin Jalbă, leam dus cele necesare și, bineînțeles, domnul primar a promis, alături de mine, că îi va ajuta și le va
fi alături”, a transmis Anișoara Postolachi, președintele Asociației CaritAni.
Soții Duțu nu au cont deschis în bancă, astfel
că nu pot primi donații în mod direct. Cu toate
acestea, cele două ONG-uri se ocupă cu strângerea fondurilor pentru sprijinirea acestei familii.
Cei ce doresc să ofere o mână de ajutor o pot
face donând în conturile CaritAni, cont în LEI:
RO13BTRLRONCRT0548852001 sau cont în EURO:
RO60BTRLEURCRT0548852001, cu mențiunea
„Ajutor pentru familia Duțu”.
Pentru o familie cu 5 copii care și-a pierdut
casa, orice ajutor este bine-venit.
Violina GORCINSCHI
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Era mai bună „școala lui
Ceaușescu”? Ce spun părinții ieșeni

Mihai Maci, autorul celebrului
eseu „Cum produce şcoala tâmpiţi”,
a vorbit de curând despre faptul că
nimeni nu sesizează acest paradox:
numărul elevilor scade, în fiecare an,
dar bătălia pentru „școlile de elită”
devine tot mai aprigă. Mama unui
tânăr de 19 ani din Iași consideră că
sistemul de învățământ actual e mult
mai defect față de cel de pe vremea
lui Nicolae Ceaușescu.
Femeia este de părere că în 2022
ești „șomer cu diplomă”, în ciuda
eforturilor depuse de tineri.

De la educație,
la licee „de top”
Cunoscutul scriitor și profesor,
Mihai Maci, a făcut recent o paralelă
între sistemul de învățământ din România anului 2022 și sistemul din
vremea comunismului, considerând
că nimeni nu sesizează adevăratul
paradox, anume lupta pentru admiterea la un liceu „de top”.
„În urmă cu zece ani, abia se vorbea de asemenea lucruri, liceele «de
top» au evoluat atât de spectaculos
(la nivelul pregătirii cadrelor didac-

tice și al dotărilor), încât deosebirea
dintre ele și celelalte să poată fi constatată obiectiv. În fine, când vorbim
de opțiunile elevilor trebuie să avem
în minte faptul că un copil de 14 ani,
chiar dacă, din punct de vedere fizic,
pare aproape adult, cel mai adesea
nu decide el ce liceu va urma. De regulă, la această vârstă e sub tutela
părinților și aceștia sunt cei care
caută «ce e mai bun pentru copilul
lor» (uneori, ținând mai mult, alteori
mai puțin, cont de înclinațiile acestuia)“, afirmă Mihai Maci.
Cunoscutul profesor este de părere că liceele de elită există doar în
percepția părinților.
„Din acest motiv, eu unul cred că
marea mutație care a declanșat
cursa spre «liceele de elită» nu s-a
produs nici în aceste licee, nici la nivelul elevilor, ci în mentalul părinților.
Ei sunt singurii care au o percepție
cât de cât justă asupra lumii în care
trăiesc și, în egală măsură, au o imagine asupra a ceea ce ar putea fi
«realizarea» (pe care le-o doresc copiilor lor) în această lume (sau fugind
de ea). Într-o măsură mai mică sau
mai mare (și aproape indiferent de

rebeliunile vârstei), copiii se aliniază
modelului pe care li-l oferă părinții.
Unde suntem astăzi? Într-o lume în
care au rămas patru facultăți ce contează”, menționează Mihai Maci.

Părinții ieșeni nu mai
înțeleg nimic
Irina Gabură este mama unui
tânăr de 19 ani din Iași ce nu a vrut
să-și continue studiile după absolvirea liceului, considerând că, dacă lear continua, ar fi degeaba.
„El a fost la un liceu destul de
bun, cel cu Program Sportiv. Îmi
amintesc că a avut emoții mari la admitere, deși a avut mereu note bune.
Prin clasa a XI-a, deja se gândea ce
o să facă după ce o să termine, eu
eram sigură că va continua, dar nu a
fost așa. Spunea mereu că el nu vrea
să facă o facultate degeaba, că își
poate îndeplini visurile și fără facultate. La început, am fost supărată,
dar apoi mi-am dat seama că a avut
dreptate. În acest an, a făcut o mulțime de lucruri cu adevărat utile pentru el. Acum, vrea să-și deschidă
propria afacere. Nu spun că nu e bine

să faci facultate când știi ce vrei, dar
și așa am cunoștințe multe care nu
au avut deloc succes după ce au terminat facultatea. Cred că poți rămâne șomer și cu diplomă, dar și
fără“, declară Irina Gabură.
Luând în calcul și valurile de
schimbări ce vin brusc peste elevii și
părinții ieșeni, este firesc ca aceștia
să fie și mai îngrijorați, gândindu-se
la viitor.
„La fel cum pe vremea lui Ceaușescu industrializarea a făcut cu putință marile fabrici din marile orașe
și cerea încontinuu personal pe carel pregăteau Politehnicile care, la rândul lor, se bazau pe un nivel deja
ridicat de cunoaștere în domeniu,
furnizat de clasele de Matematică–
Fizică, la fel și astăzi, finalitatea, în
speță, viața «asigurată» a absolvenților facultăților de care am vorbit, e
cea care decide structura întregului
sistem de învățământ, până la grădiniță. În afara acestei finalități cât se
poate de clare și de cuantificabile,
opinia comună consideră că școala
nu (mai) are nici un rost”, scria Mihai
Maci.
Andreea TIMOFTE
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Scene incredibile, la Iași! Un polițist local
ar fi bătut un bărbat pe stradă, dar și în
sediul Poliției Locale! „I-a dat un pumn
în gură și l-a băgat cu forța în mașină”

wÎncă un scandal în sânul Poliției
Locale. Un bărbat ar fi fost bătut de
un polițist, chiar în interiorul
instituției. Omul legii care l-ar fi
agresat nu este străin de scandaluri,
fiind implicat și în conflictul dintre un
echipaj și un asistent medical
Încă un scandal în sânul Poliției Locale din Iași.
Pe masa procurorilor a ajuns o plângere penală,
după ce un bărbat ar fi fost bătut de un polițist
local. Tot scandalul ar fi început când un echipaj
al Poliției Locale ar fi vrut să sancționeze un taximetrist. Ulterior, un trecător le-ar fi spus polițiștilor să-l lase pe bărbat în pace. Taximetristul luat
la întrebări de polițiști a povestit cu lux de amănunte ce s-a întâmplat. „În ziua aceea mă oprise
Poliția Locală ca să mă amendeze, eu fiind taximetrist. Omul trecea pe stradă și mi-a luat apărarea. Crîșmăriuc Ioan s-a întors spre el, l-a insultat
și i-a dat un pumn în gură. A coborât din autospecială și al doilea polițist local și l-au băgat în mașină cu forța pe bătrânul care se zbătea. Pentru
că au plecat cu tot cu actele mele, am mers după

ei. Când am ajuns la sediul Poliției Locale, am intrat și l-am văzut pe bătrân plin de sânge! Crîșmăriuc a venit la mine și m-a scos repede din sediu,
dar eu n-am vrut să plec și am așteptat să iasă bătrânul. După mai bine de o oră a venit salvarea și
l-au scos pe bărbat pe targă. Era acoperit de
sânge și părea mort. Am fost șocat! Nu am văzut
niciodată așa ceva! Nu te bate Poliția, dar te nenorocesc angajații primăriei!”, a declarat Cezar
Iliescu, martor al scenelor de groază.

Amănunte din plângerea
penală ce-ți fac pielea de găină
Reporterii BZI au intrat în posesia plângerii penale depuse împotriva polițistului. „În data de
4.12.2021, în jurul orei 15:45, făptuitorul Crîșmăruc
Ioan, împreună cu colegul său de patrulă, l-a interpelat pe numitul Iliescu Cezar, conducător auto
al taximetrului marca Dacia, cu numărul de înmatriculare IS-00-IMM, sub pretextul că acesta ar fi
staționat pe spațiul verde de utilitate publică, de
pe șoseaua Nicolina, în dreptul monumentului
«Crucea lui Ferentz». În timpul cât numitul Iliescu
Cezar își prezenta documentele și dialoga cu lu-

crătorii Poliției Locale, pe trotuarul din dreptul
monumentului «Crucea lui Ferentz» se deplasa
persoana vătămată, Scântei Liviu”, se arată în
plângerea penală.
Polițiștii locali l-ar fi lovit cu pumnul pe un ieșean care i-a luat apărarea taximetristului. „Persoana vătămată, într-un mod civilizat, li s-a
adresat lucrătorilor Poliției Locale, spunându-le
să îl lase pe taximetrist să câștige un ban, deoarece acesta nu face niciun rău nimănui. În acel
moment, făptuitorul Crîșmăruc Ioan a reacționat
extrem de agresiv, deplasându-se către persoana
vătămată, Scântei Liviu, și apucând-o de haine.
Când aceasta i-a cerut să îi dea drumul, făptuitorul
l-a lovit puternic cu pumnul în zona feței pe Scîntei
Liviu, iar aceasta a căzut pe trotuar. Imediat după
aceea, Crîșmăruc Ioan a apucat persoana vătămată de subțiori și a târât-o către autospeciala
Poliției Locale, băgând-o cu forța înăuntru. Pe parcursul deplasării către sediul Poliției Locale, făptuitorul Crîșmăruc Ioan s-a așezat pe bancheta din
spate, alături de persoana vătămată. Deoarece
acesta din urmă încerca să se elibereze din constricția brațelor făptuitorului Crâșmăruc Ioan,
acesta din urmă a început să îl lovească brutal cu
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pumnii în zona mediană a corpului,
peste picioare și după cap. Deoarece
lucrătorii Poliției Locale au plecat de
la locul în care intenționau să îl sancționeze pe conducătorul auto,
Iliescu Cezar, fără să îi înapoieze
acestuia documentele, fiind ocupați
cu ambuscarea samavolnică a persoanei vătămate, Scântei Liviu, numitul Iliescu Cezar s-a deplasat și el
la sediul Poliției Locale pentru a cere
să i se înapoieze documentele”, se
mai arată în plângere.

Taximetristul nu a fost lăsat
să intre în sediul Poliției
După incident, taximetristul s-a
deplasat la sediul Poliției pentru a-și
recupera actele, însă nu a fost lăsat
să intre în incinta clădirii. „După ce
numitul Iliescu Cezar a ajuns la sediul
Poliției Locale, preț de câteva minute
nu a fost lăsat să intre în incintă, iar
la un moment dat a ieșit afară făptuitorul Crîșmăruc Ioan. Crîșmăruc Ioan
i-a înapoiat numitului Cezar Iliescu
documentele și un proces-verbal de
contravenție, transmițându-i pe un
ton disprețuitor că l-a sancționat
doar cu avertisment, cerându-i imperativ să plece. Când numitul Iliescu
Cezar care a văzut cele întâmplate
cu persoana vătămată, Scântei Liviu,
l-a întrebat pe lucrătorul Poliției Locale, respectiv pe făptuitorul
Crîșmăruc Ioan, în ce stare se află
persoana vătămată, acesta transmițându-i într-un limbaj trivial să își
ia tălpășița, deoarece nu e treaba
lui”, au mai scris victimele în plângerea penală.

Scântei Liviu, bărbatul
bătut de polițiști, ar fi zăcut
minute bune pe podeaua
din holul Poliției Locale
După ce ar fi fost bătut fără milă,
bătrânul a fost lăsat să zacă pe
podea. „În tot acest timp, persoana
vătămată, Scântei Liviu, zăcea pe
podeaua din holul Poliției Locale, fiindcă fusese bătut cu bestialitate de
către făptuitorul Crîșmăruc Liviu și
de colegul său. După ce persoana vătămată a fost intempestiv lovită cu
pumnul în față pe trotuarul din dreptul monumentului «Crucea lui Ferentz», târâtă, fără voie, în
autospeciala Poliției Locale, lovită,
din nou, pe parcursul deplasării către
sediul Poliției Locale și după ce a
fost introdusă forțat în sediul Poliției
Locale, au început veritabilele acte
de bestialitate asupra sa. În timp ce

persoana vătămată se afla pe podeaua din holul Poliției Locale, din
cauza vătămărilor suferite, făptuitorul Crîșmăruc Ioan a început să îl lovească violent cu picioarele în burtă
și în cap. Fiind conștient de faptul că
este încălțat cu bocanci, echipament
pus la dispoziție de către instituția
pentru care lucrează, s-a suit cu picioarele pe persoana vătămată, călcând-o, la propriu, în picioare, cu
furie și zel cetățenesc, asemenea
unui torționar comunist. La această
scenă infamă asistau cu solicitudine
colegii făptuitorului Crîșmăruc Ioan,
respectiv colegul său de patrulă care
a contribuit la aducerea, fără voie, a
persoanei vătămate la sediul Poliției
Locale și cu ajutorul căruia a maltratat-o până aceasta nu s-a mai putut
ridica de pe podea, dar și colega sa
care era ofițer de serviciu în acea zi”,
se precizează în plângerea penală.

Victima a cerut cu
disperarea ajutor medical
Bărbatul bătut a fost preluat de
medici, într-un final. „Dacă din partea
colegului făptuitorului Crîșmăruc
Ioan nu se poate aștepta empatie și
milă pentru cele suferite de persoana vătămată, deoarece acesta a
participat la brutalizarea acestuia și
lipsirea sa de libertate, pasivitatea
doamnei ofițer de serviciu față de
actele barbare săvârșite de colegii
săi, dar și grija acesteia ca nu cumva

să apară între timp vreun cetățean la
sediul Poliției Locale denotă un comportament deplorabil, o complicitate
grotescă. Persoana vătămată, Scântei Liviu, este un bărbat, în vârstă de
60 de ani, cu o constituție astenică
și cu un istoric medical, bătaia feroce pe care a suferit-o în acea zi
fiind cu atât mai vătămătoare și
traumatizantă. Pe parcursul bătăii,
dar și după aceea, persoana vătămată a solicitat, în mod repetat, lucrătorilor Poliției Locale să cheme un
echipaj medical, deoarece se simțea
foarte rău. Făptuitorii i-au refuzat, în
mod constant, acest ajutor, cel mai
revoltat de această solicitare arătându-se Crîșmăruc Ioan. În cele din
urmă, la sfatul doamnei ofițer de serviciu al Poliției Locale care a devenit
prevenitoare, realizând starea deplorabilă în care se afla persoana vătămată, făptuitorul Crîșmăruc Ioan a
sunat la 112 pentru a chema un echipaj medical”, scrie în plângere.

După o oră de rugăminți
pentru a primi ajutor,
bărbatul rănit a fost preluat
de către echipajul medical
Întreg scandalul din sediul Poliției Locale a durat în jur de o oră.
„Acest episod de bestialitate,
săvârșit de lucrătorii Poliției Locale,
în interiorul sediului Poliției Locale, a
durat în jur de o oră. Numitul Iliescu

Cezar, după ce i-au fost înmânate
documentele de către făptuitorul
Crîșmăruc Ioan și a fost alungat de
către acesta, a așteptat în preajma
incintei ca să vadă ce se întâmplă cu
cetățeanul care a vrut să fie solidar
cu el, respectiv cu persoana vătămată, Scântei Liviu. După ce a trecut
o oră, numitul Iliescu Cezar a observat mașina de salvare care a intrat în
curtea sediului Poliției Locale. Când
s-a apropiat de salvare, a văzut cum
persoana vătămată este transportată pe targă în stare de inconștiență, cu semne vizibile de violență
pe față și corp. Persoana vătămată
are motive întemeiate să creadă că
bătaia cruntă suferită nu este doar
un episod nefericit, actele de violență săvârșite de lucrătorii Poliției
Locale, demne de niște temniceri
medievali, având caracterul unei răzbunări. Aceasta, deoarece persoana
vătămată a transmis către Poliția Locală mai multe adrese și sesizări, solicitând să fie primit în audiență de
șeful Poliției Locale. Prin urmare, infracțiunile săvârșite de lucrătorii Poliției Locale împotriva persoanei
vătămate, Scântei Liviu, capătă accente vindicative, dacă avem în vedere
relația
instituțională
defectuoasă pe care o are Poliția Locală cu cetățenii”, se încheie plângerea. Rămâne de văzut ce măsuri vor
lua procurorii în acest caz.
Sorin PAVELESCU
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A născut-o în secret la vârsta de 16 ani și a
abandonat-o, ca mai apoi să fie adoptată
chiar de unchiul ei! „A spus că am fost
cea mai mare greșeală din viața ei”

Ce a urmat bate filmele
americane!
Sabrina Chilcoș, în vârstă de 20
de ani, este numele ieșencei care a
reușit să-și găsească liniștea, după
ce mama sa biologică a născut-o, la
vârsta de 16 ani, fără ca tatăl său să
știe, și a abandonat-o într-un centru
de plasament. Imediat după aceea,
unchiul mamei a mers și a adoptato, acesta neavând niciun copil cu
soția sa. Ani la rând, cei doi i-au ascuns fetei adevărul, aceasta întrebându-se mereu cine e mama sa.
Tânăra și-a găsit un drum în
viață, a promovat Bacalaureatul, iar
în prezent e fotograf.

Viața bate filmul!
În urmă cu 20 de ani, o copilă de
16 ani, din comuna Sinești, a născut
o minune de fată, numită Sabrina
Chilcoș. Din păcate, mama acesteia,
fiind speriată și copleșită de situație,
a abandonat-o într-un centru de plasament. Norocul fetei a făcut ca imediat după aceea unchiul mamei

biologice să o adopte. Mai departe,
de la vârsta de 5 ani, când a aflat că
a fost adoptată, de fapt, a început
să-și pună întrebări în legătură cu
mama sa, dorindu-și să afle cine e și
cum arată cea care i-a dat viață.
Constant, copila obișnuia să meargă
la bunica sa, aveau o relație foarte
apropiată, dar nu înțelegea de ce părinții adoptivi nu erau foarte fericiți,
văzând cât de bine se înțeleg cele
două. Crescând, ajunsese să creadă
că poate chiar bunica e mama sa,
având în vedere faptul că ai săi părinți erau deranjați, în continuare, de
relația cu aceasta.
„Vedeam că sunt atât de deranjați de faptul că vorbeam des cu bunica, dar nu înțelegeam de ce.
Ajunsesem să cred că ea ar putea fi
mama mea, din moment ce părinții
mei erau atât de supărați, mă gândeam că alt motiv nu ar exista. Întro zi, pe când aveam 15 ani, bunica
mea s-a enervat foarte tare și mi-a
spus totul, nu-mi venea să cred.
Efectiv, mi-am dat seama că eu am
știut dintotdeauna cum arată mama

mea, o aveam la prieteni pe Facebook, doar că stătea în Italia. Nu a
venit să-mi spună ceva, e recăsătorită, nu știu dacă are alți copii, nu
cred, dar știu că le-a spus tuturor că
am fost cea mai mare greșeală din
viața ei ”, a declarat Sabrina Chilcoș.

Copilul abandonat în urmă
cu 20 de ani este fericit astăzi
După ce a aflat cine este mama
sa și a văzut că nici în al doisprezecelea ceas nu face vreun pas către
ea, Sabrina și-a spus că, orice ar fi,
viața merge mai departe și că e momentul să lase trecutul în urmă, clădindu-și un viitor.
„Nu avem treabă una cu cealaltă
și nici cei din familia mea nu știu
prea multe de ea. Sunt recunoscătoare faptului că am avut parte de o
familie, deși nu a fost totul mereu
roz, ca în fiecare alta. Am absolvit liceul «Virgil Madgearu», am luat Bacalaureatul și am spus să mă apuc de
fotografiat, să fac ceva. Acum, aștept să-mi fac propriul studio foto, în

apartamentul în care mă voi muta cu
iubitul meu. Momentan, fac poze tuturor celor care doresc, la prețuri
foarte accesibile, dar nu am un studio, sper ca până de Crăciun să reușesc să fac asta.
Sunt o fată copilăroasă, plină de
vise și speranțe combinate cu o doză
de optimism. Deși viața, în acești 20
de ani, nu prea mi-a deschis multe
uși, din pricina problemelor, am
ajuns totuși să-mi fructific pasiunea
pentru fotografie. De câțiva ani, a început să-mi sclipească ochii după un
DSRL cu care aș putea face fotografii
mai frumoase, însă nu am avut posibilitatea. De câteva luni, am reușit sa
achiziționez un Canon 2000D, cu
care am început să-mi fac «damblaua» și pe care încă îl folosesc”, a
adăugat Sabrina Chilcoș.
Este important de precizat că ieșeanca nu are sentimente de ură
față de cea are i-a dat viață, ci se
gândește doar la viitor, fiind indiferentă vizavi de trecutul ce „bate filmele americane”.
Andreea TIMOFTE
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„Boieroaica” de la Târgu Frumos și-a întins
tentaculele în tot DGASPC-ul! Directorul
Ion Florin i-a desfăcut contractul de muncă
angajatului care a dezvăluit neregulile din centru

După 30 de ani de muncă la
Centrul de Servicii Sociale
pentru Copii Târgu Frumos,
Ștefan Iurea a fost dat
afară, pentru că a avut
curajul să divulge mai
multe nereguli din interior.
Directorul Ion Florin ține
din nou partea
„boieroaicei”, directoarea
Gabriela Baltag
Angajatul Centrului de Servicii
Sociale pentru Copii Târgu Frumos,
condus de „boieroaica” de la Târgu
Frumos, își va pierde locul de muncă.
După 30 de ani în care a lucrat ca supraveghetor în acel centru, Ștefan
Iurea a fost concediat, pentru că a
avut curajul să scoată la iveală mai
multe nereguli. „Am primit o informație cum că marți (2 august 2022 –
n.r.) mă așteaptă demisa. M-a sunat
cineva, din sursă sigură, și mi-a spus
că va veni cineva de la Iași, de la
DGASPC, să mă dea afară. Vine special ca să îmi semnez eu demisia. Vor
să mă dea afară, pentru că am spus
lucruri din interior și că am avut cu-

rajul să spun adevărul despre ce se
întâmplă și, mai ales, că am vorbit
despre directoare. Vă rog să mă ajutați, nu e normal ce se întâmplă. Directoarea a plecat în concediu, ca să
nu fie de față când o să mă dea
afară”, a declarat Ștefan Iurea, angajat al Centrului de Servicii Sociale
pentru Copii Târgu Frumos.

„Boieroaica” de la Târgu
Frumos face legea la centru,
iar directorul Ion Florin îi
ține partea
Ion Florin, directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Iași, a fost
contactat de reporterii BZI, cu privire
la acest caz. Acesta a precizat că angajatul are deja contractul de muncă
desfăcut, din cauza mai multor abateri disciplinare și a comisiilor de
evaluare trimise de la DGASPC la
centru. „Nu este adevărat că i se desface contractul de muncă din cauza
faptului că a oferit informații în
presă. El v-a scris dumneavoastră
după ce i-a fost declanșată cercetarea disciplinară, deci nu are legătură

cu presa. Era cercetat încă de înainte
să apară în presă, pentru că nu și-a
îndeplinit atribuțiile de serviciu și
făcea abuzuri. Deci nu are nicio legătură ce v-a raportat dumnealui și cu
raportul comisiei disciplinare. Pentru
dumneavoastră și pentru dumnealui,
eu cred că dumnealui a primit decizia, iar, în urma raportului, domnului
Iurea i s-a desfăcut contractul de
muncă”, a declarat Ion Florin, directorul DGASPC Iași.

Ștefan Iurea a avut curajul
să dezvăluie mai multe
nereguli făcute de
directoarea Gabriela Baltag
Amintim că în urmă cu câteva
săptămâni, Ștefan Iurea, angajat
care lucrează de 30 de ani la Centrului de Servicii Sociale pentru Copii
Târgu Frumos, a dezvăluit pentru reporterii BZI mai multe nereguli din interiorul instituției. Acesta nu este
singurul care are ceva de spus, însă
colegii săi nu au același curaj, tocmai
pentru a nu risca să își piardă locul
de muncă, așa cum se întâmplă
acum cu Ștefan Iurea. „Situația a de-

generat foarte mult. Eu lucrez aici de
aproape 30 de ani, dar acum abuzurile directoarei au ajuns la cote maxime. Eu vorbesc în cazul meu, dar
toți colegii mei sunt disperați de
ceea ce se întâmplă. Ne umilește și,
dacă nu îi oferim atenții, avem de
tras. Pentru a-mi da dreptul la concediu a trebuit să contribui bine. Eu
am în grijă 30 de copii, toți cu fapte
penale, iar, într-un astfel de centru,
sistemul de securizare este praf. Sa întâmplat, într-o seară, ca 4 băieți
să sară pe geam, când eu eram în celălalt capăt al palierului, și să spargă
o mașină din care au furat o sumă
mică de bani și un parfum, iar, a doua
zi, păgubitul a venit la centru. Directoarea m-a chemat în birou să mă
pună să-i plătesc păgubitului 800 de
lei, pentru ca acest caz să nu ajungă
la Poliție. Așa ceva nu este normal,
să intervină Poliția, iar eu răspund
pentru partea mea de vină. Când o
deranjezi pe ea cu ceva, îți pune comisia de disciplină pe cap, că așa
vrea ea”, povestea atunci Ștefan
Iurea, angajat al Centrului de Servicii
Sociale pentru Copii Târgu Frumos.
Andreea PĂDURESCU

PUBLICITATE
ÎNCHIRIERE 12 LOTURI DE TEREN APARȚINÂND
DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI MIROSLAVA
IN VEDEREA AMPLASARII DE PANOURI PUBLICITARE
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: 12 loturi de
teren aparținând domeniului public al comunei Miroslava, în vederea
amplasării de panouri publicitare.
Prețul chiriei este de minim:
- 17,54 lei/lună pentru suprafata de 12 mp – sat Uricani
- 17,54 lei/luna pentru suprafata de 12 mp – stadion Uricani
- 10,23 lei/luna pentru suprafata de 7 mp – sat Bratuleni
- 4,38 lei/luna pentru suprafata de 3 mp – sat Miroslava
- 4,38 lei/luna pentru suprafata de 3 mp – sat Miroslava
- 4,38 lei/luna pentru suprafata de 3 mp – sat Miroslava
- 7,31 lei/luna pentru suprafata de 5 mp – sat Uricani
- 13,15 lei/mp pentru suprafata de 9 mp – sat Uricani
- 13,15 lei/mp pentru suprafata de 9 mp – sat Uricani
- 13,15 lei/mp pentru suprafata de 9 mp – sat Uricani
- 26,31 lei/mp pentru suprafata de 18 mp – sat Uricani
- 26,31 lei/mp pentru suprafata de 18 mp – sat Uricani
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

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.
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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: 12.08.2022, orele 13.30.
Data limită solicitare prin cerere scrisă documentație de atribuire:
12.08.2022, orele 13.30.
6. INFORMAŢII PRIVIND OFERTELE: Data limită pentru depunerea
ofertelor: 22.08.2022, 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: 23.08.2022, 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: 29.07.2022.

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.

PUBLICITATE

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

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: 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.

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.
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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.

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.

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.

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.

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.
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.
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.

LICITAȚII
SC SMART PRODUCTION SRL,
prin lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (fosta CII POHRIB
IONELA), anunţă scoaterea la
vânzare, a activelor societăţii
debitoare, si anume mijloace fixeGRAVATOR LASER- 677,4 lei;
GRAVATOR MECANIC- 620,40 lei;
LAPTOP PB EASY- 48,60 lei; MAC
BOK WHITE- 68,40 lei; GRAVATOR
LASER- 361,20 lei; LAPTOP SONY
- 64,20 lei; CAMERA VIDEO HIGH 45,60lei; SURSA LASER- 37,80lei;
MASINA ROLUIT TEAVA - 135 lei;
APARAT SUDURA - 630 lei;
MASINA TAIERE CIRCULAR - 180
lei; MASINA TAIERE BANZIC - 270
lei; LAPTOP ACER - 37,80 lei;
PRESA MECANICA - 117 lei;
AUTOTURISM DACIA 1310 - 216
lei - la pretul total de 3.510 lei 60% din valoarea de evaluare.
Bunurile sunt scoase la vânzare
individual. Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor ce
urmează a fi scoase la vânzare au
obligaţia, sub sancţiunea
decăderii, să facă dovada acestui
fapt înainte cu minim 5(cinci) zile
raportat la data stabilită pentru
vânzare sub sancţiunea decăderii,
la sediul lichidatorului judiciar din
Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
Iaşi. LICITAŢIA VA AVEA LOC LA
SEDIUL LICHIDATOR IN DATA DE
05.08.2022 ORA 12:00, SE VA
DESFĂŞURA ÎN CONFORMITATE
CU PREVEDERILE LEGII NR.
85/2014 PRIVIND PROCEDURA
INSOLVENŢEI ŞI ALE
REGULAMENTULUI DE VÂNZARE
APROBAT DE ADUNAREA
CREDITORILOR MODIFICAT DE
PROCESUL VERBAL AL ADUNARII
CREDITORILOR DIN DATA DE
18.05.2022. Pentru participarea la
licitaţie, potenţialii cumpărători
trebuie să se înscrie la sediul
lichidatorului judiciar din mun.
Iaşi, str. Vasile Lupu, nr. 43, jud.
Iaşi, cu o zi inainte de data in care
va avea loc licitatia, ora 14:00.
Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a licitaţiei,
Regulament ce poate fi consultat
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atat la dosarul cauzei cat si la
sediul lichidatorului. Adjudecatarul
va fi ţinut la plata preţului de
adjudecare in termenul stabilit
prin Regulamentul de organizare
şi desfăsurare a licitaţiei.
Ofertantii sunt obligati sa depuna,
pana la termenul de vanzare, o
garantie de participare la licitatie
in procent de 10% din pretul de
incepere a licitatiei. Garantia se va
depune in numerar, prin plata in
contul indicat de lichidator.
Prezenta publicaţie de vânzare va
fi afişată la sediul lichidatorului
judiciar (locul desfasurare a
licitatiei), la grefa Tribunalului
Iasi-Judecator Sindic, Consiliul
Local Iasi precum şi la locul de
dispunere a activului. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
EVOPLAN INSOLV IPURL la
telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax 0232/240890.

DIVERSE
Conform Incheierii nr.
434/15.06.2022 s-a dispus
deschiderea procedurii
simplificate a insolventei fata de
debitoarea SC. GRAND
PREINSTAL SRL, astfel instanta
hotaraste: Termen maxim pentru
predarea gestiunii catre lichidator27.06.2022; Termen pentru
intocmirea raportului asupra
cauzelor si imprejurarilor care au
dus la insolventa- 25.07.2022;
Termen limita pentru depunerea
cererilor de admitere a creantelor01.08.2022; Termen limita pentru
verificarea creantelor, intocmirea
si publicarea tabelului preliminar
al creantelor- 11.08.2022; Prima
sedinta a adunarii creditorilor16.08.2022, la sediul
lichidatorului; Termen pentru
verificarea definitivarii tabelului de
creante- 02.11.2022

CONCURS
Orasul Hârlău cu sediul în
str.Mușatini nr.1, jud.Iași
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei publice
specifice de conducere vacante de
arhitect - șef în cadrul aparatului
de specialitate al Primarului
orașului Hârlău. Concursul se
organizeaza la sediul Orasului
Hârlău - Primaria, jud.Iasi, în data
de 06 septembrie 2022, ora 10,00
– proba scrisă. Dosarele de
inscriere la concurs se pot depune
în termen de 20 zile de la data
publicării pe site-ul institutiei, la
avizierul instituției Orasului Hârlău
– Primaria, jud.Iasi. Anuntul va fi
publicat in data de 01.08.2022;
Conditiile de participare la
concurs, bibliografia si atribuțiile
prevăzute în fisa postului sunt
afisate la sediul institutiei si pe
pagina de internet www.primariahirlau.ro la sectiunea Informatii
publice/ Concursuri. Relatii
suplimentare se pot obtine la
sediul institutiei la nr de telefon
0232720412/0232720777/int 122
– Compartimentul Resurse
Umane.
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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: 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.

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;
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.

ANUNȚ

ANUNȚ

Garda Forestieră Suceava organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a patru funcţii publice de execuţie
vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior (3 funcții) și consilier, clasa I, grad profesional principal, în data de 30 august 2022 – proba
scrisă.

Garda Forestieră Suceava organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a patru funcţii publice de execuţie
vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior (2 funcții) – Serviciul Garda Forestieră Județeană Bacău, consilier, clasa I, grad profesional
asistent – Biroul Garda Forestieră Județeană Iași și consilier, clasa I, grad
profesional superior – Compartimentul Garda Forestieră Județeană Botoșani, în data de 31 august 2022 – proba scrisă.
Înscrierea la concurs se face în perioada: 29 iulie – 17 august 2022, inclusiv.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Gărzii Forestiere Suceava,
din mun. Suceava, str. Teilor, fără număr, jud. Suceava, telefon: 0230520790, fax: 0230-530432, e-mail: gardaforestiera.suceava@gmail.com.

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

Înscrierea la concurs se face în perioada: 28 iulie – 16 august 2022,
inclusiv.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Gărzii Forestiere Suceava,
din mun. Suceava, str. Teilor, fără număr, jud. Suceava, telefon: 0230520790, fax: 0230-530432, e-mail: gardaforestiera.suceava@gmail.com.
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Accident rutier, în centrul Iaşului! Victima a
ajuns în stare gravă la spital în urma
impactului! Şoferul a scăpat de dosarul penal
Un şofer din Iaşi a scăpat de dosarul
penal după un accident rutier cu
victimă ce a avut loc în centrul
oraşului. Astfel, la finele săptămânii
trecute, magistraţii din cadrul
Judecătoriei Iaşi au dispus încetarea
procesului penal în cazul lui Eusebiu
Gică Băncilă. Asta, după ce victima
accidentului, o femeie, şi-a retras
plângerea prealabilă

Un ieşean a scăpat de dosarul penal după un
accident rutier cu victimă ce a avut loc în centrul
oraşului. Aşadar, magistraţii din cadrul Judecătoriei
Iaşi au dispus la finele săptămânii trecute încetarea
procesului penal în cazul lui Eusebiu Gică Băncilă.
„Instanţa încetează procesul penal privindu-l
pe inculpatul Eusebiu Gică Băncilă, în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, ca urmare a retragerii plângerii
prealabile de către persoana vătămată, Maria B. Ia
act că persoana vătămată a precizat că nu se constituie parte civilă în procesul penal”, au afirmat
judecătorii ieşeni. În ediţiile anterioare, reporterii
cotidianului BZI au prezentat un caz similar.

Eusebiu Gică Băncilă
a scăpat de dosarul penal
Demn de remarcat este faptul că sentinţa
emisă de Judecătoria Iaşi nu e definitivă, aceasta
putând fi contestată. Totuşi, cel mai probabil, decizia nu va fi atacată. Procesul şoferului ieşean,
Eusebiu Gică Băncilă, a început pe data de 2 august 2021. Atunci, procurorii din cadrul Parchetului

Bursa bârfelor

de pe lângă Judecătoria Iaşi l-au trimis în judecată
pe bărbat, sub acuzaţia de vătămare corporală din
culpă. În ediţiile anterioare, reporterii cotidianului
BZI au prezentat un caz similar.
„Pe data de 11 decembrie 2016, la ora 13.31, inculpatul a condus autoturismul marca Opel pe bulevardul Carol I, dinspre Rond Agronomie, către
Rond Fundație. La trecerea pentru pietoni din
dreptul Bibliotecii Centrale Universitare Iaşi, inculpatul a surprins-o şi accidentat-o pe numita
Maria B., angajată în traversarea străzii pe marcajul pietonal, producându-i leziuni ce au necesitat
130-135 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare”, au subliniat procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi.

Femeia din Iaşi şi-a retras
plângerea prealabilă
În urma impactului, la faţa locului au sosit
echipaje medicale şi de Poliţie. Victima a fost preluată şi transportată la Spitalul Clinic Judeţean de
dănel ar trage tare să rămână pe funcție și să nu
fie răspopit. Despre asta v-au povestit babele și
în edițiile precedente, dar problema este că ceea
ce face el ar putea fi încadrat ușor într-o cauză
penală. De ce? Păi promite bani și bunuri celui
care îl poate ajuta. Babele au aflat cu cine se află
în discuții. Este tot popă și ăla, dar este de level
mare. Deocamdată, babele nu mai zic nimic. Așteptăm să vedem ce mai aude și mai povestim la
momentul potrivit...

S-a pozat cu ditamai Omega
la mână și cu roșia sub braț
Miroase a penal. Se caută șpăgarul!
Noi îl știm, dar nu zicem nimic
Babele bârfitoare încep rubrica de azi și vă
spun câteva vorbe despre scandalul cu popa
care a călcat pe bec. Se aude printre popi că Bo-

În continuarea rubricuței de azi, babele vă
mai spun câteva vorbe despre sinatorul Arăgăzel
Pompa. Preanepriceputul pulitician s-a pozat recent printre roșii și castraveți, etalându-și ceasul
Omega ce pare un model de ală, semivechi, din
aur și inox. Apăi e cam penibil, bre, Arăgăzele, să

Urgenţe „Sfântul Spiridon” din Iaşi, pentru a beneficia de îngrijiri medicale. În acelaşi timp, oamenii
legii au demarat cercetările pentru a stabili cu
exactitate care au fost cauzele ce au dus la producerea accidentului rutier cu victimă. Agenţii de
poliţie au constatat că şoferul nu consumase băuturi alcoolice înainte de a urca la volan. Totuşi, oamenii legii au constatat că acesta a fost vinovat
de comiterea impactului.
Astfel, procurorii din cadrul Parchetului de pe
lângă Judecătoria Iaşi l-au trimis în judecată pe
Eusebiu Gică Băncilă, sub acuzaţia de vătămare
corporală din culpă. Totuşi, în timpul procesului,
mai exact la termenul de judecată din data de 7
iunie 2022, victima a depus la dosar un înscris autentic (declaraţia autentificată de un notar public)
din care rezultă faptul că înţelege să îşi retragă
plângerea prealabilă formulată împotriva şoferului, cu consecinţa încetării procesului penal. Astfel, şoferul a scăpat de dosarul penal pentru
vătămare corporală din culpă.
Ciprian NEDELCU

stai cu roșia în mână și să o faci pe-a fermierul
cinstit, cu ditamai Omega la mână. În vremurile
bune, un ceas de ăla valora mai mult decât Skoda
cu care faci județul că să te pozezi cu premari...
Rușinică, Arăgăzel!

Domnul doctor cu mașina americană
îi dă prin oraș cam blană
La final de rubricuță, babele vă mai spun câte
ceva despre doftorul Hadrean Covrig. Nu știm
dacă voi știți, dar el deține o mașină de aia americană, de nu știi unde începe și unde se termină.
Scumpă, frumoasă, ochioasă, ce să mai, o bijuterie. Problema e alta. Șoferul, adică Covrig, e
prost. Cică pentru el nu există reguli de circulație. Recent, a trecut pe roșu, vorbea la telefon,
nu avea centură, avea proiectoarele aprinse și
tot așa... Grijă mare, dom’ doftor, nu de alta, dar
nu-i frumos să faci ce-ți taie capul în trafic!

