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08:34  SĂPTĂMÂNĂ de FOC la CCR. Sunt AȘTEPTATE DECIZII CRUCIALE (https://evz.ro/ccr-decizii-codul-administrativ-legile-

justitiei-codul-penal.html)
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08:32  ACUZAȚII extrem de GRAVE la adresa lui PONTA. Un om de AFACERI susține că l-a RUINAT (https://evz.ro/acuzatii-

grave-ponta-afaceri-ruinat.html)

08:16  Foraje puțuri pentru cea mai curată apă, oriunde în România (P) (https://evz.ro/foraje-puturi-pentru-cea-mai-curata-apa-

oriunde-in-romania.html)

08:15  Ultima șansă pentru DRAGNEA. Legea care îl scapă de ÎNCHISOARE. Decizia se ia în această săptămână
(https://www.capital.ro/ultima-sansa-pentru-dragnea-legea-care-il-scapa-de-inchisoare-decizia-se-ia-in-aceasta-saptamana.html)

08:13  Cei doi FII ai fostului PREȘEDINTE Hosni MUBARAK au fost ARESTAȚI (https://evz.ro/fii-presedinte-mubarak-

arestati.html)

08:11  COWBOY american din VASLUI arestat cu un pistol în mașină (https://evz.ro/cowboy-american-vaslui-arestat-pistol-

masina.html)

07:51  DEZVĂLUIRI incredibile din partea lui TOADER. Ce ascunde RAPORTUL privind MOARTEA JUDECĂTORULUI Mustață
(https://evz.ro/toader-raport-moarte-judecator.html)

07:49  Polonia ”dă cu flit” Uniunii Europene pe tema reformei judiciare (https://evz.ro/polonia-da-cu-flit-uniunii-europene-pe-

tema-reformei-judiciare.html)

07:47  Căsnicia, NOUA ZEELANDĂ, Noua Caledonie și AUSTRALIA. Reporter de Cursă Lungă (https://evz.ro/casnicia-noua-

zeelanda-noua-caledonie-australia.html)

07:37  Un mare ACTOR a prădat de HOȚI. SOȚIA vedetei ProTV se afla în CASĂ la momentul spargerii (https://evz.ro/actor-protv-

hoti-casa-spargere.html)

07:37  SCANDAL URIAȘ în familia Ilenei CIUCULETE. Fostul SOȚ, Cornel Galeș, aproape de un DEZASTRU FINANCIAR. Acuzații
de VÂNZĂRI DUBIOASE (https://evz.ro/ciuculete-cornel-gales-corzi.html)

07:29  Este CANCERUL CONTAGIOS? MOARTE CUMPLITĂ după TRANSPLANT. ALERTĂ MEDICALĂ. Trei persoane care au

primit ORGANE de la o pacientă bolnavă au făcut CANCER (https://evz.ro/moarte-organe-cancer.html)
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Incălzire Electrică
Pardoseală
Sistemul electric ce îti va optimiza
costurile și spori confortul în viața de zi
cu zi.

Hobbit Integral

Două incendii provocate cu intenție

Acoperișul clădirii a fost incendiat de două ori, în 2011 și 2013. Din procesele-

verbale ale ISU (vezi facsimil) reiese că incendiile au fost provocate „cu flacără
deschisă  în  podul  casei”.  După  cel  de-al  doilea  incendiu,  Alexandru
Tomescu a început repararea acoperișului  în plină  iarnă,  când fiul
bătrânei  era  plecat  din  țară.  La  întoarcere,  acesta  a  văzut  că
acoperișul a fost scos și a făcut plângere la Poliția Comunitară, care a
constatat că Alexandru Tomescu nu are autorizație de construcție și
reparații, imobilul fiind în zona protejată 43.

ANUNȚ BOMBĂ despre VÂRSTA DE PENSIONARE! Noi categorii de PENSII SPECIALE. Cine se

ÎNCADREAZĂ (https://evz.ro/varsta-pensionare-schimbata.html?utm_source=interior_articol&

utm_medium=articol)

CRIMĂ la Exatlon! Românii sunt ȘOCAȚI. Scene de GROAZĂ petrecute pe INSULĂ (https://evz.ro

/crima-exatlon-romanii-socati.html?utm_source=interior_articol&utm_medium=articol)

Violonistul  a  sistat  lucrările,  dar  după  trei  săptămâni  a  obținut  autorizațiile
necesare  de  la  Primăria  Capitalei.  „El  a  vrut  să  mă  oblige  să  vând  prin
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deteriorarea casei”, afirmă  Nicolae Moldoveanu. A urmat un întreg scandal cu

utilitățile casei, care erau pe numele lui Nicolae Moldoveanu, pentru plata cărora

au urmat niște procese în instanță, deoarece cineva se branșa ilegal, iar facturile

la apă și gaze depășeau orice imaginație, de ordinul zecilor de mii de lei noi.

Procese și  dosare penale,  pe bandă
rulantă

 (https://evz.ro/comunicate)

Vezi acum oferta! (https://evz.ro/oferta-evz-comunicate.html)

Nicolare Moldoveanu a cerut în instanță  suspendarea executării și  a contestat

executarea. În prezent există trei procese pe rol, unul la Judecătoria Sector 1 și
două la Tribunalul București. În penal mai sunt deschise alte patru dosare, două
pentru incendiere și două pentru executarea nelegală a creanței lui Moldoveanu.

Este  de  neconceput  cum  fără  contract  de  cesiune,  fără  dovezi
procedurale clare, executorul judecătoresc a afișat pe 5 ianuarie 2016
anunțul de licitație publică, stabilită pentru data de 8 februarie 2016,
cu prețul de pornire de 41.000 de euro. Aceasta a fost și suma plătită de

Tomescu, deși  apartamentul fusese evaluat de Banca Transilvania, în 2007, la

178.000 de euro.
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Precizarea familiei Tomescu

La solicitarea Evenimentului zilei de a preciza în ce condiții a intrat Alexandru

Tomescu  în  posesia  apartamentului,  soția  acestuia,  Lavinia  Tomescu  ne-a

răspuns:  „Deși  nu înțeleg potențialul  demers jurnalistic  al  dvs referitor  la  un

subiect care ține de viața personală a mea și a soțului meu, și în consecință nici

preocuparea publicului cititor al cărui interes prezum că îl serviți, dați-mi voie
să  vă  informez,  pe  această  cale,  deși  informațiile  solicitate  se  pot
verifica  de  către  orice  persoană  interesată  în  arhivele  autorităților
publice  din  România,  că  apartamentul  mai  sus  referit  a  fost
achiziționat de mine și de soțul meu ca urmare a adjudecării în cadrul unei

proceduri  de  executare  silită.  În  încheiere,  aș  dori  să  vă  informez  că  acest

răspuns reprezintă și va rămâne singura noastră comunicare cu terțe părți cu

privire la acest subiect, exceptând situațiile în care ni se va cere să ne conformăm

unei asemenea obligații venite din partea unei autorități publice”.

UPDATE. INTERLOPII ne pun SUB LUPA Washingtonului. SCANDAL INTERNAȚIONAL!

BASCHETBALIȘTI AMERICANI, ÎNJUNGHIAȚI la BRĂILA. (https://evz.ro/baschetbalisti-

americani-injunghiati.html?utm_source=final_articol&utm_medium=articol)

Este TRĂDAREA ABSOLUTĂ! S-a aflat ACUM. Liderii PSD și-au ales deja NOUL ȘEF! Detalii
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EXPLOZIVE despre DEBARCAREA lui DRAGNEA
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Referendumul pentru Familie nu atacă și nu restrânge drepturile ...
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drepturile.html)
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