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  Intrăm în legalitate: Torturile cu mai mult de 3
etaje, ridicate fără Autorizaţie de Construcţie, vor

fi demolate.

 

 
De ceva vreme nunta e cel mai cool moment în care tânărul cuplu poate să arate pulimii ce

şmecherie de nuntă ştie el să facă:
scaunele au rochii mai mişto decât majoritatea invitatelor, focurile de artificii bubuie suta de euro la

fiecare 10 secunde iar torturile P+6 sunt la ordinea zilei.
Guvernul pune capăt diletantismului si introduce obligativitatea obţinerii unei Autorizaţii de

Construcţie pentru torturile cu mai mult de 3 etaje. Sunt prevăzute sancţiuni dure şi pentru cofetarii
care nu respectă normele in organizarea de şantier.

Astfel, încă de la primul sărut franţuzesc, cuplul trebuie să depună documentaţia pentru obtinerea
Certificatului de Urbanism iar apoi sa obţină toate avizele de la Utilităţi, Mediu, iar dacă se

consolidează un tort existent, rămas de la nunta precedentă, avizul Inspectoratului de Stat în
Construcţii. autor Dan Căpitan de Stop - 2019-05-29 22:51:26
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  Un ginecolog din Vaslui a fost nevoit să-şi
închidă cabinetul deoarece are degetele prea

scurte.

 

 
'Se pare totuşi că mărimea contează!'..aceasta este concluzia pe care a tras-o ginecologul ieşit din

afaceri.
'Degeaba mi-am lăsat unghiile lungi..pur şi simplu clientele plecau total nemulţumite...păcat, îmi

plăcea meseria asta, ba chiar voiam să dau la medicină să-mi iau şi-o diplomă pentru orice
eventualitate' autor Dan Căpitan de Stop - 2019-05-28 09:54:59
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  O doare capul? A apărut prezervativul cu
Nurofen!

 

 
Principala problemă a bărbaţilor căsătoriţi s-a rezolvat! În sfârşit există o soluţie elegantă pentru

celebrele 'Nu pot dragă, mă doare capul', 'am o migrena' sau 'simt că mă ia gripa': prezervativele cu
Nurofen pentru durere sau Nurofen pentru răceală şi gripă sunt făcute să vină în sprijinul soţiilor lor

în acele grele momente de boală.
A.P. din Tecuci, bucuros că şi-a salvat soţia încă de la primele simptome de răceală, ne relatează

dialogul cu pacienta:
 - Vai dragă ce rău mă simt..cred că mă ia o răceală

 - Vai săraca de tine... bine că am cumpărat prezervative cu Nurofen că nu-mi place să văd cum te
chinui.

 - Ce!?!..vai dragă dar cât ţii la mine..ok..fă-mi repede 'injecţia' să ne culcăm!
 - Ia te uită!...pe pachet scrie Administrare Orală! autor Radu Bârsan - 2019-05-27 21:27:34
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  Informaţie: Incident în această dimineaţă pe râul
Someş. Un submarin rusesc care fura informaţii s-

a ciocnit cu un ONG olandez care modifica
informaţii.

 

 
Din primele informaţii rezultă că submarinul rusesc, care circula fără periscop şi triunghi

reflectorizant, a acroşat ONG-ul care staţiona regulamentar, pe avarii, pentru că oprise să
hrănească un grup de pescari din presa clujeană.

Deşi pilotul rus susţine că el 'făcea Uber' cu submarinul, s-au descoperit la bord informaţii
industriale şi documente confidenţiale: tehnologia îmubnătăţită de fabricare a ţuicii din pufoaică şi

buletinul lui Smiley.
*Imaginea preluata de la 'Ziua de Cluj' prezintă echipajul submarinului rusesc autor Radu Bârsan -

2019-05-26 11:11:09
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  La 3 zile de la încheierea Summitului de la Sibiu,
lacul Binder a început să se dezgheţe.

 

 
Viaţa în Sibiu reintră în normal după summitul UE. Circul, atât de aşteptat în oraş, a lăsat de dorit:

fără tigri sau pantere, fără numere la trapez, s-a bazat pe prestaţia exclusivă a unui grup de
măscărici ba cu picioarele ridicol de scurte, ba cu nasul extrem de lung. Clovnul care a reprezentat

România a încercat să amuze audienţa scoţând nenumărate trompete din sacou. În parcul Sub Arini
a fost zărit şi bufonul Rareş Bogdan, cărând un sac imens de plastic în timp ce se plimba cu un urs,

deci probabil aflat in misiune. autor Radu Bârsan - 2019-05-13 09:17:21
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  Mai multi angajaţi Philips Orăştie şi-au dat
demisia după ce au văzut că deşi lucreaza la

expresoare nu primesc ciubuc.

 

 
Unul dintre demisionari ne povesteşte:

'N-am ştiut că vin la o firmă de săraki... după ce că stăm toată ziua în picioare pentru 1341 lei, nu
pică nimic. Înainte am lucrat ca ospătar la un mic bar de pe strada mea pe salariu mai mare şi

faceam zilnic şi ciubuc măcar de-un pachet de ţigări, un taxi, şi-o veveriţă de pe DN7.'
O doamnă agitând Fişa de Lichidare izbucneşte şi ea:

'Nişte papagali ăştia de la filips... am auzit ca e olandeji şi-am zis că a dat norocu peste mine şi
merg să lucrez la bogaţ ... o pulă ... io eram o doamnă înainte ... stăteam într-o parcare pe DN7 unde

am cunoscut numai domni bogaţ cu suflet mare care mai dădeau să mânce şi la gura mea ... era
exact ca la Philips da' măcar stăteam pe banchetă şi terminam treaba in 15 minute!' autor Dan

Căpitan de Stop - 2019-05-09 11:05:22
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  Pentru că gara Lotru nu are linie electrificată, o
localnică s-a curentat încercând să-şi facă un

selfie ţinând un cui în priză.

 

 
Tragedie în această dimineaţă în gara Lotru-Brezoi unde o tânără venise să-şi faca un selfie pe

locomotiva, sau măcar pe un vagon. Dezamăgită ca liniile CFR nu erau electrificate, a mers în sala
de aşteptare şi a încercat să-si ducă planul la bun sfârşit mulţumindu-se cu o priză.

Vestea bună e ca poza a strâns până acum peste 16.000 de like-uri. autor Radu Bârsan - 2019-05-07

18:37:29
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  O şalupă s-a răsturnat la cota 1445, în zona
cabanei Straja din judeţul Hunedoara.

 

 
Administratorii pârtiei au pornit tunurile de zăpadă pe poziţia reverse.
Revenim cu amănunte. autor Dan Căpitan de Stop - 2019-05-06 21:00:50

  
 

  O şalupă s-a răsturnat la cota 1445, în zona
cabanei Straja din judeţul Hunedoara.

 

 
Administratorii pârtiei au pornit tunurile de zăpadă pe poziţia reverse.
Revenim cu amănunte. autor Dan Căpitan de Stop - 2019-05-06 21:00:50

                                        9 / 12

https://neurococi.ro/posts/O-salupa-s-a-rasturnat-la-cota-1445-in-z
https://neurococi.ro/posts/O-salupa-s-a-rasturnat-la-cota-1445-in-z
https://neurococi.ro/dans


   
 

  Răsturnare de situaţie: România este cu 50 de
ani înaintea Germaniei!

 

 
Deşi mult timp s-a crezut că filme ca 'Star Trek' sau 'Back to the Future', care au anticipat cu o

suprinzătoare precizie descoperiri din domeniul tehnologiei, ne dezvăluie viitorul, cele mai recente
cercetări arată că societatea se îndreaptă accelerat spre deznodământul sugerat în filmul

'Idiocracy'. Aceasta tendinţă plasează România pe locul 1 în topul ţărilor cele mai avansate, fiind cu
cel puţin 50 de ani în faţa occidentului.

Angela Merkel încearcă să calmeze populaţia:
'Putem ajunge din urmă România în următorii 10-15 ani, dar U.E. trebuie să legifereze mai

mult!..sunt atâtea lucruri care mai pot fi interzise în interiorul Uniunii! ... noi germanii avem o veche
tradiţie în pornografie aşa că avem de unde alege un preşedinte!... Schneller!.. Schneller!' autor Dan

Căpitan de Stop - 2019-05-06 20:48:29
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  În sfârşit Vama Veche va fi modernizată.

 

 
Numeroşi săteni din Costineşti au hotărât să se implice in modernizarea Vămii.

La proiect promit să participe faimoşii designeri costineşteni, neîntrecuţi în arta îmbinării
termopanului cu OSB, transportatorii costineşteni, pentru care nu există secrete ale modului in care
poţi obţine un vehicul cu pedale din câteva deşeuri feroase, pricepuţii comercianţi costineşteni care
pot deschide un chioşc direct pe un turist încă de la gară, şi bineînţeles salvamarii costineşteni, în
cazul în care au ghid şi nu coboară toţi în 23 August.Iată ce ne spune un investitor din Costineşti,

proprietarul a 12 tarabe cu de toate, 8 tonete cu porumb şi tequila, si 96 masinuţe cu pedale:
'Nu se poate nene..trebuie să-i modernizăm...aştia ne fac de râs! suntem in secolul douăzeci dă-o

dreaq. Lipsesc chestiile elementare: N-ai unde să dai o păcănea... n-ai unde să-ţi măsori forţa
loviturii de pumn ... comerţul e la pământ, turiştii se uită spre mare căutând în zadar chioşcurile din
care să-şi cumpere măcar un box sau un briceag, amintire de la mare...ca să nu mai spun că după

ce că muzica e proastă, mai e şi veche! Pur şi simplu ăştia n-au auzit de Smaili sau de Guţă! Facem
frumos!..o să fie egzact ca în Costineşti: uite deja lucrăm la un mall exact ca ăla de pe 'foamei'..cu

de toate: sala de jocuri Magnum, şaormărie, autoservire, bar şi ABC' autor Radu Bârsan - 2019-05-02

06:25:37
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