Veşti aşteptate de şoferi:

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a
anunţat tarifele de referinţă pentru poliţele RCA,
conform prevederilor OUG nr. 54/2016 şi a normei
privind metodologia de calcul a acestora.
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Au fost anunţate tarifele
de referinţă pentru piaţa RCA
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Programele “Rabla”, la linia
de start
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Specialişti din patru ţări
dezbat la Zalău problema
infecţiilor intraspitaliceşti
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Calitate și reduceri
substanțiale de prețuri
la “EXPO Casa” - Zalău
Chirii reduse pentru
locuinţele ANL
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Două sălăjence, vicecampioane
universitare la volei
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Ţeapă cu locuri de muncă
în Germania
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Olga Stana, director "plin"
la Casa de Asigurări
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Razie a Poliției printre taximetriștii din Zalău
O acţiune de amploare a Poliţiei
pe linia transportului în regim de
taximetrie a fost desfășurată pe tot
parcursul zilei de joi,18 mai, pe raza
municipiului Zalău. Taximetriștii
au fost luaţi cu asalt de poliţiști, atât
de pe traseu, cât și din staţiile din
municipiu, primele concluzii ale
poliţiștilor ﬁind concretizate în
sancţiuni contravenţionale și
reţineri
de
certiﬁcate
de
înmatriculare. Astfel, până la ora 16
a zilei de joi, au fost aplicate 16

sancţiuni contravenţionale, din care
două au fost aplicate pentru lipsa
certiﬁcatului ITP, una pentru
defecţiunile la sistemul de
iluminare și semnalizare, iar restul
au constituit alte abateri. Valoarea
totală a amenzilor s-a ridicat la 2.030
de lei. Au fost reţinute totodată și
patru certiﬁcate de înmatriculare.
Acţiunea a continuat pe tot
parcursul zilei de ieri iar concluziile
ﬁnale le vom publica în ediţia de
mâine a ziarului.
 F.N.

Poliţiştii sălăjeni, cu radarele
pe vitezomani
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Curs valutar (BNR):
EUR 4.5729;
GBP 5.3635;
USD 4.1140;
CAD 3.0111;
100 HUF 1.4748; XAU 166.8745;

