Liderul presei sălăjene

Condamnare definitivă
pentru poliţistul sălăjean
vinovat de evaziune fiscală

Găsit vinovat de către magistraţii Tribunalului
Sălaj pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune
ﬁscală în formă continuată, poliţistul sălăjean Daniel
Perneş şi-a aﬂat, zilele trecute, pedeapsa ﬁnală în
dosarul aﬂat pe rolulul instanţelor de patru ani.
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Zilele oraşului
Şimleu Silvaniei - 2017

Telefon: 0260 611364;
0360 566076; Fax: 0360 566067

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, la Zalău:

“Guvernarea actuală trimite România
în pragul unei crize economice”
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Bărbat mort în urma unei
autoaccidentări cu bicicleta
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După aproape doi ani de arest,

Omul de afaceri Dan
Radu scapă de gratii
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Spital

Precizare diagnostic
Asistare tratament
Hotelizare, îngrijire, hrană

INTERNĂM: Vârstnici, cronici sau diverse dizabilităţi
– pe durata nedeterminată, 1500 Ron /lună (negociabil)- transport gratuit 0740 052 591

Policlinica

Investigaţii de înaltă performanţă, RECUPERARE

(ﬁziokinetoterapie)

EXAMINĂRI MEDICINA MUNCII (0746177267), angajare, caravane mobile, FIŞE şoferi
AMATORI/PROFESIONIŞTI ARR, port armă, ex. psihologice. ORGANIZARE, TEHNICĂ MODERNĂ,
PROFESIONALISM – PESTE 120 MEDICI SPECIALIŞTI DIN CLUJ-N., PESTE 200 DE ANGAJAŢI PENTRU
SATISFACEREA EXIGENŢELOR DUMNEAVOASTRĂ.

SALVOSAN CIOBANCA, salvosan@salvosan.ro
SIGURANŢA SANĂTĂŢII prin analize COMPLETE la preţuri accesibile

Arestat în luna
octombrie a anului
2015, omul de afaceri
Dan Radu a ieşit din
spatele gratiilor, după
ce magistraţii Curţii de
Apel Cluj au admis,
zilele trecute, contestaţia
formulată de inculpat
împotriva
deciziei
Tribunalului
Sălaj.
Zălăuanul, care şi-a
petrecut ultimele 21 de
luni încarcerat, cea mai mare parte a timpului în
Penitenciarul Oradea, a fost plasat de către instanţa
clujeană în arest la domiciliu pentru 30 de zile, din 12
iulie şi până în 30 august.
În perioada menţionată, Dan Radu nu are voie să
părăsească imobilul din Zalău fără permisiunea
organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa
căruia se aﬂă cauza. În plus, el este obligat să se
prezinte în faţa instanţei de judecată în faţa căreia se
aﬂă cauza, ori de câte ori este chemat, să nu comunice
direct sau indirect cu inculpatul Lucian Băican şi nici
cu martorii din cauză. În caz de încălcare cu reacredinţă a mpsurii sau a obligaţiilor care îi revin,
măsura arestului la domiciliu poate ﬁ înlocuită cu cea
a arestării preventive. Decizia Curţii de Apel Cluj este
deﬁnitivă.
Dan Radu a fost trimis în judecată în luna ianuarie
a acestui an de către procurorii DNA Cluj, într-un
dosar ce priveşte retrocedările de terenuri din Zalău,
sub acuzaţiile de traﬁc de inﬂuenţă, spălare de bani în
formă continuată şi dare de mită în formă continuată.
El a fost încarcerat la ﬁnalul lunii octombrie 2015 ﬁind
suspectat că a intervenit în emiterea unor titluri de
proprietate, prin inﬂuenţa asupra unor funcţionari din
primărie. În acelaşi dosar este trimis în judecată, în
stare de libertate, şi Lucian Băican, fostul suprefect al
judeţului Sălaj, pentru luare de mită, în formă
continuată şi spălare de bani, în formă continuată.
 A.V.

