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Uniunea Civic] Maghiar]
a b]gat dihonia 'n
electoratul UDMR

Autobuzele
Transurbis,
luate la bani
m]run[i
Printre neregulile depistate au fost uzura
unor autobuze, fapt care 'mpiedic] 'nc]lzirea
corespunz]toare a acestora. "n plus, dou]
dintre ma\ini s-au defectat chiar 'n timpul
controlului, lucru care l-a determinat pe primarul
C]p'lna\iu s] cear] conducerii operatorului de
transport 'n comun s] aib] o ma\in] de
rezerv], care s] poat] fi pus] 'n trafic 'n
situa[iile de criz].
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Spitalizat] dup]
ce a consumat
vodc] \i ^canabis^
Un caz cel pu[in ciudat a pus pe jar,
mar[i seara, cadrele medicale de la Urgen[a
Spitalului Jude[ean S]laj - Zal]u, dup] ce
o femeie a fost adus] la spital sub
suspiciunea de consum de droguri.
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Gaz mai scump de
la 1 februarie
Pre[urile gazelor naturale la consumator cresc în medie cu 8,5 la sut],
de la 1 februarie, ca urmare a cre\terii pre[ului gazelor din import \i a tarifelor
de distribu[ie, a anun[at ieri, printr-un comunicat de pres], Autoritatea
Na[ional] pentru Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Astfel, pre[ul
gazelor naturale furnizate consumatorilor casnici cu un consum anual de
pân] la 2.400 mc va fi, 'n cazul jude[ul S]laj, de 983,10 lei /1.000 mc în
cazul EON Gaz România. Decizia aplic]rii acestei ajust]ri este determinat]
de evolu[ia pre[ului gazelor naturale din import \i de ajustarea tarifelor pentru
distribu[ia gazelor naturale. Pentru a asigura suportabilitatea pre[ului, sumele
suplimentare colectate de c]tre produc]tori ca urmare a acestei cre\teri
vor fi dirijate c]tre fondul social. Reprezentan[ii Autorit][ii apreciaz] c]
ajustarea pre[ului la consumator începând cu 1 februarie 2008 reprezint] o
solu[ie acceptabil], care are în vedere protejarea consumatorilor de gaze
naturale \i estimeaz] c], în aceste condi[ii, pentru cel de-al doilea trimestru
S. O.
nu sunt de a\teptat noi cre\teri de pre[uri.
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S]lajul - lovit
de viroze \i
pneumonii
Peste 950 de s]l]jeni au avut nevoie de
'ngrijiri medicale dup] ce au fost diagnostica[i,
'ntre 21-27 ianuarie, cu pneumonii acute \i
viroze, ne-a declarat Mihai Che\eli,
purt]torul de cuv`nt al Autorit][ii de S]n]tate
Public] (ASP) S]laj.
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Intoxica[i
cu monoxid
de carbon
Dou] persoane din Zal]u s-au intoxicat
cu monoxid de carbon mar[i seara, 'n
locuin[a proprie, din cauza unei scurgeri de
la un convector montat printr-o improviza[ie
în locuin[].
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