Potrivit situaţiei operative centralizate privind
fenomenele hidrometeorologice periculoase
produse în 17 martie, rezultată ca urmare a
informărilor comunicate de către Centrele Locale
pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU), precum și a
raportului Grupului de Suport Tehnic Inundaţii –
Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj, la nivelul
judeţului Sălaj au fost afectate cinci comune
respectiv nouă localităţi.
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În urma ploilor căzute la sfârșitul săptămânii trecute,

Sute de hectare de teren arabil au
fost inundate în Sălaj

Liderul presei sălăjene
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Mai puţin de 30 la sută
dintre elevi au promovat
la matematică

Fost consilier judeţean,
trimis în judecată pentru
evaziune fiscală
Fostul consilier judeţean Gavril Biriş a fost trimis
în judecată de către procurorii Parchetului de pe lângă
Tribunalul Sălaj într-un dosar de evaziune ﬁscală.
Potrivit anchetatorilor, inculpatul este acuzat că în
martie 2012, în calitate de administrator al societăţii
Ritorsa Trans, a înregistrat în evidenţa contabilă a
societăţii cheltuieli ce nu au la bază operaţiuni reale.
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Citadin preia câteva
activități importante de la
Domeniul Public Zalău
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Olimpiada națională
de matematică: lista
premianților sălăjeni

facebook.com/MagazinSalajean
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Opinia cititorului
“Opinia cititorului” este o
nouă rubrică pe care o punem la
dispoziţia cititorilor noştri care
doresc să ne sesizeze cu privire
la situaţii, întâmplări, probleme
sau anumite dificultăţi prin care
trec şi care interesează

comunitatea din care fac parte.
Aceştia vor avea, în paginile
ziarului nostru, un spaţiu în
exclusivitate dedicat lor.
Aşteptăm cu interes mesajele
sau scrisorile dumneavostră la
adresa de mail
redactie@magazinsalajean.ro, sau
prin poştă, la adresa ziarului: str.
Nicolae Titulescu nr. 1, Zalău.
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Carnea de miel – prețuri
și recomandări de care
trebuie să țineți cont
la achiziționare
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Curs valutar (BNR):
EUR 4.6650;
GBP 5.3223;
USD 3.7930;
CAD 2.8999;
100 HUF 1.5002; XAU 160.0373;

