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General PRO INVEST vinde APARTAMENTE NOI
• 1 cameră - de la 41 mp, preţ de la 37.000 Euro
• 2 camere - de la 68 mp, preţ de la 58.000 Euro
• 3 camere - de la 100 mp, preţ de la 79.500 Euro
Apartamentele se predau +nisate complet “LA CHEIE”

Imobilul este situat în Zalău, str. C. Coposu 120 D
(lângă LUKOIL)

Tel. 0730 563116

Telefon:
611364
616807

0360 101155

Valentin Brie s-a hotărât să fie achizitor de melci, pentru o firmă italiană, încă din 1993. De
atunci şi până astăzi face acest lucru, deşi între timp a mai avut, în paralel, şi alte slujbe, dintre care
se detaşează cea de primar al comunei Surduc în perioada 1990 – 1996, respectiv viceprimar, între
anii 2000 şi 2004.
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“Senatorul”
melcilor

Săptămâna Europeană a Imunizării
Săptămână în curs este

supranumită şi Săptămâna Europeană
a Imunizării. Drept pentru care, nu mai
puţin de 33 de state membre ale
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii
(OMS), printre care şi România, şi-au
planificat, între 21 şi 27 aprilie,
activităţi de comunicare pe tema
necesităţii vaccinării, dar şi vaccinări
suplimentare. În judeţul Sălaj,

evenimentul va fi marcat prin două
campanii de vaccinare a unor copii din
comunităţi situate în zone izolate,
conform celor declarate vineri, de către
doctorul Sanda Stanca, în cadrul unei
conferinţe de presă defăşurate la sediul
Autorităţii de Sănătate Publică Sălaj.
Mai exact, este vorba de 50 de copii cu
vârste cuprinse între unu şi şase ani,
din Fildu, ce vor fi vaccinaţi

antirujeolic, respectiv 50 de copii cu
vârste cuprinse între trei şi şase ani, din
Mal, ce vor fi vaccinaţi contra hepatitei
A. Pe de altă parte, Laura Bungeţeanu,
responsabilul judeţean al Societăţii
Naţionale de Cruce Roşie, a declarat că
voluntari ai Crucii Roşii vor distribui
în cursul acestei săptămâni pliante şi
alte materiale informative privind
vaccinările. S. OLARU

COMUNICAT DE PRESĂ
Fiind în Săptămâna Mare

nu vom răspunde atacurilor
nefondate

din partea candidaţilor PDL, dar
imediat după Sărbătorile Pascale
vom declanşa o dezbatere publică

privind afacerile lor !

Biroul de presă PNL Sălaj

Peste 900 de
participanţi la
Bursa Locurilor
de Muncă

Peste 900 de persoane au participat vineri, la Bursa
Generală a Locurilor de Muncă, desfăşurată simultan în
localităţile Zalău, Jibou şi Şimleu Silvaniei, se arată într-un
comunicat al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Sălaj. Cei 75 de agenţi economici prezenţi la bursă au
oferit 741 de locuri de muncă, 236 de persoane aflate în
căutarea unui loc de muncă fiind selectate în vederea
încadrării. Şapte şomeri din Zalău şi cinci din Şimleu Silvaniei
au fost încadraţi pe loc, în meseriile de tâmplar, zidar, faianţar,
dulgher, vânzător şi muncitor necalificat. S. OLARU

Studiu de fezabilitate pentru “Drumul Nordului”
La sediul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi

Drumuri Naţionale a avut loc deschiderea ofertelor depuse
în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică
pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate şi a listei de
cantităţi pentru drumul expres “Drumul Nordului”, se
arată într-un comunicat al ministerului de resort. La
şedinţa publică de deschidere a ofertelor au participat cinci
operatori economici din România şi din străinătate:
Consitrans SRL; Arcadis Eurometudes; Search
Corporation; Halcrow Romania; Romair Consulting Ltd,
în asociere cu SC Consis SRL. Anunţarea câştigătorului

licitaţiei este preconizată pentru astăzi, conform sursei
citate. Valoarea estimată a fondurilor alocate pentru
atribuirea contractului este de 1.384.600 lei fără TVA.
Termenul de realizare a studiului de fezabilitate este de
120 de zile de la data semnării contractului.

“Drumul Nordului” va avea o lungime de 43 de km,
acesta urmând să facă legătura între localitatea Doba şi
drumul expres “Legătura la Drumul Nordului” care face
joncţiunea cu Autostrada Transilvania. “Drumul Nordului”
va prelua traficul de pe drumul ce leagă localităţile Zalău –
Satu Mare – Baia Mare şi Zalău – Oradea – Cluj. D. S.


