
Zălăuanii au scos în stradă, sâmbătă, 19 aprilie, circa 12 tone de echipamente
electrice şi electrocasnice, în cadrul acţiunii supranumite „marea debarasare”,
iniţiată la nivel naţional, de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile.

Peste 150 de biserici din Sălaj au solicitat de la Consiliul
Judeţean bani pentru lucrări de reabilitare, numărul de proiecte
depuse la instituţia care este ordonatorul principal de credite
fiind de patru ori mai mare decât cel preconizat de autorităţi.
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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

Cu binecuvântarea episcopului ortodox al Sălajului, PS Petroniu Florea, doi preoţi sălăjeni vor candida
ca independenţi la alegerile locale din 1 iunie: protopopul ortodox al Zalăului, pr. Ştefan Lucaciu,
vizează obţinerea unui post de consilier local în Consiliul Local al municipiului Zalău, iar pr. Ioan
Ghiurco vizează câştigarea unui post de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Sălaj. pagina 3

Popimea sălăjeană se
înghesuie la “ciolan”

GARANŢIE 2 ANI!

U?I INDUSTRIALE
� AUTOMATIZ?RI
� BARIERE AUTOMATE 
� GARDURI ?I   POR?I ORNAMENTALE

METCONS DESIGN S.R.L. ZALĂU
TEL.: 0742 021531, 0788 423025 FAX: 0260 610356

UŞI DE GARAJ
ŞI PORŢI

AUTOMATE
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Sălajul, sub
ameninţarea
"Codului Galben"

Candidaţii pentru
secretariatul judeţului
s-au înjumătăţit

Un milion pentru
refacerea a
150 de biserici

Zălăuanii s-au “debarasat”
de 12 tone de aparate
electrice stricate

Din cei patru candidaţi ce au aplicat iniţial pentru
postul vacant de secretar al judeţului, au rămas doar doi.
Aşa cum scriam într-un număr anterior al ziarului, patru
persoane şi-au dorit iniţial postul.
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