
La apelurile locale în reţeaua Romtelecom se va
folosi, începând cu 3 mai, indicativul de arie geografică
înaintea numărului apelat, ca la apelurile interjudeţene.
Astfel, apelurile către şi din reţeaua Romtelecom vor fi
formate din zece cifre pentru toate convorbirile locale şi
naţionale.
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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

*şi-au înregistrat la BEJ candidatura: Tiberiu Marc (PSD), Csóka Tiberiu (UDMR), Mircea Ghiurco (PD-
L), Dorel Oros (PNL), Papp Lajos (PCM), Petru Stan (PRM), Radu Liviu Bara (independent), Virgil
Ţurcaş (PNŢCD), Dinu Iancu Sălăjanu (PIN)
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Nouă candidaţi
pentru şefia
Consiliului Judeţean
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Zece cifre pentru
apelurile locale
prin Romtelecom

Vremea “se îndreaptă” de Paşti
Vremea se va îmbunătăţi începând cu această după-

amiaza, face cunoscut Institutul Naţional de Meteorologie
şi Hidrologie (INMH).

Ieri a fost făcută publică prognoza pentru următoarele
zile, inclusiv pentru zilele de Paşti şi 1, 2 şi 3 Mai. Astfel,
începând din această seară, arealul ploilor se va restrânge
spre zona de Sud-Vestul, urmând ca, până sâmbătă, acestea
să părăsească teritoriul ţării.

În Noaptea de Înviere va fi o vreme plăcută în toată ţara,
şansele de ploaie fiind diminuate.

Duminică, vremea va fi în general frumoasă, urmând
ca, spre după-amiază, să fie condiţii de ploaie doar în Sud
şi Sud-Estul ţării, dar şi la munte.

În legătură cu zilele de 1, 2 şi 3 Mai, INMH prognozează
o vreme frumoasă în toată ţara, cu temperaturi specifice
începutului de vară. O. V.

Actiunea care a avut loc ieri, a fost coordonata la nivel
national de Organizatia "Salvati Copiii", în parteneriat
cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,
Asociaţia "Ovidiu Rom" şi alte instituţii şi organizaţii
de profil.

Prefectul Andrei
Todea a participat
la "Cea Mai Mare
Lecţie din Lume"

pagina 3


