
La alegerile locale din 1 şi 15 iunie din Sălaj, în urma
voturilor exprimate, marele câştigător a fost desemnat
PSD, care a câştigat 20 de primării, urmat de UDMR 14
primării, PDL 13, PNL 11, PNŢCD 1, PIN 1, în timp ce o
primărie (la Nuşfalău) a fost câştigată de un candidat
independent.

Primarul comunei Bălan, Maghiar Isaia, de culoare PSD, şi-a început noul
mandat printr-un scandal cu presa din Sălaj.
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Scandal de proporţii la Bălan!

Jurnalişti agresaţi de
primarul Maghiar şi acoliţii lui

Trimite talonul de mai sus la OP1 - CP5
sau depune-l în căsuţele pentru anunţuri

„Magazin Sălăjean”
şi poţi câştiga săptămânal 2 consultaţii

oftalmologice gratuite la

OPTISAN
str. Pietriş bl. D31, sc. A, Zalău, tel. 612229.

CCoonnssuullttaannţţăă  ooffttaallmmoollooggiiccăă  şşii  ooppttiiccăă
mmeeddiiccaallăă  llaa  ssttaannddaarrddee  eeuurrooppeennee!!

www.optisan.ro   
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Felicitările şi păruiala
de după alegeri

Câştigătorii concursului de săptămâna trecută sunt:
- Văscan Lenuţa, Zalău, str. I. Nechita nr. 17, Bl. F2, ap. 11
- Ilieş Iulian, Zalău, Aleea Toamnei nr. 3, Bl. B27, ap. 10

Cei doi câştigători sunt aşteptaţi la redacţie 
pentru a-şi ridica talonul de consultaţie

Cinci primari la al cincilea mandat
Cinci primari ai unor comune din judeţul Sălaj au

câştigat la alegerile locale din acest an al cincilea mandat,
unul dintre ei reuşind să se menţină în funcţie încă din
1989. Pop Mircea, din comuna Cuzăplac, a fost numit
primar încă din 1989, fiind ulterior reconfirmat în funcţie,
inclusiv la alegerile de luna aceasta. De asemenea, pentru
primăriile din comunele Dobrin, Lozna, Pericei şi
Sânmihaiu Almaşului au fost realeşi primari ce au avut
primul mandat în 1992, aceştia câştigând acum pentru a
cincea oară alegerile locale din comunele respective. 

„Am fost aproape de oameni şi pentru ei. Am realizat

proiecte cu toate tipurile de fonduri externe posibile. Am
reabilitat drumuri prin fonduri SAPARD, am adus apa în
patru sate cu bani de la Banca Mondială, am renovat şcolile
şi căminele culturale din comună”, a marcat Pop Mircea
motivele realegerii lui ca primar al  Cuzăplacului, după ce
deja a fost 19 ani în fruntea comunei.

Acum în vârstă de 42 de ani, acesta avea doar 23 de
ani atunci când a fost numit pentru prima dată ca primar
al comunei. Pop Mircea este de meserie tehnician
veterinar, membru al PSD, şi a fost reales în funcţie cu
circa 90 la sută din voturi.                                        �� S. O. 

După ce au câştigat alegerile,

PSD-iştii din
Bălan au făcut un
chef... incendiar
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Mibrãria
hhrraannaa  ssuufflleettuulluuii

P-ţa Unirii 
(în spatele  Prefecturii)ARCA


