
“De ce am cerut acest lucru?
Avem, la nivel de ţară, doar câteva
laboratoare care pot depista E-
urile din produsele alimentare:
Timişoara, Suceava, Bucureşti. Nu
ştiu dacă mai există altul”, a spus
Petru Stan.

17 din cele 531 de cadre didactice prezente miercuri la
examenul de titularizare pe post, în judeţul Sălaj, au părăsit
examenul, renunţând la a mai concura după ce au văzut
subiectele.

În acelaşi context, de remarcat faptul că PRM Sălaj a
fost exclus de la aceste negocieri, ca urmare a demisiei
senatorului Petru Stan din acest partid.
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616807

Jaf la Primăria Hida

Sediul primăriei din comuna Hida şi bancomatul din incinta lui au fost sparte, în noaptea de miercuri spre joi,
de autori deocamdată neidentificaţi.
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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   

Numele .....................................................................

Prenumele ....................................................................

Adresa ...........................................................................

........................................................................................
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Sălajul, "decupat" în
patru colegii pentru
Camera Deputaţilor şi
două pentru Senat

0730 563116

Şi profesorii plâng
câteodată… 
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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

Guvernul îşi "deschide
punga" pentru 16
familii din Sălaj

Potrivit Direcţiei Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
(DMFES) Sălaj, din numărul total al familiilor şi
persoanelor singure care vor primi aceste ajutoare
financiare, 16 sunt din judeţul nostru.
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Petru Stan vrea alimente
fără E-uri nocive
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