
Câştigătorii concursului de săptămâna trecută sunt:
• Ciurean Maria, Zalău, str. Pictor Ioan Sima nr. 3,

bl. P3, ap. 20/4
• Hari Istvan, Meseşenii de Jos nr. 86

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în
România (I.I.C.C.R.) publică pe pagina sa de internet
(www.crimelecomunismului.ro) fişele deţinuţilor
politic. La această adresă se poate găsi şi o listă cuprinzând
fişele a 35 de personalităţi cunoscute publicului larg, care au
trecut prin detenţia comunistă.

De vină pentru supraaglomerarea secţiei este faptul că
majoritatea populaţiei judeţelui alege să solicite ajutor
medical de aici, chiar şi pentru problemele care pot fi tratate
cu uşurinţă de către medicii de familie.
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Telefon:
611364
616807

Zalăul are camere de
supraveghere „oarbe”
pe timp de noapte

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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Centrele de permanenţă şi
medicii de familie – soluţia
pentru ”urgenţele false”

0730 563116

Coposu – fişe de 
deţinut politic
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Lipsa rovinietelor, 
nesancţionată până la finele lunii 

Având în vedere introducerea
noilor modele de roviniete, precum şi
faptul că rovinietele-ecuson şi
rovinietele matcă-cupon nu pot fi
eliberate simultan de punctele de
lucru ale aceluiaşi distribuitor datorită
aplicaţiilor informatice diferite
utilizate la eliberarea acestora, pot
exista puncte de distribuţie care nu
vor dispune de stocuri de roviniete, a
precizat ieri, prin intermediul unui
comunicat de presă, Ministerul
Transporturilor. Din cauza
modificărilor în procesul de distribuţie

şi eliberare a rovinietelor, ministerul
amintit a luat decizia să suspende
aplicarea amenzilor contravenţionale
utilizatorilor depistaţi fără rovinietă
valabilă în perioada 21-31 iulie 2008.
„La această dată, producătorul de
roviniete a început livrarea acestora
către CNADNR, toate modelele de
roviniete cu valabilitate mai mică de
12 luni (1 zi, 7 zile, 30 zile) urmând a fi
repartizate în punctele de distribuţie.
Pentru utilizatorii care doresc
achitarea tarifului de utilizare pentru
o perioadă de 12 luni, rovinietele-

ecuson vor fi disponibile în continuare
la oficiile aparţinând CN Poşta
Română SA până la data la care vor fi
repartizate şi rovinietele matcă-
cupon cu valabilitate de 12 luni”, se
mai arată în comunicat. Ministerul
Transporturilor îşi cere totodată scuze
pentru disconfortul creat utilizatorilor
reţelei de drumuri naţionale pentru
lipsa rovinietelor din anumite puncte
de distribuţie, situaţie care va fi, în
opinia sursei citate, reglementată în cel
mai scurt timp posibil.

�� S. O.

Deşi s-au investit peste 100.000 de lei, încă de anul trecut, într-un sistem de monitorizare a traficului, Zalăul
rămâne la fel de accesibil hoţilor, în special al celor de maşini, camerele de supraveghere fiind pur şi simplu
„oarbe” pe timp de noapte.
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Mibrãria
hhrraannaa  ssuufflleettuulluuii

P-ţa Unirii 
(în spatele  Prefecturii)ARCA


