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Telefon:
611364
616807

O mamă din Zalău a fost nevoită, zilele trecute, să îşi dea copilul la Centrul de învăţământ special din Şimleu
Silvaniei, din cauza handicapului pe care acesta îl are. La 10 ani, Sergiu suferă de artrogripoză la ambele picioare
şi nu se poate mişca decât purtat în braţe.

angajează
redactor

Relaţii la
sediul redacţiei

sau la
tel. 611364

Familie ruptă în două
din cauza unei boli

Societate comercială

angajează urgent buldoexcavatorist
(mecanic maşini şi utilaje)

Se cere seriozitate.
Se oferă salariu atractiv şi motivant.

Relaţii la tel. 0744 583398

DE VÂNZARE APARTAMENTE NOI
Finisaje la alegere incluse în preţ

• Garsonieră
suprafaţa utilă 26
mp + terasa 22mp,

preţ 120 000 lei
• 2 camere suprafaţa

utilă 50 mp, preţ
170 000 lei

• 3 camere suprafaţa
utilă 70 mp, preţ

230 000 lei

Str. C. Coposu (lângă Direcţia Agricolă), tel. 0728 073741
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Concursul pentru ocuparea acestui post a fost
adjudecat miercuri de Radu Nistorescu, de altfel,
singurul candidat.

Zalăul are
administrator public
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O femeie a fost accidentată miercuri, în Zalău, de o
maşină a Poliţiei, chiar în timp ce traversa strada, pe o
trecere de pietoni. Victima, ce a intenţionat să treacă
strada în fugă, a suferit doar răni uşoare, nefiind
necesară internarea ei în spital.

Acroşată pe trecerea de
pietoni de maşina Poliţiei
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Atleţii de la CSM "Armătura"
Zalău sar la gâtul lui
Ştreang şi Seişanu
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VINDE ŞI ÎNCHIRIAZĂ:
•SCHELĂ METALICĂ

•SISTEM PENTRU
COFRAJE

•COFRAJE PENTRU STÂLPI
•COFRAJE PENTRU

STÂLPI ROTUNZI
•COFRAJE

PENTRU PEREŢI
DIN BETON

S.C.ZENIACONSTRUCTS.R.L.ZALĂU
Zalău, B-dul Mihai Viteazu nr. 62
tel. 0260620620, mobil: 0755127508
e-mail: sczeniaconstructsrl@yahoo.com

GARANŢIE 2 ANI!

• UȘI INDUSTRIALE
• AUTOMATIZĂRI
• BARIERE AUTOMATE
• GARDURI ȘI PORŢI ORNAMENTALE

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

UŞI DE GARAJ
ŞI PORŢI

AUTOMATE

Viaţa bate filmul:


