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În condiţii de ploaie, o Dacie şi un autoturism VW s-au ciocnit violent. După ce s-a rostogolit de mai multe ori pe
şosea, cea de-a doua maşină a ieşit de pe carosabil şi a aterizat pe un gard, unde a luat foc. Şoferul Daciei, care a scăpat
cu răni mai uşoare, abia a apucat să-l scoată pe celălalt şofer din maşină, că totul a fost cuprins de flăcări.

angajează
redactor

Relaţii la 
sediul redacţiei

sau la 
tel. 611364

Arşi de vii la Românaşi!

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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Direcţia Judeţeană Sălaj a
Arhivelor Naţionale deţine
fonduri şi colecţii de mare
valoare documentară, primele
documente fiind de acum
circa 650 de ani.

Sute de
ani de
istorie
sălăjeană,
în arhivele
judeţene
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De această dată, vina nu o poartă plicul cu bani cu care
românii s-au obişnuit să intre în cabinete, ci deficitul de
medici specialişti. Aceasta este cauza pentru care un
aparat de radiologie, primit de la Ministerul Sănătăţii cu
peste 10 ani în urmă, stă nefolosit la Spitalul de Boli
Cronice din Crasna. 
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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. ZENIA CONSTRUCT S.R.L. ZALĂU
Zalău, B-dul Mihai Viteazu nr. 62
tel. 0260620620, mobil: 0755127508
e-mail: sczeniaconstructsrl@yahoo.com

La Crasna,

Un aparat de radiologie
stă nefolosit de 4 ani,
din lipsă de medici


