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Telefon:
611364
616807

Anul acesta, conform declaraţiei lui Daniel Sana, nu s-a descărcat complet nici un metru de pe traseul autostrăzii. Sana a
admis că alte judeţe s-au „mişcat” mult mai bine decât Sălajul în privinţa descărcării de sarcină arheologică pentru
construirea autostrăzii, dar că domnia sa nu face altceva decât să respecte legea.

angajează
redactor

Relaţii la
sediul redacţiei

sau la
tel. 611364

Dacă se continuă tot aşa, vom avea autostradă în Sălaj peste... 40 de ani:

Doar 1,4 km descărcaţi complet
de sarcină arheologică

Societate comercială
angajează urgent buldoexcavatorist

(mecanic maşini şi utilaje)
Se cere seriozitate.

Se oferă salariu atractiv şi motivant.
Relaţii la tel. 0744 583398

pagina 2

Cel mai mult vor fi afectaţi cei circa 9.000 de
acţionari, persoane fizice care, pentru orice problemă,
vor trebui să se adreseze direct societăţii Depozitarul
Central din Bucureşti.

Fără SIF Banat
Crişana la Zalău
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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

Directorul general, Vasile Ştreang, a afirmat că pe
banii clubului a făcut deplasarea doar el, alături de Silviu
Mureşan, contabila şefă şi şefa de recepţie de la Hotel
"Stadion", celelalte persoane făcând deplasarea pe cont
propriu. Mai puţin deplasarea, fiindcă toţi au plecat cu
microbuzul clubului.

Conducerea CSM "Armătura"
Zalău se plimbă în străinătate
pe banii clubului
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Mibrãria
hhrraannaa  ssuufflleettuulluuii

P-ţa Unirii (în spatele  Prefecturii)

ARCA


