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Opinia cititorului
“Opinia cititorului” este o

nouă rubrică pe care o punem la
dispoziţia cititorilor noştri care
doresc să ne sesizeze cu privire
la situaţii, întâmplări, probleme
sau anumite dificultăţi prin care
trec şi care interesează

comunitatea din care fac parte.
Aceştia vor avea, în paginile
ziarului nostru, un spaţiu în
exclusivitate dedicat lor.

Aşteptăm cu interes mesajele
sau scrisorile dumneavostră la
adresa de mail
redactie@magazinsalajean.ro, sau
prin poştă, la adresa ziarului: str.
Nicolae Titulescu nr. 1, Zalău.

Telefon: 0260 611364;
0360 566076; Fax: 0360 566067www.magazinsalajean.ro2 lei 12
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Plecată din Zalău în urmă cu 20 de ani, Nicoleta
Cărpineanu, pe numele de scenă Nico de
Transilvania, a revenit în ţară pentru a-şi lasa
albumul de debut.
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GBP 5.2853;
CAD 3.1201;
XAU 160.7168.

EUR 4.6635;
USD 4.1283;
100 HUF 1.4462;

Curs valutar (BNR):

Clădirea Albastră din centrul
Zalăului își recapătă
strălucirea de odinioară

Cotidian de informaţie, opinie şi publicitate

După 20 de ani, o zălăuancă se întoarce în România:

DJ-ul Nico de Transilvania salvează
pădurile din România cu muzica sa

De Sărbători, zălăuanii
își fac cumpărăturile
în noua hală Astralis

Lucrările de reabilitare și restaurare desfășurate
la Clădirea Albastră, din centrul municipiului,
continuă în această perioadă. Reprezentanţii Primăriei
Zalău au anunţat, vineri, că tâmplăria exterioară nouă
a fost montată și că lucrările efectuate în interior
continuă conform planurilor. Lucrările la faţadă și
aplicarea tencuielilor decorative se vor desfășura până
când vremea va permite efectuarea de lucrări
exterioare, acestea continuând și în anul 2019, până la
terminarea lor.
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Modi-cări legislative
privind regimul străinilor
în România
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A apărut un nou volum din
"Colecţii şi colecţionari
din Sălaj"
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Tineri din Bobota, prinşi
după ce au scos bani de pe
carduri furate
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