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Telefon:
0260 611364
0260 616807

Vestea că taxa de poluare auto va creşte de trei ori, conform unei hotărâri de Guvern anunţată de curând, a dus în pragul
disperării sute de sălăjeni care şi-au adus maşini din străinătate şi nu au apucat să le înmatriculeze.

Disperare şi confuzie în rândul
posesorilor de rable neînmatriculate

pagina 2

Începe "ciolaniada"!

PDL se face �ate cu PSD
ca să treacă puntea
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Cele două feme construite „în oglindă” ocupă
aproape 6.000 de metri pătraţi. Hale, rezervoare cu
furaje, clădiri cu birouri şi anexe, toate construite după o
rigoare aproape nemţească.

Caltaboşi de Crăciun din
porcii de la Cehu Silvaniei
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UNIVERSITATEA DE VEST
„ VASILE GOLDIŞ” ARAD

FILIALA ZALĂU
anunţă scoaterea la concursanunţă scoaterea la concurs

a postului de secretar IIa postului de secretar II
în cadrul Filialei.în cadrul Filialei.

Cerinţe: studii superioare în domeniile ştiinţelor
umaniste sau economice, cunoaşterea şi utilizarea

curentă a limbii engleze, cunoştinţe operare PC
(MS OFFICE).

Informaţii privind conţinutul şi locul de predare a
dosarului de înscriere la concurs: tel. 0260-615 465,

persoană de contact: Alexandra Roşu
Termen pentru depunerea dosarului : 15.12.08

Data desfăşurării concursului : 17.12.08

După ce aseară au evoluat pe "Stanford Bridge", împotriva
echipei Chelsea Londra, în ultimul meci din cadrul Grupei Aa
Ligii Campionilor, Gabi Mureşan şi Cristian Panin vor împărţi
vineri cadouri pentru copiii de la CS Viitorul Zalău

De pe "Stanford Bridge", în Casa de
Cultură a Sindicatelor din Zalău
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Tombolă - Porcul Gică de Crăciun

Nume..................................................................... Prenume............................................................
Adresa...................................................................................................... Tel. ....................................

Magazin Sălăjean vă oferă posibilitatea de a câştiga
PREMIUL I - un porc dolofan, PREMIUL II - o gâscă, PREMIUL III - o găină

În perioada 5 - 31 decembrie vor apărea taloanele de concurs. Aceste taloane vor fi
decupate, completate citeţ, apoi trimise sau depuse (minim două taloane) la sediul redacţiei

“Magazin Sălăjean”, str. N. Titulescu nr. 1.Data limită de primire a taloanelor:
miercuri, 31 decembrie 2008.

Tragerea la sorţi a câştigătorilor tombolei “Porcul Gică de Crăciun” va avea loc
în data de 5 ianuarie 2009.

În această săptămână,

Taximetriştii sălăjeni
vor decide noile tarife

Deşi bucureştenii vor circula mai ie2in cu taxiul
începând cu luna ianuarie 2009, când preţul tarifelor pe
kilometru ar putea să fie redus cu până la 20 la sută, ca
urmare a ie2inirii carburanţilor, în Sălaj lucrurile vor fi puse
la punct în această săptămână. Nicolae Domuţa,
preşedintele Camerei Taximetriştilor Sălaj, ne-a declarat că,
în şedinţa Consiliului Naţional al Camerei Naţionale a
Taximetriştilor, desfăşurată la Poiana Braşov în 4-7
decembrie, s-a stabilit ca la nivel naţional, situaţia preţurilor
să rămână aceeaşi, dar că vor urma discuţii cu operatorii
sălăjeni pentru a se vedea exact dacă aceştia se pronunţă
pentru menţinerea tarifelor actuale sau pentru corelarea lor
cu preţul la combustibil. „Deocamdată, la nivel naţional,

nu se vor reduce tarifele ca urmare a scăderii preţului la
combustil, dar nu ştiu cum va fi în Sălaj. Vom avea o
şedinţă, în această săptămână, cu toţi operatorii sălăjeni, şi
acolo se va decide cum se va proceda. Tot ce pot să spun,
până acum, este că euro dictează mersul lucrurilor, iar
moneda europeană a urcat mult în ultima vreme şi a dat
peste cap tot. Să vedem ce se va decide în şedinţă,”, a spus
preşedintele Camerei Taximetriştilor din Sălaj.

Potrivit sursei citate, criza economică afectează şi
domeniul pe care îl reprezintă, clienţii fiind mai puţini ca în
lunile anterioare. „Efectele crizei economice se simt şi la
activitatea taximetriştilor, se observă asta destul de bine”, a
spus Domuţa. În Sălaj, preţul călătoriilor cu taxiul este de
1,7 lei/kilometru pe timp de zi, în oraş, şi de 2 lei/kilometru
în afara lui. Tariful de noapte este de 1,9 lei/kilometru la
cursele interne, în timp ce pentru cursele care ies din oraş
se percepe un tarif de 2,2 lei/kilometru.

În prezent, în Sălaj funcţionează aproximativ 300 de
maşini de taxi, numărul incluzând atât autoturismele
arondate la operatorii de taximetrie, cât şi taximetriştii
independenţi. �� M. M.


