
Liderii PSD şi PDL, care vor alcătui coaliţia de
guvernare, au convenit ca ministerele pe care le vor
prelua să fie monocolore, partidele care vor desemna
miniştrii să aibă şi secretarii de stat în aceeaşi
instituţie, iar la nivel local (ceea ce ne interesează pe
noi, în mod direct), partidul care deţine preşedinţia
Consiliului Judeţean să aibă şi prefectul.
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Deşi era cuprins într-un proiect de hotărâre, fondul de premiere pentru angajaţii Consiliului Judeţean (CJ) Sălaj a fost retras
de pe ordinea de zi a şedinţei de consiliu la cererea preşedintelui instituţiei, Tiberiu Marc.

Şi totuşi, fără premii la Consiliul Judeţean
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Prefecţii redevin politici, de "culoarea"
şefilor consiliilor judeţene

Funcţia de prefect, în
Sălaj, revine PSD
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„Includerea celor trei arii în reţeaua Natura 2000 dă
posibilitatea accesării de fonduri europene fie pentru
conservarea, fie pentru valorificarea lor prin ecoturism”,
ne-a declarat, ieri, Radu Hideg, din cadrul Secţiei Arii
Protejate a APM Sălaj.

Sălajul are trei arii
naturale protejate
de interes comunitar
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Tombolă - Porcul Gică de Crăciun

Nume................................
Prenume ............................
Adresa................................
.............................................
.............................................
Telefon...............................

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.

GARANŢIE 2 ANI!
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O nouă parohie
ortodoxă în Zalău
„Episcopia Sălajului înfiinţează, în
zona Crasnei din municipiul Zalău,
parohia «Sfântul Nicolae». Acestei
parohii îi vor fi arondate următoarele
străzi: Cerbului, Stânei, Căprioarei,
Mihail Kogălniceanu, Lascăr
Catargiu, Dimitrie Sturdza, Titu
Maiorescu, Averescu, Nicolae Iorga,
A. Vaitoianu, Constantin Angelescu,
Ştefan Colescu, A. Călinescu,
Constantin D. Gherea, Constantin
Dobrogeanu, Budai Nagy Antal,
Pădurii, Câmpului, Morii, Zona
Poligonului, Oborului, Vânătorilor,
Dealului, Cetinei, Eminescu – partea
dreaptă din intersecţia cu strada
Constantin D. Gherea”, se arată într-
un comunicat al Biroului de Presă al
Episcopiei Sălajului. De organizarea
parohiei „Sfântul Nicolae” se ocupă
P.C. Pr. Ionuţ Pop de la Centrul
Eparhial. Credincioşii din zona
respectivă vor fi vizitaţi de părintele
Ionuţ Pop până la data de 1 ianuarie
2009 pentru a fi luaţi în evidenţa noii
parohii, urmând ca după această dată
să le fie sfinţite casele de acelaşi preot.
În următoarea perioadă se va
constitui Consiliul parohial, se va
identifica un teren şi se vor începe
demersurile în vederea construirii
bisericii parohiale, se mai arată în
comunicatul menţionat.

�� D.S.

Mibrãria P-ţa Unirii
(în spatele
Prefecturii)ARCAhhrraannaa  ssuufflleettuulluuii


