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Telefon:
0260 611364
0260 616807

Uzina Electrică Zalău înregistra, la finele anului trecut, datorii de aproape 17 milioane de lei către Ministerul
Economiei şi Finanţelor (MEF), bani reprezentând creditele externe garantate de stat, şi pe care compania
amintită nu a fost capabilă să le achite.

Uzina Electrică vegetează
pe spinarea contribuabilului
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Sute de sălăjeni au reacţionat la anunţul făcut de
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
(AJOFM) Sălaj, care a organizat o selecţie în judeţul
nostru pentru acoperirea a peste 800 de posturi în
sectorul agricol, în Spania.

Sălăjenii se înghesuie
pentru a merge la cules
de căpşuni în Spania
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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. CCiittiittuull  nnuu  ddăăuunneeaazzăă  ssăănnăăttăăţţiiii!!

Pentru că este luna cadourilor, 
şi noi îţi facem un cadou.

Promoţii speciale 
la papetărie şi jucării, 

iar la carte ai reducere de 15%
(editura RAO, Corint)

CCăărrţţii  llaa  55  lleeii!!

Zalău, str. Parcului nr. 12, te. 0260 661857, fax: 0260 661847
librariilesalajului@yahoo.com

Ziua Libertăţii
României, sărbătorită
şi la Zalău
Manifestările prilejuite de Ziua Libertăţii României
vor avea loc, în acest an, şi la Zalău. Astfel, în 22
decembrie, începând cu ora 10, la Monumentul
Eroilor Revoluţiei va avea loc un ceremonial militar
- religios, care va debuta cu un onor militar, urmat
de intonarea Imnului de Stat al României, o slujbă
religioasă şi depuneri de jerbe de flori. �� O. V.

Sălăjenii s-au
vaccinat contra
virusurilor gripale
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Mibrãria P-ţa Unirii 
(în spatele  Prefecturii)ARCAhhrraannaa  ssuufflleettuulluuii

Chiş ne-a declarat că i-a fost aprobată de către
conducerea Casei Naţionale de Pensii, cu data de 15
decembrie, data constituirii noului Parlament, cererea de
a reveni în funcţia de director executiv al CJP Sălaj, funcţie
pe care a ocupat-o în perioada 2001-2004. 

Filonaş Chiş 
s-a întors director la 
Casa Judeţeană de Pensii
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