
În Sălaj există zeci de kilograme
de articole pirotehnice pe care
firmele le-au achiziţionat înainte de
perioada sărbătorilor, iar poliţiştii
vor să se asigure că acestea nu vor
fi puse în vânzare înainte de
perioada legală.

Cotidian de informaţie, opinie şi publicitate
Nr. 237 (2.888) Marţi, 7 decembrie 2008 www.magazinsalajean.ro 12 pagini - 1 leu

Telefon:
0260 611364
0260 616807

Prefectul Andrei Todea ne-a confirmat ieri informaţiile neoficiale pe care le aveam cu privire la posibila revenire în
funcţie a Narcisei Balint, datorită suspendării de către Curtea de Apel Cluj, până la judecarea pe fond a cauzei, a
ordinelor Ministrului Sănătăţii ce vizau „rocada” Marian – Balint.

La Spitalul Jibou,

Uite directorul,
nu e directorul!
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În luna octombrie, conform datelor APIA, s-au
achiziţionat doar 23 de automobile noi, Sălajul clasându-se
pe ultimul loc la nivel naţional

Sălajul, rai second-hand
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Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe bază
de cerere, însoţită de declaraţia pe propria răspundere
privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. Titularul
ajutorului este proprietarul locuinţei sau titularul
contractului de închiriere.

8.455 de zălăuani şi-au depus
cereri pentru subvenţii la încălzire
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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

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

Până în 29 decembrie,

Se interzice
comercializarea petardelor

Şapte localităţi din Sălaj au rămas fără curent curent
electric, pe Valea Someşului, în urma furtunii şi a viscolului
din noaptea de duminică spre luni.

Viscolul a lăsat în
beznă şapte localităţi

pagina 2


