De la 1 decembrie, bugetarii sălăjeni vor primi 300 de
lei în plus la salariu. Suma reprezintă indemnizaţia
lunară de hrană prevăzută în legea salarizării unitare.
Potrivit prevederilor legislative, ordonatorii de
credite sunt obligaţi să acorde în ﬁecare lună
indemnizaţii de hrană reprezentând a 12-a parte din
două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în
plată.
Excepţie fac cei care lucrează în Ministerului Apărării
Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului

O nouă facilitate pentru
bugetari: 300 de lei
în plus la salariu

Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor,
Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de
Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi a
personalului poliţiei locale care, potrivit legii, beneﬁciază
de drepturi de hrană în temeiul Ordonanţei Guvernului
nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace,
ale personalului din sectorul de apărare naţională,
ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu
modiﬁcările şi completările ulterioare.
 A.V.

Liderul presei sălăjene
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După ani de aşteptare,

La robinetele sălăjenilor va curge
cea mai pură apă
Vom afla în curând firma
care va construi ce
de-al doilea tronson
al centurii Zalăului
Șoseaua de centură a Zalăului, tronsonul doi,
poate cea mai mare problemă a zălăuanilor în ceea ce
privește infrastructura rutieră, a reprezentat punctul
principal al conferinţei de presă organizată joi, la
sediu Instituţiei Prefectului Sălaj. La această conferinţă
au participat secretarul de stat în Ministerul
Transporturilor, Călin Forţ, și prefectul judeţului,
Florin Florian.
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Primăria Zalău taxează
cuplurile care își unesc
destinele în zilele de
sărbători legale
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În 2019: taxele și impozitele pentru
zălăuani rămân la nivelul acestui an

Tudor Niream, căutat în
continuare de poliţişti
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Alexandru Moldovan
Impozitele şi taxele locale datorate de persoanele ﬁzice
şi juridice din Zalău vor ﬁ, în 2019, la acelaşi nivel cu cel din
acest an, potrivit unei hotărâri de Consiliu Local adoptată
joi.
"Pentru 2019 avem, în proporţie de peste 90%, acelaşi
nivel al taxelor şi impozitelor locale. Ba chiar, în cazul
impozitului pentru clădirile nerezidenţiale ale persoanelor
juridice, acest impozit scade de la 1,1% la 1%. Vom avea,
de asemenea, ca şi în acest an, gratuitate pentru
transportul public în cazul elevilor şi pensionarilor', a
declarat, în cadrul şedinţei, primarul municipiului Zalău,
Ionel Ciunt.
Hotărârea prevede că persoanele ﬁzice care aleg să-şi
achite integral impozitele şi taxele locale până la 31 martie
2019 vor beneﬁcia de o reducere de 10%, iar persoanele
juridice de o reducere de 5%.

Bărbat din Sîg, arestat
după ce a atacat un poliţist
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Curs valutar (BNR):
În cadrul aceleiaşi şedinţe s-a aprobat şi introducerea
unei taxe de 500 de lei pentru oﬁcierea căsătoriilor în zilele
de sărbători legale şi 300 de lei pentru oﬁcierea căsătoriilor
pentru cei care nu au domiciliul sau reşedinţa în Zalău.

EUR 4.6519;
USD 4.0776;
100 HUF 1.4385;

GBP 5.2295;
CAD 3.0962;
XAU 162.5036.

