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Mibrãria

P-ţa Unirii (în spatele Prefecturii)

ARCA
hhrraannaa  ssuufflleettuulluuii

Ordonanţa  împotriva
cumulului pensie-salariu,
declarată neconstituţională

Acest proiect a avut ca scop creşterea nivelului de
ocupare a forţei de muncă din judeţul Sălaj prin servicii de
mediere electronică, instruire, consiliere şi consolidarea
parteneriatelor regionale destinate şomerilor cu
preponderenţă din mediul rural.
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Sălăjenii au la dispoziţie, din această săptămână, un
nou mod de a relaţiona cu Direcţia Generală Anticorupţie
din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi
anume, Registrul de petiţii şi sugestii, se arată într-un
comunicat de presă remis, ieri, de Biroul Anticorupţie
pentru Judeţul Sălaj.

Sălăjenii pot reclama
direct la DNA actele
de corupţie
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Sălăjenii care vor să-şi ducă autoturismele la fier
vechi în vederea radierii trebuie să ştie că vor primi bani
în funcţie de kilogram şi nu pe piese sau în funcţie de
starea maşinii.
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În vreme de criză, 

Daţi maşina la !er
VECHI pentru un milion
de lei... tot VECHI

Cel mai greu afectate de ordonanţa 230/2008 ar fi fost Centrul de Boli Cronice Crasna şi Spitalul Orăşenesc Cehu
Silvaniei – Sălaj. Unităţile acestea au  angajaţi doar doctori pensionari, astfel că riscau să îşi înceteze activitatea, dacă
modificările legislative votate la finalul anului trecut ar fi rămas în picioare.
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Prin FDSE Zalău, 

Proiect european de
ocupare a forţei de
muncă în Sălaj

Reîn!inţarea centrelor de
colectare a laptelui –
abandonată înainte de start

Cu toate că anul trecut autorităţile judeţului au vrut
să pună ţara la cale şi să reînfiinţeze centrele de colectare
a laptelui care existau odată în Sălaj, iniţiativa a rămas la
stadiul de iniţiativă, iar lucrurile au fost doar poveşti
frumoase.
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