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Telefon:
0260 611364
0260 616807

Medicii de familie intră
în concediu de grevă

Din numărul total de 15.723 de cereri depuse în baza
Legii 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii
şi justiţiei, în judeţul Sălaj nu au fost soluţionate 450 de
cereri.
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Comisiile locale de fond
funciar, ameninţate cu
amenzi usturătoare

Ca în alte judeţe, medicii de familie sălăjeni sunt îngrĳoraţi de tăierea din buget a 40,69 de procente, considerând că vor
fi loviţi în primul rând cetăţenii, o bună parte din ei riscând să rămănă fără serviciile medicale de bază. pagina 3

P-ţa Unirii (în spatele Prefecturii)

Mibrãria

ARCA
hhrraannaa  ssuufflleettuulluuii

La vârsta de 10 ani, Sergiu suferă de artrogripoză
la ambele picioare şi nu se poate mişca decât purtat în
braţe. Băiatul s-a născut cu această boală şi, cât timp a
fost mic, mama s-a descurcat să îl îngrijească. Acum,
greutăţile au copleşit-o. Nu îl mai poate căra în spate
şi ar avea nevoie de un scaun cu rotile nou pentru ca
băiatul să se poată deplasa măcar la şcoală.  Cei care
vor să îl ajute pe Sergiu să se poată bucura de copilărie
pot folosi unul dintre următoarele numere de cont:

RO 67RNCB 031807753383 0002
RO 22RNCB 069707753383 0001

sau pot contacta familia la numărul de telefon:
0752.166.067

BURSA
ZVONURILOR

intră pe 
www.magazinsalajean.ro

şi află zvonurile privind numirea
directorilor la instituţiile

deconcentrate

În Sălaj există zeci de aşezări în care, din cauza
drumurilor impracticabile sau chiar inaccesibile, maşinile
de intervenţie ale pompierilor nu pot ajunge. Astfel, în
cazul unor situaţii de urgenţă, pompierii sunt nevoiţi fie să
aleagă rute ocolitoare, fie să meargă pe jos kilometri întregi,
ajungând cu întârziere la locul urgenţei. 
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Pompierii nu au acces în
foarte multe localităţi
din Sălaj

Unic reprezentant al 
Monitorului Oficial în Sălaj
preia anunţuri pentru Monitorul Oficial
Apariţie în 24 de ore!
Tel. 0260 611364, 0260 616807

Nu mai puţin de 23 de infracţiuni, dintre care patru
economico-financiare, 15 judiciare şi patru de altă natură
au fost constatate de poliţiştii sălăjeni, la finele
săptămânii trecute. 
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130 de poliţişti 
„în alertă” în week-end


