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Telefon:
0260 611364
0260 616807

Deputatul Iuliu Nosa susţine că acţiunea privind
restructurarea filialelor din Transilvania nu ar trebui să
afecteze configuraţia existentă la nivelul filialei sălăjene a
partidului.
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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

Consilierii locali au probat ieri un tarif de 200 de lei
pentru ridicarea şi transportul maşinilor staţionate
neregulamentar sau abandonate pe domeniul public din
Zalău, un preţ de aproape trei ori mai mare decât cel
actual, de 70 de lei.
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Nu e păcăleală de 1 aprilie!

Amenzi triplate pentru maşinile
parcate neregulamentar

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

Scrie o poezie pentru EA pe
www.magazinsalajean.ro

BBeeaauuttyy  CCeenntteerr

coafor • frizerie • extensii păr • cosmetică • tratamente speciale
(faciale şi corporale) • manichiură - pedichiură (inclusiv pentru
bărbaţi) • tatuaje (cosmetice şi corporale) • piercing • masaj
• solar profesional la standarde UE (fără emisie de radiaţii)

A început concursul

O şoaptă de vers
pentru femeia 
de lângă tine

PRESTIGE

Spune-i cât
o apreciezi,

şi o poţi
răsfăţa la
Prestige
Beauty
Center

Zalău, B-dul M. Viteazu nr. 38, Bl. 18
(vis-a-vis de Grupul Şcolar “A.P.I.”) Tel. 0260 611116

Moarte violentă la Gârbou
În noaptea de sâmbătă spre duminică, M. Ioan, din Zalău,
conducând autoturismul marca Mitsubishi Pajero pe raza
localităţii Gârbou, pe valea Pripireagului, s-a răsturnat cu
autoturismul în albia pârâului. În urma evenimentului, C.
Florin, de 26 de ani, din Gârbou, aflat pe bancheta din
spate a maşinii, a suferit leziuni grave care i-au cauzat
moartea. "Din nefericire, tânărul a decedat în drum spre
dispensarul din localitate. Astfel, poliţiştii vor începe
cercetările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs
tragicul eveniment. Fiind vorba de un caz de moarte
violentă, şoferul, M. Ioan, ar putea fi cercetat pentru
ucidere din culpă", ne-a comunicat Tincuţa Dumuţa,
purtător de cuvânt în cadrul IPJ Sălaj. �� M. O. 

DDiinn  cciicclluull  ““AAiiccii  ssuunntt  bbaanniiii  dduummnneeaavvooaassttrrăă..  DDooaammnnee  aajjuuttăă!!””

Parlamentarii pompează bani
publici în 37 de biserici sălăjene!

Cele mai mari sume vor fi alocate mănăstirii de la Strâmba (120 mii lei), mănăstirii de la Bic (75), bisericii din Firminiş
(75) şi bisericii din Porolissum, Zalău (75).
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După toate probabilităţile,

PSD Sălaj nu va trece prin
"Staţia de epurare"


