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Liberali sălăjeni vor să-l
"conserve" pe Tăriceanu
în fruntea PNL
Cu doar câteva ore înaintea alegerilor la nivel central,
liberalii sălăjeni par să ﬁ renunţat la susţinerea lui Crin
Antonescu pentru preşedinţia partidului, astfel încât
majoritatea membrilor PNL Sălaj, delegaţi la Congres, au luat
decizia să-l susţină pe Călin Popescu Tăriceanu.
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Castelul Beldi din
Jibou rămâne Centru
pentru bolnavii
neuropsihic

În absenţa deputaţilor PNL şi UDMR, care au părăsit sala de şedinţe, Camera Deputaţilor a adoptat, în
această săptămână, cu votul parlamentarilor PSD şi PD-L, proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Acest proiect, practic, dă liber la numirea pe criterii politice a
directorilor de instituţii deconcentrate din toată ţara. Destul de probabil, proiectul va fi atacat la Curtea
Constituţională de PNL.

Ca să poată folosi mai departe castelul de la marginea
oraşului Jibou, Consiliul Judeţean Sălaj a alocat 2,5
milioane de lei din bugetul propriu pentru achiziţia lui.
Suma asupra căreia şi-au dat acordul aleşii locali, la
şedinţa din această săptămână, a fost agreată şi de
moştenitorul familiei Beldi, ne-a declarat Violeta Milaş,
directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sălaj. „Imobilul va ﬁ cumpărat,
împreună cu cinci hectare de teren şi pădure, şi îşi va
păstra destinaţia pe care a avut-o până în prezent”.

pagina 3

pagina 4

Popriri pe pensiile a Fără plicul poştal plătiţi
peste 400 de sălăjeni amenda întreagă
Casa Judeţeană de Pensii Sălaj a pus proprire, în
luna martie, pe pensiile a peste 400 de persoane, din
cauză că acestea au datorii la bănci şi la impozitele
restante, majoritatea popririlor fiind puse pentru
neplata ratelor către unităţile bancare şi case de ajutor
reciproc.
Florian But, director adjunct al Casei Judeţene de
Pensii Sălaj, a declarat că luna martie 2009 este prima în
care se monitorizează acest fenomen al popririlor, cu
toate că el s-a înregistrat şi în anii trecuţi, chiar dacă la
un nivel mai redus. „Am fost nevoiţi să punem popriri
în cazul a 404 de pensionari, care au înregistrat restanţe
la ratele pe care le aveau către bănci sau la plata
impozitelor către primăriile de care aparţin. Este o
situaţie complicată, este o muncă de recuperare a
banilor pentru bănci şi casele de ajutor reciproc.
Ponderea cea mai mare din cele 404 de popriri o
reprezintă situaţiile în care pensionarii au datorii către
bănci şi casele de ajutor reciproc. Luna martie este
prima în care monitorizăm acest fenomen, chiar dacă
ne-am confruntat cu el şi anii trecuţi, la un nivel mai
redus”, a spus Florian But.
Potrivit acestuia, CJP Sălaj nu a făcut şi un calcul al
reţinerilor din pensii, accentul fiind pus pe numărul de
pensionari aflaţi în această situaţie.
Florian But nu a exclus ca numărul mare de propriri
să fie un efect al crizei din economie, condiţiile de trai
ale pensionarilor fiind mult mai dificile acum decât
anul trecut.
 Mihaela MOLDOVAN
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Tombolă
De Paşte,
un miel
vă paşte!
Decupează cel puţin 2 taloane pentru
concurs, trimite-le la sediul redacţiei (str.
Nicolae Titulescu nr. 1) sau depune-le în
cutiile pentru anunţuri şi poţi câştiga unul
dintre următoarele premii:

* 1 miel
* 100 de ouă

oferite de Flavoia

* 10 cozonaci

oferiţi de Sandana

Data limită de primire a taloanelor:
miercuri, 15 aprilie 2009.
Tragerea la sorţi a câştigătorilor tombolei va avea loc în
data de 16 aprilie 2009.
Nume ....................................................................................
Prenume ...............................................................................
Adresa ..................................................................................
Telefon ..................................................................................

