Uzat fizic şi moral,

Instituţia Prefectului Sălaj a găzduit miercuri, 20
martie, întâlnirea semestrială a Comitetului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU).
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Sistemul de alarmare al
judeţului trebuie înlocuit
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Au fost scoase la licitație două noi loturi
din autostrada Transilvania. Ambele
tronsoane urmează să traverseze Sălajul
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Consiliul Judeţean reduce
contribuţia cluburilor
sportive finanţate din
bugetul Sălajului
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Sălăjenii îşi pot transfera
contribuţiile de la
Pilonul II de pensii
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Întreaga suflare polițienească sălăjeană,
mobilizată pentru prinderea autorilor
jafului armat de la bijuterie
Poliţiștii zălăuani au fost sesizaţi, prin numărul unic
de urgenţă 112, în cursul serii de marţi 19 martie, la ora
18, despre faptul că la o bĳuterie din centrul orașului a
avut loc un jaf sub ameninţarea cu o armă. Unitatea se
aﬂă pe bulevard ul Mihai Viteazul, la Galeriile Meseș.
Potrivit Mariei Cristea, purtător de cuvânt la
Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sălaj, din câte două
persoane mascate au pătruns în interiorul magazinului
de bĳuterii, la ora închiderii, în timp ce vânzătoarea făcea
curăţenie și sub ameninţarea cu o armă, au sustras o
cantitate însemnată de bĳuterii. Nu se știe deocamdată
dacă pistolul era de jucărie sau adevărat. Au fost sustrase
circa două kilograme de bĳuterii, iar cei doi suspecţi au

părăsit în interval de un minut unitatea și au luat-o la
fugă prin Parcul Central. Poliţiștii au efectuat cercetarea
la faţa locului și au demarat acţiunile speciﬁce în vederea
identiﬁcării și prinderii acestora însă, până miercuri
seara, autorii jafului nu au fost identiﬁcaţi. Bĳuteriile
furate – inele, coliere, lănţișoare și pandative, valorează,
potrivit primelor estimări neoﬁciale, peste 100.000 de
euro. Poliţia a deschis un dosar penal in rem (pentru
faptă) sub aspectul săvârșirii infracţiunii de tâlhărie
caliﬁcată. Efectivele de poliţiști de la toate formaţiunile,
atât din cadrul Poliţiei municipiului cât și cele din judeţ
au fost mobilizate în teren pentru identiﬁcarea autorilor
jafului.
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