Primăria Zalău a luat măsuri drastice
în privința parcării subterane de la
hala agroalimentară

Parcarea subterană, aferentă Halei Agroalimentare
Centrale a ajuns, în special pe timpul nopţii, un loc
obscur, unde își dau întâlnire tinerii amatori de distracţii
nocturne, consumatorii de alcool care își fac veacul pe
străzile municipiului și alte categorii de oameni care nu
“sfinţesc” locurile prin care trec.
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În urma creșterii retribuților,

Bugetul de salarii a Spitalului Judeţean
Zalău a ajuns la cota de avarie

Se apropie ultimul termen
pentru plata taxelor și
impozitelor în Zalău
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Medicul Petru Ciobanca,
condamnat definitiv de
Curtea de Apel Cluj
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Un sălăjean a accidentat un copil, după care a
fugit de la locul accidentului
Olivian Vădan
Un minor, de 6 ani, a fost rănit ușor, luni, 12 martie,
în urma unui eveniment rutier produs pe raza localităţii
sătmărene Pelișor. Astfel, marţi, 12 martie, în jurul orei
17, poliţiștii Biroului Rutier Satu Mare au fost sesizaţi
despre producerea unui accident rutier pe raza
localităţii amintite.
În urma cercetărilor efectuate de poliţiști, s-a stabilit
faptul că un conducător auto, de 34 de ani, din
localitatea Pusta, judeţul Sălaj, a accidentat ușor un
minor, de 6 ani, din localitatea Pelișor, care ﬁind lăsat
nesupravegheat se deplasa neregulamentar pe partea
carosabilă.
După producerea evenimentului rutier, șoferul a
părăsit locul accidentului fără încuviinţarea organelor
de poliţie ﬁind depistat la scurt timp de poliţiști pe raza
municipiului Satu Mare, a fost testat cu aparatul

alcooltest rezultatul ﬁind negativ.
În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul
comiterii infracţiunii de vătămare corporală din culpă și
părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea
organelor de poliţie.
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