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Acuzaţii de malpraxis
la Spitalul Judeţean

P

Cu ocazia
Un caz şocant s-a petrecut la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, unde o pacientă din Şimleu Silvaniei, care a suferit
un infarct, a fost lăsată acasă la o oră după ce s-a prezentat la Urgenţă, medicii considerând că nu este necesară
internarea. Mai mult, femeii nici măcar nu i s-a spus că a suferit un infarct, în ciuda faptului că i s-a efectuat un EKG.
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Fără lapte praf pentru sugari Ultima zi de depunere
a declaraţiilor de venit
Brambureala bugetară din ultima perioadă a lăsat circa
500 de sugari din Sălaj fără laptele praf la care aveau
dreptul, gratuit. Începând cu această lună, pe o perioadă
de timp greu de anticipat, micuţii nu vor mai primi lapte
praf deoarece stocurile existente s-au epuizat, iar Direcţia
de Sănătate Publică (DSP) Sălaj nu a primit încă bani
pentru achiziţionarea unor cantităţi suplimentare de
surogat matern.

Azi este ultima zi în care se mai pot depune declaraţiile
de venit. Până ieri, la nivelul judeţului Sălaj, peste 4.000
de contribuabili, persoane ﬁzice, şi-au depus declaraţia
de venit, din totalul estimat de peste 8.500 de persoane
ﬁzice, care sunt aşteptate să-şi depună declaraţia 200,
procentul ﬁind de aproape 47 la sută.
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ARCA

P-ţa Unirii
(în spatele Prefecturii)

Reprezentant al
Monitorului Oficial în Sălaj
preia anunţuri pentru Monitorul Oficial

Apariţie în 24 de ore!
Tel. 0260 611364, 0260 616807

ZILEI
INTERNAŢIONALE
A FAMILIEI
celebrată în întreaga lume pe data de 15
mai, transmitem tuturor familiilor sălăjene
sincere felicitări, multă sănătate,
multe bucurii şi împliniri.
Conducerea
Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială Sălaj,
ing. MATOLCSI Elisabeta

Primăria, incapabilă să
găsească o soluţie pentru
piaţa din centrul Zalăului
Deşi recunoaşte cu jumătate de gură faptul că există un
proiect de modernizare a pieţei agro-alimentare din
centrul Zalăului, administraţia municipală se dovedeşte
incapabilă în a găsi o soluţie pentru a schimba aspectul
de Ev Mediu al locaţiei respective cu unul european,
aşa cum se prezintă el, cel puţin la nivelul ideilor puse
pe hârtie de arhitectul clujean Sorin Scripcariu.
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