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Hotelul Porolissum - fosta emblemă
a turismului sălăjean, a fost vândut
cu 1 milion de euro
Nicu Ştefănuţă, candidatul Alianţei
2020 USR-PLUS la europarlamentare

''Mergeţi la vot în
26 mai, luaţi-vă ţara
în mâini!''
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Ploaia nu se mai oprește în Sălaj: averse, chiar cu
caracter torențial, pe tot parcursul săptămânii
Florin Negoiţă
Dacă la sfârșitul săptămânii
trecute vremea dădea semne că și-ar
reveni, iată că începând de marţi,
ploile pun din nou stăpânire pe
Sălaj. Plouă abundent în Zalău și în
majoritatea localităţilor din judeţ,
iar situaţia, din punct de vedere
meteorologic, nu pare să ne bucure
prea mult, cel puţin până
săptămâna viitoare. Astfel, dacă
începând de miercuri, temperaturile
vor mai crește ușor cu 2 până la 4
grade faţă de începutul săptămânii,

ajungând la maxime de 13 până la
15 grade în Zalău, ploile vor ﬁ
nelipsite în cursul orelor de dupăamiaza, ﬁind anunţate pentru joi și
vineri, după ora 16, averse cu
caracter torenţial, cu tunete și
fulgere, potrivit Administraţiei
Naţionale de Meteorologie.
Inclusiv
sâmbătă
sunt
preconizate ploi abundente, dar și în
după-amiaza zilei de duminică,
astfel încât doar primele zile ale
săptămânii viitoare ne vor putea
aduce un pic de speranţă în
îmbunătăţirea vremii. Vestea bună,

dacă o putem numi așa, este aceea
că în Sălaj nu sunt așteptate
intensiﬁcări ale vântului, furtuni și
vĳelii, dar nici căderi de grindină,
cel puţin nu pe durate mari de timp
ori în cantităţi însemnate, care să ne
poată pune într-un pericol mare
culturile, grădinile din gospodării
sau acoperișul caselor. Începând de
vineri temperatura crește, ajungând
la 20 de grade, iar duminică sunt
așteptate ploi de scurtă durată la
orele amiezii, temperaturile ﬁind, în
continuare, în creștere, până la 25
de grade.
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