Un proiect de hotărâre ce se va afla pe masa
consilierilor locali în ședinţa de CL de astăzi, 19
septembrie, privește aprobarea contractării de către
Municipiul Zalau a unui împrumut bancar intern de
70 de milioane de lei,
în vederea asigurării
cofinanţării și contribuţiei acestuia la realizarea unor
obiective de investiţii de interes local cu finanţare
europeană nerambursabilă.
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Primăria Zalău vrea să
se împrumute cu încă 70
de milioane de lei la CEC

Liderul presei sălăjene
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Descinderi ale polițiștilor în staţiile CFR din
Sălaj. Au fost vizați “blatiștii”, cerşetorii, hoţii,
bişniţarii, dar şi taximetriştii fără acte

Telefon: 0260 611364;
0360 566076; Fax: 0360 566067

Deschidere de an școlar
cu spectacol, la Palatul
Copiilor Zalău
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Peste 560 km ai drumurilor
județene aflate în administrarea
Consiliului județean Sălaj
pregătiți pentru perioada de
iarnă, în asociere cu 36 de
comune din județ
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Florin Negoiţă

O acţiune pe linia transportului de
persoane pe calea ferată a fost demarată ieri
la primele ore ale dimineţii. Este vorba
despre o acţiune pentru prevenirea și
combaterea faptelor ilegale în zona staţiilor
CFR. 25 de poliţiști de la transporturi, rutieră
și ordine publică au desfășurat controale în

Opinia cititorului
“Opinia cititorului” este o
rubrică pe care o punem la
dispoziţia cititorilor noştri care
doresc să ne sesizeze cu privire
la situaţii, întâmplări, probleme
sau anumite dificultăţi prin care
trec şi care interesează

patru staţii de cale ferată din judeţ, printre
care se regăsesc și gările Zalău și Jibou.
S-a avut în vedere depistarea călătorilor
frauduloși, prevenirea furturilor, depistarea
persoanelor fără adăpost, prevenirea actelor
de cerșetorie și comerţ ambulant, precum și
descurajarea oricăror fapte ilegale. În activităţi
au fost angrenaţi și jandarmi. Vom reveni cu
rezultatele controalelor, la finalizarea acţiunii.

comunitatea din care fac parte.
Aceştia au, aşadar, în paginile
ziarului nostru, un spaţiu în
exclusivitate dedicat lor.
Aşteptăm cu interes mesajele
sau scrisorile dumneavostră la
adresa de mail
redactie@magazinsalajean.ro, sau
prin poştă, la adresa ziarului: str.
Nicolae Titulescu nr. 1, Zalău.

Curs valutar (BNR):
EUR 4.7354;
USD 4.2876;
100 HUF 1.4225;

GBP 5.3426;
CAD 3.2327;
XAU 207.1445;

