Magazin Sălăjean – Locul I în topul
firmelor premiate de Camera de Comerț
și Industrie Sălaj

Zilele trecute a avut loc la Camera de Comerţ și
Industrie Sălaj, cea de-a XXVI-a ediţie a Topului Judeţean
al Firmelor, un eveniment în care cele mai bune ﬁrme din
judeţ au fost premiate de către Camera de Comerţ, o
instituţie ce reprezintă oamenii de afaceri români de peste
150 de ani.
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Senator de Sălaj, dus cu
ambulanța la votul moțiunii
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Ajutorul de deces, extins
pentru noi categorii de
persoane. Care sunt
condițiile de acordare a
banilor de la stat
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Pentru că au refuzat să muncească,

Sute de persoane şi familii
din Sălaj au rămas fără
ajutor social
PAGINA 8

PAGINA 3

facebook.com/MagazinSalajean

Moțiunea a trecut. Guvernul Dăncilă a devenit istorie
Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă
a fost adoptată cu 238 de voturi exprimate de
parlamentari, joi,10 octombrie. Guvernul Dăncilă a
pierdut sprĳinul din Parlament astfel încât, începând de
ieri, Executivul PSD a devenit istorie. “Căderea
guvernului PSD este rezultatul ﬁresc al reacţiei întregii
societăţi faţă de abuzurile și incompetenţa acestui
guvern. Succesul moţiunii de cenzură conﬁrmă un
proces care a început cu ceva vreme în urmă, odată cu
votul din 26 mai de la referendum și europarlamentare.
Acest proces se numește intrarea în istorie a PSD”, a
precizat Klaus Iohannis, într-o declaraţie de presă la
Palatul Cotroceni. La rândul ei, Viroca Dăncilă a
declarat după anunţarea reyultatului votului moţiunii:
“Mulţumim cetăţenilor care ne-au acordat încrederea în
2016 și mulţumim celor care ne-au susţinut și ne-au
stat alături pe durata acestui mandat. Am guvernat
pentru oameni, pentru România și pentru mai bine.

Așa cum am mai spus, nu am avut o guvernare perfectă,
dar am avut o guvernare cu rezultate, o guvernare
eﬁcientă, orientată spre români și bunăstare, spre
măsuri de sprĳin pentru toate categoriile sociale și
progres economic pentru ţară (…)”.
 F. N.
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