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Contrele galben –
portocalii continuă
Dacă reprezentanţii PNL Sălaj au sărit la beregata şeﬁlor
din organizaţia judeţeană a PDL, săptămâna trecută,
aﬁrmând că „purgatoriul din deconcentrate continuă”
prin repetate disponibilizări, ieri a fost rândul democratliberalilor să întoarcă armele spre partidul galben. Aşadar,
contrele bi-colore continuă şi nu sunt deloc ﬁnuţe.
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Cea mai mare pensie
din Sălaj, scutită de
reduceri
"La nivelul judeţului vor trebui recalculate 33 de pensii
acordate conform legilor speciale, fără a-i include pe
foştii militari care nu intră în evidenţele noastre. Toţi vor
primi o pensie calculată ca pentru orice alt pensionar,
adică în funcţie de salariile obţinute de-a lungul vieţii şi
a contribuţiilor pe care le-a achitat", a precizat Luminiţa
Nemeş. Între aceste reduceri se numără pensiile a 19
sălăjeni care au beneﬁciat de legea specială pentru
personalul auxiliar al instanţelor judecătoreşti, şase ale
foştilor angajaţi ai Curţii de Conturi, precum şi alte opt
pensii pentru foştii deputaţi şi senatori.
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Ceea ce pentru câteva mii de zălăuani a înseamnat o paranghelie mult-aşteptată, presărată cu mulţi mici şi multă-multă
bere, pentru locuitorii din zona centrală a Zalăului, combinaţia "Zilele Cetăţii"-Festivalul Roman nu a însemnat nimic altceva
decât nopţi nedormite, ţigănie, manele, zgomot infernal, putoare emanată de hamsii, mici şi alte prăjeli, damf de urină,
gunoaie. Aproape 26 de tone de gunoaie, susţin oﬁcialii ﬁrmei de salubrizare AVE Sălaj Ecoserv SA.
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În perioada 25 iunie - 15 septembrie,
votează săptămânal ﬁlmul preferat
pe www.magazinsalajean.ro
şi poţi câştiga:

• 1 sistem Home Cinema
• 1 Blu Ray Player
• 1 Dvd Player
• 5 abonamente trimestriale la Cinema "SILVANIA"
Sponsor:
Magazinele Conti

www.magazinsalajean.ro

Pentru a intra votul tău în concurs, vizionează un
ﬁlm la Cinema Silvania, în perioada menţionată.
(biletul tău va ﬁ introdus în urnă)

Accesează ediţia on-line
a cotidianului nostru
Site-ul cu ştiri
în timp real,
alături de informaţiile
din ediţia tipărită.

Nu citi
mâine ce poţi citi azi!

Pentru că nu a reuşit să respecte termenul stipulat în
contractul încheiat cu municipalitatea, societatea PSV
Company SA Bucureşti (fostul Petromservice), executantul
lucrărilor tehnico-edilitare din zona “Grădina Poporului”,
este penalizată de către administraţia locală, ne-a declarat
primarul Radu Căpîlnaşiu. Potrivit spuselor sale,
constructorului îi sunt aplicate penalităţi de 0,15 la sută din
valoarea contractului, începând cu 15 iulie, dată ce ar ﬁ
trebuit să reprezinte termenul de ﬁnalizare a lucrărilor.
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Găsită moartă în casă

Partener media:
Magazin Sălăjean

Citeşte astăzi ştirile de
mâine!

Constructorul din zona
“Grădina Poporului”,
sancţionat de Primăria Zalău

ARCA

Mibrãria

hrana sufletului

P-ţa Unirii (în spatele Prefecturii)

O femeie în vârstă de 75 de ani, din Zalău, a fost
găsită decedată, săptămâna trecută, în
apartamentul blocului de locuinţe de pe strada
Pietriş din Zalău. Mirosul înţepător care se ridica
din apropierea locuinţei bătrânei, dar şi faptul că
nu a mai fost văzută ieşind din casă de mai bine de
o săptămână, i-a pus pe gânduri pe vecinii femeii
care au anunţat Poliţia. La faţa locului s-au
deplasat poliţiştii şi pompierii militari care au
forţat uşa apartamentului în care locuia Dumitra
M. Înăuntru au găsit-o pe bătrâna decedată căzută
la pământ. Din primele cercetări, se pare că bătrâna
s-a stins din viaţă de mai bine de o săptămână,
până când vecinii au sesizat dispariţia acesteia.
Purtătorul de cuvânt al IPJ Sălaj, Nadia Şerban, a
declarat că în acest caz nu sunt suspiciuni în
privinţa morţii bătrânei, cadavrul fiind transportat
la Morga Spitalului Judeţean în vederea efectuării
necropsiei. Vecinii spun că femeia locuia singură şi
că obişnuia destul de des "să tragă la măsea".
 M. O.

