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Podul discordiei la Bălan

O situaţie tensionată a apărut în comuna Bălan, între
primarul Isaia Maghiar şi mai multe familii din satul
Chechiş, după ce un pod din localitate, peste Valea
Almaşului, a fost grav afectat de o vitură, în luna iunie.
În timp ce localnicii susţin că au rămas izolaţi de restul
satului, spre gospodăriile lor nemaiputându-se ajunge cu
maşina şi acuză edilii de indolenţă, primarul susţine că
au fost demarate deja lucrări de refacere a podului şi cere
doar puţintică răbdare.
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Licenţă la pătrat
"à la Spiru Haret"
Din cei 20 de poliţişti comunitari ce trebuiau puşi pe liber ca urmare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului 63/2010, menită să restructureze administraţia publică locală, 19 şi-au găsit deja un loc de muncă.
Surpriză: inspectori la Primăria Municipală Zalău.
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AJOFM Sălaj,
cu un om în minus
Un singur salariat al
Agenţiei Judeţene pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
(AJOFM) Sălaj va rămâne
pe drumuri, în urma
procesului de reorganizare
a activităţii din instituţiile
publice, ce vizează
reducerea cheltuielilor.
După cum ne-a declarat
Romeo Sârca, directorul
instituţiei, din cele 41 de
posturi existente în acest
moment trebuie să rămână
doar 38. "Cum din cele 41
de posturi sunt ocupate
numai 39, înseamnă că
vom ﬁ nevoiţi să renunţăm
la un om", a spus oﬁcialul,
adăugând că, în cursul zilei
de astăzi, Comisia Paritară
se va întruni pentru a

Mibrãria
hrana sufletului
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stabili compartimentul din
care se va face
disponibilizarea, precum şi
modul de selecţie al
angajatului vizat, astfel
încât să ﬁe respectate
prevederile legale. "Mă
bucur că în stabilirea noii
organigrame s-a ţinut cont
de numărul mic de salariaţi
din Agenţie. Suntem a
patra agenţie de la coadă
din punctul de vedere al
numărului de posturi şi al
numărul ridicat al
şomerilor, astfel că nu s-au
făcut reduceri
semniﬁcative. Speram,
totuşi, să ﬁm ocoliţi de
disponibilizări", a
menţionat Sârca.
 A.V.

ARCA

După ce i-a bulversat pe studenţi că ﬁlialele în care învaţă
vor ﬁ desﬁinţate ori că facultăţile la care sunt înscrişi nu
sunt acreditate, Universtitatea "Spiru Haret" iese din nou
din tipare. Mare parte a absolvenţilor acestei controversate
universităţi vor trebui să mai dea încă o dată licenţa.
Printre "fericiţii" care vor trebui să treacă din nou prin
emoţiile examenului de diplomă se numără absolvenţii
2008 şi 2009, care au terminat forme de învăţământ
considerate neautorizate de către Ministerul Educaţiei.

Sensul giratoriu de la Scala,
pericol pentru pietoni
Deşi sensul giratoriu provizoriu din zona blocului Scala
le-a făcut viaţa uşoară şoferilor, nu acelaşi lucru se poate
spune şi despre pietoni, care sunt obligaţi ﬁe să se
întoarcă din drum să treacă strada pe la trecerea
semaforizată din faţa Casieriei Electrica, ﬁe să traverseze
pe interzis. Iar cei în măsură să rezolve această problemă
au în plan înﬁinţarea unei treceri pietonale, cel mai
devreme în a doua jumătate a lunii septembrie.
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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

P-ţa Unirii
(în spatele
Prefecturii)

Partener media:
Magazin Sălăjean

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

Tinerii sălăjeni înlocuiesc
carnetul de note cu cel de
şomaj
Din băncile şcolii şi ale facultăţilor, intră direct în şomaj.
Criza economică, dublată de lipsa locurilor de muncă şi,
de multe ori, chiar de comoditatea tinerilor, generează
un nou val de şomeri în rândul absolvenţilor de licee şi
universităţi. În sprĳinul lor "sare" statul, care le asigură
un ajutor de şomaj de 255 de lei, recent diminuat cu 15
procente.
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