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Sălajul, împânzit
de “turnători”
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Şcoli cu probleme în Sălaj
Inspectorii din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Sălaj
au dispus suspendarea temporară a activităţii în două
unităţi de învăţământ din mediul rural, precum şi
retragerea autorizaţiei de funcţionare în cazul unei
unităţi de învăţământ din mediul urban, din cauza
neîndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege.
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Senatorul Gheorghe Pop
“se ia la trântă” cu sistemul
bancar
Băncile au început războiul cu datornicii. Ajunşi în
imposibilitatea de a-şi plăti ratele, tot mai mulţi sălăjeni riscă
să-şi piardă locuinţele. Un număr de 46 de sălăjeni au fost
executaţi silit în primul trimestru al anului 2010 şi se
preconizează o creştere exponenţială, din cauza situaţiei
în care ne aﬂăm în acest moment.
pagina 2

Anul 2009 a fost unul proliﬁc pentru
Consiliul Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii (CNSAS).
Consiliul a iniţiat 563 de litigii pentru
constatarea calităţii de ofiţer sau
colaborator al Securităţii, aproape
dublu faţă de 2008, când au fost
iniţiate 292 de litigii. Potrivit biroului
de presă al CNSAS, până în prezent au
fost soluţionate, prin sentinţă
judecătorească, 311 litigii, 16 prin
decizii irevocabile. Consiliul a avut

câştig de cauză în 263 de procese.
Tot în raport se menţionează că
CNSAS a acordat prioritate veriﬁcărilor
din oﬁciu, în special candidaţilor la
alegerile generale şi la alegerile europarlamentare din 2008, numărul celor
veriﬁcaţi din oﬁciu a crescut în 2009 cu
47,58 la sută - de la 5.132 de persoane
veriﬁcate în 2008 la 7.574 de persoane
veriﬁcate în 2009.
În ﬁne, Colegiul a cerut probarea în
instanţă a calităţii de colaborator al

Securităţii pentru mai multe persoane
din administraţia locală sălăjeană,
printre care cei mai mulţi sunt membri
de consilii locale sau Consiliu Judeţean.
Printre aceştia se numără: Iulia Puie membru în Consiliul Local Zalău,
Alexandru Şerban - membru în
Consiliul Judeţean Sălaj, Balint Geza membru în Consiliul Judeţean Sălaj şi
Grigore Griguţă - membru în Consiliul
Local Ileanda.
 Olivian VĂDAN

În perioada 25 iunie - 15 septembrie,
votează săptămânal ﬁlmul preferat
pe www.magazinsalajean.ro
şi poţi câştiga:

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!

Bugetarii sălăjeni ies în
stradă

Sindicaliştii din Sănătatea
sălăjeană - la miting la
Bucureşti

Partener media:
Magazin Sălăjean

Citeşte astăzi ştirile de
mâine!

Instituţia de credit sancţionată în urmă cu numai o lună
de către inspectorii Comisariatului Judeţean pentru
Protecţia Consumatorului (CJPC) Sălaj cu 20.000 de lei
pentru că a perceput clienţilor săi un comision de risc
declarat ilegal prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 50/2010 s-a
ales, zilele trecute, cu alte două amenzi usturătoare.
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Funcţionarii publici se pregătesc de proteste. Nu toţi,
însă. În timp ce unii sunt decişi să meargă până în
pânzele albe, ameninţând cu declanşarea grevei
generale, alţii aşteaptă indicaţii de la centru ori se
codesc. Încă o dovadă că mişcarea sindicală din
România nu mai are vigoarea de altădată.
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• 1 sistem Home Cinema
• 1 Blu Ray Player
• 1 Dvd Player
• 5 abonamente trimestriale la Cinema "SILVANIA"
Sponsor:
Magazinele Conti

Amendă de 1 miliard de lei
(vechi) pentru o bancă din
Zalău
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Magazin
Sălăjean
te premiază!

Câştigătorii tombolei organizate cu prilejul
începerii noului an şcolar sunt:

• Rus Maria Daniela, Zalău , str. Dumbrava
nr. 14, Bl. P12, ap. 23 - un ghiozdan
• Elena Opriş, Bocşa nr. 14 - o mapă
• Pop Vasile, Zalău, str. T. Moldoveanu nr.
14, Bl. S29, ap. 7 - un penar

