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Legea pensiilor
a fost adoptată
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Finanţele sălăjene
intră în grevă
Sindicaliştii din Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj
se pregătesc de grevă generală pe termen nelimitat, se arată
într-un comunicat de presă remis redacţiei. Data declanşării
protestului va ﬁ stabilită de către Consiliul Unional al
Alianţei Sed Lex, la care ﬁnanţiştii sălăjeni sunt aﬁliaţi,
"după ce ﬁecare organizaţie sindicală va obţine semnăturile
membrilor de sindicat".
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Sălăjenii cu credite mai
au două zile pentru a
semna noile contracte
cu banca

Proiectul legii pensiilor a fost adoptat, miercuri, de Camera Deputaţilor, cu 170 voturi "pentru", două "împotrivă" şi
trei abţineri, în absenţa reperezentanţilor PSD şi PNL, după o dezbatere maraton în care parlamentarii care susţin Guvernul
au reuşit să îşi impună amendamentele dorite. Dezbaterile în plenul Camerei au durat circa 10 ore, timp în care deputaţii
au luat şi două pauze de consultări. Discuţiile asupra legii au fost marcate de controverse între reprezentanţii puterii şi
cei ai opoziţiei, un moment semniﬁcativ ﬁind cel în care deputaţii s-au pronunţat asupra vârstei standard de pensionare.
pagina 2

Ortodocşii şi greco-catolicii,
totuşi, se pot înţelege
Mulţi dintre cei care au participat la ceremoniile de comemorare
a martirilor de la Ip, din 14 septembrie, s-au întrebat cum de
s-au putut înţelege ortodocşii şi greco-catolicii (având în vedere
ce s-a întâmplat în anii trecuţi). Evident, există o explicaţie. E
vorba despre o „minută cu privire la desfăşurarea
Ceremonialului de Comemorare a Eroilor de la Ip, judeţul Sălaj
din data de 14 septembrie”, încheiată în 9 septembrie 2010 între
Protoieria Ortodoxă Şimleu Silvaniei, reprezentată prin Pr.
Vasile Boşca, în calitate de Protoiereu Ortodox şi Protopopiatul
Greco-Catolic Şimleu Silvaniei, reprezentat prin Pr. Nicolae
Bodea, în calitate de Protopop Greco-Catolic.
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Citeşte astăzi ştirile
de mâine!
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!

ARCA

Mibrãria

hrana sufletului

P-ţa Unirii (în spatele Prefecturii)

Miile de sălăjeni care s-au împrumutat la bănci mai au la
dispoziţie doar câteva zile pentru a solicita instituţiilor
de credit actele adiţionale la contractele semnate
anterior. Marţi, 21 septembrie, expiră termenul de 90 de
zile pe care l-au avut la dispoziţie băncile, instituţiile
ﬁnanciare nebancare (IFN) şi ﬁrmele de leasing pentru a
modiﬁca cele 7,7 milioane de contracte existente la nivel
naţional, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 50/2010.
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Sălajul are sistem de
management integrat al
deşeurilor
În şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Sălaj de
miercuri, de la Grădina Botanică din Jibou, în
unanimitate, s-a votat proiectul de hotărâre privind
aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul
„Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul
Sălaj”. Prin acest vot, proiectul poate ﬁ înaintat spre
aprobare Comisiei Europene.
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De la 1 octombrie,

Sălăjenii vor scoate din
buzunar mai mulţi bani
pentru medicamente
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