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Zălăuanii se calcă în picioare
pentru ajutoarele la încălzire
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Investiţii din bani europeni,
vizitate de oficiali ai
Ministerului Dezvoltării

Reprezentanţi ai Autorităţii de Management a
Programului Operaţional Regional din cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Turismului şi ai Agenţiei de
Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADRNV) au vizitat, ieri,
două dintre investiţiile aﬂate în derulare în Zalău, cu
ﬁnanţare europeană nerambursabilă acordată prin
intermediul POR.
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În Sălaj vor fi finanţate şapte
microproiecte

www.magazinsalajean.ro

Criza ﬁnanciară i-a afectat puternic pe zălăuani, foarte mulţi dintre ei căutând să reducă din cheltuieli, îndeosebi cele cu
utilităţile la încălzire pe timpul iernii. Prin urmare, cu sutele se înghesuie zilnic la Direcţia de Asistenţă Socială şi
Comunitară din cadrul Primăriei Municipiului Zalău, pentru a depune cereri pentru ajutoarele la încălzire. În doar trei
zile de când se preiau dosare, la ghişeele instituţiei s-au prezentat, pentru completarea formularelor de subvenţii la
încălzire, aproximativ 350 de persoane din municipiu.
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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!

Mibrãria
hrana
sufletului

Biserica întinde o
mână persoanelor
dependente de
consumul de alcool
Centrul de Consiliere şi Informare "Sfântul
Nicolae" din Zalău, primul centru din judeţul
Sălaj dedicat persoanelor dependente de
consumul de alcool, a fost inaugurat ieri, de
conducerea Episcopiei Sălajului prin Asociaţia
Filantropia Porolissum, cu binecuvântarea şi în
prezenţa Preasﬁnţiei Sale, Dr. Petroniu Florea.

ARCA
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P-ţa Unirii
(în spatele
Prefecturii)

La sediul Instituţiei Prefectului Sălaj, a avut loc, ieri,
şedinţa Comitetului local de evaluare Sălaj, în urma
căreia au fost selectate şapte microproiecte ale unor
localităţi miniere din judeţ, în valoare totală de 678.724
de lei, ce vor fi finanţate în cadrul "Schema de granturi
mici", prin Agenţia Română pentru Dezvoltarea
Durabilă a Zonelor Industriale (ARDDZI).
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Sălajul a absorbit aproape
240 de milioane de euro
În doar două luni, numărul proiectelor cu contracte de
ﬁnanţare eligibile semnate a crescut de la 49, la 59, în timp
ce valoarea fondurilor ce vor intra în Sălaj a atins 238
milioane de euro, cu 43 milioane mai mult decât în luna
iulie a acestui an, potrivit reprezentanţilor Instituţiei
Prefectului judeţului Sălaj. Proiectelor amintite li se
adaugă alte 35, aﬂate în diferite stadii de evaluare, în
valoare totală de 140 milioane de euro.
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Rubinele confiscate la Zalău
valorează peste 2,2 milioane
de euro
Cele peste 6.400 de rubine conﬁscate de poliţişti, la începutul
lunii octombrie, de la un cetăţean italian şi de la o tânără din
Sălaj care încercau să le vândă în centrul Zalăului contra
sumei de 35.000 de euro valorează mult mai mult. Potrivit
rezultatului expertizei la care pietrele au fost supuse,
valoarea rubinelor se ridică la peste 2,2 milioane de euro.
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