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Cum îşi apără Emil Boc fotoliul de premier?

Infuzie de bani în colegiile
pedelisto-udemeriste

Din ciclul "bani aruncaţi pe
fereastră",

Peste 11.000 de doze
de vaccin anti-AH1N1
vor fi incinerate
Aﬂate încă în stocul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP)
Sălaj, dar şi la cabinetele medicilor de familie, peste
11.000 de doze de vaccin (valoarea lor ﬁind estimată la circa
16.700 de euro) împotriva mult-temutei şi, totodată,
controversatei gripe cu virus AH1N1 - "porcină"”, urmează
să ﬁe distruse în perioada imediat următoare.
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Patru posturi de la
Spitalul Judeţean –
rămase fără candidaţi
Ministrul Sănătăţii, Cseke Aila a veriﬁcat stadiul la care
s-a ajuns cu pregătirea concursului de rezidenţiat de
anul acesta, ce va avea loc în data de 21 noiembrie,
conform metodologiei cunoscute. Cu toate că printre
unităţile care au scos posturi la concurs se numără şi
Spitalul Judeţean Zalău, nici măcar un candidat nu s-a
arătat până acum interesat de perspectiva de a munci în
municipiul sălăjean.
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Viceprimarul Zalăului, Sojka
Attila, la „Rotisorul politic”:

www.magazinsalajean.ro

35 de unităţi de învăţământ din 26 de unităţi administrativ-teritoriale sălăjene au primit din partea Guvernului, în
şedinţa de săptămâna trecută, fonduri în valoare totală de 1,66 milioane de lei. Aproape jumătate din sumă, respectiv
750.000 de lei, va ajunge, în săptămâna depunerii moţiunii de cenzură, în localităţile conduse de primari PDL, în
timp ce o treime din total (520.000 de lei) va fi virată celor cu aleşi din partea UDMR. Mărunţişul a revenit primăriilor
liberale şi social-democrate (câte 10 procente din sumă), în timp ce la singura primărie PIN din judeţ vor fi transferaţi
trei la sută din fondul aferent Sălajului.
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Accesează
ediţia on-line
a cotidianului
nostru

Reprezentanţii municipalităţii şi cei ai companiei RFV
Distriterm au semnat, ieri, contractul de delegare, pe o
perioadă de 49 de ani, a gestiunii serviciului public de
alimentare cu energie termică, respectiv activităţile de
transport, distribuţie şi furnizare din municipiul Zalău.
Operatorul s-a angajat să realizeze investiţii în valoare
de 15 milioane de euro, în vederea reabilitării sistemului
de termoficare al Zalăului, o treime din sumă urmând
să fie cheltuită în această direcţie în 2011.
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Site-ul cu ştiri
în timp real,
alături de
informaţiile
din ediţia
tipărită.

Nu citi mâine
ce poţi citi
azi!

hrana sufletului
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RFV Distriterm
va încălzi Zalăul în
următorii 49 de ani

Citeşte
astăzi ştirile
de mâine!

Mibrãria

„Când poţi să privatizezi
servicii, lucrurile merg
mai bine”

ARCA

P-ţa Unirii
(în spatele
Prefecturii)

Sălajul are din nou
Direcţie pentru Sport
şi Tineret
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