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Casa Corpului Didactic
are director cercetat penal

La temperaturi de vară,

Autorităţile sălăjene
se pregătesc pentru iarnă
La sediul Instituţiei Prefectului Judeţului Sălaj, a avut loc,
ieri, o şedinţă care a avut drept scop reactivarea şi
reactualizarea "Comandamentului judeţean de iarnă", al
cărui preşedinte este prefectul Vegh Alexandru, în
calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă.
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Angajaţii de la Pensii cer
salarii mari în faţa instanţei
După dascălii sălăjeni şi angajaţii din administraţia
municipală nemulţumiţi de reducerile salariale, alţi
sălăjeni din sistemul bugetar care vor cu orice preţ să îşi
câştige drepturile băneşti sunt salariaţii Casei Judeţene
de Pensii Sălaj.
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Sărbătoare la Inspectoratul
Şcolar şi zi liberă pentru elevi
Fostul director al APIA Sălaj, Alexandru Mureşan, trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de vot
multiplu, a fost numit în funcţia de director al Casei Corpului Didactic Sălaj printr-un ordin al ministrului
Educaţiei, Daniel Funeriu, postul ﬁind liber în urma pensionării directorului anterior, Maria Ţurcaş.
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Zilele Învăţământului Sălăjean au fost sărbătorite cu fast,
ieri, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, încadrând o serie
de manifestări festive: inaugurarea noii aripi a sediului
Inspectoratului, lansări de carte, precum şi Gala Olimpicilor
şi omagierea cadrelor care s-au pensionat anul trecut şcolar.
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Rabie în Stârci şi în fondul
de vânătoare Panic
Inspectorii Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Sălaj au instituit
carantina de gradul III în localitatea Stârci şi ţin sub
supraveghere fondul de vânătoare Panic, după ce în
aceste locaţii au fost depistate două focare de rabie,
provenind de la două vulpi.
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Daniela Coţa, viceprimar al
Zalăului:

"Anumiţi jucători au vrut să
plece după meciul cu Steaua"
Magazin Sălăjean vă oferă posibilitatea de a câştiga

Un porc dolofan
În perioada 8 noiembrie - 21 decembrie vor apărea taloanele de concurs.
Aceste taloane vor ﬁ decupate, completate citeţ, apoi trimise sau depuse (minim
două taloane) la sediul redacţiei “Magazin Sălăjean”, str. N. Titulescu nr. 1.
Data limită de primire a taloanelor: luni, 21 decembrie 2010.
Tragerea la sorţi a câştigătorilor tombolei “Porcul Gică de Crăciun”
va avea loc în data de 22 decembrie 2010.

• Tombolă •

Porcul Gică de Crăciun

Nume................................................. Prenume .....................................................
Adresa..........................................................................................................................
............................................................................... Telefon.......................................

Viceprimarul municipiului Zalău, Daniela Coţa, a
organizat ieri o conferinţă de presă la sediul Primăriei,
pentru a-şi exprima punctul de vedere despre
problemele apărute în ultimele zile la Clubul Sportiv
Remat Zalău. Aceasta a dezvăluit că după meciul cu
Steaua Bucureşti, anumiţi jucători au vrut să părăsească
echipa, ﬁind deranjaţi de lipsa unor condiţii elementare
la antrenamente.
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Mibrãria
hrana sufletului

ARCA

P-ţa Unirii
(în spatele
Prefecturii)

