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Percheziții la dealerii
de droguri din Sălaj

Cifra Zilei:

12

consilieri municipali au aprobat, fără
să consulte cetățenii, amplasarea unei
statui a domnitorului
sMihai Viteazul, în Zalău
S-a votat:

Zalăul va avea o statuie
ecvestră a domnitorului
Mihai Viteazul

facebook.com/MagazinSalajean
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Atenție la măsurile speciale
de carantină din Zalău,
Jibou și Cehu!
În data de 19 noiembrie 2020, poliţiştii Serviciului de
Combatere a Criminalităţii Organizate Sălaj şi ai
Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate ClujNapoca, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Sălaj,
au efectuat cinci percheziţii domiciliare, în judeţele Sălaj
şi Satu Mare, la persoane bănuite că ar ﬁ procurat,
deţinut și comercializat substanţe cu efect psihoactiv. În
urma acestor activităţi, au fost găsite și ridicate un
grinder, opt telefoane mobile, 5.815 lei, 10 grame de
substanţă vegetală, 158 de plicuri cu substanţe
susceptibile a avea efect psihoactiv (etnobotanice), 63 de
plicuri care prezentau urme cu astfel de substanţe,
precum şi alte bunuri.
Pe parcursul cercetărilor, au fost audiate 34 de
persoane. În baza probatoriului administrat, procurorul

de caz a dispus măsura reţinerii faţă de două tinere, de
19 și 29 de ani şi faţă de doi bărbaţi, de 30 și 46 de ani, toţi
din judeţul Satu Mare, sub aspectul comiterii
infracţiunii de efectuare, fără drept, de operaţiuni cu
substanţe susceptibile a produce efecte psihoactive. Cei
în cauză vor ﬁ prezentaţi, astăzi, Tribunalului Sălaj, cu
propunere de arestare preventivă. Acţiunea a beneﬁciat
de sprĳinul poliţiștilor de frontieră din cadrul
Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Satu Mare.
La activităţi au participat și jandarmi de la inspectoratele
de jandarmi judeţene Sălaj, Satu Mare și din cadrul
Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca.
Cercetările continuă pentru documentarea şi
probarea întregii activităţi infracţionale.
 M. S.
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În weekend,

Peste 200 de cazuri noi de
Covid-19 și șapte decese
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Curs valutar (BNR):
EUR 4.8730;
USD 4.1103;
100 HUF 1.3562;

GBP 5.4535;
CAD 3.1476;
XAU 246.6747;

