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Doi sălăjeni şi-au vândut
copilul cu 5.100 de euro

CAS Sălaj, paralizată
din cauza defectării unui
server

Activitatea Caselor Judeţene de Asigurări de Sănătate
(CJAS) din întreaga ţară a fost suspendată până luni,
măsura ﬁind dispusă, ieri, de preşedintele CNAS,
Lucian Duţă, pentru remedierea problemelor apărute la
sistemul SIUI. În Sălaj, suspendarea a privit strict
programul cu publicul, care nu s-a putut desfăşura
normal din cauza deﬁcienţelor informatice.
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Se întâmplă în România!
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Doi concubini de etnie romă din oraşul Jibou au fost arestaţi preventiv, marţi seara, pentru o perioadă de 29 de
zile, după ce procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
Timişoara i-au prins în flagrant în timp ce încasau, la o bancă din Jibou, ultima tranşă de bani pentru copilul
lor vândut unor francezi, contra sumei de 5.100 de euro. Cei doi sălăjeni sunt acuzaţi de trafic de minori, fals si
uz de fals şi riscă ani buni de închisoare.
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Citeşte astăzi ştirile de mâine!
Site actualizat la ora 0.00!
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!

La Dej,

Demolarea turnurilor
gigant de la Combinatul
de celuloză – un eşec
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Un sălăjean – acuzat că i-a
dat foc unui patron din Cluj
Curtea de Apel Cluj a respins propunerea de arestare
preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul
Sălaj în cazul sălăjeanului Teodor Tav, cercetat penal
pentru că i-ar fi dat foc unui patron din Cluj, în vârstă de
43 de ani, care îi datora o sumă de bani.
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Mibrãria
hrana sufletului

ARCA

P-ţa Unirii
(în spatele
Prefecturii)

Tronsonul II al "centurii"
Zalăului, scos la licitaţie
fără ştiinţa CNADNR
Dacă în urmă cu câteva zile făceam cunoscut faptul
potrivit căruia Compania Naţională de Autostrăzi şi
Drumuri Naţionale din România (CNADNR) a scos la
licitaţie, la ﬁnalul săptămânii trecute pe e-licitatie.ro,
contractele de construcţie a opt variante ocolitoare
pentru mai multe oraşe, printre care se numără şi
municipiul Zalău, iată că lucrurile nu stau întocmai.
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În Sălaj,

Jumătate din microbuzele
şcolare circulă ilegal
Comoditate şi inconştienţă sunt cele două ingrediente care
caracterizează o situaţie ceţoasă, ce priveşte direct sute de
copii din Sălaj. Este vorba de 28 de microbuze şcolare care
circulă pe drumurile publice zilnic, transportând copii, dar
care nu au licenţă de transport persoane. Pentru aceste
maşini, nici primarii şi nici directorii şcolilor nu s-au
sinchisit să obţină actele necesare.
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Tot mai mulţi medici şi
asistenţi sălăjeni ţintesc
angajarea în străinătate
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