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Oﬁcial!

Groapa de gunoi de la
Şimleu nu este poluată

PDL şi UDMR vor primari
aleşi din primul tur
61 de deputaţi şi senatori, majoritatea PDL şi PSD, au depus
la ﬁnalul anului trecut un pachet de proiecte de legi, printre
care se numără şi cel prin care se propune ca primarii să
ﬁe aleşi într-un singur tur de scrutin, ﬁind declarat
câştigător candidatul care a întrunit cel mai mare număr
de voturi.
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S-a aprobat bugetul
Consiliului Judeţean Sălaj
Consilierii judeţeni, întruniţi ieri, în şedinţă ordinară, au
aprobat bugetul propriu al judeţului şi al instituţiilor şi
serviciilor publice subordonate Consiliului Judeţean Sălaj
pe anul 2011. Pentru acest an, bugetul propriu al judeţului
a fost stabilit la suma de 255, 005 milioane de lei.
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Concedieri la Cuprom
în februarie
Doisprezece din cei 80 de angajaţi ai SC Cuprom SA –
ﬁliala Zalău vor ﬁ disponibilizaţi, începând cu data de
14 februarie, în urma unei decizii luate de BDO Business
Restructuring SPRL, administratorul judiciar al Cuprom,
compania ﬁind în procedură de insolvenţă din
decembrie 2008.
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Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Timişoara, unde au fost trimise spre analiză probe
de sol de la groapa de gunoi a oraşului, după ce au existat sesizări că în zonă ar exista o posibilă poluare, a
comunicat că deşeurile din sol sunt nepericuloase şi nereactive, putând fi folosite pentru taluzarea deponiei.
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Zălăuancă, cercetată de poliţiştii italieni
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O tânără din Zalău este cercetată
de poliţiştii italieni pentru săvârşirea
infracţiunilor de lipsire de libertate,
tâlhărie şi vătămare corporală. În 18
ianuarie 2011, poliţiştii
compartimentului Urmăriţi, din
cadrul Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Sălaj, au primit o
semnalare de la Biroul Sirene,
privind articolul 95 din Convenţia
de Aplicare a Acordului Schengen,

referitor la emiterea unui mandat
european de arestare de către
autorităţile italiene, pe numele
femeii, în vârstă de 28 de ani.
Potrivit informaţiilor furnizate de
Maria Cristea, purtătorul de cuvânt
al Poliţiei Sălaj, aceasta a fost găsită
la domiciliu, iar în data de 19
ianuarie a fost dusă la sediul IPJ
Sălaj şi prezentată la Parchetul de pe
lângă Curtea de Apel Cluj, care a
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emis ordonanţă de reţinere pentru
24 ore, iar Curtea de Apel Cluj a
emis mandat de arestare. Tânăra se
aﬂă în prezent în Centrul de
Reţinere şi Arestare Preventivă
Sălaj, urmând a ﬁ efectuate
procedurile speciﬁce extrădării,
conform Legii 302/2004, privind
cooperarea judiciară internaţională
în materie penală.
 A.M.

Consiliul Judeţean
a alocat 1 milion de lei
pentru Spitalul din Zalău
Aleşii judeţeni au aprobat ieri, în cadrul şedinţei
Consiliului Judeţean Sălaj, proiectul de hotărâre privind
aprobarea numărului de posturi pe categorii de personal
pentru Spitalul Judeţean din Zalău.
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S-a constituit Consiliul
local al comunei Surduc
Prefectul judeţului Sălaj, Vegh Alexandru, a participat
ieri la şedinţa de constituire a Consiliului local al
comunei Surduc.
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