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Ambasadorul Israelului
vine la Şimleu
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Circulaţie oprită
pe strada Unirii

De ieri, circulaţia autovehiculelor a fost deviată de pe
strada Unirii pe noul tronson realizat peste Valea
Zalăului prin fosta Piaţă Agroalimentară (în prelungirea
str. Crângului). Autorităţile locale nu au oferit informaţii
referitoare la data redeschiderii circulaţiei din zonă
(din faţa hotelului Porolissum, pe lângă Casa Judeţeană
de Asigurări de Sănătate spre semaforul din centru), dar
au estimat că ar ﬁ vorba de câteva săptămâni.
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Microbuzele şcolare din
Sălaj, luate la puricat
Ambasadorul Israelului în România, Dan Ben-Eliezer, însoţit de o delegaţie de oameni de cultură şi de afaceri
din Israel se va afla la Şimleu Silvaniei, în 27 ianuarie, pentru a marca aici, împreună cu autorităţile locale şi
judeţene, Ziua Internaţională a Holocaustului. Evenimentul este organizat de Primăria Şimleu Silvaniei şi de
Muzeul Memorial al Holocaustului din România.
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Douăzeci de microbuze şcolare din cele 83 existente în
Sălaj vor ﬁ veriﬁcate, vineri, de inspectorii din cadrul
Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, aceştia urmând să
controleze legalitatea utilizării acestor maşini de către
primării şi unităţile şcolare în administrarea cărora se aﬂă.
Cei prinşi cu musca pe căciulă vor ﬁ traşi la răspundere.
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Proprietarii laboratoarelor de
droguri – trimişi în judecată
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Cazul laboratoarelor de droguri din Chendremal şi din
judeţul Cluj, deţinute de doi sălăjeni, mamă şi ﬁu, a ajuns
în mâinile instanţei. Procurorii clujeni i-au trimis în
judecată pe cei doi, dar şi pe alte patru persoane care ar
ﬁ făcut parte din reţeua care producea şi vindea drogurile
în mai multe judeţe, cazul urmând să ﬁe judecat de
Tribunalul Cluj.
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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!

De un an, guvernanţii fac
urechea şută la necazurile
sătenilor din Recea
De peste zece ani, sătenii de la Recea, comuna Vîrşolţ,
majoritatea vârstnici, dorm cu frica-n sân pentru că
oricând pot rămâne fără case, din cauza alunecărilor
de teren. Zilele acestea, pământul a luat-o din nou la
vale, punând în mare pericol locuinţele a mai mult de
20 de familii.
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Nu se mai organizează
Gala de K1 de la Zalău
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