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Numărul infracţiunilor
comise de minori a explodat
în 2010
De la un an la altul, haosul care domneşte în toate
sistemele publice din România îşi pune tot mai mult
amprenta direct asupra populaţiei, cei mai afectaţi ﬁind
copiii. Fiind extrem de vulnerabili şi inﬂuenţabili, ajung
de multe ori să comită infracţiuni din cele mai grave.
Fenomenul este unul scăpat de sub control. În Sălaj,
cazurilor de infracţiuni comise de copii ce nu au împlinit
14 ani este, în 2010, cu 28 la sută mai mare faţă numărul
situaţiilor din anul anterior.
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Din primăvară,

Centrul de Cercetări Şimleu comasat cu Spitalul Orăşenesc
Administraţia locală din Şimleu Silvaniei a început
demersurile în vederea comasării Centrului de Cercetări
şi Asistenţă Medicală cu Spitalul Orăşenesc, astfel încât,
începând din primăvara acestui an, sub Măgură să existe
o singură unitate medicală. Motivul acestei decizii luate
de autorităţi ţine de imposibilitatea ﬁnanciară de a
susţine la un stadiu decent ambele spitale.
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Peste 60 de militari sălăjeni în rezervă şi retragere din cadrul Serviciului Român de Informaţii au câştigat în
instanţă procesul intentat Guvernului României pentru păstrarea pensiilor. În schimb, modificările aduse de
guvernanţi le-au adus celor aproape o mie de astfel de cadre din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi
Ministerului Administraţiei şi Internelor pensii reduse în ianuarie cu până la 60 la sută.
pagina 3

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!

“Hai să dăm mână
cu mână”
Zălăuanii sunt
invitaţi să participe,
luni, la manifestările
organizate de Instituţia
Prefectului Judeţului
Sălaj cu prilejul
sărbătoririi a 152 de ani
de la Ziua Unirii
Principatelor Române
din timpul domniei lui
Alexandru Ioan Cuza.
Programul zilei de 24
ianuarie începe cu un
spectacol festiv
organizat la Casa de
Cultură a Sindicatelor
Zalău, începând cu ora

Mibrãria
hrana sufletului

17. La finele
spectacolului, fanfara
"Promenada" din cadrul
Primăriei Municipiului
Zalău va susţine un
concert în faţa Palatului
Administrativ, iar la ora
18.30, cetăţenii sunt
aşteptaţi să dea mână cu
mână la Hora Unirii.
Activităţile ocazionate
zilei de 24 ianuarie se
încheie cu retragerea cu
torţe a militarilor pe
bulevardul Mihai
Viteazul.
 M. O.

ARCA

P-ţa Unirii
(în spatele
Prefecturii)

Deputatul Lucian Bode,
preşedintele PD-L Sălaj,
la „Rotisorul politic”:

„2011 este un an optimist”
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Restanţele la facturile de apă
îneacă sălăjenii

Datoriile cumulate de sălăjeni, la ﬁnele lui 2010, pentru
facturile de apă şi canalizare se ridică la 3,476 milioane de lei,
cu 10 la sută mai mult faţă de sumele înregistrate la sfârşitul
lui 2009. Din rândul abonaţilor casnici, cel mai mult au de
plătit trei familii din Zalău, ﬁecare peste 4000 de lei.
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Focar de hepatită A
în Şimleu Silvaniei
Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Sălaj au
depistat un focar de hepatită A în Şimleu Silvaniei, până
în prezent ﬁind conﬁrmate 22 de îmbolnăviri.
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