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Şoc în delegaţia israeliană aşteptată la Şimleu:

Primarul a făcut
atac de cord

Salariaţii din administraţii
se pregătesc de proteste
Angajaţii din administraţiile locale şi judeţene se pregătesc
din nou de proteste. Zilele acestea, Federaţia Naţională
a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) a declanşat
conﬂictul de muncă, trimiţând Guvernului o notiﬁcare
privind revendicările angajaţilor.
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Sute de sălăjeni au renunţat
să-şi plătească contribuţia
la pensii
Din acest an, persoanele fără serviciu, care au încheiat un
contract cu Casa Judeţeană de Pensii Sălaj, trebuie să
plătească o sumă minimă de 4,4 ori mai mare decât până
acum. De la începutul anului, deja 200 de sălăjeni, fără
venituri, au decis să renunţe să plătească această contribuţie.
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Scandal pentru Primăria
Almaşu
Laurenţiu Bălan, candidatul PSD la alegerile din 13
februarie 2011, pentru fotoliul de primar al comunei
Almaşu, a demisionat din funcţia de secretar al
administraţiei locale şi este convins că dreptatea va ﬁ de
partea lui, chiar dacă legea spune că demisia are efect
juridic abia după 30 de zile de la depunerea ei.
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O schimbare de ultimă oră a survenit în delegaţia din Israel ajunsă în aceste zile la Şimleu Silvaniei pentru a marca
aici, împreună cu autorităţile locale şi judeţene, Ziua Internaţională a Holocaustului. Dat ﬁind că primarul oraşului
israelian Petach-Tikva, Itzhak Ohayan a suferit un atac de cord, el a fost înlocuit în cadrul delegaţiei de preşedintele
Consiliului Local din Petach-Tikva, senior membru Shalom Kotler.
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Directorul general al CJAS
Sălaj, Claudiu Cristian Bîrsan,
la „Rotisorul politic”:

„Trebuie redimensionat
sistemul spitalelor din Sălaj”
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Citeşte astăzi ştirile de mâine!
Site actualizat la ora 0.00!

Tot mai mulţi sălăjeni –
victime ale traficului de
persoane

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!

Mibrãria
hrana
sufletului

ARCA

P-ţa Unirii
(în spatele
Prefecturii)

Centrul Regional Împotriva Traﬁcului de Persoane ClujNapoca a identiﬁcat, anul trecut, 45 de sălăjeni care au ajuns
victime ale traﬁcului de persoane, lor alăturându-li-se alte
57 de persoane din judeţul Cluj, 48 - din judeţul BistriţaNăsăud şi 30 – din Maramureş.
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