Obţinerea unei locuinţe ANL reprezintă, ţinând cont
de totalitatea operaţiunilor, criteriilor și actelor ce
trebuie îndeplinite și depuse, o adevărată corvoadă
petru tinerii care visează la un apartament într-unul
din blocurile ANL. Mulţi dintre cei care depun dosarele
fie nu se încadrează în criteriile impuse de lege, fie nu
mai prind un loc, fiind nevoiţi să reia întregul parcurs
stufos al procedurii în anul următor.
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Mulți veniți, puțini “serviți”:

Liderul presei sălăjene

Munți de acte și criterii cu nemiluita
pentru o locuință ANL în Zalău
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Arestări într-o cauză
de trafic de droguri de
mare risc, în Sălaj
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Cifra Zilei:

200
de sălăjeni au participat
la concursul de angajare în
IPJ Sălaj

Covid-19 în Sălaj:

Un deces și peste 100 de
cazuri noi la acest final de
săptămână
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24 Ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române la Zalău
Cu ocazia împlinirii a 162 de ani de la Unirea
Principatelor Române sub domnia lui Alexandru
Ioan Cuza, Instituţia Prefectului Sălaj a organizat
duminică, 24 ianuarie, o serie de manifestări.
Acestea au avut loc la bustul lui Simion
Bărnuţiu, aﬂat în vecinătatea Centrului de
Cultură și Artă al Judeţului Sălaj. Astfel,
reprezentanţii
Parlamentului
României,
Guvernului, Primăriei municipiului Zalău și
Consiliului Judeţean Sălaj au depus coroane la
bustul marelui cărturar sălăjean. Ceremonia a
avut loc într-un format restrâns dată ﬁind
situaţia actuală cauzată de pandemie.
”Astăzi, 24 ianuarie, „hai să dăm mână cu
mână” toată suﬂarea românească, chiar dacă o facem
doar cu gândul. Indiferent în ce colţ al ţării ne aﬂăm sau
unde departe în lume vom ﬁ plecaţi, să nu uităm
niciodată că toţi „suntem de-o mamă”. La mulţi ani,

Consilierii zălăuani votează
trecerea în proprietatea
statului a terenului pentru
Tunelul Meseș
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Se reduce numărul elevilor
din clasele de liceu
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„Meritul Academic“ pentru
Institutul Cultural Român
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Curs valutar (BNR):
România! 162 de ani de la Unirea Principatelor Române!
Glorie eternă făuritorilor Unirii!”, este mesajul transmis
de Ministerul Afacerilor Interne.
 A. T.
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