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Ghiurca ne asigură
că nu există corupţie în
rândul poliţiştilor sălăjeni

www.magazinsalajean.ro 12 pagini - 1,5 lei

Mii de elevi sălăjeni,
corigenţi şi cu note scăzute
la purtare
Aproximativ 3.000 de elevi din judeţul Sălaj au rămas
corigenţi în primul semestru al anului şcolar în curs. În plus,
peste 2.000 de elevi au fost sancţionaţi disciplinar,
majoritatea cu scăderea notelor la purtare din cauza
absenţelor nemotivate înregistrate pe parcursul semestrului.
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Vin bani pentru drumurile
naţionale
Timp de doi ani, peste 120 de kilometri de drumuri
naţionale din judeţ vor face obiectul unor ample lucrări
de reabilitare cu fonduri externe, alocate prin Ministerul
Transporturilor.
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Medicii dentişti sălăjeni
vor finanţare de la stat
Noua conducere a Colegiului Medicilor Dentişti (CMD)
Sălaj reclamă slaba ﬁnanţare din partea statului a
stomatologiei, în condiţiile în care, în lipsa cuprinderii
afecţiunilor buco-dentare în asigurările de sănătate, oamenii
evită să meargă la dentist din cauza costurilor ridicate.
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Ce n-a văzut Zalăul!

Preşedintele Traian Băsescu a “dat de pământ” cu Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI), declarând că ultimul
bilanţ a relevat că ministerul nu este la nivelul la care ar trebui să ﬁe şi că "oriunde pui degetul apar elemente de
corupţie". Declaraţiile au fost făcute pe fundalul cazurilor tot mai dese de infracţiuni multiple depistate în mai multe
puncte de frontieră din ţară. Totuşi, comandantul şef al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Sălaj a spus că în judeţul
nostru nu se pune problema corupţiei, ﬁind printre cele mai sigure judeţe din România.
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Magazin Sălăjean şi salonul ALLEN SPA

TE FAC FRUMOASĂ DE 8 MARTIE!
Decupează două taloane de concurs, depune-le în cutiile pentru anunţuri
Magazin Sălăjean amplasate la chioşcurile de ziare sau trimite-le prin poştă
la OP1 CP5 şi poţi câştiga:
Premiul I:
• un set complet de servicii constând în:
- tratament facial
- manichiură şi pedichiură Spa
- tuns şi coafat
Premiul II:
• o şedinţă de manichiură şi pedichiură Spa
Premiul III:
• tuns + coafat
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Data limită de primire a taloanelor - joi, 3 martie 2011. Tragerea la sorţi a câştigătorilor va avea loc în data de 7 martie 2011.
Nume........................................................... Prenume ......................................................................
Adresa................................................................................................................................................... Telefon.......................................

8 Martie - show striptease masculin

Pentru rezervări: 0754 018825; 0754 018826

