Europarlamentarul Daniel Buda:
“Fermierii sunt în pericol!”

Europarlamentarul sălăjean Daniel Buda a atras atenţia,
zilele trecute, asupra unui potenţial pericol ce planează asupra
fermierilor mici și mĳlocii, respectiv a crescătorilor de vite,
printr-un proiect de ordin de ministru în care este prevăzută
eliminarea plafonului maximal de plată a subvenţiilor de tip
sprĳin cuplat.
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Pentru monitorizarea soiurilor gustoase,

Cifra Zilei:

Merii din Sălaj marcați cu cipuri

16

ani de la apariția
primului număr
al revistei Caiete Silvane
Covid-19 în Sălaj:
15 cazuri noi în ultimele
24 de ore
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Șimleu Silvaniei: tânără umilită
și lovită pe stradă
O adolescentă din Şimleu Silvaniei a fost umilită și
lovită, zilele trecute, pe o stradă din Șimleu Silvaniei,
imaginile ﬁind ﬁlmate de un adolescent și postate pe
Facebook. Incidentul a avut loc în 15 februarie. În
imaginile postate se poate observa cum fata este obligată
să îngenuncheze în faţa agresoarei. În acest timp, femeia
o loveşte cu palma peste faţă, iar persoana care ﬁlmează
spune „Ce picioare i-aş da în cap!”. După ce i-a dat
câteva palme, agresoarea a lăsat-o în pace pe fată și s-a
îndreptat către alta, căreia i-a aplicat același „tratament”.
La ﬁnalul ﬁlmării, agresoarea începe să o bruscheze din
nou pe prima fată. După ce imaginile au fost postate pe
Facebook, poliţiști s-au sesizat din oﬁciu. Aceștia au
transmis că nimeni nu a depus plângere până în
prezent. „Ca urmare a imaginilor apărute în spaţiul
public, poliţiștii din Șimleu Silvaniei s-au sesizat din
oﬁciu. Persoana bănuită de comiterea faptei a fost

Omul de afaceri Paul Hodiş
a cumpărat aproape
jumătate din “Armax Gaz”
Mediaş
PAGINA 3

Percheziții în Crișeni în
urma unui furt cu
prejudiciu însemnat
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Curs valutar (BNR):
identiﬁcată. În cauză, poliţiștii au întocmit dosar penal
pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe și
continuă cercetările pentru administrarea și probarea
întregii activităţi infracţionale”, au transmis
reprezentanţii IPJ Sălaj.
 F. N.
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