Cseke Aila, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi
administraţiei, a semnat 50 de noi contracte de ﬁnanţare, în
valoare totală de 325.675.742 de lei, prin Programul
Operaţional Regional (2014-2020), coordonat de minister.
Dintre acestea, 12 proiecte au în vedere măsuri de regenerare
urbană şi de realizare sau modernizare a infrastructurii
educaţionale în mai multe localităţi.
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Vin banii pentru reabilitarea
Platoului de marmură din Zalău!

Liderul presei sălăjene
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“Ambulanța pentru Monumente” intervenție la biserica din lemn din Hida

Telefon/Fax: 0260 611364;
E-mail: redactie@magazinsalajean.ro

Cifra Zilei:

40,5
milioane de lei vin
de la Guvern
pentru modernizarea
centrului Zalăului

Covid-19 în Sălaj:

Trei decese și zeci de cazuri
noi în ultimele 24 de ore
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Spitalul Județean primește 7
milioane de lei de la Guvern
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"Mascații" au descins în Crișeni și Mirșid
Poliţiștii din cadrul Secţiei 1 Zalău şi cei din cadrul Biroului de
Investigaţii Criminale, împreună cu cei de la Acţiuni Speciale au
desfăşurat, ieri, o acţiune ce a avut ca scop identiﬁcarea
persoanelor bănuite de comitere unor fapte penele, precum şi
recuperarea prejudiciilor cauzate în faptele penale instrumentate.
Acţiunea s-a desfăşurat în comunele Crişeni şi Mirşid. Activităţile
de investigare, veriﬁcare şi cercetare au condus la identiﬁcarea a
12 persoane, cu vârste cuprinse între 19 şi 52 de ani, toate din
comunele menţionate. Majoritatea faptelor au fost comise în
perioada 2020 - 2021 şi au ca obiect infracţiuni de furt din locuinţe
sau anexe gospodăreşti. În urma activităţilor desfăşurate au fost
ridicate mai multe bunuri despre care există suspiciunea că ar
proveni din activitatea infracţională, valoarea acestora ﬁind de
4.000 de lei. De asemenea au fost soluţionate 17 dosare penale, 11
dintre acestea ﬁind cu persoane neidentiﬁcate.
 F. N.

Se dorește modernizarea
drumurilor din județ
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Bărbat din Șimleu,
dispărut de acasă
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Curs valutar (BNR):
EUR 4.8725;
GBP 5.6427;
USD 3.9845;
CAD 3.1929;
100 HUF 1.3531; XAU 229.6421;

