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În Sălaj, trei furturi
la 24 de ore
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Liberalii câştigă primul tur
al alegerilor de la Almaşu
Potrivit Instituţiei Prefectului Judeţului Sălaj, numărul
voturilor valabil exprimate obţinute de ﬁecare candidat
pentru funcţia de primar a fost: Dănuţ Emil Ţuruca
(PNL) - 497, Mate Istvan Gal (UDMR) - 490, Alexandru
Ovidiu Ghila (PDL) - 413.
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Consiliul Judeţean a finalizat
raportul de activitate pe 2010
Preşedintele Consiliului Judeţean, Tiberiu Marc, şi-a
prezentat ieri, în cadrul şedinţei aleşilor judeţeni,
raportul cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor
proprii şi a hotărârilor CJ în anul 2010.
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În funcţie de conjunctura politică,

UDMR Sălaj îşi face
propriul "joc"
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Ţurţurii de gheaţă, în
responsabilitatea locatarilor
Tot mai multe persoane îşi riscă liberatea în scopul obţinerii unor profituri uşoare şi rapide, iar motivele diferă
de la caz la caz: fie pentru că nu vor să muncească cinstit pe bani mai puţini, fie împinşi de la spate de foame. Mai
precis, unii fură ca să scape de sărăcie, iar alţii ca să-i supravieţuiască. Acest fenomen se regăseşte şi la nivelul
judeţului Sălaj, unde s-au înregistrat, anul acesta, în medie, zilnic, trei furturi.
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Spectacol folcloric la Zalău
Zălăuanii sunt invitaţi astăzi, 1 martie, începând cu
ora 18, la spectacolul muzical-coregraﬁc, „Dor de
Primăvară” care va avea loc la Casa de Cultură a
Sindicatelor din municipiu. Vor evolua în faţa publicului
Ansamblul Artistic Porolissum şi Ansamblul Folcloric
Columna, soliştii vocali: Ileana Domuţa Mastan, Vasile
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Ce n-a văzut Zalăul!

Coca, Aurora Moga Popovici, Rodica Pop Seling, Paul
Morar, Ioana Lazăr, Teofana Alexandra Iacob şi Vicenţiu
Pop, coregraﬁa spectacolului ﬁind asigurată de Gabriela
şi Marin Hossu. Scenograﬁa şi prezentarea spectacolului
vor ﬁ realizate de Ioan Pintea, în timp ce dirĳor va ﬁ
Grigore Grigoruţ.
Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului
Zalău şi Casa Municipală de Cultură, iar intrarea este
liberă.
 M.M.

5 Martie - show striptease masculin

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.......................................

Pentru rezervări: 0754 018825; 0754 018826

