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Dezastru la Sărmăşag!

Alunecările de teren
pun în pericol viaţa a
peste 160 de familii

Debranşări "la greu" în Zalău
170 de apartamente din Zalău au rămas, de ieri, fără apă.
Reprezentanţii Sucursalei Sălaj a Companiei de Apă
Someş Cluj au sistat furnizarea apei potabile în 11 scări
de bloc din cartierul Dumbrava Nord.
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Bugetarii îşi iau adio de la
premiile de Paşti!
Funcţionarii sălăjeni din administraţiile publice nu beneﬁciază în acest an de premii de Paşti, neﬁind alocate
fonduri în acest sens.
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Sălajul, în topul judeţelor
murdare?
Conform ultimului control efectuat de reprezentanţii
Gărzii de Mediu pe teritoriul ţării, Sălajul, alături de alte
judeţe din regiunea Olteniei, rămâne în topul
clasamentelor cu grave nereguli la salubritate.
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OFERTĂ DE PRIMĂVARĂ
MOTOSĂPĂTOARE

MOTOR :
BRIGGS
HONDA
MTD
BRIGGS
MTD

6,5 CP - 1.799
5,5 CP - 1.759
5,5 CP - 1.599
3,5 CP - 1.299
3,5 CP - 1.099
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SZENTKIRALY
UNGARIA

Patru case din Sărmăşag sunt pe punctul de a se prăbuşi din cauza alunecărilor extrem de bruşte şi intense de teren.
Proprietarii refuză să iasă din locuinţele lor, cu toate că pereţii şi tavanele pot cădea în orice moment peste ei.
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GARANŢIE
SERVICE
RATE

ATOMIZOR SP 415
499 lei

Promoţia
săptămânii:

Distribuitor autorizat în judeţul

Sarmis SA

Sălaj:
tel. 0260 621845, 0260 620434

Produsele se găsesc în
magazinele Gospodarul şi
magazinele partenere

Detergent Maxima
1,25kg Ultra Compact
+
GRATUIT
Balsam de rufe 1L
Calitate la cele mai mici preţuri!
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Citeşte astăzi
ştirile de mâine!
Site actualizat
la ora 0.00!
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