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Autorităţile se joacă
de-a "alba-neagra" cu
debranşările de la apă

Telefon:
0260 611364;
0360 566067; 0360 566076

Lacăt pe judecătoriile Şimleu
Silvaniei şi Jibou?
Două judecătorii din Sălaj – cea din Şimleu Silvaniei şi Jibou ar ﬁ posibil să nu mai poată funcţiona după intrarea în vigoare
a noilor Coduri - Civil, Penal, Procedură Civilă şi Procedură
Penală - din cauza lipsei de personal, a declarat preşedintele
Consiliului Superior al Magistraturii, Horaţius Dumbravă.
PAGINA 2

Laboratorul Spitalului Judeţean cel mai modern din Sălaj
Laboratorul de analize medicale al Spitalului Judeţean de
Urgenţă Zalău a fost acreditat conform SR EN ISO
15189/2007, creditare care conferă pacientului siguranţa
calităţii actului medical de laborator clinic.
PAGINA 3

Staţiile de taxi din Zalău şi-au
schimbat locaţia
Primarul Zalăului, Radu Căpîlnaşiu, i-a convocat pe
reprezentanţii operatorilor de taximetrie, la sediul
administraţiei locale, pentru a discuta despre staţiile de
taximetre, relocarea sau reamenajarea acestora, având în
vedere lucrările care se desfăşoară în oraş pentru
modernizarea reţelelor de apă şi de canalizare.
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Tombolă
De Paşte,
un miel
vă paşte!

Oﬁcialităţile sălăjene au anunţat ieri că termenul pentru încheierea noilor contracte pentru serviciile de apă şi canal se
prelungeşte până în 31 mai 2011. Acest demers vine ca urmare a schimbării regulamentului serviciului de alimentare cu
apă şi canalizare, modiﬁcare decisă ieri, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltarea Infrastructurii din
Bazinul Hidrograﬁc Someş-Tisa.
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Decupează cel puţin
2 taloane pentru
concurs, trimite-le la
sediul redacţiei (str.
Nicolae Titulescu nr.
1) sau depune-le în
cutiile pentru anunţuri
şi poţi câştiga unul
dintre următoarele
premii:

• 1 miel

oferit de Cooperativa
Agricolă Transilvania
Ovicarn Hereclean

• 5 cozonaci
oferiţi de Sandana

• 1 platou
de prăjituri
oferit de Mondo Gelato

Nume ........................................................

Distribuitor autorizat în judeţul

Sarmis SA

Sălaj:
tel. 0260 621845, 0260 620434

Produsele se găsesc în
magazinele Gospodarul şi
magazinele partenere

• Detergenţi pentru
rufe, pardoseli,
geamuri, aragaz,
vase, mobilă, ceramică,
obiecte sanitare etc.
• Odorizante pentru
cameră, WC
• Absorbant de miros
pentru frigider
• Lavete umede și
uscate
• Produse anti calcar
Calitate la cele mai mici preţuri!

www.magazinsalajean.ro

Prenume ...................................................

Citeşte astăzi
ştirile de mâine!
Site actualizat
la ora 0.00!
Accesează
ediţia on-line
a cotidianului
nostru
Site-ul cu ştiri
în timp real,
alături de
informaţiile
din ediţia
tipărită.

Nu citi mâine
ce poţi citi azi!

Adresa .......................................................
.....................................................................
.....................................................................
Telefon ......................................................

Data limită de
primire a
taloanelor:
miercuri,
20 aprilie 2011.
Tragerea la sorţi
a câştigătorilor
tombolei va avea
loc în data de
21 aprilie 2011.

