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În plină criză economică,

Sălăjenii plătesc
impozite de lux

Produsele japoneze pun în
pericol viaţa sălăjenilor!
Produsele alimentare din Japonia pot pune în pericol
sănătatea sălăjenilor, având în vedere că nivelul de
radioactivitate din ele este mare.
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Peste 1.600 de sălăjeni cu
viroze şi pneumonii
Peste 1.600 de persoane au fost diagnosticate, în perioada
4 - 10 aprilie, cu infecţii acute ale căilor respiratorii, cele
mai multe îmbolnăviri ﬁind înregistrate la minori.
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Recalificarea şomerilor
sălăjeni, povară pe umerii
contribuabililor
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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
Cu toate că este an de criză, autorităţile locale din Sălaj nu se sﬁesc să bage mâna în buzunarul populaţiei şi să perceapă
unele dintre cele mai mari taxe şi impozite din ţară. Aşa se face că, deşi suntem codaşii listei în ceea ce priveşte mărimea
judeţului sau potenţa economică, sumele care trebuie virate obligatoriu către bugetele de stat situează Sălajul alături
de Timiş, Bihor, Arad, Prahova, Braşov şi Satu Mare.
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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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