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Localităţi sălăjene,
locaţii pentru viitoarea
centrală nuclearelectrică

Telefon:
0260 611364;
0360 566067; 0360 566076

Zălăuanii sinistraţi, duşi cu...
"zăhărelul"
De aproape un an, zeci de zălăuani sunt plimbaţi
între Primăria Zalău şi reprezentanţii Sistemului de
Gospodărire a Apelor Sălaj. Aceştia solicită sprĳin pentru
ca zona în care locuiesc, de-o parte şi de alta a Văii
Zalăului, să ﬁe ferită de inundaţii.
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Pensionarii sălăjeni dau în
judecată Casa de Pensii
Sute de sălăjeni au depus contestaţii la Casa Judeţeană de
Pensii Sălaj, nemulţumiţi de faptul că li se reţine 5,5 la sută
pentru asigurări de sănătate din drepturile de pensie.
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Transportatorii sălăjeni bagă
dihonia între Primăria Zalău
şi Prefectură
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Tombolă
De Paşte,
un miel
vă paşte!
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:
Statul român a plătit câteva sute de mii de euro pentru un studiu privind construirea unor noi reactoare nucleare pe
teritoriul României. Cele mai multe amplasamente propuse sunt în partea de nord - nord-vest a ţării, cinci dintre ele
situându-se în Sălaj: Ileanda, Rus, Răstoci, Surduc şi Benesat.
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• 1 miel

oferit de Cooperativa
Agricolă Transilvania
Ovicarn Hereclean

• 5 cozonaci
oferiţi de Sandana

• 1 platou
de prăjituri
oferit de Mondo Gelato

Nume ........................................................
Prenume ...................................................

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

Adresa .......................................................
.....................................................................

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!

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

