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Cotidian de informaţie, opinie şi publicitate
Telefon:
0260 611364;
0360 566067; 0360 566076

Prezent la Zalău,

Ministrul Funeriu moare,
dar nu se predă

În Stârciu,

Un cal turbat a băgat groaza
în oameni
Inspectorii Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor (DSVSA) Sălaj au instituit carantina de gradul
III în localitatea Stârciu, după ce un cal din gospodăria
unui localnic a fost depistat cu turbare, acesta ﬁind primul
caz de rabie identiﬁcat la cabaline, în judeţ.
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Taxa de primă înmatriculare
se clatină
Aproape 2.500 de sălăjeni au dat în judecată Serviciul de
Înmatriculări din cadrul Instituţiei Prefectului judeţului
Sălaj pentru a-şi înscrie maşinile second-hand aduse din
străinătate fără a mai plăti taxa de primă înmatriculare.
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Daniel Funeriu: „Sentinţele
judecătoreşti care acordă
drepturi băneşti dascălilor vor
fi puse în aplicare”
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Tombolă
De Paşte,
un miel
vă paşte!

Distribuitor autorizat în judeţul

Sarmis SA

Sălaj:
tel. 0260 621845, 0260 620434

Produsele se găsesc în
magazinele Gospodarul şi
magazinele partenere

Mibrãria
hrana
sufletului

• 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!

ARCA

P-ţa Unirii
(în spatele
Prefecturii)
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Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a declarat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă desfăşurată la sediul PDL
Sălaj, că nu va demisiona din funcţie, oricât de mult şi-ar dori "unii sau alţii", fie ei şi colegi de-ai săi democratliberali. "Categoric, nu voi demisiona. Acest lucru arată că, alături de colegii mei, intenţionez să duc reforma din
învăţământ până la capăt. Face parte din viaţă să ţi se ceară demisia. Faptul că unii sau alţii vor să fie miniştri, nu
mă va determina să demisionez", a declarat Funeriu, vizibil deranjat de subiect.
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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!

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

