Verificări doar “pe hârtie” în instituții publice!

Percheziții în Sălaj pentru evaziune fiscală,
înșelăciune și spălare de bani

Poliţiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii
Economice Mureș, sub coordonarea Direcţiei de Investigare
a Criminalităţii Economice, au efectuat în cursul zilei de joi,
15 aprilie, 218 percheziţii domiciliare, în București și în 28
de judeţe, la persoane bănuite de: înșelăciune, evaziune
ﬁscală, spălare a banilor, complicitate la spălare a banilor,
fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.
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La Editura „Caiete Silvane”

Cifra Zilei:

O nouă apariție editorială: Marin Ștefan –
„Amintiri din zodia Berbecului”

8

stații de reclorinare a apei
au fost instalate în mai multe
localități din Sălaj
Covid-19: scade rata de infectare în Sălaj!

Două decese și peste 20 de
cazuri noi în ultimele
24 de ore
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Sprijin de la Compania
Națională de Investiții
pentru dezvoltarea Sălajului
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Pentru o apă sigură și de calitate

facebook.com/MagazinSalajean

Stații de reclorinare în mai
multe localități din Sălaj
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ITM Sălaj reamintește!

Opinia cititorului
“Opinia cititorului” este o
rubrică pe care o punem la
dispoziţia cititorilor noştri care
doresc să ne sesizeze cu privire
la situaţii, întâmplări, probleme
sau anumite dificultăţi prin care
trec şi care interesează

comunitatea din care fac parte.
Aceştia au, aşadar, în paginile
ziarului nostru, un spaţiu în
exclusivitate dedicat lor.
Aşteptăm cu interes mesajele
sau scrisorile dumneavostră la
adresa de mail
redactie@magazinsalajean.ro, sau
prin poştă, la adresa ziarului: str.
Nicolae Titulescu nr. 1, Zalău.

Angajatorii, obligați să ia
măsuri pentru sănătatea și
securitatea angajaților la
locul de muncă
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Curs valutar (BNR):
EUR 4.9245;
USD 4.1111;
100 HUF 1.3721;

GBP 5.6701;
CAD 3.2911;
XAU 231.0234;

