În pădurile din Sălaj,

Un bărbat din comuna Almașu a fost sancţionat
contravenţional cu o amendă în valoare de 2.000 lei de
poliţiștii postului de poliţie din comună. Motivul? A tăiat
fără drept 14 arbori dintr-o pădure.
PAGINA 5

Continuă tăierile
ilegale

Liderul presei sălăjene

Cotidian de informaţie, opinie şi publicitate
Luni
19 Aprilie 2021

nr. 75
(5.878)

2,5 lei

8
pagini

www.magazinsalajean.ro
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pornografie infantilă și
act sexual cu minori
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24

de conducători auto au rămas
fără permis de conducere, în
doar o săptămână
S-au aﬁșat rezultatele Simulării
Evaluării Naţionale

Peste 60 la sută dintre elevi
au promovat examenul
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Restricții modificate
în Sălaj
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În pragul Sărbătorilor,

Zeci de cazuri noi de Covid raportate zilnic
Zilele de weekend au adus noi cazuri de Covid
în Sălaj. Astfel, conform ultimei raportări - cea de
ieri de la ora 13 -35 de noi cazuri s-au înregistrat de
sâmbătă până duminică, la nivel judeţean.
Numărul total al cazurilor raportate în ultimele
trei zile, respectiv vineri sâmbătă și duminică, a
fost de 106. Incidenţa a ajuns la nivel judeţean la
2,15/1.000 de locuitori, iar numărul total al

cazurilor înregistrate în Sălaj de la debutul
pandemiei și până ieri, era de 10,387 . La nivel
naţional, faţă de ultima raportare, au fost
înregistrate 2.265 cazuri noi de persoane infectate
cu SARS – CoV – 2, acestea ﬁind cazuri care nu au
mai avut anterior un test pozitiv. Până duminică,
pe teritoriul României, au fost conﬁrmate 1.029.304
cazuri de persoane infectate.
 F. N.

Incendiu în blocul Horea locatarii evacuați
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Curs valutar (BNR):
EUR 4.9243;
USD 4.1120;
100 HUF 1.3647;

GBP 5.6647;
CAD 3.2874;
XAU 233.8266;

