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Nu se vând
locuinţele ANL

Telefon:
0260 611364;
0360 566067; 0360 566076

În Sălaj,

Se împart amenzi titanice
pentru munca "la negru"
Doi angajatori sălăjeni au fost sancţionaţi cu amenzi în
valoare totală de 30.000 de lei, ca urmare a controalelor
efectuate săptămâna trecută, de către inspectorii de
muncă, pentru depistarea celor care folosesc forţă de
muncă "la negru".
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Deputatul Bode vrea
investitori din Qatar în Sălaj
Deputatul Lucian Bode, în calitate de Preşedinte
Grupului Parlamentar de prietenie cu Statul Qatar,
împreună cu membri ai grupului respectiv, s-au întâlnit
la Bucureşti cu Excelenţa Sa Salem Abdulla Sultan AlJaber, ambasadorul Statului Qatar în România, la invitaţia
acestuia din urmă, scopul întâlnirii ﬁind dezvoltarea
dialogului dintre forurile legislative ale celor două ţări.
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Carnea se va scumpi cu 5-10
procente
Scumpiri la carne cu 5-10 procente – la asta trebuie să se
aştepte sălăjenii, în perioada următoare, în timp ce preţurile
la lapte, produse din lapte, pâine şi cereale, legume şi
fructe vor stagna. Declaraţia a fost făcută de preşedintele
Romalimenta, Sorin Minea, care a apreciat că nu se poate
face nimic pentru stoparea creşterii preţurilor la alimente.
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Poliţiştii rutieri sălăjeni,
testaţi dacă iau mită
O amplă acţiune demarată de conducerea Direcţiei Poliţiei
Rutiere şi Direcţia Generală Anticorupţie va testa, pe tot
parcursul acestei luni, corectitudinea poliţiştilor rutieri, şi nu
numai, în timpul activităţilor desfăşurate în traﬁc.
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Se scumpeşte căldura de la CET
Zălăuanii care au beneﬁciat până acum de subvenţii la
încălzirea în sistem centralizat îşi pot lua „Adio” de la
acestea, după ce Guvernul a convenit cu FMI eliminarea
acestui ajutor ﬁnanciar de la stat.
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Cu toate că Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a scos la vânzare mii de locuinţe ANL în întreaga
ţară, abia 53 şi-au găsit cumpărători. Asta, în ciuda declaraţiilor promiţătoare în care se întreceau oficialii
ministerului anul trecut, când anunţau că, la nivel naţional, vor vinde fără probleme 20.000 de astfel de locuinţe.
Exemplul cel mai bun pentru cât de rău au mers lucrurile este în Zalău, unde chiriaşii eligibili pentru o asemenea
achiziţie sunt ţinuţi la distanţă de preţurile mari.
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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.
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