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Produsele din celălalt
capăt al lumii au
invadat piaţa zălăuană

Telefon:
0260 611364;
0360 566067; 0360 566076

Microbuzele şcolare pun viaţa
elevilor în pericol
Opt microbuze şcolare oprite în traﬁc de către poliţiştii
sălăjeni, în cadrul unei acţiuni privind legalitatea
transportului şcolar al elevilor, au fost depistate cu
defecţiuni tehnice la motor, punând în pericol siguranţa
copiilor transportaţi zilnic între şcoală şi casă. În plus,
poliţiştii au sancţionat contravenţional şoferii prinşi că nu
folosesc centura de siguranţă, precum şi pe cei care
utilizau ilegal telefonul mobil la volan.
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Lucian Bode candidează la
Congresul PDL
"Decizia de a candida pentru funcţia de secretar general
adjunct pe regiunea de vest vine la propunerea
preşedintelui Emil Boc şi a echipei sale", ne-a declarat, ieri,
Lucian Bode, care a adăugat că este perfect conştient de
responsabilitatea pe care o va avea în condiţiile în care va
ﬁ ales în structura Biroului Permanent Naţional al PDL.
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Preţul energiei termice pentru
zălăuani nu va creşte
Compania RFV, expert în modernizarea sistemelor de
termoﬁcare ce vizează deservirea populaţiei şi furnizor al
energiei termice în Zalău, a anunţat că, eliminarea subvenţiei
de stat pentru energie termică, propusă de Guvern, nu va
afecta preţul energiei termice furnizate populaţiei.
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Autorităţile se pregătesc pentru
înfiinţarea camerelor agricole
Noua legislaţie privind înﬁinţarea camerelor agricole
zonale ar duce la o mai strânsă colaborare şi comunicare
între fermieri, specialişti şi consultanţi din domeniul
agricol. Aceasta este părerea unanimă a membrilor
comitetului judeţean de iniţiativă din Sălaj pentru
înﬁinţarea structurilor menţionate.
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Carduri de sănătate pentru
aproximativ 200.000 de sălăjeni
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Piaţa agrolimentară din Zalău este invadată de fructe şi legume din import. Cele mai mari cantităţi de produse
alimentare provin de pe piaţa externă. Fructe şi legume care se cultivă şi la noi, sau mai bine zis se cultivau, sunt
achiziţionate din ţări la care nici nu ne-am gândit cândva că vor face concurenţă produselor româneşti. Dacă la ora actuală
spunem că cele mai multe fructe de pe piaţă sunt trufandale şi admitem că ele pot ﬁ aduse din afară pentru că la noi
încă nu s-au copt, peste câteva săptămâni s-ar putea să ne convingem că situaţia rămâne neschimbată.
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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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mâine ce poţi citi azi!

