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Raed Arafat:
"Până la sfârşitul anului,
Sălajul va avea SMURD"

Telefon:
0260 611364;
0360 566067; 0360 566076

Lucian Bode, ales secretar general
adjunct - regiunea de Vest
"Alegerea în funcţia de secretar general adjunct reprezintă,
pentru mine, o mare onoare şi totodată o imensă
responsabilitate. Am fost, sunt şi voi rămâne un om de
echipă", a declarat preşedintele PDL Sălaj, Lucian Bode.
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Clasificarea pe nivele de
competenţă - ”puntea suspinelor”
pentru unităţile medicale
Toate spitalele din Sălaj vor ﬁ clasiﬁcate pe nivele de
competenţă, aceasta ﬁind noua metodă prin care autorităţile
centrale vor să eﬁcientizeze sistemul sanitar. Cum pe viitor,
fondurile vor ﬁ repartizate în funcţie de nivelul de
competenţă, există spitale avantajate, dar şi spitale unde
banii vor ﬁ mai puţini faţă de bugetul primit până acum.
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Consiliul Judeţean şi şapte primării
sălăjene pot face angajări
Consiliul Judeţean (CJ) Sălaj şi administraţiile locale de
la Almaşu, Crasna, Fildu de Jos, Meseşenii de Jos,
Nuşfalău, Sîg şi Şamşud au solicitat avizul Prefecturii
Sălaj pentru angajări de personal.
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Barurile şi cafenelele, luate la puricat
de Protecţia Consumatorilor
Controalele efectuate luna trecută în barurile şi cafenelele
sălăjene, de către comisarii de la Protecţia Consumatorilor,
au scos la iveală nenumărate nereguli în majoritatea
unităţilor controlate.
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Potrivit inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Sălaj, Adrian Chichişan, la nivelul
judeţului Sălaj, pregătirile pentru înfiinţarea SMURD au fost finalizate în proporţie de 90 la sută. "Tot ce a ţinut
de noi, s-a rezolvat. Spaţiul în care va funcţiona SMURD, în Sălaj, este pregătit. Mai mult, paramedicii sunt
deja instruiţi. Pregătirile sunt finalizate în procent de 90 la sută, şi sperăm ca ambulanţele să ajungă la noi în
cursul lunii viitoare", a făcut cunoscut Adrian Chichişan.
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Statul, ţepuit de diverşi agenţi
economici
17 contribuabili sălăjeni s-au sustras, în primul trimestru
al acestui an, de la plata datoriilor la bugetul statului.
Aceştia au fost depistaţi de către reprezentanţii Gărzii
Financiare Secţia Sălaj, în cadrul acţiunilor de control pentru
combaterea fenomenelor de fraudă şi evaziune ﬁscală.
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În fiecare an pe 15 mai se sărbătoreşte Ziua Medicului Veterinar,
eveniment important cu multe semnificaţii pentru profesia noastră.
Cu atât mai mult, anul 2011 reprezintă pentru profesia de medic veterinar recunoaşterea importanţei şi
prestigiului de care aceasta se bucură în actuala societate, acest an fiind declarat “Anul Mondial al
Medicinei Veterinare”, eveniment marcat pe plan naţional în perioada 8 – 11 Mai de cel de-al XI-lea –
Congres de Medicină Veterinară care a avut loc în Bucureşti.
În judeţul nostru, acest eveniment va fi marcat de o serie de manifestări profesionale
organizate pe data de 20.05.2011.
De ziua noastră, care cu mândrie o sărbătorim, adresez tuturor medicilor veterinari sincere felicitări,
urări de bine, sănătate şi mult succes în activitatea desfăşurată.
La Mulţi Ani !
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