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Scandal în paradisul portocaliu!

Preşedintele PDL Şimleu,
Septimiu Ţurcaş, cere
decapitarea lui Ioan Mocan

Telefon:
0260 611364;
0360 566067; 0360 566076

Peste 400 de butelii cu gaz bombe cu ceas, puse la vânzare
Aproximativ 90 la sută dintre buteliile cu gaz expuse la
comercializare au fost găsite cu deﬁcienţe ca urmare a
controalelor efectuate, în luna aprilie, de către inspectorii
din cadrul Comisariatului Judeţean pentru Protecţia
Consumatorilor (CJPC) Sălaj, la 24 de puncte de vânzare
din întreg judeţul.
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Atentat la viaţa trecătorilor:

Pusă la pământ de o bucată de
tencuială desprinsă de pe bloc
După nenumărate intervenţii ale pompierilor pentru
îndepărtarea bucăţilor de tencuială desprinse de pe
blocurile din municipiul Zalău, şi nu numai, s-a întâmplat
şi inevitabilul. O femeie din Zalău, în vârstă de 34 de ani,
a ajuns ieri dimineaţă la spital, după ce, în timp ce se
plimba pe trotuar, s-a trezit cu o bucată de tencuială
desprinsă de pe bloc... în cap. Autorităţile ridică din
umeri şi îndreaptă toată răspunderea către proprietarii
imobilului cu pricina.
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Începe vaccinarea antirabică
din avion
Anunţată încă din anii trecuţi, campania de vaccinare
antirabică prin distribuirea momelilor vaccinale din avion
va ﬁ demarată în perioada următoare. Vor ﬁ distribuite
câte 25 de momeli pe kilometru pătrat, ﬁind vizate zonele
silvatice unde virusul este activ.
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Spitalele din Sălaj au fost
clasificate

"Ioan Mocan trebuie exclus din PDL! În calitate de preşedinte al Organizaţiei PDL Şimleu Silvaniei propun excluderea
din partid a domnului Ioan Mocan. Propunerea privind excluderea domnului Ioan Mocan o adresez Biroului Permanent
Judeţean al PDL Sălaj, forul care, potrivit Statutului PDL, este în măsură să declanşeze procedurile necesare în
asemenea situaţii", se arată într-un comunicat remis presei, ieri, de Septimiu Ţurcaş.
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Două treimi din spitalele aﬂate în reţeaua Ministerului
Sănătăţii şi a autorităţilor locale au fost deja clasiﬁcate în
funcţie de nivelul de competenţă. Majoritatea s-au
încadrat în categoriile a IV-a (nivel de competenţă bazal)
şi a V-a (nivel de competenţă limitat).
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În sfârşit, Zalăul scapă de
tranşee!
Reprezentanţii Companiei de Apă Someş Cluj, Sucursala
Sălaj evaluează la această dată lucrările de extindere şi
modernizare a reţelei de apă şi canalizare executate de
ﬁrma ungară OMS. După cum ne-a informat Marcel
Zaharia, directorul Sucursalei Sălaj a CAS, lucrarea s-a
ﬁnalizat şi se veriﬁcă sectoarele în care s-a intervenit.
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La Zalău se face şi Politehnică
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca continuă şi în
anul şcolar 2011-2012 pregătirea de nivel superior a
tinerilor din Zalău. Vor fi disponibile, după cum a
precizat ieri, în cadrul unei conferinţe de presă,
profesorul universitar dr. Ioan Vuşcan-directorul
filialei din Zalău a UTCN, 80 de locuri pentru două
specializări.
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