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Disponibilizările de personal
se decid la nivelul IPJ Sălaj
Inspectorul şef adjunct al Inspectoratului General al
Poliţiei Române (IGPR), Alexandru Tanco, a fost prezent,
ieri, în Sălaj, la o şedinţă cu poliţiştii sălăjeni pentru
analizarea unor aspecte de reorganizare a structurilor de
ordine publică şi a posturilor de poliţie din mediul rural,
precum şi disponibilizările de cadre în vederea
raţionalizării cheltuielilor publice.
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Sălăjeanul Eduard Hellvig –
noul secretar general al PNL
Secretarul general al Partidului Naţional Liberal (PNL), Radu
Stroe, s-a retras luni din funcţia pe care o deţinea, conducerea
PNL hotărând ca în locul acestuia să ﬁe numit sălăjeanul
Eduard Hellvig, fost consilier al lui Crin Antonescu.
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Istoria se repetă:

Mort după o bătaie în noaptea
de Înviere
Un adolescent în vârstă de 17 ani, din Zalău, este cercetat
în stare de arest preventiv pentru săvârşirea infracţiunii
de lovituri cauzatoare de moarte, după ce în noaptea de
Înviere s-a luat la bătaie cu un tânăr de 22 de ani, din
localitatea Dobrin.
PAGINA 3

www.magazinsalajean.ro

Aproape pe vechiul său amplasament, în centrul Zalăului se găseşte o modestă piaţă agroalimentară. Modestă nu pentru
dimensiunile ei, ci mai ales pentru infrastructura de care dispune. Accesul cumpărătorilor, de pe str. Unirii, de lângă
muzeu, spre mesele cu produse agricole, se face printr-o poartă îngustă, prin care se permite trecerea pe un singur
sens, doar a câte unui om, ca la vamă. Arareori, porţile sunt deschise pentru vreo maşină cu marfă. De la intrare, cel
care doreşte să-şi facă aprovizionarea din această piaţă, parcurge un drum pe care asfaltul alternează cu gropile şi
pământul strâns aici după inundaţiile din iunie 2010.
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Lacăt pe porţi la Centrul de
hemodializă HemoVest Zalău
După mai puţin de un an şi jumătate de funcţionare,
Centrul privat de hemodializă HemoVest Zalău şi-a închis
porţile, retrăgându-se din Sălaj, în ciuda investiţiilor făcute
în 2008 – 2009 la clădirea pe care a ocupat-o şi care aparţine
SC Salvosan Ciobanca SA.
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Conducerea Direcţiei SanitarVeterinare Sălaj – vânată de
UNPR
UNPR Sălaj a obţinut postul de director executiv al
Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor Sălaj, în urma negocierilor cu partenerii de
guvernare PDL şi UDMR, numărul de posturi de
conducere deţinute în judeţ de Uniune ajungând astfel la
trei, ne-a declarat preşedintele UNPR Sălaj, Liviu Balint.
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Seminar Internaţional pe tema
Holocaustului la Şimleu Silvaniei
Cea de-a doua ediţie a Seminarului Internaţional „Predarea
Problematicii Holocaustului în România” va avea loc, în
perioada 5-7 mai, la Şimleu Silvaniei, evenimentul ﬁind
coordonat de Muzeul Naţional al Holocaustului din
Transilvania de Nord (aﬂat în Şimleu, n.r.), The Conference on
Jewish Material Claims Against Germany, Yas VaShem, JDC
România şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România.
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