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La Sărmăşag şi Crasna,

Disponibilizările pândesc
Serviciile Voluntare de Pompieri

Până în 15 august,

Prefectul de Sălaj trebuie
să prezinte prima evaluare
a stadiului de absorbţie a
fondurilor europene
Toţi prefecţii trebuie să prezinte, până în 15 august, o
evaluare a stadiului de absorbţie a fondurilor comunitare
în judeţele de competenţă, a anunţat premierul Emil Boc,
la videoconferinţa pe care a avut-o, duminică, cu prefecţii.
El a adaugat că, de acum incolo, prefecţii vor trebui să
prezinte lunar stadiul proiectelor europene derulate în
judeţele respective.
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Pivniţele de la Cliţ –
un brand sălăjean ce se
împotriveşte timpului

Noul normativ de personal stabilit de autorităţile centrale este un adevărat nod gordian pentru reprezentanţii
administraţiilor locale din Sălaj. În două comune – Sărmăşag şi Crasna – edilii sunt cu atât mai încurcaţi cu cât se văd
nevoiţi să ia în calcul disponibilizarea angajaţilor care sunt şoferi în cadrul Serviciilor Voluntare de Pompieri. Ca urmare,
activitatea acestor Servicii ar ﬁ serios afectată, asta dacă edilii nu găsesc o soluţie până în 20 august, data limită stabilită
la nivel naţional pentru clariﬁcarea situaţiei numărului angajaţilor din administraţiile locale.
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Sălăjenii vor plăti facturi mai
mari la apă

www.magazinsalajean.ro

În prezent, sălăjenii plătesc 2,09 lei plus TVA pentru ﬁecare
metru cub de apă consumat şi 1,19 lei plus TVA pentru un
metru cub de apă canalizată. Din toamnă, tarifele practicate
de către companie ar putea ajunge la 2,19 lei plus TVA,
respectiv 1,24 lei plus TVA. Majorarea era "programată" a se
petrece cu începere de la 1 iulie, însă modiﬁcarea de preţ nu
se poate produce în lipsa acordului ARDI, care reuneşte 74
de primării din judeţele Sălaj şi Cluj, deservite de către
operator, precum şi cele două consilii judeţene.
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Citeşte astăzi ştirile de
mâine!
Accesează ediţia on-line
a cotidianului nostru
Site-ul cu ştiri
în timp real,
alături de informaţiile
din ediţia tipărită.

Nu citi
mâine ce poţi citi azi!

În perioada 25 iunie - 15 septembrie,
votează săptămânal ﬁlmul preferat
pe www.magazinsalajean.ro
şi poţi câştiga:

• 1 sistem Home Cinema
• 1 Blu Ray Player
• 1 Dvd Player
• 5 abonamente trimestriale la Cinema "SILVANIA"
Sponsor:
Magazinele Conti

Partener media:
Magazin Sălăjean

Pentru a intra votul tău în concurs, vizionează un
ﬁlm la Cinema Silvania, în perioada menţionată.
(biletul tău va ﬁ introdus în urnă)

Sunt multe locuri în Sălaj unde noul nu a pus la pământ
trecutul, cu obiceiurile lui, cu oamenii lui, cu cărările lui
prin molcomele sate pierdute de-a lungul cursurilor de
apă, cu acea trăinicie care nu se lasă dusă cu una, cu
două. Un astfel de loc statornic prin oamenii lui şi prin
felul de a trece de la o zi la alta este Cliţ, un sat cu casele
semănate de-a lungul Someşului şi mărginite în partea
cealaltă de un perete vertical de stâncă şi lut.
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Rabla se vinde în Sălaj
ca pâinea caldă
Încă 200 de vouchere ar ﬁ suﬁciente pentru ca Remat să
onoreze toate cererile. Sălăjenii au primit până acum
tichete în valoare de 3,8 milioane de lei.
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Vaccinul AH1N1 expiră în
depozitul DSP
Isteria provocată de gripa nouă de tip AH1N1 a trecut
demult, iar acum, în depozitul Direcţiei de Sănătate
Publica (DSP) Sălaj zac sute de doze de vaccin "Cantgrip"
nefolosit. În speţă, vorbim despre circa 500 de doze de
vaccin care expiră în această toamnă, mai precis în
septembrie, înainte de demararea campaniei de
imunizare pentru noul sezon rece.
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