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Medicii sălăjeni, încolţiţi de
Casa de Asigurări de Sănătate

Statul girează credite pentru
reabilitarea locuinţelor
Sălăjenii care vor să-şi reabiliteze termic locuinţele şi nu
dispun de bani lichizi suﬁcienţi vor putea accesa, începând
de luna viitoare, credite cu garanţie guvernamentală.
Miercuri, Guvernul a aprobat normele metodologice de
aplicare a ordonanţei de urgenţă privind reabilitarea
termică a clădirilor.
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Biserica Greco-catolică
dorită de Iuliu Maniu în
Bădăcin se va sfinţi sâmbătă
Credincioşii greco-catolici din bazinul oraşului
Şimleu Silvaniei sunt aşteptaţi să ia parte, duminică,
la Sfânta Liturghie Arhierească de Consacrare a
bisericii cu hramul “Întâmpinarea Domnului” din
localitatea Bădăcin. Preotul paroh, Cristian Borz, nea declarat că evenimentrul va începe la ora 9.30, slujba
de consacrare şi Sfânta Liturghie urmând să fie
oficiate de către P.S. Virgil Bercea, episcop al eparhiei
de Oradea, însoţit de un sobor de preoţi.
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Numărul medicilor sălăjeni prinşi “cu musca pe căciulă” în ultima perioadă ajunge, astfel, la şapte, după ce în campania
derulată în mai-iunie 2010, CAS Sălaj a amendat cu câte 5.000 de lei pe fiecare dintre cei şase medici care nu au respectat
modul de acordare a concediilor medicale. În cazul ultimului medic depistat, reprezentanţii Casei au fost mai exigenţi
şi i-au aplicat cea mai dură sancţiune: rezilierea convenţiei privind eliberarea certificatelor de concedii medicale încheiate
cu instituţia.
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Încă 49 de sălăjeni au un job
"pe viaţă" în învăţământ
Doar 49 de candidaţi s-au ales cu un job "pe viaţă" în
învăţământul sălăjean după ce au participat la şedinţa de
repartizări organizată ieri, în sala festivă a Şcolii
Gimnaziale "Mihai Eminescu" din municipiu.

Sindicaliştii declanşează
noi proteste împotriva
impozitării pensiilor
Preşedintele Sindicatului Liber al Pensionarilor (SLP)
Sălaj, Ilie Gorgan, a declarat în cadrul unei conferinţe
de presă susţinute, ieri, la sediul central sindical, că vor
fi organizate mai multe acţiuni împotriva acestor
măsuri, printre acestea numărându-se şi o amplă
acţiune de protest la Bucureşti, la care să participe
pensionari din toate judeţele ţării.
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26 iulie - ultima zi de depunere
a mai multor declaraţii fiscale
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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)

