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Prefectul Vegh “dă de pământ” cu
Direcţia Judeţeană pentru Tineret Sălaj

Zălăuanii nu mai pot
plăti gazul la ghişee
Zălăuanii care au vrut să-şi achite facturile de gaz la ghişeele
E.ON au avut surpriza deloc plăcută de a constata că acest
lucru nu mai este posibil nici măcar la casieria din cartierul
Brădet, singura care rămăsese în funcţiune după ce, în
primăvara acestui an, s-a închis cea din Dumbrava I. În
aceste condiţii, abonaţilor din municipiu le-a rămas o singură
soluţie, şi anume să apeleze la canalele alternative de plată.
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De mâine, zălăuanii
scapă de ţânţari
Începând de mâine, angajaţii ﬁrmei responsabile cu
efectuarea lucrărilor de dezinsecţie vor aplica tratamente
pe domeniul public şi privat al statului, precum şi în
subsolurile şi scările blocurilor de locuinţe.
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PD-L crapă în sondaje,
dar nu se predă

"Absenţa repetată a conducerii Direcţiei pentru Tineret Sălaj de la şedinţele Colegiului Prefectural, dar şi raportările
lunare privind activitatea instituţiei, solicitate de Instituţia Prefectului, denotă lipsa totală de profesionalism a celor
ce au fost numiţi pentru a conduce instituţia amintită. În plus, nu există nici rezultate concrete, palpabile ale activităţii
instituţiei. În acest context, consider că este binevenită preconizata reorganizare, respectiv unirea Direcţiilor Judeţene
de Tineret cu cele de Sport, în condiţiile în care au multe obiective comune", a declarat prefectul.
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Furia apelor a lovit din nou Sălajul
Zeci de gospodării, terenuri agricole şi câteva sute de fântâni din
Măerişte şi Crasna au fost inundate în urma precipitaţiilor abundente
ce au căzut în perioada 24-25 iulie. Pagubele au fost provocate atât de
torenţii veniţi de pe versanţi, cât şi de râul Crasna, care a depăşit, ieri,
cota de pericol cu 50 de centimetri, în condiţiile în care s-au înregistrat
70 de litri pe metru pătrat, susţin oﬁcialii Instituţiei Prefectului Sălaj.
Potrivit primelor estimări făcute de către reprezentanţii
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” Sălaj, la
Crasna, 20 de gospodării şi 20 de hectare de teren agricol au fost invadate
de ape, iar 120 de fântâni au fost colmatate. De asemenea, apele au spălat
un kilometru din drumul judeţean 191C, 0,5 kilometri din drumul
judeţean 108G şi un kilometru de uliţe comunale.
La Măerişte, ploile torenţiale au dus la inundarea a 50 de gospodării
şi 50 de hectare de teren agricol, precum şi la colmatarea a 200 de fântâni.
Nici drumurile nu au scăpat de furia apelor, astfel că au fost afectate 0,5
kilometri din drumul judeţean 108 şi 1,5 kilometri de uliţe comunale.
În ambele comune au fost convocate Comitetele Locale pentru
Situaţii de Urgenţă. Duminică, prefectul Vegh Alexandru s-a deplasat
la Crasna, pentru evaluarea situaţiei şi luarea măsurilor care se impun.
„Încercăm o evaluare preliminară a pagubelor produse şi luarea
măsurilor care se impun pentru reducerea efectelor inundaţiilor. Sunt
deja utilaje care lucrează, în special la decolmatarea şanţurilor.
Serviciile voluntare ale pompierilor se aﬂă la datorie şi aşteaptă oprirea
precipitaţiilor, pentru a interveni la scoaterea apei din curţi şi
decolmatarea fântânilor. Situaţia este sub control”, a precizat prefectul.
Râul Crasna se aﬂă sub avertizare cod portocaliu până luni, la
ora 10. Precipitaţii importante s-au semnalat, duminică, şi la Almaş,
Bănişor şi Vârşolţ.
 A.V.

PD-L şi Băsescu în picaj: acesta ar ﬁ principala concluzie a
unui recent sondaj de opinie realizat de IPP Data Research
(divizia de cercetări sociologice a Institutului pentru Politici
Publice), sondaj care arată că 65 la sută dintre cetăţenii cu
drept de vot ar pune ştampila pentru demiterea
preşedintelui Traian Băsescu dacă ar avea loc un referendum.
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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)

