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Stihiile naturii au lovit
Crasna

Ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase (ploi
cu caracter torenţial) din perioada 24-25 iulie 2010, în
localitatea Crasna au fost inundate trei locuinţe, 120 de
gospodării (curţi şi beciuri), 100 de hectare de teren arabil,
40 de hectare de păşuni şi fâneţe, 300 de fântâni au fost
colmatate, s-a distrus un podeţ, un kilometru din drumul
judeţean 191C, un kilometru din drumul judeţean 108G şi
15 kilometri de uliţe comunale au fost spălate de ape.
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Rocadă la şefia
instituţiilor sălăjene

Reparaţia şi întreţinerea străzilor din municipiu, amenjarea şi întreţinerea spaţiilor verzi, măturatul căilor publice,
gestionarea câinilor fără stăpân sunt doar câteva dintre activităţile pe care le-a preluat ﬁrma Citadin SRL Zalău de la
Direcţia Generală de Administrare a Domeniului Public, instituţie subordonată Consiliului Local Zalău. Cum Primăria
Zalău număra prea mulţi angajaţi, depăşind, astfel, normativele de personal stabilite de către Guvern în vederea diminuării
cheltuielilor bugetare, edilii s-au văzut nevoiţi să caute metode prin care să împace şi capra şi varza. Adică să taie din
numărul de angajaţi pentru a respecta condiţiile impuse de către guvernanţi, fără a-i lăsa, însă, pe oameni pe drumuri.
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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

www.magazinsalajean.ro

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

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!

Schimbările la şeﬁa instituţiilor de deconcentrate din
judeţul Sălaj continuă de la o săptămână la alta. După ce
a condus Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Sălaj,
Luminiţa Nemeş a ajuns, de săptămâna trecută, director
la Casa Judeţeană de Pensii Sălaj. Iar pe scaunul de
director al agenţiei a revenit, după o pauză de mai bine
de un an, fostul director al instituţiei, Matolcsy Elisabeta.
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Sfinţirea Bisericii lui
Maniu din Bădăcin
Peste o mie de credincioşi, pe o ploaie torenţială, au
participat duminică, 25 iulie 2010, la sfinţirea Bisericii
greco - catolice cu hramul „Întâmpinarea Domnului”
din satul Bădăcin, comuna Pericei, judeţul Sălaj.
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Zilele culturii sălăjene,
la prima ediţie
Ajuns la cea de-a XVIII-a ediţie, evenimentul
"Zilele europene ale patrimoniului" se va desfăşura
în 18 septembrie, având ca temă "Rolul patrimoniului
cultural în viaţa comunităţilor locale", se arată într-un
comunicat al Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi
Patrimoniu Naţional (DJCPN) Sălaj. "Această temă
oferă posibilitatea iniţierii organizării unei serii de
evenimente culturale diverse, care să ilustreze
beneﬁciile aduse de patrimoniul cultural la
dezvoltarea economică a comunităţii", susţine Doina
Cociş, directorul instituţiei.
O altă acţiune ce va avea loc în luna septembrie o
reprezintă prima ediţie a Zilelor Culturii Sălăjene,
organizată de către DJCPN Sălaj, în colaborare cu
parteneri cu obiect de activitate în domeniul cultural,
în perioada 23-30 septembrie. Potrivit lui Cociş,
"proiectul doreşte să sărbătorească oamenii de
cultură sălăjeni şi creaţiile acestora".
 A.V.

