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Căpîlnaşiu cere oprirea
"masacrului" din deconcentrate
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Sătenii din Crasna, loviţi
din nou de inundaţii
Zeci de gospodării din localitatea Crasna au fost
inundate, pentru a doua oară în doar 48 de ore, în urma
precipitaţiilor abundente căzute marţi dimineaţa.
Pericolul i-a pândit pe săteni şi după ce apele râului
Crasna au depăşit, în jurul amiezii zilei de ieri, cu peste
30 de centimetri cota de inundaţii.
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Zalăul va avea Serviciu
Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă
În sprĳinul salvării şi al pompierilor, forţe care vor trebui
să intervină în eventualitatea unor dezastre petrecute la
nivelul Zalăului, vor sări şi reprezentanţii proaspăt
înﬁinţatului Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
(SVSU). Acest compartiment va desfăşura activităţi de
îndrumare şi control pentru prevenirea riscurilor
producerii unor situaţii de urgenţă şi va ﬁ format din
patru echipe de specialitate, a câte trei persoane ﬁecare:
echipa de înştiinţare-alarmare, echipa sanitar-veterinară,
echipa de evacuare şi echipa de suport logistic.
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Porcii cehanilor vor
produce energie electrică
"Aşa cum ne aşteptam, <<purgatoriul>> din deconcentrate continuă. Pentru că are o altă apartenenţă politică decât cei aﬂaţi
la guvernare, un coleg de-al nostru a fost suspendat, din nou", a declarat preşedintele PNL Sălaj, Radu Căpîlnaşiu, ieri,
în cadrul unei conferinţe de presă. În fond, este vorba de directorul adjunct al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură Sălaj, Vaida Bela, care a fost demis din funcţie zilele trecute.
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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!

Firmele şi instituţiile din judeţ încep să ﬁe tot mai
interesate de afacerile cu energie regenerabilă. Dacă în
2009, la nivelul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
(APM) Sălaj nu a fost depus niciun proiect privind
promovarea energiei verzi, de la începutul anului şi până
în prezent, numărul iniţiativelor de acest gen a ajuns la
patru, a anunţat ieri, în cadrul unei conferinţe de presă,
Aurica Grec, directorul instituţiei.
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Sălăjeancă găsită
spânzurată într-un spital
din judeţul Cluj
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