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Cine fentează asigurarea
obligatorie a locuinţelor riscă
amenzi dure
Potrivit prefectului judeţului Sălaj, Vegh Alexandru, Legea
260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor
împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau
inundaţiilor a devenit aplicabilă începând cu data de 15
iulie 2010, iar proprietarii locuinţelor au la dispoziţie şase
luni pentru a le asigura împotriva dezastrelor naturale.
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Ziua Imnului Naţional,
sărbătorită în centrul Zalăului
În ﬁecare an, la data de 29 iulie, se sărbătoreşte Ziua Imnului
Naţional. Pentru a marca această zi, Instituţia Prefectului
judeţului Sălaj a pregătit câteva evenimente care să
amintească cetăţenilor însemnătatea Imnului de Stat,
manifestări organizate pe platoul din centrul municipiului.
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În vacanţa mare,

Zălăuanii vor petrece în acest week-end, în cadrul celor
două manifestări organizate de către municipalitate:
Zilele Cetăţii, eveniment aflat la a XIII-a ediţie, şi
Festivalul Roman, ediţia a V-a. Cea mai mare parte a
acţiunilor cuprinse în program vor avea loc sâmbătă, 31
iulie, când zălăuanii vor putea urmări demonstraţii de
luptă între "dacii" şi "romanii" Asociaţiei Terra Dacica
Aeterna, un program de muzică şi coregrafie, concertul
Fanfarei "Promenada", precum şi parada portului popular.
Dacă în alţi ani, organizatorii aduceau pe scena din faţa

Casei de Cultură a Sindicatelor din Zalău nu doar solişti
de muzică populară, ci şi trupe de muzică uşoară, în acest
an, din cauza bugetului de criză, spectatorii se vor
mulţumi doar cu recitalul celor dintâi. Printre numele cu
rezonanţă de pe afiş se regăsesc Sava Negrean-Brudaşcu,
Ileana Domuţa Mastan sau Ioan Bocşa,
Evident, nu vor lipsi micii, berea, meşterii populari şi
comercianţii de kitch-uri, fumul, zgomotul şi gunoaiele
pe care zălăuanii le lasă, an de an, în urma lor.
 A.V.

Peste 70 de şcoli şi grădiniţe
trebuie să obţină autorizaţii
sanitare
Motivele pentru care aceste şcoli şi grădiniţe nu sunt
autorizate din punct de vedere sanitar sunt diverse şi ţin
ori de grupurile sanitare necorespunzătoare, de lipsa apei
potabile în unităţi sau de unele lucrări de modernizare
aﬂate în desfăşurare şi care nu permit obţinerea autorizaţiei
respective decât după ﬁnalizarea lor.
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