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Pamfil Vlaicu, directorul
Ansamblului artistic „Porolissum”:

„Folclorul românesc
este inepuizabil”
Pamfil Vlaicu s-a născut în 3 mai 1950 în satul Răstolţu
Deşert, comuna Agrij, judeţul Sălaj. A absolvit Liceul
Teoretic Zalău, promoţia 1969 şi Facultatea de Biologie
– Geografie – secţia Pedagogie, 1974. Din 1976 până în
2008 a fost director la Casa Municipală de Cultură
Zalău, iar din 18 decembrie 2008 în prezent director al
Ansamblului artistic „Porolissum” şi referent la Casa
Municipală de Cultură. Şi în contextul împlinirii a 15 de
activitate a ansamblurilor „Porolissum” şi „Columna”,
a Zilelor Zalăului, vă oferim materialul de faţă.
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Trei angajaţi "zboară"
din Consiliul Judeţean
Sălaj

Zilele Zalăului au fost anul acesta doar una. Sâmbătă. Din cauza crizei economice, manifestările au fost mai puţine,
fără anvergura anilor trecuţi, cel puţin în ceea ce priveşte „capurile de afiş”, accentul fiind pus pe „oferta” locală,
în primul rând a ansamblurilor folclorice „Porolissum” şi „Columna”, ansambluri sărbătorite la împlinirea a 15 ani
de activitate. Oficial, Zilele 2010 au avut loc în primul rând datorită sprijinului primit de Primărie din partea unor
sponsori, cei mai importanţi fiind Tenaris Silcotub şi BRD.
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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

Barajul Vârşolţ, la cel
mai mare volum de apă
din istorie

Partener media:
Magazin Sălăjean

Cei 133 de angajaţi ai aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean (CJ) Sălaj pot răsuﬂa uşuraţi, după ce au scăpat de
disponibilizări. Tiberiu Marc, preşedintele instituţiei, susţine
că nu s-au impus reduceri de personal, întrucât aparatul nu
depăşea normative impuse recent de către Guvern. Au fost
ocoliţi de disponibilizări angajaţii de la Muzeul Judeţean de
Istorie şi Artă Zalău, cei de la Biblioteca Judeţeană "Ioniţă
Scipione Bădescu", Ansamblul Folcloric "Meseşul", Şcoala
Populară de Arte şi Meserii, Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, dar şi
salariaţii Direcţiei de Pază, Protocol şi Administrativ.
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Reguli noi privind
operaţiunile
intracomunitare
Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Sălaj face
cunoscut contribuabililor, persoanelor impozabile şi
persoanelor juridice neimpozabile - înregistrate în scopuri
de TVA, care intenţionează să desfăşoare după data de 1
august 2010 operaţiuni intracomunitare - că trebuie să
solicite organelor ﬁscale competente înscrierea în Registrul
operatorilor intracomunitari, înainte de efectuarea
respectivelor operaţiuni.
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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!

Acumularea de la Vârşolţ a atins, săptămâna trecută, cel mai
mare volum de apă înmagazinat în ultimii 31 de ani, când
a fost pus în funcţiune. Potrivit unui comunicat de presă al
Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Sălaj, în intervalul
24-29 iulie, viiturile formate pe râul Crasna au fost atenuate
în totalitate în barajul de la Vârşolţ, volumul de apă reţinut
astfel ﬁind de 10,5 milioane de metri cubi.
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