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Centura Zalăului
va fi gata abia în toamnă

Direcţia Agricolă riscă
să rămână cu jumătate
din angajaţi
Treizeci de angajaţi din cei 51 pe care îi are Direcţia pentru
Agricultură şi Dezvoltare Rurală Sălaj vor ﬁ
disponibilizaţi, conform noului normativ de personal,
printre cei care urmează să îşi piardă postul numărânduse şi cinci directori adjuncţi. Această instituţie este cea mai
afectată de restructurări, dintre deconcentratele sălăjene.
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Sălajul derulează
investiţii de aproape
200 milioane de euro
din bani europeni
Proiecte în valoare de aproape 196 milioane de euro, din care
peste 180 milioane de euro reprezintă suma nerambursabilă,
sunt în derulare, în prezent, în judeţul Sălaj, potrivit
primei ediţii a Cartei Albe a absorbţiei fondurilor europene
elaborată de către Instituţia Prefectului.
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Presa scrisă de limbă română din Sălaj:

Deşi, în ciuda amânărilor şi a întârzierilor, zălăuanii aşteptau finalizarea centurii oraşului la finele lunii iulie, adică
în aceste zile, mai trebuie să avem puţintică răbdare. Cel puţin, asta ne spun autorităţile, în condiţiile în care noul
termen de finalizare a investiţiei a fost stabilit pentru data de 30 septembrie.
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Înghesuială,
„transferuri”, competiţie
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Ansamblul
Artistic
Profesionist
„POROLISSUM”
Aduce mulţumiri speciale tuturor celor care
în cei 15 ani de activitate au crezut în noi, în
performanţele ansamblului:







Mulţumim publicului iubitor
de folclor care ne-a susţinut în
permanenţă în activitate;
Consiliului Local Zalău în cei
15 ani;
Primăriei Municipiului Zalău;
Tuturor celor care s-au
implicat direct în
performanţele ansamblului,
în mod special D-lui primar
Radu Căpîlnaşiu, D-nei
viceprimar Dana Coţa,
D-lui Sojka Aila, D-nei







Mariana Cuibuş - director
economic în primărie,
D-lui Stelian Potroviţă Secretar, D-nei Doina Cociş Director Direcţia pentru
Cultură a Judeţului Sălaj;
Primarilor care ne-au sprijinit
în cei 15 ani de activitate:
Dl. Miron Chichişan,
dl. Petru Durcău, dl. Iuliu
Nosa;
Presei sălăjene în întregime;
Tuturor colaboratorilor noştri;
Generaţiilor de copii şi tineri
Director, Prof. Pamﬁl VLAICU









din cele două ansambluri,
„Porolissum” şi „Columna”;
Colegilor noştri mai tineri şi
familiilor noastre;
Posturilor locale de radio şi
TV;
Colegilor noştri apropiaţi,
prof. Grigore Grigoruţ, soţii
Gabriela şi Marin Hossu, Ioan
Pintea, Maria Chiş, Marcela
Domuţa;
Colaboratorilor: Dinu Iancu
Sălăjanu, Gavril Iepure, Ioan
Chezan.
P

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)

