Concursul organizat săptămâna trecută de Ministerul
Agriculturii, pentru ocuparea celor mai înalte funcţii din
Direcţiile Agricole judeţene, nu a fost de bun augur pentru
candidatul sălăjean. Mircea Cordea, consilier în consultanţă
agricolă din cadrul Direcţiei pentru Agricultură Sălaj, nu a
reușit să obţină punctajul minim necesar promovării
examenului, respectiv 70 de puncte.
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Candidatul la șefia Direcției Agricole
Sălaj nu a luat examenul

Liderul presei sălăjene
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La Spitalul Județean Zalău,

Telefon/Fax: 0260 611364;
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Cifra Zilei:

Contractul pentru modernizarea
Spitalului, reziliat pentru a doua oară

230

de autorizații de construire
pentru clădiri rezidențiale au fost
eliberate în primele
cinci luni ale anului în Sălaj

Se înlocuiesc țevile de gaze
naturale pe mai multe străzi
din municipiu
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Intervenții ISU în urma furtunii de sâmbătă
În urma fenomenelor meteorologice periculoase de cod
portocaliu de sâmbătă, pompierii sălăjeni au fost solicitaţi să
intervină în Năpradea, Gâlgău şi Surduc. Situaţiile de urgenţă
au fost generate de manifestarile meteorologice periculoase,
pompierii intervenind pentru degajarea arborilor/stălpilor
căzuti pe ﬁrele electrice, pe drumuri sau acoperișuri, precum
și la un incendiu în localitatea Vădurele unde anexa unei case
a fost lovită de trăznet. Important de precizat este faptul că
în niciuna dintre situaţiile gestionate nu au fost înregistrate
victime. Recomandările pompierilor în astfel de situaţii sunt
următoarele:
– în cazul unei situaţii de urgenţă reale, cetăţenii trebuie
să anunţe de îndată evenimentul la numărul unic pentru
apeluri de urgenţă 112!;
– pentru evitarea producerii unor situaţii de urgenţă care
pot afecta viaţa și bunurile, se recomandă ca pe timpul
căderilor de grindină și vĳeliilor să se adăpostească în
locuinţe sau alte spaţii care le asigură protecţia, iar pentru
limitarea posibilelor pagube generate de vĳelii, să parcheze
autoturismele în zone ferite, la distanţă faţă de copaci sau
stâlpi de electricitate;

Beton și bucăți de asfalt
aruncate pe spațiul verde
în Zalău
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Se modifică programul
la centrele de vaccinare
anti-Covid din Sălaj
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– având în vedere posibilitatea producerii averselor cu
caracter torenţial, se recomandă ca populaţia din zonele vizate
de avertizări să ia măsuri pentru curăţarea șanţurilor și rigolelor
de scurgere pentru facilitarea evacuării apei.
Informaţii despre modul de comportare în cazul producerii
unor situaţii de urgenţă sau alte date utile despre manifestarea
fenomenelor meteorologice periculoase pot ﬁ obţinute și prin
intermediul aplicaţiei DSU, care poate ﬁ descărcată gratuit din
Google Play Store și AppStore.
 F. N.
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