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Copiii din şcolile şi grădiniţele
din Zalău, puşi la congelat

Uzina Electrică, privatizată cu
viteza melcului
Municipalitatea va demara procedurile în vederea
privatizării Uzinei Electrice din Zalău. Consilierii
municipali au aprobat ieri, ultimele documentaţii
necesare privatizării SC Uzina Electrică Zalău SA, agent
economic al cărui obiect de activitate a fost producerea
de energie electrică.
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Andreea Paul Vass,
prim-vicepreşedintele
femeilor din PDL
Sulﬁna Barbu a fost reconﬁrmată, sâmbătă, în funcţia
de preşedinte al Organizaţiei de femei a PDL, în timp ce
Andreea Paul Vass a obţinut funcţia de primvicepreşedinte, iar Oana Badea a fost aleasă în postul de
secretar general.
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Doi sălăjeni, în topul celor mai
bogaţi români
În poﬁda crizei economice, doi întreprinzători din
Sălaj se menţin în topul celor mai bogaţi oameni din
România. Este vorba de Elena Stanca şi Liviu Ciupe, care
sunt incluşi între primii 500 de români foarte bogaţi.
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Zeci de cazuri de rubeolă,
confirmate în Zalău
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Începutul acestei săptămâni a fost marcat, în Zalău, de o supriză de care totuşi nu trebuia să ne mai mirăm. Căldura
promisă de cei de la RFZ Distriterm a fost un mare fâs, tocmai într-o dimineaţă în care termometrele indicau afară, minus
un grad Celsius.
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Citeşte astăzi ştirile de mâine!
Site actualizat la ora 0.00!

Coşurile de fum necurăţate surse sigure de incendii

Accesează ediţia on-line
a cotidianului nostru

Intrarea în anotimpul friguros presupune şi luarea
unor măsuri suplimentare de către agenţii economici,
instituţiile publice şi gospodării ale cetăţenilor, pentru
respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a
incendiilor.
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Site-ul cu ştiri
în timp real,
alături de informaţiile
din ediţia tipărită.

Nu citi
mâine ce poţi citi azi!

Mibrãria ARCA
hrana sufletului

Cer parţial acoperit. Posibil ploaie. Max.: 14º C; Min.: 4º C.

Peste 50 de elevi care învaţă în liceele din municipiul
Zalău au fost depistaţi, începând din luna septembrie
şi până în prezent, ca ﬁind infectaţi cu virusul rubeolic.
Potrivit informaţiilor furnizate de Direcţia de Sănătate
Publică Sălaj, în perioada de referinţă au fost identiﬁcate
mai multe clustere de rubeolă (trei cazuri de rubeolă
într-o colectivitate n.r.).
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P-ţa Unirii
(în spatele
Prefecturii)

La anul, sălăjenii vor avea mai
puţină pâine pe masă
Producţia de grâu de anul viitor este pusă sub semnul
incertitudinii din cauza secetei prelungite. În Sălaj, nu s-a
însămânţat decât un sfert din suprafaţa destinată acestei
culturi.
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