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În lupta cu "maﬁa din PDL Sălaj",

Gheorghe Stanciu
deschide Cutia Pandorei

Viorel Stanca a demisionat
din PDL Sălaj
Fostul preşedinte al PDL Sălaj, Viorel Stanca, a decis
să părăsească PDL Sălaj, astfel că, în cursul zilei de ieri,
şi-a depus demisia la sediul partidului.
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Începe campania de vaccinare
antigripală
Cu toate că autorităţile sălăjene din Sănătate ar trebui
să demareze campania de vaccinare antigripală până la
ﬁnele acestei luni, judeţul a ﬁnalizat abia luni licitaţia
pentru achiziţionarea primelor doze de vaccin care să
permită acest lucru. Motivul ţine de preţul mare cu care
dozele de vaccin se găsesc pe piaţă, fapt ce a cauzat
întârzieri în găsirea unei oferte convenabile.
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Conducerea Camerei de
Comerţ Sălaj vrea investitori
din Republica Moldova
O delegaţie a Camerei de Comerţ şi Industrie (CCI)
Sălaj s-a aﬂat zilele trecute în Republica Moldova (RP),
unde s-a întâlnit cu reprezentanţi ai Camerei de Comerţ
şi Industrie a ţării vecine şi ai Ambasadei României la
Chişinău, scopul urmărit ﬁind crearea condiţiilor necesare
pentru investiţiile reciproce, a declarat, ieri, într-o
conferinţă de presă, preşedintele CCI Sălaj, Vasile
Pădurean.
PAGINA 5

Ziua Armatei Române, omagiată
în Cimitirul Eroilor din Zalău
Manifestările organizate pentru sărbătorirea Zilei
Armatei Române s-au desfăşurat, la fel ca în ﬁecare an,
pe data de 25 octombrie, şi în Cimitirul Eroilor din Zalău.
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Potrivit fostului prim-vicepreşedinte al PDL Sălaj, Gheorghe Stanciu, la revenirea sa în PDL, în 1998, a purtat o serie
de negocieri cu cei aﬂaţi la conducerea partidului. Mai precis, Stanciu aﬁrmă că urma să ﬁe susţinut se către colegii săi
pentru o candidatură, în 2012, la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean.
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