1,5 lei - 12 pagini • Vineri, 21 octombrie 2011 • nr. 204 (3.604) •

www.magazinsalajean.ro www.facebook.com/MagazinSalajean • Liderul presei sălăjene

Cotidian de informaţie, opinie şi publicitate
Telefon:
0260 611364;
0360 566067; 0360 566076

Se întâmplă în Sălajul anului 2011!

Respins la un concurs pentru
că nu ştia limba maghiară

Liviu Ciupe şi Daniel Sabou,
vicepreşedinţii PDL Sălaj
Liviu Ciupe, unul dintre cei mai bogaţi sălăjeni,
nominalizat de curând de către revista Forbes ca ﬁind pe
locul 408 în topul celor mai bogaţi români, a fost acceptat
aseară, de către Consiliul de Coordonare Judeţean (CCJ)
al PDL Sălaj, pentru a face parte din Biroul Permanent
Judeţean (BPJ) al organizaţiei pedeliste şi, totodată, pentru
a prelua funcţia de vicepreşedinte al partidului.
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Tribunalul Sălaj sărbătoreşte
Ziua Europeană a Justiţiei Civile
De Ziua Europeană a Justiţiei Civile, marcată în ﬁecare
an la data de 25 octombrie, sălăjenii interesaţi vor avea
posibilitatea să viziteze sediul Tribunalului Sălaj.
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Casa Judeţeană de Pensii
Sălaj, obligată de bănci să
taie din pensii
Neachitarea datoriilor către bugetele locale ori către
unităţile ﬁnanciar-bancare de către pensionari atrag după
sine popriri pe veniturile din pensii. La nivelul judeţului
Sălaj, aproximativ 380 de persoane au primit, luna trecută,
doar o parte din pensii, diferenţa ﬁind încasată de către
debitori.
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Sute de firme sălăjene şi-au
suspendat activitatea
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Secretarul comunei Carastelec a fost respins la angajarea pe un post similar, de secretar, şi reclamă faptul că a fost
discriminat. Una din probe consta în traducerea unui text din limba română în maghiară, situaţie la care acesta nu s-a
aşteptat. Funcţionarul susţine că dacă ştia ce nivel de pregătire se cere pentru acest concurs nu ar ﬁ participat.
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Citeşte astăzi ştirile de mâine!
Site actualizat la ora 0.00!

Gabriel Chifu, "omul care ştie
preţul cuvintelor"

Accesează ediţia on-line
a cotidianului nostru

Poetul şi prozatorul Gabriel Chifu, director al revistei
"România Literară", a fost prezent, miercuri, la o întâlnire
cu oameni de cultură sălăjeni şi iubitori ai cărţii şi
literaturii.
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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.: 10º C; Min.: 5º C.

Sute de ﬁrme din Sălaj şi-au suspendat activitatea ori
au solicitat radiere voluntară. Potrivit informaţiilor
furnizate de reprezentanţii Oﬁciului Naţional al
Registrului Comerţului (ONRC), un număr de 279 de
ﬁrme din Sălaj şi-au suspendat activitatea în primele
nouă luni ale acestui an.
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P-ţa Unirii
(în spatele
Prefecturii)

Aproape 60 de sălăjeni,
internaţi din cauza virozelor
şi pneumoniilor
Deşi cazurile de infecţii acute ale căilor respiratorii
sunt în scădere faţă de săptămâna anterioară, câţiva zeci
de sălăjeni au avut nevoie de tratament pe patul de spital.
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