1,5 lei - 12 pagini • Marţi, 25 octombrie 2011 • nr. 206 (3.606) •

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

Cotidian de informaţie, opinie şi publicitate

Viorel Stanca pune
sare pe rănile PDL

Telefon:
0260 611364;
0360 566067; 0360 566076

Aproximativ 2.500 de sălăjeni,
pacienţi ai centrelor de permanenţă
Aproximativ 2.500 de persoane au apelat la serviciile
medicale din centrele de permanenţă înﬁinţate, anul
acesta, la nivelul judeţului Sălaj. Aceste unităţi medicale
funcţionează înafara programului normal de lucru al
cabinetelor medicale individuale, deservite de medici de
familie care asigură continuitatea asistenţei medicale
primare.
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Sălăjenii au acces la
informaţiile din Justiţie
Tribunalul Sălaj a dat în funcţiune un program şi un
site care poate ﬁ accesat de sălăjeni, şi nu numai. Portalul
de informare a cetăţenilor conţine date referitoare la
stadiul cauzelor aﬂate pe rolul instanţei.
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25 octombrie - termen de depunere
pentru o serie de obligaţii fiscale
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj face
cunoscut că astăzi este termenul la care constribuabilii
trebuie să depună la administraţiile ﬁscale, după caz,
următoarele obligaţii ﬁscale...
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Rematul întâlneşte câştigătoarea
Ligii Campionilor din 2008
Primul duel, să-i spunem de pe teren propriu, este
programat în această după-amiază, când Remat Zalău va
primi vizita ruşilor de la Zenit Kazan, una dintre cele mai
valoroase echipe de club din lume, care a reuşit să câştige Liga
Campionilor în urmă cu trei ani.
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Zalăul se vrea un oraş mai sigur
Fostul preşedinte al PDL Sălaj, Viorel Stanca, face cunoscut, prin intermediul unui comunicat de presă, că organizaţia
social-democraţilor sălăjeni este scăpată de sub control, şi asta ca urmare a "stilului" de conducere al actualului lider, Lucian
Bode.
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Ziua Armatei
României îmi oferă
prilejul de a adresa
un mesaj de respect şi
recunoştinţă tuturor
militarilor, celor
pentru care datoria
faţă de ţară
reprezintă crezul
suprem.
La ceas de
sărbătoare, sincere
felicitări şi succes în
toate misiunile şi activităţile pe care le aveţi.

LA MULŢI ANI!
Vegh Alexandru,
Prefect al Judeţului Sălaj

Cer parţial acoperit. Posibil ploaie. Max.: 16º C; Min.: 3º C.

Cu ocazia
Zilei Armatei
Române mă alătur
sălăjenilor care vă
preţuiesc mândria pe
care o aveţi atunci
când vă serviţi
patria, care vă
respectă voinţa de
care daţi dovadă în
îndeplinirea
misiunilor ce vă sunt
încredinţate şi care
au convingerea că vă veţi respecta mandatul
acestor misiuni ca de fiecare dată.

LA MULŢI ANI!
Tiberiu MARC,
Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj

Municipalitatea va demara, în perioada următoare,
implementarea a trei proiecte cu ﬁnanţare europeană.
Contractele de ﬁnanţare ale celor trei investiţii au fost
semnate în cursul săptămânii trecute, după cum a
precizat primarul Zalăului, Radu Căpîlnaşiu.
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Cu ocazia
Zilei Armatei
Române le doresc

LA MULŢI
ANI!
cadrelor militare din
cadrul acestei
structuri.

ing. Radu Căpîlnaşiu,
Primarul municipiului Zalău

Curs valutar (BNR): EUR 4.3230; USD 3.1181; 100 HUF 1.4557; GBP 4.9687; CAD 3.1009; XAU 165.5857

