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În zece ani,

Pădurile Sălajului au
fost retezate fără milă

Autoturisme puţine în parcul
auto sălăjean
Deşi este considerat unul dintre judeţele cu cea mai
largă piaţă de comerţ auto second-hand, când vorbim de
parcul auto al Sălajului, clasamentul se schimbă radical.
Potrivit informaţiilor existente la nivelul Direcţiei Regim
Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor, la
nivel naţional, judeţul Sălaj ocupă locul şapte, cu cele mai
puţine autoturisme înmatriculate, respectiv 46.000 de
maşini.
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Dezbatere liberală sub
genericul "USL pentru familie"
Preşedintele Organizaţiei Femeilor Liberale (OFL)
Sălaj, Rodica Pop Seling, a făcut cunoscut, ieri, în cadrul
unei conferinţe de presă, că organizaţia pe care o conduce
va ﬁ gazda unei dezbateri pe teme socio-economice,
eveniment care se va desfăşura vineri, la Primăria Zalău.
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Profesorii îşi vor primi banii
la timp
Epuizarea fondurilor pentru plata salariilor cadrelor
didactice înainte de sfârşitul anului a reprezentat, în
ultimul timp, un motiv de îngrĳorare în rândul dascălilor
sălăjeni.
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Bani pentru datoriile
primăriilor
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Sălajul se situează pe locul doi, la nivel naţional, în ce priveşte cantitatea de lemn tăiat în ultimii zece ani. Analiza a
fost realizată de Econtext, care a comparat datele din toate judeţele României şi a elaborat un top al volumului total de
lemn recoltat în perioada 2000-2010, citând drept sursă pentru culegerea datelor direcţiile silvice judeţene.
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Circa 1.000 de adolescenţi, în
“misiune secretă” pe platoul
din faţa Prefecturii

Citeşte astăzi ştirile de mâine!
Site actualizat la ora 0.00!
Accesează ediţia on-line
a cotidianului nostru

Pentru patru minute, timpul s-a oprit în loc, ieri dupăamiază, în centrul municipiului Zalău.
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Site-ul cu ştiri
în timp real,
alături de informaţiile
din ediţia tipărită.

Aria protejată de la Racâş-Hida,
în circuitul turistic al judeţului

Nu citi
mâine ce poţi citi azi!

Mibrãria ARCA
hrana sufletului

Cer parţial acoperit. Posibil ploaie. Max.: 14º C; Min.: 3º C.

Jumătate din primăriile sălăjene vor scăpa de datoriile
acumulate în acest an. Pentru 30 de unităţi administrativteritoriale s-a aprobat, prin Hotărâre de Guvern, alocarea
de sume destinate plăţii salariilor şi cheltuielilor de
întreţinere.
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P-ţa Unirii
(în spatele
Prefecturii)

Elevi din şase ţări europene,
reuniţi la Zalău
Un amplu proiect în care sunt implicaţi elevi
provenind din şapte ţări europene a fost lansat, ieri
dimineaţă, la Liceul Sportiv "Avram Iancu" din Zalău.
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