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Aproape 10.000 de sălăjeni primesc
ajutoare pentru încălzirea locuinţei

Telefon:
0260 611364;
0360 566067; 0360 566076

Sălăjenii au câştigat procesele
împotriva taxei de poluare
Judecătorii Tribunalului Sălaj sunt sufocaţi de miile de
dosare în care proprietarii de autovehicule solicită
înmatricularea fără plata taxei de poluare. Aproape 2.700
de dosare au fost înregistrate, începând din 2009 şi până
în prezent, pe rolul instanţei de judecată, aproape
jumătate dintre acestea ﬁind soluţionate în favoarea
reclamanţilor.
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Bani europeni pentru
terenurile agricole
Mii de fermieri sălăjeni au beneﬁciat, în aceste zile, de
fonduri europene pentru suprafeţele agricole
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Direcţia Silvică va scoate
la vânzare 17.000 de brazi
În această iarnă, Direcţia Silvică Sălaj va scoate la
vânzare circa 17.000 de brazi din speciile duglas şi molid,
acesta ﬁind al treilea an în care instituţia scoate pe piaţă
pomi de Crăciun din pepinierele proprii.
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Întreţinerea în anotimpul rece a devenit o provocare pentru multe familii de sălăjeni împovărate de greutăţi ﬁnanciare.
În condiţii, uneori, greu de imaginat, acestea aleg să dârdâie de frig decât să achite, la sfârşit de lună, facturi uriaşe la
încălzire. Astfel că statul vine în sprĳinul lor cu subvenţii pentru încălzirea locuinţei pe timp de iarnă. De aceste ajutoare
beneﬁciază, în prezent, aproape 10.000 de familii din judeţul Sălaj.
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Citeşte astăzi ştirile de mâine!
Site actualizat la ora 0.00!
Accesează ediţia on-line
a cotidianului nostru
Site-ul cu ştiri în timp real,
alături de informaţiile
din ediţia tipărită.

Nu citi
mâine ce poţi citi azi!

Preşedintele PRM Sălaj, Viorel Stanca,
la „Rotisorul politic”:

„Băsescu a dat drumul
la câini”
Un nou client la emisiunea „Rotisorul politic” de la
Radio Transilvania Zalău: Viorel Stanca, preşedintele
PRM Sălaj.
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Cine deszăpezeşte drumurile
Sălajului?
Nicio ﬁrmă nu a preluat, până la această dată,
activitatea de întreţinere pe perioada iernii a drumurilor
judeţene.
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Aparatele de jocuri de noroc
stimulează imaginaţia
infractorilor
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Magazin Sălăjean vă oferă posibilitatea de a câştiga

Un porc dolofan
În perioada 22 noiembrie - 20 decembrie vor apărea taloanele de concurs.
Aceste taloane vor ﬁ decupate, completate citeţ, apoi trimise sau depuse (minim
două taloane) la sediul redacţiei “Magazin Sălăjean”, str. N. Titulescu nr. 1.
Data limită de primire a taloanelor: marţi, 20 decembrie 2011.
Tragerea la sorţi a câştigătorilor tombolei “Porcul Gică de Crăciun”
va avea loc miercuri, 21 decembrie 2011.

• Tombolă •

Porcul Gică de Crăciun
Cer parţial acoperit. Max.: 6º C; Min.: -3º C.

Nume................................................. Prenume .....................................................
Adresa..........................................................................................................................
............................................................................... Telefon.......................................

Rezervări şi informaţii
la nr de tel.: 0747563709

Curs valutar (BNR): EUR 4.3530; USD 3.2363; 100 HUF 1.4474 GBP 5.0619; CAD 3.1855; XAU 181.3886

