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Capii comunei Bocşa cercetaţi penal

Din ciclul "Hoţul prins poate fi om
cinstit",

Alexandru Mureşan scapă
de cătuşe!
Chiar dacă a fost acuzat că a votat "la mai multe mâini"
în ziua alegerilor europarlamentare din 2009, ca apoi să
ﬁe condamnat de instanţele sălăjene la doi ani de
închisoare cu suspendare pentru acest fapt, Alexandru
Mureşan poate respira liniştit aerul oxigenat al libertăţii.
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Micii producători vor plăti
anticipat impozitul pe venit
Micii producători vor fi obligaţi să facă plăţi
anticipate la stat pentru impozitul pe venit.
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Inspectorul şcolar general
Ioan Abrudan încasează
un salariu decent
Inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar
Judeţean (ISJ) Sălaj, Ioan Abrudan, se aﬂă în prima
jumătate a clasamentului privind salariile lunare pe care
le câştigă inspectorii şcolari generali din ﬁecare judeţ al
ţării, potrivit unui studiu realizat de Econtext.ro.
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Un scandal de proporţii a lovit Primăria Bocşa, ﬁind implicate nume de primă mână din administraţia locală şi nu
numai. Astfel, în timp ce primarul Ioan Barou, secretarul comunei, Elena Cighi, soţul acesteia, Cosmin Cighi – care este
şi directorul şcolii din localitate, precum şi fostul secretar al comunei, Flore Cighi (tatăl lui Cosmin Cighi, n.r.) sunt cercetaţi
penal pentru fals în declaraţii, viceprimarul Demien Katalin a fost schimbat din funcţie.
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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!

Primarul din Ip rămâne
suspendat încă 30 de zile,
ancheta a fost extinsă
Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj a prelungit
suspendarea din funcţie cu încă 30 de zile în cazul
primarului comunei Ip, Ioan Boer, cercetat penal pentru
abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, şi a extins
cercetarea şi pentru abuz în serviciu contra intereselor
publice.
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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

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

Cer parţial acoperit, vânt. Max.: 6º C; Min.: -1º C.

Rezervări şi informaţii
la nr de tel.: 0747563709

Curs valutar (BNR): EUR 4.3534; USD 3.2486; 100 HUF 1.4537; GBP 5.0872; CAD 3.1991; XAU 179.7908

