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Conducerea ITM Sălaj
a fost schimbată ieri
Luminiţa Nemeş,
noul inspector şef
al Inspectoratului
Teritorial de Muncă
(ITM) Sălaj, a fost
investită miercuri
în funcţia publică
de conducere de
către prefectul
judeţului Sălaj,
Vegh Alexandru.
Noul reprezentant
al instituţiei a
obţinut acest post
printr-un concurs
organizat, luna
trecută, de Agenţia
Naţională a
Funcţionarilor
Publici, succedând-o
în funcţie pe
Daniela Biriş.
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Citeşte astăzi ştirile de mâine!
Site actualizat la ora 0.00!

Telefon:
0260 611364;
0360 566067; 0360 566076

Scandalul de la Ip, departe
de a fi încheiat
Primarul comunei Ip, Ioan Boer, a ajuns să ﬁe cercetat
penal pentru infracţiuni multiple după ce a pus ochii pe
nişte lacuri artiﬁciale, apărute pe locul unei foste
exploataţii miniere, unde edilul intenţiona să îşi ridice o
casă de vacanţă. Potrivit procurorilor sălăjeni, ancheta
desfăşurată în acest caz a relevat că, pentru a avea cel mai
potrivit teren pentru construcţie, primarul a conceput o
ecuaţie în care au ajuns să ﬁe implicate, printre alţii,
persoane din Zăuan, Zăuan Băi şi Satu Mare.
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Se taie panglica inaugurală
pe drumul Ciucea-Vârşolţ
Lucrările de refacere a drumului judeţean dintre
Ciucea şi Vârşolţ vor ﬁ recepţionate astăzi de autorităţile
judeţene.
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S-a conﬁrmat:

Epidemie de rubeolă în Sălaj
Numărul cazurilor de rubeolă a explodat, în ultimele
trei luni, în Sălaj, ajungând la 860, lucru ce a făcut ca
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Sălaj să declare stare
de epidemie la nivel de judeţ. Deşi îmbolnăvirile sunt
uşoare şi medii, iar medicii au luat măsuri încă de la
primele cazuri, situaţia nu se va opri aici. Reprezentanţii
DSP susţin că vor continua să apară cazuri noi, atâta
vreme cât boala este contagioasă încă de la primele
simptome, iar bolnavii frecventează colectivităţi înainte
de a ﬁ diagnosticaţi.
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Serviciile de informaţii,
eliberate de mituri

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!
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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.: 5º C; Min.: -2º C.

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

Rezervări şi informaţii
la nr de tel.: 0747563709

Curs valutar (BNR): EUR 4,3505; USD 3,2504; 100 HUF 1,4490; GBP 5,0711; CAD 3,2145; XAU 180,4293

