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După 40 de ani,

Între Ciucea şi Vârşolţ
se circulă "european"

Vizite mai puţine în
Spitalul Judeţean
Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău
face apel către populaţie şi pacienţi să înţeleagă
importanţa lucrărilor de modernizare derulate în această
perioadă în unitatea medicală şi să reducă, pe cât posibil,
vizitele din secţii.
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Disponibilizări masive
în construcţii şi confecţii
Iarna vine cu o reducere drastică a activităţii pentru
mulţi agenţi economici, care se văd nevoiţi să renunţe, cel
puţin până la primăvară, la o parte din salariaţi.
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"Sălajul mai are multe lucruri
de oferit românilor şi străinilor"
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Caz fără precedent în accidentul
mortal de la Uz Casnic
Drumul judeţean ce leagă comunele Vîrşolţ, Crasna, Horoatu Crasnei şi Cizer de limita cu judeţul Cluj, a fost ﬁnalizat
şi dat în folosinţă. Obiectivul reprezintă una dintre cele mai mari investiţii cu impact regional din ultimii ani pusă în practică
de Consiliul Judeţean Sălaj.
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Mafia din Bocşa îşi întinde tentaculele
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Cazul dubios descoperit de procurori la Primăria Bocşa se complică, şeﬁi comunei ﬁind trimişi în judecată pentru
corupţie şi fals în declaraţii. Învinuiţii în dosar sunt de primă mână: primarul Ioan Barou, secretarul comunei, Elena Cighi,
soţul acesteia, Cosmin Cighi – care este consilier local în Bocşa şi directorul Şcolii Gimnaziale Bocşa, precum şi fostul
secretar al comunei, Flore Cighi (tatăl lui Cosmin Cighi, n.r.). Procurorii spulberă şi ultima urmă de mister referitoare la
schimbarea lui Demien Katalin din funcţia de viceprimar al comunei: numele acesteia se aﬂă pe lista de martori propusă
de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj în acest dosar.
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Cer acoperit, posibil ploaie. Max.: 4º C; Min.: -4º C.

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

Tragicul accident de circulaţie în care o tânără de 24
de ani, din Zalău, a decedat după ce a fost spulberată de
o maşină în apropierea unei treceri de pietoni din
municipiu, se complică tot mai mult. În timp ce şoferul un zălăuan în vârstă de 21 de ani - este cercetat în stare
de libertate pentru ucidere din culpă, cele două fetiţe ale
victimei, rămase orfane, au nevoie urgentă de un tutore
legal care să le reprezinte în instanţă. Până când pentru
cele două micuţe se va găsi un tutore, judecarea cazului
în instanţă este amânată.
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Decese tot mai multe în
ultimii 20 de ani
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