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Pericol pe drumurile judeţului!

Sute de sălăjeni orbi,
şoferi cu acte în regulă

Aşteptat la festivităţile de la Şimleu,

Ambasadorul Israelului a rămas
înzăpezit pe Otopeni
Ambasadorul Israelului în România, Dan Ben-Eliezer,
nu a ajuns ieri, în Şimleu Silvaniei, unde era aşteptat să
participe la festivităţile organizate pentru marcarea Zilei
Internaţionale a Holocaustului, din cauză că toate
zborurile de pe Aeroportul Henry Coandă, din Bucureşti,
au fost anulate. Viscolul şi ninsorile s-au dovedit mai tari
decât orice ieri, când toate avioanele au fost oprite la sol
pe cel mai mare aeroport din ţară.
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Şeful jandarmilor sălăjeni, plătit mai
slab decât majoritatea omologilor săi
Un clasament al salariilor încasate de şeﬁi jandarmilor
din toate judeţele ţării îl situează sub media pe ţară pe
comandantul Jandarmeriei Sălaj, colonel Vasile Bocea.
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Amenzi de mii de lei pentru lipsa
caselor de marcat

Şoferii sălăjeni depistaţi cu afecţiuni de sănătate incompatibile cu şofatul circulă, în continuare, pe drumurile publice.
Deşi cunosc situaţia de-a dreptul neﬁrească, oamenii legii susţin că tocmai legislaţia stufoasă le pune beţe în roate pentru
scoaterea de pe şosele a acestor persoane care prezintă un real pericol pentru participanţii la traﬁc.
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Zeci de agenţi economici sălăjeni nu folosesc casele de
marcat. Potrivit informaţiilor furnizate de comisarul şef
al Gărzii Financiare Sălaj, Petru Pop, în cursul anului
trecut, pe raza judeţului Sălaj, 59 de operatori economici
nu aveau case de marcat sau nu le-au utilizat în vederea
emiterii bonurilor ﬁscale.
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Investiţii de 2,5 milioane de euro
în Bănişor
Autorităţile locale din comuna Bănişor au obţinut o
ﬁnanţare în valoare de 2,5 milioane de euro din Fondul
European de Dezvoltare Rurală (FEADR) în vederea
implementării unui proiect integrat privind asfaltarea
drumurilor şi a uliţelor, introducerea reţelelor de utilităţi
şi ridicarea unor construcţii civile, care să îmbunătăţească
viaţa localnicilor.
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Vin banii pentru fermieri
Fermierii sălăjeni vor beneﬁcia de fonduri pentru
susţinerea activităţilor agricole asigurate prin Agenţia de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
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