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Ulei alterat la Penny
Market din Zalău

Telefon:
0260 611364;
0360 566067; 0360 566076

Începând de luni,

Se restituie diferenţa
de taxă de poluare
Sălăjenii pot solicita începând de luni, 16 ianuarie,
restituirea diferenţelor de bani rezultate din taxa de
poluare plătită începând cu data de 1 iulie 2008 şi noua
taxă auto.
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Din martie,

Cemacon îşi reia activitatea
Salariaţii de la Cemacon îşi vor putea reîncepe
activitatea din luna martie. Potrivit informaţiilor furnizate
de directorul general al Cemacon, Liviu Stoleru, la fabrica
de la Recea se va relua lucrul, cel mai probabil, începând
cu data de 1 martie.
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Alexandru Şerban părăseşte fotoliul
de preşedinte al Crucii Roşii Sălaj
Consilierul judeţean Alexandru Şerban a demisionat,
în cursul zilei de ieri, din funcţia de preşedinte al Filialei
Sălaj a Crucii Roşii, după ce, în luna decembrie a anului
trecut, urcându-se beat la volanul maşinii, a provocat un
accident de circulaţie în municipiu.
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În 2011,

Divorţ amiabil pentru 23 de cupluri
din Zalău
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Sălăjenii au proﬁtat la maxim de reducerile de preţuri practicate în marile magazine, în perioada sărbătorilor de iarnă,
pentru a-şi completa stocurile de alimente de acasă cu zahăr, ulei, făină, orez şi alte produse alimentare. Însă aglomeraţia
în jurul raurilor "curăţate" în timp record de cumpărători s-a dovedit nefastă pentru unii clienţi.
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Citeşte astăzi ştirile de mâine!
Site actualizat la ora 0.00!

În Zalău,

Doar o firmă anunţă lichidări
pentru marfa de sezon nevândută

Accesează ediţia on-line
a cotidianului nostru

Zălăuanii care şi-au golit puşculiţele de sărbători, dar care
mai au încă poă de cumpărături, pot proﬁta în următoarea
perioadă de produse la preţuri mult mai avantajoase.
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Site-ul cu ştiri în timp real,
alături de informaţiile
din ediţia tipărită.

Nu citi
mâine ce poţi citi azi!

Mibrãria ARCA
hrana sufletului

METEO:

Un număr de 23 cupluri au divorţat amiabil, anul
trecut, după ce şi-au depus cererile de divorţ la Primăria
Zalău. Actele au fost depuse conform unor prevederi
legislative intrate în vigoare la sfârşitul anului 2010, care
stipulează că românii pot opta pentru desfacerea
căsătoriei la administraţia locală sau la notar.
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Cer parţial acoperit. Posibil ploaie uşoară. Max.: 5º C; Min.: -1º C.

P-ţa Unirii
(în spatele
Prefecturii)

angajează
CONSILIER MARKETING
Relaţii la sediul redacţiei, str. Nicolae
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