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Supravieţuitorii tragicului accident din
Zalău, ţinuţi în viaţă doar de aparate

Telefon:
0260 611364;
0360 566067; 0360 566076

Se strâng semnături pentru
demiterea lui Traian Băsescu
Opoziţia a demarat campania de strângere de
semnături pentru demiterea şefului statului.
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S-a modificat procedura de scoatere
din evidenţă a persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Salaj face
cunoscut că, prin Ordonanţa de Urgenţă 125/2011,
publicată în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I, au
fost aduse modiﬁcări procedurii de scoatere din evidenţă
a persoanelor înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea
adăugată (TVA) a căror cifră de afaceri nu depăşeşte
plafonul de 35.000 euro, respectiv 119.000 lei.
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Preşedintele Tribunalului Sălaj se
retrage din funcţie
Preşedintele Tribunalului Sălaj, Petronela Năsăudean,
a anunţat că se retrage de la şeﬁa celei mai înalte instanţe
sălăjene şi că va practica avocatura.
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Citadin, peste tot şi nicăieri...
Zălăuanii Cristi Cigher şi Ionuţ Breban, în vârstă de 18, respectiv 19 ani, care au supravieţuit tragicului accident de
circulaţie petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, în care trei tineri au decedat, sunt ţinuţi în viaţă de sistemele
de ventilaţie artificială. Aceştia se află internaţi la Terapie Intensivă în cadrul Clinicii de Neurochirurgie din Cluj-Napoca,
prezentând multiple traumatisme craniene. La ora închiderii ediţiei, medicii erau rezervaţi în ceea ce privesc şansele
de supravieţuire ale tinerilor zălăuani.
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Precipitaţiile căzute în ultimele zile au dat serioase
bătăi de cap zălăuanilor, din cauza poleiului şi gheţii
formate pe trotuare şi drumuri.
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Şocant!
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A violat un băiat de numai 11 ani!
Un caz extrem de grav a tulburat liniştea locuitorilor
comunei Plopiş, după ce un băiat în vârstă de 11 ani a
povestit tatălui său că a fost violat. Bărbatul s-a prezentat
imediat la poliţie pentru a reclama agresorul, respectiv un
tânăr de 24 de ani, din aceeaşi comună, cunoscut cu
afecţiuni psihice. Pentru a păstra tăcerea, cel acuzat de viol
a plătit copilului o bancnotă de 10 lei, ameninţându-l cu
moartea dacă povesteşte cuiva cele întâmplate. Tânărul
a fost prezentat, sâmbătă, instanţei de judecată cu
propunerea de arestare preventivă pentru săvârşirea
infracţiunii de viol în formă agravată.
PAGINA 7

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!

Mibrãria ARCA
hrana sufletului
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