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Consum de canabis
în Sălaj!

Telefon:
0260 611364;
0360 566067; 0360 566076

USL Sălaj a protestat în faţa
Prefecturii
Dacă în ultimele zile protestatarii adunaţi pe platoul
din faţa Instituţiei Prefectului Judeţului Sălaj au scandat,
în nenumărate rânduri, împotriva întregii clase politice
din România, ieri, situaţia a luat o cu totul altă turnură,
şi anume una politică.
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Ninsorile din ultimele zile - aur
curat pentru agricultorii sălăjeni
Anul trecut, Sălajul a suferit luni în şir din cauza
secetei, agricultorii confruntându-se cu cele mai mari
probleme din ultimii ani. Fenomenul a fost atât de intens,
încât solul a ajuns tare ca piatra, iar fermierii au
întâmpinat mari probleme în realizarea însămânţărilor de
toamnă. Ninsorile din ultimele două săptămâni au mai
atenuat situaţia, oamenii reuşind să recupereze timpul
pierdut şi să are, pe ultima sută de metri, sute de hectare.
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Modificări de ultimă oră:

Hotărârile judecătoreşti rămân
valabile pentru înmatricularea
maşinilor fără plata taxei auto
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Consumul de droguri ilicite, în special de etnobotanice, reprezintă un fenomen cu o dinamică ascendentă în rândul
tinerilor sălăjeni. Folosirea substanţelor extrem de periculoase pentru sănătatea consumatorilor a băgat în spital nu mai
puţin de cinci tineri, pe parcursul anului trecut, într-unul dintre cazuri pacientul prezentând simptome post consum de
canabis. Diagnosticul a fost conﬁrmat de examenul toxicologic.
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Ninsorile şi frigul i-au
îmbolnăvit pe 1.200 de sălăjeni

Citeşte astăzi ştirile de mâine!
Site actualizat la ora 0.00!

Temperaturile mult scăzute din ultimele zile, însoţite
de ninsori şi uneori chiar de rafale de vânt, au afectat
sănătatea a peste 1.200 de sălăjeni, ei ﬁind diagnosticaţi
de medici cu viroze şi pneumonii.
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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

METEO:

Cei peste 1.000 de sălăjeni care au câştigat în instanţă
înmatricularea autovehiculelor fără plata controversatei
taxei auto, îşi vor putea vinde maşinile fără ca noii
proprietari să ﬁe nevoiţi să achite taxa pentru emisii
poluante. Această facilitate nu îi vizează, însă, pe sălăjenii
care au primit câştig de cauză în procesele înaintate
pentru recuperarea sumelor plătite în contul taxei de
primă înmatriculare.
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Cer acoperit, posibil lapoviţă. Max.: 3º C; Min.: 0º C.

P-ţa Unirii
(în spatele
Prefecturii)
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