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Filonaş Chiş s-a instalat oficial
la conducerea Prefecturii Sălaj

P

Pagubă estimată la 2 milioane de euro!
Sălajul are, de ieri, un nou prefect în persoana lui Filonaş Chiş, fostul director al Casei Judeţene de Pensii Sălaj. Acesta
a preluat ştafeta de la Vegh Alexandru, în baza Hotărârii de Guvern apărută în urmă cu două zile în Monitorul Oﬁcial.
Filonaş Chiş se va instala, cu surle şi trâmbiţe, în fotoliul de prefect zilele următoare, când este aşteptat la Zalău un
reprezentant al Guvernului, la festivitatea de înscăunare. Cu acel prilej, fostul director al CJP Sălaj va depune jurământul
în noua sa calitate, de reprezentant în teritoriu al Guvernului.
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Băimărean acuzat că a vândut
droguri mai multor sălăjeni
Un tânăr în vârstă de 25 de ani, din Baia Mare,
care a comercializat în mod repetat, în ultimii doi ani,
droguri de risc, respectiv canabis, mai multor
persoane din judeţele Sălaj şi Maramureş, a fost prins
într-o acţiune desfăşurată luni de poliţiştii Serviciului
de Combatere a Criminalităţii Organizate
Maramureş, sub coordonarea procurorului Direcţiei
de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Maramureş.
Oamenii legii au efectuat două percheziţii
domiciliare pe raza localităţilor Baia Mare şi Băiţa,
într-o cauză privind traficul şi consumul de droguri
de risc.
Învinuitul în cauză este A.R.B., de 25 de ani, din
Baia Mare, care a comercializat, în mod repetat, între
anii 2010-2012, droguri de risc, respectiv canabis.
Tânărul a vândut droguri unui cerc mai larg de
consumatori, de pe raza judeţelor Maramureş şi Sălaj,
dintre care poliţiştii au identificat peste 15 persoane,
printre acestea aflându-se şi minori.
METEO:

Cer acoperit. Posibil ploaie. Max.: 17º C; Min.: 7º C.

Cu ocazia percheziţiilor domiciliare s-au găsit
aproximativ 10 grame muguri de canabis, cantitate care
a fost ridicată în vederea cercetărilor. La percheziţii a
participat şi un câine antrenat în depistarea drogurilor,
care aparţine echipajului canin al Direcţiei Regionale
pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj.
În cauză se efectuează cercetări sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de trafic de droguri de risc.
Procurorul DIICOT – Biroul Teritorial Maramureş a
emis ordonanţă de reţinere pe o perioadă de 24 de ore
faţă de învinuit care, în acest interval, va fi prezentat
Tribunalului Maramureş cu propunere de arestare
preventivă.
La instrumentarea cauzei au participat poliţişti din
cadrul DGIPI, IPJ Maramureş şi Compartimentului de
Operaţiuni Speciale Maramureş, alături de
reprezentanţi ai instituţiilor partenere: Inspectoratul
Judeţean de Jandarmi Maramureş şi Direcţia Regională
pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj.
 M. O.
Curs valutar (BNR):

Incendiu devastator la
West Co Impex din Crişeni
Pa g u b e l e © MS Photo
produse în
incendiul de
proporţii
izbucnit, marţi
dimineaţa, la
hala principală
de producţie a
societăţii comerciale West
Co Impex SRL
din Crişeni,
care face căzi
din ﬁbră de sticlă, se ridică la 2 milioane de euro.
Patronul societăţii va trebui să suporte în întregime
prejudiciul, din cauză că întreaga linie de producţie şi
materialele din hală nu erau asigurate.
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