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Drumurile naţionale
din Sălaj, ca după război

P

Profesorii evaluatori la bacalaureat,
plătiţi cu 4 lei pentru lucrarea corectată

www.magazinsalajean.ro

Drumurile naţionale ce traversează Sălajul sunt în plin şantier, ceea ce face ca traﬁcul să se desfăşoare cu multă
greutate pe anumite porţiuni. Lucrările de reabilitare şi modernizare se derulează din fonduri europene, prin Compania
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România.
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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!

ARCA

Mibrãria

hrana sufletului

P-ţa Unirii (în spatele Prefecturii)
METEO:

Cer acoperit. Ploaie. Max.: 8º C; Min.: 6º C.

Curs valutar (BNR):

Profesorii care se vor ocupa de corectarea lucrărilor la
examenul de bacalaureat de anul acesta vor ﬁ remuneraţi
exact ca anul trecut. Mai precis, profesorii vor primi câte 4
lei pentru ﬁecare lucrare corectată şi până la 425 lei pentru
cei care vor conduce o comisie dintr-un centru de examen.
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PDL Sălaj şi-a lansat candidaţii
Lansarea candidaţilor PDL Sălaj la funcţiile de
primar, consilier local şi judeţean şi preşedinte al
Consiliului Judeţean a avut loc ieri, la Casa de Cultură
a Sindicatelor din Zalău, în prezenţa fostului premier
Mihai Răzvan Ungureanu.
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Declaraţiile de venit pe anul 2011,
depuse până în 25 mai
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj reaminteşte
contribuabililor că, vineri, 25 mai, este termen limită pentru
depunerea declaraţiilor aferente veniturilor realizate în
anul 2011, respectiv: "Declaraţia privind veniturile
realizate din România", formular 200; "Declaraţia privind
veniturile realizate din străinătate", formular 201.
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Corneliu Coposu, omagiat de sălăjeni
Sălăjenii marchează în aceste zile împlinirea a 98 de ani
de la naşterea lui Corneliu Coposu.
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EUR 4.4463; USD 3.4987; 100 HUF 1.5011; GBP 5.5669; CAD 3.4629; XAU 172.7896

