1,5 lei - 12 pagini • Vineri, 9 August 2012 • nr. 148 (4.042) • www.magazinsalajean.ro www.facebook.com/MagazinSalajean • Liderul presei sălăjene

Cotidian de informaţie, opinie şi publicitate

O asistentă de la Ambulanţă a fost
bătută în timpul unei intervenţii

Telefon:
0260 611364;
0360 566067; 0360 566076

Din această lună,

Apă mai scumpă pentru sălăjeni
Sălăjenii vor ﬁ nevoiţi să scoată mai mulţi bani din
portmoneu pentru plata facturii la apă şi canalizare.
Începând cu data de 1 august, Compania de Apă Someş
a majorat preţul apei potabile distribuite
consumatorilor, dar şi al canalizării. Astfel, pentru un
metru cub de apă potabilă consumatorii vor scoate din
buzunar cu 0,27 de bani în plus, de la 2,99 de lei la 3,26
de lei metru cub cu TVA, iar pentru canalizare vor plăti
în plus 0,73 de bani, de la 2,73 de lei la 3,46 de lei.
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Proprietarii cailor cu SIDA,
despăgubiţi cu peste un milion de lei
Din 2010, când Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Animalelor (DSVSA) Sălaj a declanşat
campania de eradicare a anemiei infecţioase la cai, 605
exemplare au fost diagnosticate în judeţ cu această boală
şi, ulterior, sacriﬁcate în abatoare, ne-a declarat
directorul instituţiei, Mircea Martin.
PAGINA 3

Canicula îi pune la cheltuială
pe angajatori

O asistentă a Substaţiei de Ambulanţă Jibou a fost atacată în cursul nopţii trecute, în timp ce acorda
îngrijiri medicale unui pacient în localitatea Domnin, comuna Someş Odorhei.
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CENTRUL MEDICAL
MIHAI VITEAZUL
Bd. Mihai Viteazul, bl. 12/3, Zalău
Tel. 0722-343938

Angajatorii care nu asigură condiţii minime pentru
menţinerea stării de sănătate a angajaţilor, pe timpul
temperaturilor extreme, riscă să ﬁe sancţionaţi cu amenzi
contravenţionale de către inspectorii de muncă.
Avertismentul vine din partea Inspectoratului Teritorial
de Muncă (ITM) Sălaj ca urmare a temperaturii ridicate,
cod galben de caniculă, valabil inclusiv astăzi 9 august în
judeţul Sălaj. Amenda poate ajunge la maxim 2.000 de lei.
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Uniforme speciale, pistoale
şi sprayuri paralizante pentru
inspectorii antifraudă

ALERGOLOGIE ŞI
IMUNOLOGIE CLINICĂ

Vila Vlad Zalău
***
Salon-Terasă Panoramic,

DR. ADINA GIURGIU, CLUJ-NAPOCA

DERMATOLOGIE ESTETICĂ

locul ideal pentru orice
eveniment important
din viaţa ta!

DR. MEDA ŞTEFANCU, CLUJ-NAPOCA

OBSTETRICĂ GINECOLOGIE
DR. IRINA FRUNZUC, CLUJ-NAPOCA
DR. ABDEL SAMY, CLUJ-NAPOCA

Începând cu 1 mai 2013 Centrul Medical Mihai
Viteazul se află în relaţie contractuală cu Casa
de Asigurări de Sănătate Sălaj pentru
specialităţile Alergologie şi Ginecologie, unde
vă puteţi adresa cu bilet de trimitere de la
medicul de familie sau medicul specialist.
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www. vilavlad.ro
e-mail: oﬃce@vilavlad.ro
tel. 0758 015326 sau 0360 560 222

Curs valutar (BNR):
EUR 4.4399;
GBP 5.1555;
USD 3.3254;
CAD 3.1907;
100 HUF 1.4842; XAU 137.6423.

METEO:
Cer parţial acoperit.
Vânt uşor.

Max.: 36º C; Min.: 16º C.

