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Șofer din Mineu oprit cu
zeci de focuri de armă.
Polițiștii au prevenit o
posibilă tragedie
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Acțiune inedită la Crasna.
Primari, localnici, oameni
de afaceri și fermieri au
donat grâu pentru centre
de copii și bătrâni
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Patru pompieri din Sălaj,
în luptă cu incendiile
din Franța
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Tragedie pe Meseș. Un
bărbat a murit
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La plimbare prin Zalău cu droguri în buzunar
Au doar 17 ani, sunt din Șimleu Silvaniei și au fost prinși
având asupra lor substanţe despre care se crede că sunt droguri,
au anunţat poliţiștii. Cei doi tineri se aﬂau în municipiul Zalău
și au fost observaţi ca având un comportament suspect.
Poliţiștii Biroului Ordine Publică Zalău au depistat, pe
bulevardul Mihai Viteazu din Zalău, un tânăr care avea asupra
sa substanţe vegetale cu posibil efect psihoactiv. Adolescentul
era însoţit de un alt tânăr, tot din Șimleu Silvaniei. În urma
legitimării, poliţiștii au stabili că tinerii au 17 ani, iar în urma
controlului corporal, asupra unuia dintre ei a fost descoperită
o folie din nylon ce conţinea substanţă vegetală uscată, de
culoare verde-olive, cu miros înţepător, susceptibilă de a avea
efecte psihoactive și de a ﬁ interzisă la deţinere. De asemenea,
asupra acelui tânăr a mai fost descoperită o ţigaretă, parţial

consumată, cu privire la al cărei conţinut exista suspiciunea
că ar proveni dintr-o substanţă interzisă. Bunurile și substanţele
descoperite au fost ridicate și înaintate Serviciului de Combatere
a Criminalităţii Organizate Sălaj, în vederea continuării
cercetărilor. Poliţiștii din cadrul Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Sălaj împreună cu specialiștii Centrului Antidrog Sălaj
desfășoară a campanie intensă de prevenire și combatere a
consumului de droguri. „Nu cădeţi pradă drogurilor din cauza
curiozităţii sau dorinţei de integrare în anumite grupuri.
Drogurile nu vă ajută la nimic, ba mai mult vă afectează pe plan
psihic, emoţional, social și ﬁnanciar! Rămâneţi cu picioarele
pe pământ și bucuraţi-vă de toate momentele frumoase
alături de cei dragi”, este mesajul poliţiștilor sălăjeni.
 A. L.
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