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Ioan Bujiţă, detaşat la Călăraşi!

Director din Teleorman la şefia
Direcţiei Agricole Sălaj

Edilii din mediul rural,
chemaţi în şedinţă
Primarii şi secretarii unităţilor administrativ teritoriale
din Sălaj, pe probleme de apărare, au fost chemaţi în
cursul zilei de marţi la Cercul Militar din municipiu, la
o întâlnire cu prefectul judeţului, Filonaş Chiş.
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Bilanţ pentru Festivalul Roman
Conducerea administraţiei municipale a prezentat, ieri,
concluziile după cea de-a VII-a ediţie a Festivalului Roman
Zalău – Porolissum, desfăşurat în week-endul trecut în oraş
şi la Moigrad. Dacă, pe de-o parte, prestaţia trupelor de
reconstituire istorică a fost un punct apreciat de
municipalitate, pe de altă parte, prezenţa redusă a publicului
zălăuan la manifestări i-a dezamăgit pe organizatori.
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Tribunalul Sălaj a decis:

Cordea nu revine la conducerea
Serviciului de Ambulanţă
Tribunalul Sălaj a respins cererea fostului manager al
Serviciului Judeţean de Ambulanţă (SJA) Sălaj, Ioan
Cordea, de a ﬁ anulată dispoziţia privind demiterea sa din
funcţia respectivă, dispoziţie dată de Direcţia de Sănătate
Publică Sălaj în urma scandalului în care Cordea a fost
implicat în urmă cu 2 ani.
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Veste bună!

Ioan Bujiţă, directorul Direcţiei Agricole Judeţene (DAJ) Sălaj, a fost detaşat pentru următoarele patru luni,
printr-un ordin al Ministerului Agriculturii, la Călăraşi. Fotoliul acestuia este ocupat, începând de astăzi, de
Gheorghe Nistor, omologul lui Bujiţă de la Teleorman.
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CENTRUL MEDICAL
“MIHAI VITEAZU”
DERMATOLOGIE:
- CONSULTAŢII DERMATOLOGICE SPECIFICE ŞI DE ESTETICĂ
DERMATOLOGICĂ
- TRATAMENTE PENTRU AFECŢIUNI DERMATOLOGICE
- TRATAMENTE PERSONALIZATE DE DERMATO-COSMETICĂ:
- UMPLEREA RIDURILOR (BOTOX, ACID HIALURONIC)
- TRATAMENTUL CEARCĂNELOR
- TRATAMENTUL TRANSPIRAŢIEI EXCESIVE
- PROCEDURI ANTI-AGING PENTRU ÎNTINERIRE
CUTANATĂ
- LASER TERAPIE DERMATOLOGICĂ

PEDIATRIE:
- EVALUAREA GENERALĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE
- EXAMEN CLINIC PE APARATE ŞI SISTEME
- MĂSURĂTORI ANTROPOMETRICE: GREUTATE, LUNGIME,
PERIMETRUL CRANIAN
- EVALUAREA DEZVOLTĂRII NEUROLOGICE, PSIHICE ŞI
MOTORII PE GRUPE DE VÂRSTĂ
- SFATURI PRIVIND: - ALIMENTAŢIA
- VACCINĂRILE OBLIGATORII ŞI
OPŢIONALE
- VITAMINIZĂRI PROFILACTICE

ECOGRAFIE:
- ECOGRAFII DOPPLER TIROIDĂ
- ECOGRAFII ABDOMINALE
- ECOGRAFII 3D

Bd. Mihai Viteazu, bl. 12/3, tel. 0722-343938
METEO:

Cer parţial acoperit. Posibil ploaie. Max.: 27º C; Min.: 12º C.

Ştirile de ultimă oră,
din judeţul tău,
disponibile online
şi în timp real!
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magazinsalajean.ro,
aﬂi ştirile în timp real.
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Curs valutar (BNR):

Mii de sălăjence vor primi bani
mai mulţi pentru creşterea copiilor
Cele aproximativ 2.000 de mămici din Sălaj vor primi,
începând cu data de 1 octombrie, mai mulţi bani de la stat
pentru creşterea copiilor. Deputaţii au aprobat, marţi, proiectul
de lege care prevede majorarea indemnizaţiei pentru creşterea
copilului începând din octombrie, la 85 la sută din venitul net
obţinut în anul anterior naşterii copilului, cu 10 procente în
plus faţă de valoarea actuală.
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Funcţiile de şef de post sunt scoase
la concurs
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Marcel Lucaciu - noul purtător
de cuvânt al ISJ Sălaj
Abia instalat în funcţia de preşedinte al Cenaclului
Silvania, Marcel Lucaciu deţine, începând de ieri şi funcţia
de purtător de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean
Sălaj. Anunţul a fost făcut marţi, în cadrul unei conferinţe
de presă, de către inspectorul şcolar general, Gheorghe
Bancea.
Marcel Lucaciu, în vârstă de 46 de ani, este inspector
şcolar de specialitate - limba şi literatura română începând
din februarie 2006. Din aceeaşi dată, Lucaciu a obţinut
funcţia de profesor titular de limba română în cadrul
Liceului Pedagogic "Gheorghe Şincai" Zalău. Ultima
funcţie atribuită lui Marcel Lucaciu este cea de preşedinte
al Cenaclului “Silvania”, acesta ﬁind ales, în unanimitate,
săptămâna trecută joi, în cadrul primei şedinţe a grupului
de literaţi sălăjeni, organizată după trecerea în neﬁinţă a
profesorului Iuliu Suciu, cel care, vreme de aproape 30 de
ani, a asigurat conducerea Cenaclului.
 M. O.
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