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Lovitură în plexul economiei sălăjene:

Cemacon se mută la Cluj

Telefon:
0260 611364;
0360 566067; 0360 566076

UDMR îşi comasează "trupele"
în Zalău
Următoarea şedinţă a Consiliului Reprezentanţilor
Unionali va avea loc la Zalău, a făcut cunoscut Kovács
Péter, secretarul general al UDMR, adăugând că
întrunirea delegaţilor va ﬁ convocată pentru sâmbătă, 29
septembrie, eveniment precedat de o serie de consultări
în diverse domenii de specialitate.
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Protecţia Consumatorilor Sălaj
continuă războiul cu băncile
în instanţă
Câteva zeci dintre sălăjenii care s-au împrumutat la
bănci au ajuns în instanţele de judecată, nemulţumiţi de
unele comisioane reţinute de bănci şi care consideră că
sunt ilegale.
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Aproape 20 de fermieri sălăjeni ar
putea înapoia subvenţiile
17 mari fermieri din judeţul Sălaj, care au accesat
subvenţii de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în
Agricultură (APIA), riscă să plătească scump pentru o
simplă neatenţie. N-au dat importanţă unui paragraf din
declaraţiile pe care le-au semnat, pe proprie răspundere,
iar acum ar putea ﬁ obligaţi să restituie toţi banii.
Paragraful stipula clar că nu au dreptul la subvenţii de la
APIA dacă au datorii către stat ori către bugetele locale.
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Producătorul de blocuri ceramice Cemacon SA, unul dintre cei mai importanţi actori ai economiei Sălajului, a decis,
în urmă cu două săptămâni, să-şi mute sediul social de la Zalău, la Cluj-Napoca.
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Fenomenul absenteismului şcolar continuă să
reprezinte o problemă spinoasă pentru autorităţi.
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CENTRUL MEDICAL
“MIHAI VITEAZU”
ENDOCRINOLOGIE:

Un zălăuan de 18 ani, pe lista
CFR-ului pentru meciurile
din Liga Campionilor

• ECOGRAFIE DOPPLER TIROIDĂ
•INVESTIGAŢII ŞI TRATAMENTE PRIVIND
PATOLOGIA TIROIDEI
•INVESTIGAŢII ŞI TRATAMENTE PRIVIND
OBEZITATEA
•TRATAMENTUL TULBURĂRILOR DE
MENOPAUZĂ
•TRATAMENTUL OSTEOPOROZEI
•INVESTIGAŢII ŞI TRATAMENTE PRIVIND
INFERTILITATEA
•TRATAMENTUL BOLILOR ENDOCRINE LA COPII
•INVESTIGAŢII ŞI TRATAMENTE PRIVIND
PATOLOGIA SÂNULUI

Antrenorul campioanei CFR Cluj, Ioan Andone, a
anunţat săptămâna trecută lista cu jucătorii care vor
avea drept de joc în acest sezon, în Liga Campionilor.
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ALERGOLOGIE:

•DIAGNOSTICUL BOLILOR ALERGICE DE TIPUL
CONJUNCTIVITEI, RINITEI, ASTMULUI BRONŞIC,
ŞOCULUI ANAFILACTIC, ALERGIILOR ŞI
INTOLERANŢELOR ALIMENTARE, ALERGII LA
MEDICAMENTE ŞI ANESTEZICE, DERMATITA
ATOPICĂ ŞI DE CONTACT, REACŢII LA
ÎNŢEPĂTURI DE INSECTE
•TESTĂRI CUTANATE LA ALERGENI DE MEDIU,
ALIMENTĂRI, ANESTEZICE
•PROFILAXIA BOLILOR ALERGICE ŞI
DEZECHILIBRELOR IMUNITĂŢII ORGANISMULUI

Conform studiului de adienţă realizat în perioada 30 aprilie - 19 august 2012 de IMAS
- Marketing şi Sondaje SA şi GfK românia - Institut de Cercetare de Piaţă SRL, la nivel
naţional, Kiss FM este ascultat zilnic de 2,840.800 de persoane

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

Cer parţial acoperit. Vântul va sufla slab. Max.: 29º C; Min.: 15º C.

La vânătoare de elevi chiulangii
prin barurile din judeţ

Curs valutar (BNR):

Ştirile de ultimă oră,
din judeţul tău, disponibile
online şi în timp real!
Ca să ai primul acces
la informaţie,
cu un singur CLICK pe
magazinsalajean.ro,
aﬂi ştirile în timp real.
Pentru că informaţia
te face puternic!
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