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Sibienii iubesc padurea
  
  Judetul Sibiu ocupa penultimul loc pe tara in ceea ce priveste infractionalitatea in domeniul silvic.
Anuntul a fost facut, ieri, de directorul Directiei Silvice Sibiu, Robert Blaj, in cadrul sedintei Consiliului
Prefectural. Blaj a declarat ca, exceptand cateva zone cunoscute din judet, in special cele in care
predomina populatia de etnie roma, in judet fenomenul furtului de lemne este unul restrans. Pagubele
silvice produse in zonele mentionate sunt considerate neinsemnate. 
  
  Cea mai buni studenti 
  
  Primaria Sibiu a gazduit, ieri, cea de-a patra decernare a premiilor Rehau, acordate anual absolventilor
de facultate cu lucrari de diplome exceptionale. Valoarea totala a premiilor a fost de 3000 de euro,
premiul cel mare fiind primit de Diana Opruta, absolventa a Universitatii Babes – Bolyai din Cluj –
Napoca. . „Rehau considera ca o obligatie promovarea tineretului, oferindu-le perspective profesionale ",
a declarat Peter Nadig, CEO Rehau pentru Regiunea Europa de Sud-Est. 
  
  200. Ultimii voluntari
  
  Capitala Culturala are 200 de noi voluntari, din Asociatia Corpul Cadetilor " General Maior Nicolae
Uscoi ". Ei vor sprijini coordonarea evenimentelor culturale programate pentru sfarsitul de an. Activitatea
acestora a debutat cu ocazia Concertului " I Solisti Veneti " ce a avut loc in 3 noiembrie la Filarmonica de
Stat din Sibiu. Atunci noii voluntari s-au implicat in plasarea publicului in sala de spectacol si au asigurat
instalarea de dispozitive pentru concert. 
  
  Record de abateri
  
  A plecat cu excavatorul spre Şelimbar, din Cisnadie, chiar daca nu avea permis, era si baut, iar utilajul
nu era inregistrat. E isprava unui localnic din Şelimbar care a si lovit putenic o Dacia. in urma impactului
la spital au ajuns doua persoane. Şoferul excavatorului avea 0,73 mg/l alcool in aerul expirat si este
cercetat pentru vatamare corporala, conducere sub influenta alcoolului a unui utilaj neinregistrat, fara a
avea permis de conducere.

Pagina 1 / 1


