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EȘTI ÎN CĂUTAREA UNUI
LOC DE MUNCĂ?
ACUM AI DE UNDE SĂ ALEGI!
SC angajează sudori și lăcătuși mecanici. Relaii la telefon:
0745.637.979.
Firmă de colectare deșeuri industriale angajează șofer
profesionist cu experienă și atestat ADR (cat. B,C,E) și operator
staie de epurare. Se oferă salariu atractiv și bonuri de masă. Detalii
la sediul ﬁrmei din Slatina, str. Constructorului, nr. 3. CV-urile se
trimit la adresa de e-mail: macolect@yahoo.com.
Relaii latelefon: 0756.196.981.
SC angajează șoferi tir pentru transport intern marfă, curse
ﬁxe. Oferim salariu atractiv. Relaii la telefon: 0762.654.295,
0730.798.848.
Firmă de distribuie produse alimentare și nealimentare
angajează: manipulani / livratori; șoferi profesioniști cu atestat;
stivuitoriști.
CV-urile se trimit la adresa de e-mail: sivecorcom@yahoo.com
Relaii la sediul ﬁrmei din Slatina,str.Depozitelor,nr.19 sau la telefon:
0372.713.707.
Societate comercială angajează muncitori caliﬁcai în
construcii: pavatori, dulgheri, instalatori, sudori, ﬁerari betoniști,
deserveni utilaje construcii,devizieri,maiștri,ingineri constructori
(civile, edilitare, drumuri și poduri). Relaii la telefon: 0349.404.505,
între orele 08:30-16:30.
Societate comercială încadrează cu CM pentru fabrică de
pâine următorul personal: inginer tehnolog, muncitori necaliﬁcai în
vederea caliﬁcării, mecanic utilaje, electrician, șoferi livratori,
economist / contabil,directorvânzări,gestionar / facturist.Relaii la
telefon: 0740.020.060.
Angajăm vânzătoare magazin alimentar; șofer livrator- salariu
3.000 lei.Relaii latelefon: 0761.023.006.
SC angajează și caliﬁcă la locul de muncă: turnători piese
aluminiu sub presiune; ajustori piese aluminiu; mecanici întreinere
și reparaii. CV-urile se depun la sediul ﬁrmei din Slatina, str. Grigore
Alexandrescu,nr.17 C. Relaii latelefon: 0744.512.655.

Societatea Comercială Dezvoltare Urbană Slatina angajează
personal masculin caliﬁcat și necaliﬁcat în vederea întreinerii și
reparaiei locurilor de joacă, sistemelor de irigaii și mobilierului
urban din municipiul Slatina. Relaii la telefon 0784010870 sau la
sediul din Slatina,str.TudorVladimirescu,nr.169A.
Angajez menajeră pentru menaj casă în cartier Clocociov Slatina. Program de luni până vineri, 8 ore pe zi. Doresc menaj
complet: curăenie, călcat, mâncare. Disponibilitate pentru
colaborare petermen lung.
Cerine: persoană tânără,dinamică,harnică,nefumătoare și cel
mai important, serioasă. Salariul este negociabil. Relaii la telefon:
0732707017.
Societate de construcii angajează persoană departament
tehnic. Cerine: abilităi operare în Intersoft / Doclib; studii
superioare; disponibilitate pentru învăare întocmire situaii de
lucrări. CV-urile se trimit pe adresa: smartbillcontab@yahoo.com.
Relaii latelefon: 0745663679
SC COMTECH CO SRL Slatina angajează șofer profesionist
categoria B+C+E, pentru transport intern. CERINE: permis de
conducere categoria B + C + E; atestat profesional pentru transport
marfă; card digital pentru tahograf; Experiena ca șofer de tir - minim
3 ani. Pachet salarial atractiv! Depunerea CV-urilor se va face la
poarta unităii din str.Constructorului nr.3 (după Staia Coveanu – ca
reper),Slatina,jud.Olt.
Relaii la numărul detelefon: 0743.238.930.
Firmă de distribuie angajează: agentvânzări; șoferprofesionist
categoria C; manipulant. CV-urile se trimit pe adresa de e-mail
slatina@nitela.ro sau se depun la sediul ﬁrmei din str. Cireașov, nr. 26
A.Relaii latelefon: 0728992383 / 0734.457.171.
SC angajează electricieni cu sau fără experienă. Salariu și
condiii de lucru avantajoase.Relaii latelefon: 0744.769.601.
Firmă de distribuie produse alimentare angajează
manipulant depozit.Program de lucru 8 ore / zi, de luni până vineri.
Relaii latelefon: 0744789320
Angajămvânzătoare pentru magazin desfacere pâine.Relaii la
telefon: 0725.410.275.
SC angajează: agent livrare categoria C; manipulant pentru
depozite din Slatina și Caracal. CV-urile se trimit pe adresa de email: olt.director@tgie.ro.Relaii latelefon: 0722550557

PRIMĂRIACOMUNEI SEACA,STR.BISERICII,NR.49,JUD.OLT,Sectoarecadastrale:1,2,3
Anun prealabil privind aﬁșarea publică a documentelortehnice ale cadastrului
OCPI OLT anună publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele
cadastrale nr.1,2,3,pe o perioadă de 60 de zile calendaristice,conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea
cadastrului și a publicităii Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare.
Data de început a aﬁșării: 23.05.2022
Data de sfârșit a aﬁșării: 21.07.2022
Adresa locului aﬁșării publice: Str.Bisericii,nr.49,Comuna Seaca,Judeul Olt
Repere pentru identiﬁcarea locaiei: în apropierea Școlii Gimnaziale cu clasele I-VIII Seaca,
Brutăriei.
Cererile de rectiﬁcare ale documentelor tehnice vor putea ﬁ depuse la sediul Primăriei
Comunei Seaca, Str. Bisericii, nr.49, Comuna Seaca,Judeul Olt,Judeul Olt, în termen de 60 de zile
de la data aﬁșării și sunt însoite de documente doveditoare.
Alte indicaii utile pentru cei interesai:toi proprietarii și posesorii de imobile din U.A.T.Seaca,
să participe laveriﬁcarea documentelortehnice publicate la sediul primăriei
Informaii privind Programul naional de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obine
pe site-ulANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/
PRIMAR, BĂLUŢĂ Marian

PUBLICITATE
Angajăm vânzători și
măcelar pentru punctul de lucru
din Slatina, de pe Esplanadă, bl.
T4, fosta Cofetărie „Amandina”.
Relaii latelefon: 0723.513.221 și
la sediu.
SC angajează vânzătoare.
Relaii latelefon: 0744.540.038.
Firmă de colectare
deșeuri industriale angajează:
șoferprofesionist cu experienă
și atestat ADR (categoria B,C,E);
operator staie de epurare. Se
oferă salariu atractiv și bonuri
de masă.
Detalii la sediul ﬁrmei din
Slatina, str. Constructorului, nr.
3.CV-urile se trimit la adresa:
macolect@yahoo.com
Relaii la telefon:
0756.196.981.

Societate comercială
angajează Inspector SSM.
Relaii la numărul de telefon:
0249.4111.00.
SC METALTRANS SRL
angajează: economist;
manipulant mărfuri; șofer tir
pentru transport marfă
generală - intern. Experiena
constituie un avantaj.
CV-urile se trimite pe
adresa de email:
logistica@metaltrans.ro.Relaii
latelefon: 0721.211.657.
SC angajează: vânzătoare
produse paniﬁcaiei; mecanic
(operator linie paniﬁcaie);
vânzător magazin alimentar;
șofer livrator- salariu 3.000 lei.
Mai multe relaii la telefon:
0761.023.006.

Anun:
SC DARED FAN CLUB SRL, cu sediul in Bals, Str. Nicolae
Balcescu, nr. 173, bl. N1, Sc.1, et. 4, Ap. 19, Jud. Olt ", angajeaza
MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA ȘI TĂIEREA MATERIALELOR
DE CONSTRUCII – cod COR 931302; Muncitor necaliﬁcat la
demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianţă,
gresie,parchet – cod COR 931301.
Telefon: 0747.783.598.
PFA BADEA EMANUEL AURELIAN, cu sediul în Caracal, str. V.
A l e c s a n d r i , n r. 5 5 , p i e r d u t c e r t i ﬁ c a t d e î n r e g i s t r a r e
F 2 8/ 5 6 4/ 2 0 . 0 2 . 2 0 1 2 , c e r t i ﬁ c a t c o n s t a t a t o r n r.
50502112/17.02.2012, pentru sediul profesional, certiﬁcat
c o n s t a t a t o r n r. 5 0 2 1 1 2 / 1 7. 0 2 . 2 0 1 4 r e z o l u  i e n r.
500708/20.02.2012.
Le declarnule.

SPORT
Aciunemaratonpentru
depistareașoferilorbăui
șidrogai,înOlt
Poliiștii din cadrul IPJ Olt au
desfășurat, în perioada 4-10 mai,
activităi în cadrul aciunii ,,Alcohol &
D r u g s M a r a t h o n ”, i n c l u s ă î n
operaiunea ,,Alcohol & Drugs”, a
ROADPOL (Organizaţia Poliţiilor
Rutiere din Europa),aproape 2.000
de șoferi ﬁind testai pentru
depistarea celor aﬂai sub inﬂuena
băuturilor alcoolice sau a unor
substane psihoactive. „În cadrul
activităii, au fost aplicate 18
sanciuni contravenionale pentru
c o n d u c e re a u n u i ve h i c u l s u b
inﬂuena băuturilor alcoolice,
respectiv cu o alcoolemie mai mică
de 0,40 mg/l alcool pur în aerul
expirat. Totodată, poliiștii au
constatat și 10 infraciuni pentru
c o n d u c e re a u n u i ve h i c u l s u b
inﬂuena băuturilor alcoolice,
respectiv cu o alcoolemie mai mare
de 0,40 mg/l alcool pur în aerul
expirat”, au transmis reprezentanii
IPJ Olt.
Florentina Ștefan Ciobanu

Bărbatarestatpreventiv,
dupăceafuratuntelefon
înBalș
Un bărbat de 49 de ani, din
j u d e u l A rge ș , a fo s t a re s t at
preventiv pentru 30 de zile, ﬁind
bănuit de trei infraciuni de furt
caliﬁcat, prejudiciul ﬁind recuperat
parial. Ancheta a plecat după ce o
femeie a anunat poliia că i s-a furat
telefonul în timp ce ce aﬂa în
Policlinica Spitalului Balș. „În fapt, la
data de 4 aprilie a.c., în jurul orei
12:00, poliiștii, din cadrul Poliiei
Orașului Balș, au fost sesizai de
către o femeie, în vârstă de 57 de ani,
din orașul Balș, judeul Olt, cu privire
la faptul că, în timp ce se aﬂa în
policlinica din localitate, persoane
necunoscute i-ar ﬁ sustras telefonul
mobil. Poliiști au întocmit un dosar
penal sub aspectul săvârșirii
infraciunii de furt, ﬁind continuate
cercetările pentru stabilirea situaiei
de fapt, identiﬁcarea autorului și
dispunerea de măsuri legale. La data
de 9 mai a.c., în continuarea
activităilor investigativ-operative,
poliiștii din cadrul Poliiei Orașului
Balș – Compartimentul de
Investigaii Criminale, au identiﬁcat
un bărbat de 49 de ani, din judeul
Argeș,bănuit de furt”,se arată într-un
comunicat al IPJ Olt. Poliiștii au
stabilit că bărbatul ar mai ﬁ săvârșit
alte două infraciuni de furt caliﬁcat,
în orașul Balș, în perioada 4 aprilie – 4
mai a.c.. La data de 10 mai a.c.,
bărbatul, de 49 de ani, a fost
prezentat Judecătoriei Balș, iar, la
propunerea Parchetului de pe lângă
Judecătoria Balș, faă de acesta, a
fost emis mandat de arestare
preventivă, pe o perioadă de 30 de
zile.
Florentina Ștefan Ciobanu
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Cupa României/Patru echipe din Liga a IV-a,
în semiﬁnalele fazei judeene
Etapa a IV-a a fazei judeene din
Cupa României s-a disputat miercuri, 11
mai, patru echipei din Liga a IV-a
caliﬁcându-se în faza superioară a
competiiei.

Astfel, Viitorul Coteana (foto) s-a
impus pe terenul formaiei ASValea Ipotești,
cu scorul ﬁnal 7-6, după executarea
loviturilor de departajare, scorul ﬁind 3-3
după cele 90 de minute regulamentare de
joc. Golurile formaiei din Coteana au fost
marcate de Florin Naidin, Alex Radu și Cristi
Nicolae, pe parcursul celor 90 de minute de
joc, și de jucătorii Andrei Vasilescu, Radu
Mihai, Alex Constantinescu și Mihai Stancu,
care au executat loviturile de departajare.
Oltul Curtișoara s-a impus fără emoii
la Brâncoveni, cu scorul 4-1, golurile
oaspeilor ﬁind marcate de Alin Andronache
(detrei ori) și Mihai Răcăleanu.ȘiACS Caracal
merge mai departe în Cupa României, după
ce s-a impus, cu scorul 2-1, pe terenul
formaiei Gloria Vișina, golurile formaiei din
Caracal ﬁind marcate de Holtea și Grădinaru.

Tragerea la sori pentru semiﬁnalele fazei
judeene a Cupei Românieiva avea locvineri,

13 mai,la ora 9.00.
Florentina Ștefan Ciobanu

Valea Oltului Ipotești
Rezultatele etapei
a IV-a
Cupa României:

FC Bârza
Branco Brâncoveni
GloriaVișina

–Viitorul Coteana
(3-3 după 90 de minute)
-Oltul Slătioara
-Oltul Curtișoara
-ACS Caracal

6-7
1-2
1-4
1-2

Decizie la „masa verde”
Viitorul Dăești a pierdut la masa verde partida cu CSM Alexandria ce a fost
disputată în etapa I a play-off-ului Ligii a III-a, deși pe teren s-a încheiat la egalitate,
scor1-1.
Comisia din cadrul FRF a anunat joi, 12 mai, a anunat că omologhează cu 0-3
partida dintre Viitorul Dăești-CSM Alexandria, pentru că gruparea din Dăești l-ar ﬁ
folosit pe Samson Nwabueze în stare de suspendare.
În această situaie, CSM Slatina conduce în clasament, cu 55 de puncte, CSM
Alexandria are 49 de puncte,la egalitate de puncte cuViitorul Dăești.
Florentina Ștefan Ciobanu

Fotbal: Hotărâri CDC
Potrivit Asoociaiei Judeene de Fotbal Olt, în data de 10 mai
2022,au fost luate următoarele hotărâri:
Jucătorul Călinescu Marian Alexandru – ACS Oltul Slătioara se
suspendă petimp de 1 (una) etapa conformArt.63/2.1.g RD.
Jucătorul Chera Constantin – AS Victoria Dăneasa se suspendă
pe timp de 3 (trei) etape conform Art. 63/2.4.a RD, plus 150 lei
penalitate.
Jucătorul Fugaru Denis Florian – ACS Olteul Osica se suspendă
pe timp de 3 (trei) etape conform Art. 63/2.4.a RD, plus 150 lei
penalitate.
Jucătorul Tia Ionel Florin – ACS Olteul Osica se suspendă pe
timp de 4 (patru) etape conformArt.65/a RD,plus 200 lei penalitate.
Jucătorul Frunza Iulian Gheorghe – ACS FC Viitorul Grădinile se
suspendă petimp de 1 (una) etapa conformArt.63/2.1.e RD.
Jucătorul Grozoaica Alin Vasile – AS Branco Brâncoveni se
suspendă pe timp de 3 (trei) etape conform Art. 65/a RD, plus 200 lei
penalitate.
JoculAS Unirea Piatra Sat –ASViitorul Leotesti,Liga a 5 – a,Seria
2, din data de 08 Mai 2022, se omologhează cu scorul de 3-0 în
favoarea echipeiAS Unirea Piatra Sat conformArt.79/1 RD.
Echipa AS Viitorul Leotești se programează la următorul joc în
organizare proprie (15 Mai 2022) conform document justiﬁcativ.

Jucătorul Meca Onut Sabin – AS Soimii Deveselu se suspendă
pe timp de 2 (două) etape conform Art. 63/2.1.g RD,Art. 65/a RD, plus
100 lei penalitate.
Începând cu data de 09 Mai 2022 echipele de juniori ale
clubului ACS Athletic Slatina își desfășoară jocurile în organizare
proprie pe terenul IPAMetalurgistul din localitatea Slatina.
Florina Dinu
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ADMINISTRAIE

Tânăra care l-a împușcat în cap pe poliistul Bogdan Dumitrescu,
condamnată la șase ani de închisoare cu executare
Iubita poliistului Bogdan Dumitrescu, care la
sfârșitul lunii ianuarie 2018 l-a împușcat accidental în
cap pe bărbat,a fost condamnată mari,10 mai,la șase
ani de închisoare cu executare.

Decizia magistrailor Tribunalului Olt nu este
deﬁnitivă și poate ﬁ atacată cu apel în 10 zile de la
comunicare. „Condamnă inculpata Gheorghe Alina la
pedeapsa principală de 5 ani închisoare pentru săvârșirea
infraciunii de ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. 1 și 2
C.p. În baza art. 67 alin. 2 C.p. rap. la art. 66 alin. 1C.p. aplică
inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii
exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b), h) C. p.
respectiv dreptul de a ﬁ ales în autorităţile publice sau în
orice alte funcţii publice,de a ocupa o funcţie care implică
exerciţiul autorităţii de stat, de a deţine, purta și folosi
orice categorie de arme, pe o durată de 3 ani, a cărei
executare începe după executarea pedepsei principale,
după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după
împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei
sau după expirarea termenului de supraveghere”, se arată
în minuta instanei.
Alina Gheorghe trebuie să plătească și pensia
alimentară urmașilor poliistului, respectiv doi copii pe
care Bogdan îi avea dintr-o căsătorie anterioară,în valoare
de 1.500 de lei pe lună pentru ambii minori. Totodată,
tânăra este obligată și la plata a câte 130.000 euro,
respectiv echivalentul în lei la data plăţii, daune morale
pentru ﬁecare dintre cei doi copii aivictimei.
Incidentul în urma căruia poliistul Bogdan

Dumitrescu de la Crimă Organizată Olt a fost împușcat în
cap de prietena sa, accidental, a avut loc în noaptea de 30
spre 31 ianuarie 2018.
Era pistolul personal, deinut legal, și cu care s-a tras
un singur glon. Poliistul, care avea 33 de ani, a ajuns în

Angela Nicolae, dosar admis
pentru postul de manager
al Spitalului Slatina
Angela Nicolae este
singurul candidat ce s-a
înscris la concursul pentru
ocuparea funciei de
manager al Spitalului
Judeean de Urgenă
Slatina. Dosarul depus pe 6
mai a fost declarat admis în
urma veriﬁcării comisiei de
concurs.
Proba scrisă,ce constă
într-un test grilă de
veriﬁcare a cunoștinelor, se
va d e s fă ș u ra l a s e d i u l
spitalului, pe 17 mai, ora
10.00, în timp ce proba de
susinere a proiectului de
management va avea loc pe
23 mai,ora 10.00.
În prezent, Spitalul
Judeean de Urgenă Slatina
este condus de managerul
interimar Angela Nicolae. Ultimul manager cu concurs la Spitalul Slatina a fost Cătălin
Rotea,cel care a plecat întoamna anului 2020,după ce a fost ales primarîn orașul Balș.
Florentina Ștefan Ciobanu

stare gravă la Spitalul Clinic Judeean de Urgenă Craiova,
unde a fost supus mai multor intervenii chirurgicale. Din
păcate,poliistul a murit la ﬁnalul lunii aprilie 2018.
Florentina Ștefan Ciobanu

1.000 de persoane lucrează la
tronsonul 3 al Drumului Expres Craiova
Pitești, Valea Mare-Colonești

Compania Naională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunat
că 1.000 de persoane și 300 de echipamente și utilaje lucrează la Tronsonul 3 al
Drumului Expres Craiova-Pitești,Valea Mare-Colonești.
Termenul contractual de ﬁnalizare este ianuarie 2024, lucrările ﬁind executate de
grupul UMB,al constructorului român Dorinel Umbrărescu.
Potrivit CNAIR,23 la sută din acesttronson a fost executat.
Tronsonul 3 are o lungime de 31,75 km și are o valoare de execuie a proiectului de
670,71 milioane lei fărăTVA.
Florentina Ștefan Ciobanu

ACTUALITATE
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Zeci de mii de euro, taxa la gunoi pentru multe
ﬁrme din Slatina. S-au cerut clariﬁcări
Sunt probleme mari cu taxa la
gunoi pentru ﬁrmele din Slatina, care
ar trebui să ﬁe calculată în funcie de
suprafaă. De exemplu, când ﬁrmele
de pe platforma industrială a Slatinei
și-au calculat taxa, inând cont că
dein suprafee mari, hale de
producie și desfacere, au ajuns la
sume enorme.

Potrivit unor surse, după noua
modalitate de calcul a gunoiului, ALRO ar
avea de plătit în jur de 100.000 de euro pe
lună, în timp ce Pirelli ar ajunge și la
80.000 de euro.În aceste condiii,ﬁrmele
au trimis notiﬁcări către Direcia
Economică Slatina prin care solicită
clariﬁcări. „Pe juridic, nu au depus foarte
multe ﬁrme declaraia de salubrizare,
majoritatea așteaptă clariﬁcări. Ne-au
trimis notiﬁcări, în special ﬁrme de pe
platforma industrială, iar noi am trimis
mai departe pentru clariﬁcări pe
regulament. Este adevărat că unele ﬁrme
și-au făcut calcule și au ajuns la sume
foarte mari, este o chestiune de
interpretare. Este adevărat că ALRO ar
avea de plătit 100.000 de euro, pentru că
nu au interpretat bine regulamentul. Ei șiau calculat la toată suprafaa, au și hale
de electroliză, nu există deșeu menajer
acolo, sunt deșeuri industriale, de

producie. Firmele cer să se calculeze
doar pentru birouri, doar pentru zonele în
care se produce gunoi menajer”, a spus
directorul Direciei Economice Slatina,
Alin Calotă.
Direcia Economică Slatina
așteaptă clariﬁcări de la ADI Oltul,privind
regulamentul de stabilire a taxei de
salubrizare. „Noi am cerut clariﬁcări pe
regulament iniiatorilor de la ADI Oltul,
așteptăm să vină cu clariﬁcări scrise, să
vedem ce putem face mai departe cu
persoanele juridice.Consiliul Local Slatina
nu a făcut decât să aprobe un regulament
făcut de ADI Oltul, nu s-a făcut nicio
modiﬁcare, este un standard la nivel
n a i o n a l d u p ă c a re s - a fă c u t u n
regulament, și noi, ca orice altă primărie
din jude, l-am preluat și îl punem în
implementare.Pentru persoanele juridice
se calculează pe suprafaă, doar că nu au
făcut clariﬁcări pe înelesul tuturor,
pentru că regulamentul face referire la
deșeurile menajere. Și suprafaa ar trebui
să facă referire tot la deșeurile menajere,
să se calculeze doar pentru suprafeele
care generează gunoi menajer. Din acest
motiv, am cerut și noi clariﬁcări de la
iniiatori, să le putem da un răspuns și
persoanelor juridice, privind modul de
calcul și interpretare. Mai mult ca sigur se
va rezolva, zilele următoare aveam
clariﬁcările”,a spus Calotă.

Te r m e n u l p e n t r u d e p u n e re a
declaraiei de salubrizare a fost prelungit
până la 31 mai. Directorul Direciei
Economice Slatina a precizat că, până la
acest moment,au fost depuse 20.000 de
astfel de declaraii. „Termenul pentru
depunerea declaraia de salubrizare s-a
prelungit până la 31 mai. Termenul de
plată este 30 iunie. Sunt 20.000 de
declaraii depuse până la acest moment.
La persoanele ﬁzice se calculează în

funcie de persoane”,a adăugat Calotă.
Taxă a intrat în vigoare la începutul
lunii martie când a fost demarată
aciunea de colectare a deșeurilor în
cadrul Sistemului de Management
Integrat al Deșeurilor, implementat de CJ
Olt. Salubris este operatorul unic de
salubrizare din judeul Olt, după ce a
câștigat licitaia, durata contractului
ﬁind de opt ani.
Florentina Ștefan Ciobanu

Topor de luptă realizat din piatră, în coleciile
Muzeului Judeean Olt
În coleciile Muzeului Judeean Olt se păstrează un topor de luptă realizat din piatră, care datează din epoca bronzului,
având perforaia în curs de prelucrare. Obiectul a fost descoperit în localitatea Comănia din judeul Olt și a fost donat de
Școala Generală din localitate în anul 1977.Toporul de luptă are următoarele dimensiuni: L = 73,5 mm, l = 41,7 mm și Gr = 25,7
mm. „Prelucrarea unui astfel de topor dura foarte mult timp, având în vedere „tehnologia” de prelucrare a pietrei de la
momentul respectiv și mai ales faptul că este realizat dintr-o rocă foarte dură, probabil de origine vulcanică. S-a încercat
perforarea toporului pe ambele pări,însă operaiunea nu a fost ﬁnalizată,rămânând la latitudinea cititorului să interpreteze
ce s-a întâmplat în momentul prelucrării sale”, a declarat arheologul MuzeuluiJudeean Olt,Mihaela Bleoancă.
Florina Dinu

Tichetele sociale învaloare de 250 de leivor ﬁ distribuite începând cu 1 iunie
Executivul a stabilit categoriile de persoane ce
vor primi tichete sociale în valoare de 250 de lei, la
ﬁecare două luni,după cum urmează:
- Pensionarii sistemului public de pensii,
pensionarii aﬂai în evidena caselor teritoriale de
pensii și beneﬁciarii de drepturi acordate în baza legilor
cu caracter special, plătite de casele teritoriale de
pensii, ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale
cu 1500 lei
- Persoanele, copii și aduli, încadrate în grad de
handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri
nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1500 lei
- Familiile cu cel puin 2 copii în întreinere ale
căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt
mai mici sau egale cu 600 lei

- Familiile monoparentale ale căror venituri nete
lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu
600 lei
- Familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social
în condiiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat,cu modiﬁcările și completările ulterioare
- Persoanele fără adăpost astfel cum acestea
sunt reglementate potrivit prevederilor legale în
vigoare.
Tichetele sociale vor ﬁ livrate de Poșta Română
sub formă de carduri electronice care vor ﬁ alimentate
automat de către stat, cu câte 250 de lei, la ﬁecare
două luni. Distribuirea lor va începe de la 1 iunie și vor ﬁ
acordate până pe 31 decembrie.
Florentina Ștefan Ciobanu
Viitorul Osica deJos
ACS Caracal
Victoria Dăneasa
Viitorul Coteana

– Oltul Slătioara
– Oltul Curtișoara
– Olteul Osica
–Voina Schitu

2-2
0-0
3-3
4-2
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ANUNTLICITAIE PUBLICĂDESCHISACU STRIGARE

ACTUALITATE

A.Sedintanr.1.

SC DEVES PRESTSERVSRL- societatea al carei actionarunic
este Comuna Deveselu, organizeaza licitaie publică deschisa cu
strigare,pentruvanzareaurmatoarelorbunurimobile:
1. Autovehicul special N2, marca MAN, tipul TGL12.180 4X2BB/EMI
TECNO ECOPAC 12/
Caroseria – SB GUNOIERA
- anul fabricatiei -2007;
- nr.identiﬁcare –WMAN05ZZ87Y196241;
- nr.omologare: SEMA361211B87R3/2007;
- sursa energie- motorina;
- culoare : alb-verde;
- nr.locuri: 3;
- capacitate cilindrică: 4580 cm3;
- nr.inmatriculare Romania - BC-08-ERW;
- nr.km conform indicaţii bord: 96833;
2. ContainerMONOBLOC:
- anul fabricatiei -2014;
- dimensiuni: 6000x2400x2700mm;
- pereţii containerelor monobloc sunt formaţi din panou
sandwich poliuretantip C1 30 mm;
3. ContainerMONOBLOC:
- anul fabricatiei -2014;
- dimensiuni: 6000x2400x2700mm;
- pereţii containerelor monobloc sunt formaţi din panou
sandwich poliuretantip C1 30 mm;

Bunurile ce fac obiectul licitaiei se regăsesc la sediul Caminului
Cultural din Comuna Deveselu, sat Deveselu, str. Maria Coloni, nr. 61,
juetul Olt.
Solicitanţilor care prezintă chitanţa de plată a taxei de participare
la licitaţie, li se va permite examinarea bunurilor la locul în care se aﬂa,
fără punerea în funcţiune sau fără efectuarea probelor de rulaj, în baza
unei cereri.(cf.anexei nr.1 la caietul de sarcini)
Licitaia va avea loc la sediul Caminului Cultural din Comuna
Deveselu, sat Deveselu, str. Maria Coloni, nr. 61, judeul Olt, in data de
27.05.2022,ora 1000 - Ședina nr.1.Preul de pornire va ﬁ cel din lista de
mai jos. Bunurile care nu au fost adjudecate in prima sedinta, vor ﬁ
licitate în Ședina nr. 2, care se va organiza la data de 03.06.2022, ora
1000.Preul de pornireva ﬁ diminuat cu 10% faă de cel din listă.
Sedintele sunt consecutive, sedinta nr.2 desfasurandu-se in 5 zile
lucratoare de la data primei sedinte.
Preturile de pornire a bunurilormobile sunt urmatoarele:
CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii Viti-Pomicola
Sâmburești s.a., cu sediul în sat Câmpu Mare, comuna
Dobroteasa, judeţul Olt, înregistrată în Registrul
Comerţului sub nr. J28/389/1991, având C.I.F. RO1540912,
capital social subscris și vărsat: 4.626.282,50 lei
(denumită în continuare„Societatea”),
convoacă, cu unanimitatea voturilor membrilor, în
temeiul art.117 din Legea societăţilor nr.31/1990,adunarea
generală ordinară a acţionarilor Societăţii pentru data de
09.06.2022, ora 13.00, la adresa din str. Ion Slătineanu nr.
20,sector 1,București,la care sunt îndreptăţiţi să participe
toţi acţionarii înscriși în registrul acţionarilor Societăţii la
sfârșitul zilei de 15.05.2022,considerată dată de referinţă.
În cazul în care la data menţionată nu se întrunesc
condiţiile de validitate și/ sau cvorumul de prezenţă
prevăzute de Actul Constitutiv al Societăţii și de Legea
societăţilornr.31/1990,se convoacă și se ﬁxează întemeiul
art. 118 din Legea societăţilor nr. 31/1990, cea de-a doua
adunare generală ordinară a acţionarilor pentru data de
10.06.2022,având aceeași ordine de zi,dată de referinţă,la
locul și orele indicate pentru prima adunare.
Ordinea de zi a adunării generale ordinare este
următoarea:
I. P r e z e n t a r e a , a n a l i z a , d i s c u t a r e a ,

B.Sedintanr.2.

La preturile adjudicate se adaugaTVA.
Ofertarea in cazul licitatiei se va face prin strigare. Garania de participare la licitaie este în
cuantum de 10 % din valoarea de piata a bunului.Garania de participare va ﬁ constituită prin depunerea
de numerar,la sediul Consiliului Local Deveselu din stradaAurelVlaicu nr.6,comuna Deveselu,judetul Olt.
In cazul in care unul dintre participantii la licitatie nu a adjudecat niciun bun in prima sedinta a
licitatiei si doreste sa participe la urmatoarea sedinta, acestuia i se considera valabila garantia de
participare la licitatie,platita initial,la cererea acestuia.
Taxa de participare la licitaie in suma de 100 lei si a documentatiei in suma de 50 lei,se vor depune
in numerarla sediul Consiliului Local Deveselu din stradaAurelVlaicu nr.6,comuna Deveselu,judetul Olt.
Ofertele, coninând documentele de participare, se primesc cu cel mult 3 zile lucratoare înaintea
datei stabilite pentru inerea licitaiei de vânzare a bunurilor mobile și până la data și ora speciﬁcate mai
sus, în prezentul anun și se depun la sediul Consiliului Local Deveselu, din strada Aurel Vlaicu nr. 6,
comuna Deveselu,judetul Olt. Relatii privind modalitatea de a intra in posesia documentatiei de licitatie
se pot obtine la tel: 0249510560, sau la sediul Consiliului Local Deveselu, din strada Aurel Vlaicu nr. 6,
comuna Deveselu,judetul Olt.

modiﬁcarea/aprobarea situaţiilor ﬁnanciare anuale și a
contului de proﬁt și pierderi pentru exerciţiul ﬁnanciar al
anului 2021,pe baza raportului de activitate si de gestiune
al Consiliului de Administraţie și pe baza raportului
auditorului ﬁnanciar.
II. Repartizarea proﬁtului net înregistrat de
Societate în exerciţiul ﬁnanciaral anului 2021.
III. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului
deAdministraţie pentru exerciţiul ﬁnanciaral anului 2021.
IV. Stabilirea și aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli și a programului de activitate pentru exerciţiul
ﬁnanciaral anului 2022.
V. D e s e m n a r e a u n e i (u n o r) p e r s o a n e , c u
posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate
formalităţile legale pentru executarea, înregistrarea,
publicitatea, opozabilitatea și publicarea hotărârilor
adoptate,pentru a depune,a prelua acte și pentru a semna
în acest scop în numele Societăţii, în relaţia cu registrul
comerţului, precum și cu alte entităţi publice sau private,
inclusiv pentru a semna extrase din procesul-verbal al
ședinţei adunării.
***
Materialele cevorﬁ supuse analizei acţionarilorpot ﬁ
consultate la sediul Societăţii. Lista cuprinzând informaţii
cu privire la numele, localitatea de domiciliu și caliﬁcarea

SC DEVES PRESTSERV SRL
ADMINISTRATOR, IGNAT DUMITRU

profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de
administrator se aﬂă la dispoziţia acţionarilor la sediul
Societăţii,putând ﬁ consultată și completată de acţionari.
La solicitarea acionarilor, aceste materiale și informaţii li
se vor transmite prin poștă electronică sau, dacă nu este
posibilă transmiterea prin poștă electronică, prin
poștă/curier,pe costurile Societăii.La Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să voteze
acţionarii înscriși în Registrul Acţionarilor la data de
15.05.2022. Acţionarii pot vota personal sau prin
reprezentant, pe bază de procură specială, transmisă la
sediul social al Societăţii cu cel puţin 48 de ore înainte de
data Adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului
dreptului de vot în Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor. La solicitarea acionarilor, Societatea le va
pune la dispoziie, la sediul Societăii sau prin transmitere
prin poștă electronică ori prin poștă/curier, un model de
procură specială de completat în vederea exercitării
votului prin reprezentant. Societatea va asigura inerea
ședinei Adunării Generale Ordinare a Acionarilor
Societăii cu respectarea tuturor măsurilor impuse de
autorităţi pentru prevenirea infectării cu coronavirusul
SARS-CoV-2.
Președinte al Consiliului de Administraţie
Dl.Jean Valvis

PUBLICITATE
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TMK-ARTROM SASCOATE LACONCURS
URMATOARELE POSTURI IN PRODUCTIE:
-MECANICI -COD COR 721410;
- L A M I N ATO R I D E T E V I/ T E H N I C I E N I I N
METALURGIECOD COR 812130
-DECAPATORCOD COR 812145
Cerinte obligatorii:
- studii medii si caliﬁcare/ diploma in meseria
ceruta;
- disponibilitate de a lucra in 3 schimburi;
- seriozitate si dorinta de a invata lucruri noi;
- Comunicare si lucru in echipa.
Interviul se va tine in data de 24.05.2022,ora 10:00,
la sediul societatii din Slatina,Str.Draganesti,Nr.30.
TMK-ARTROM SASCOATE LACONCURS
urmatoarele posturi:

-controlorcalitateCND (cod COR: 754301);
-controlorcalitate(cod COR: 754301);
- laborant chimist in cadrul laboratorului spectral
(cod COR: 311103).
Cerinte obligatorii pentru postul controlor calitate
CND si controlorcalitate:
- studii medii proﬁltehnic;
- cunostinte operare calculator;
- programul de lucru in 3 schimburi inclusiv sambata
si duminica;
- abilitati de comunicare,lucru in echipa;
- seriozitate, perseverenta si dorinta de a invata
lucruri noi;
Cerinte obligatorii pentru postul de Laborant
chimist in cadrul laboratorului spectral:
- Studii medii sau superioare tehnice in domeniul:
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Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele
documente:
1. CV, model TMK, disponibil la sediul societatii sau
la adresa: http://www.tmkartrom.eu/media_en/texts/349/CV_TMK.doc
2. Declaratia in nume propriu privind respectarea
politicii de transparenta in recrutarea personalului,
disponibila la sediul societatii sau la adresa -Anexa la CV:
http://www.tmkartrom.eu/media_en/texts/349/Anexa_CV_Politica
_de_transparenta..pdf
3.Politica de transparenta in recrutarea
personalului se poate gasi in integralitate la adresa:
http://www.tmkartrom.eu/media_en/texts/349/TMK_ARTROM.pdf

4.Informarea privind protecia datelor personale în
cadrul procedurii de recrutare / selecie pentru ocuparea
posturilor vacante, disponibila la sediul societatii sau pe
site-ul societatii Anexa la CV: http://www.tmkartrom.eu/media_en/texts/349/Anexa_CV_
RECRUTARE_informare_GDPR.pdf
Pentru relatii suplimentare cei interesati se pot
a d re s a l a S e r v i c i u l Re s u r s e U m a n e , t e l efo n :
0372.498.193.
Director Departament Resurse Umane si Politici
Sociale
Dumitru Raluca Maria Cornelia, imputernicita de
catre Dl Popescu Adrian,în calitate de Director General,in
baza procurii notariale,nr.1/10.01.2022

ﬁzica,chimie,tehnologia materialelor;
- operare MS OFFICE;
- limba engleza nivel mediu;
- programul de lucru in 3 schimburi inclusiv
sambata si duminica.
Constituie avantaj:
-experienta de lucru in domeniu;
-cursuri/caliﬁcari in domeniu;
Concursul va ﬁ sustinut sub forma unui interviu la
sediul TMK ARTROM, str. Draganesti, nr. 30, in data de
18.05.2022,ora 11:00.
Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele
documente:
1. CV, model TMK, disponibil la sediul societatii sau
la adresa: http://www.tmkartrom.eu/media_en/texts/349/CV_TMK.doc
2. Declaratia in nume propriu privind respectarea
politicii de transparenta in recrutarea personalului,

disponibila la sediul societatii sau la adresa -Anexa la CV:
http://www.tmkartrom.eu/media_en/texts/349/Anexa_CV_Politica
_de_transparenta..pdf
3.Politica de transparenta in recrutarea
personalului se poate gasi in integralitate la adresa:
http://www.tmkartrom.eu/media_en/texts/349/TMK_ARTROM.pdf
4.Informarea privind protecia datelor personale în
cadrul procedurii de recrutare / selecie pentru ocuparea
posturilor vacante, disponibila la sediul societatii sau pe
site-ul societatii -Anexa la CV: http://www.tmkartrom.eu/media_en/texts/349/Anexa_CV_RECRU
TARE_informare_GDPR.pdf
Director Departament Resurse Umane si Politici
Sociale - Dumitru Raluca Maria Cornelia,imputernicita de
catre Dl Popescu Adrian,în calitate de Director General,in
baza procurii notariale,nr.1/10.01.2022.

TMK-ARTROMSASCOATELACONCURSURMATOARELE
POSTURIINPRODUCTIE:
- MECANICI -COD COR 721410;
- PRELUCRTORI PRINASCHIERE/ STRUNGARI COD COR 722413;
- LAMINATORI DETEVI/TEHNICIENI IN METALURGIE COD COR 812130
- DEBITATOR SEMIFABRICATE COD COR 722428
Cerinte obligatorii:
- studii medii si caliﬁcare/ diploma in meseria ceruta;
- disponibilitate de a lucra in 3 schimburi;
- seriozitate si dorinta de a invata lucruri noi;
- Comunicare si lucru in echipa.
Interviul se va tine in data de 16.05.2022, ora 10:00, la sediul societatii din Slatina,
Str.Draganesti,Nr.30.
Dosarul de inscrieretrebuie sa contina urmatoarele documente:
1. CV,modelTMK,disponibil la sediul societatii sau la adresa:

TMK-ARTROMSASCOATELACONCURS:
- 3posturiINGINERPROFILTEHNIC(mecanic/metalurg,
codCOR214401/214622)
Cerinte obligatorii:
- educatie: studii superioare,proﬁltehnic;
- competente digitale- MS Ofﬁce;
- cunostinte legate de rezistenta materialelor;
- notiuni desentehnic;
- cunostinte de limba engleza nivel mediu sau avansat
- abilitati de comunicare si lucru in echipa ;
Concursul va avea loc in data 17.05.2022 de ora 11:00 la sediul societatii din Slatina,
Str.Draganesti,Nr.30,si seva desfasura sub forma unui interviu.
Dosarul de inscrieretrebuie sa contina urmatoarele documente:
1. CV,modelTMK,disponibil la sediul societatii sau la adresa:
http://www.tmk-artrom.eu/media_en/texts/349/CV_TMK.doc
2. Declaratia in nume propriu privind respectarea politicii de transparenta in

http://www.tmk-artrom.eu/media_en/texts/349/CV_TMK.doc
2. Declaratia in nume propriu privind respectarea politicii de transparenta in
recrutarea personalului,disponibila la sediul societatii sau la adresa -Anexa la CV:
http://www.tmkartrom.eu/media_en/texts/349/Anexa_CV_Politica_de_transparenta..pdf
3.Politica de transparenta in recrutarea personalului se poate gasi in integralitate
la adresa: http://www.tmk-artrom.eu/media_en/texts/349/TMK_ARTROM.pdf
4.Informarea privind protecia datelor personale în cadrul procedurii de recrutare /
selecie pentru ocuparea posturilorvacante,disponibila la sediul societatii sau pe site-ul
societatii -Anexa la CV: http://www.tmkartrom.eu/media_en/texts/349/Anexa_CV_RECRUTARE_informare_GDPR.pdf
Pentru relatii suplimentare cei interesati se pot adresa la Serviciul Resurse Umane,
telefon: 0372.498.193.
DirectorDepartament Resurse Umane si Politici Sociale
Dumitru Raluca Maria Cornelia, imputernicita de catre Dl Popescu Adrian, în
calitate de DirectorGeneral,in baza procurii notariale,nr.1/10.01.2022
recrutarea personalului,disponibila la sediul societatii sau la adresa -Anexa la CV:
http://www.tmkartrom.eu/media_en/texts/349/Anexa_CV_Politica_de_transparenta..pdf
3.Politica de transparenta in recrutarea personalului se poate gasi in integralitate
la adresa: http://www.tmkartrom.eu/media_en/texts/349/TMK_ARTROM.pdf
4.Informarea privind protecia datelor personale în cadrul procedurii de recrutare /
selecie pentru ocuparea posturilorvacante,disponibila la sediul societatii sau pe site-ul
societatii -Anexa la CV:
http://www.tmkartrom.eu/media_en/texts/349/Anexa_CV_RECRUTARE_informare_GDPR.pdf
Pentru relatii suplimentare cei interesati se pot adresa la Serviciul Resurse Umane,
telefon: 0372.498.193.
DirectorDepartament Resurse Umane si Politici Sociale
Dumitru Raluca Maria Cornelia,imputernicita de catre Dl PopescuAdrian,în calitate
de Director General, in baza procurii nr 1/10.01.2022, autentiﬁcata de Notar Public –
ConstantinescuAlexandru-Iulian.
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POLITICĂ

Voiculescu:„Cu o alocare de 1,6 miliarde de lei,
Florin Barbu:„Agricultura din Italia,
un exemplu deviziune și bună practică!” Oltul este al doilea judealării cu cei mai muli
În cursul acestei săptămâni, Florin Barbu,
președintele Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară și servicii
speciﬁce din Camera Deputailor a avut o
întrevedere cu președintele Comisiei de
Agricultură din Parlamentul Italiei, Filippo
Gallinella, cu membrii comisiei, dar și cu liderii
partidelor politice din Italia. Problemele
agriculturii din cele două ări,în contextul actual,
a reprezentat principalul motiv al discuiilor
purtate de cei prezeni:
„Alături de colegii mei din Comisia de
Agricultură, am avut o întrevedere cu
președintele Comisiei de Agricultură din
Parlamentul Italiei, Filippo Gallinella și cu
membrii comisiei, dar și cu liderii partidelor
politice din Italia și am discutat despre
problemele agriculturii din cele două ări, în
contextul actual.
Parlamentarii italieni au fost interesai de
sistemul de irigaii din România, de Legea
p ra c t i c i l o r c o m e rc i a l e n e l o i a l e d i nt re
întreprinderi în cadrul lanului de aprovizionare

bani alocai pentru apă,canalși drumuri”

și de Legea Laptelui. Ca și România, Italia este o
ară agricolă, dar de două ori mai productivă și
sunt convins că experiena și expertiza lor din
domeniul agriculturii, din ultimii 50 de ani, ne
este utilă și vom putea pune bazele unor
parteneriate solide și utile pentru fermierii
români!”,a precizat Barbu.
Florina Dinu

Senatorul de Olt,LiviuVoiculescu,a anunat că din cele 52 miliarde de lei
prevăzui prin Programul Naional de Investiii Anghel Saligny, judeului Olt îi
revin 1,6 miliarde de lei, ﬁind astfel al doilea jude al ării cu cei mai muli bani
alocai pentru apă,canal și drumuri:„Cu o alocare de 1,6 miliarde de lei dintr-un
total de 52 miliarde de lei prevăzui prin Programul Naional de Investiii
Anghel Saligny, judeul Olt este al doilea jude al ării cu cei mai muli bani
alocai pentru apă, canal și drumuri. Banii vor merge către lucrări de
modernizare a reelelor de apă și canalizare din comunităi, dar și pentru
drumuri și poduri.
Programul „Anghel Saligny” are ca obiectiv modernizarea comunităilor
locale prin realizarea de investiii în infrastructura locală, drumuri judeene și
locale, infrastructura de apă și canalizare, staii de epurare a apei, extinderea
reelei de distribuie a gazelornaturale”, a precizatVoiculescu.
Cele mai mari alocări prin Programul Naional de InvestiiiAnghel Saligny
le primesc următoarele judeţe:
– Suceava – 1,66 miliarde lei
– Olt – 1,60 miliarde lei
– Dolj – 1,57 miliarde lei
–Argeș – 1,53 miliarde lei
–Teleorman – 1,53 miliarde lei
– Iași – 1,51 miliarde lei
Florina Dinu

