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Ce fost primar și om de afaceri din Olt au
fost re�inu�i de DNA, fiind propuși pentru
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Concursul Na�ional
„Călușul Românesc”
revine la Slatina

Prefectul Oltului, Florin Homorean
si Comisarul General adj. al Gărzii
Na�ionale de MediuAlexandru
Cacoveanu, pentru ac�iunea de
ecologizare de la Scornicești.

CJ Olt vrea să modifice
regulamentul pentru
colectarea gunoiului
de la firme
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Scandal la Minulescu Slatina,
după ce 21 de elevi au ajuns la
spital
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Pia�a volantă de la CJ Olt
se deschide sâmbătă

Curs ValutarCurs Valutar 27.05.2022
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Ziua Copiilor, sărbătorită la Slatina
în Parcul Tineretului
Ziua Copiilor, sărbătorită la Slatina
în Parcul Tineretului

5
paginapagina 4paginapagina 2

pagina 5

pagina 5

Scandal la partida
din Cupa României,
de la Coteana

Se așteaptă rezultatele probelorSe așteaptă rezultatele probelor
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EȘTI ÎN CĂUTAREA UNUI
LOC DE MUNCĂ?
ACUM  AI DE UNDE SĂ ALEGI!

EȘTI ÎN CĂUTAREA UNUI
LOC DE MUNCĂ?
ACUM  AI DE UNDE SĂ ALEGI!

Magazin îmbrăcăminte (zona Zahana) angajează vânzătoare.
Rela�ii la sediul firmei din Slatina,str.Primăverii,bl.FA11,parter,sau la
numărul de telefon: 0740 202 019. . .

IMSAT SA angajeaza electricieni si lacatusi pentru proiect
industrial de minim 6 luni in Belgia. Asiguram venit de cel putin
2000 Euro net lunar, cazare +transport, ore suplimentare,
asigurare de risc si accidente, etc. Daca aveti 2 ani experienta in
montaj instalatii electrice industriale, certificat calificare
electrician/lacatus, stagiu de cotizare in Romania de minim 30
zile in ultima luna,aplicati cu CVla: hr@imsat.ro.

Angajez menajeră pentru menaj casă în cartier Clocociov -
Slatina. Program de luni până vineri, 8 ore pe zi. Doresc menaj
complet: cură�enie, călcat, mâncare. Disponibilitate pentru
colaborare pe termen lung.

Cerin�e: persoană tânără,dinamică,harnică,nefumătoare și cel
mai important, serioasă. Salariul este negociabil. Rela�ii la telefon:
0732707017.

Societate de construc�ii angajează persoană departament
tehnic. Cerin�e: abilită�i operare în Intersoft / Doclib; studii
superioare; disponibilitate pentru învă�are întocmire situa�ii de
lucrări. CV-urile se trimit pe adresa: smartbillcontab@yahoo.com.
Rela�ii la telefon: 0745663679

Firmă de distribu�ie 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.Rela�ii la telefon: 0728992383 / 0734.457.171.

Societate comercia lă
angajează muncitori califica�i în
construc�ii: pavatori, dulgheri,
i n s t a l at o r i , s u d o r i , fi e ra r i
betoniști, deserven�i utilaje
construc�ii, devizieri, maiștri,
ingineri constructori (civile,
edilitare, drumuri și poduri),
șoferi profesioniști categoria
C,E. elefon: 0349 404 505,T . .
între orele 08:30-16:30.

SC angajează și califică la
locul de muncă bărba�i și femei
în meseria de turnător piese
a l u m i n i u ș i a j u s t o r p i e s e
aluminiu. CV-urile se depun la
sediul firmei din Slatina, str.
Grigore Alexandrescu, nr. 17 C.
Rela�ii la telefon: 0744512655

Caut doamnă pentru
îngrijire permanentă bătrână, în
Slatina. Rela�i i la telefon:
0763 977 424. . .

SC angajează: muncitori necalifica�i; femeie de serviciu (se
acceptă și program de 4 ore /zi).Rela�ii la telefon: 0730 555 583. . .

Angajăm personal (bărba�i) pentru spălătorie de covoare.
Condi�ii bune de muncă, salariu motivant. Rela�ii la telefon:
0745 622 374. . .

Ești la început de drum,
vrei să te dezvol�i din punct de
vedere profesional, dar în
același timp ai nevoie de un
program flexibil?! Noi î�i oferim
posibil itatea aceasta plus
independen�a financiară și un
mediu plăcut alături de o echipa
tânăra și dinamica. Oferim:
salariu atractiv, perioadă de
training și acomodare. Rela�ii la
telefon: 0762 402 256. . .

F i r m ă d e d i s t r i b u � i e
produse alimentare angajează
manipulant depozit. Program
de lucru 8 ore / zi, de luni până
vineri. elefon: 0744 789 320T . . .

S C a n g a j e a z ă c a s i e r
market și inginer agronom /
tehnician pentru farmacie
fitosanitară. el : 0745 379 064T . . . .Societate comercială încadrează cu CM pentru fabrică de

pâine următorul personal: inginer tehnolog, muncitori necalifica�i în
vederea calificării, mecanic utilaje, electrician, șoferi livratori,
economist / contabil, directorvânzări,gestionar / facturist.Rela�ii la
telefon: 0740.020.060.

SC angajează electricieni cu sau fără experien�ă. Salariu și
condi�ii de lucru avantajoase.Rela�ii la telefon: 0744.769.601.

SC angajează: agent livrare categoria C; manipulant pentru
depozite din Slatina și Caracal. CV-urile se trimit pe adresa de e-
mail: olt.director@tgie.ro.Rela�ii la telefon: 0722550557

SC COMTECH CO SRL Slatina angajează șofer profesionist
categoria B+C+E, pentru transport intern. CERIN�E: permis de
conducere categoria B + C + E; atestat profesional pentru transport
marfă; card digital pentru tahograf; Experien�a ca șofer de tir - minim
3 ani. Pachet salarial atractiv! Depunerea CV-urilor se va face la
poarta unită�ii din str.Constructorului nr.3 (după Sta�ia Coveanu – ca
reper),Slatina,jud.Olt.

Rela�ii la numărul de telefon: 0743.238.930.

SC angajează: agent livrare categoria C; manipulant pentru
depozite din Slatina și Caracal. CV-urile se trimit pe adresa de e-
mail: olt.director@tgie.ro.Rela�ii la telefon: 0722550557

SC angajează: lăcătuș; sudor; operator CNC; electrician;
mecanic utilaje; contabil / economist; șofer categoria B. Rela�ii la
telefon: 0731 111 888. . .

Societate comercială încadrează cu CM pentru fabrică de
pâine următorul personal: inginer tehnolog, muncitori necalifica�i în
vederea calificării, mecanic utilaje, electrician, șoferi livratori,
economist / contabil, directorvânzări,gestionar / facturist.Rela�ii la
telefon: 0740 020 060. . .

Angajăm urgent, în condi�ii avantajoase, agen�i de securitate.
Rela�ii la numărul de telefon: 0749 051 150. . .

Angajăm în condi�ii avantajoase următorul personal:
economist – 2 posturi; strungar – 1 post; specialist marketing- 2
posturi; specialist resurse umane – 1 post; muncitori necalifica�i
pentru turnatorie - 8 posturi; stivuitorist – 2 posturi; muncitor
necalificat matri�erie – 1 post; muncitori necalifica�i; electrician;
mecanic. CV-urile se pot depune la adresa fabricii din Slatina, str.
Crișan, nr. 31 G sau pe adresa de e-mail: office@delta-al.ro. Rela�ii la
telefon: 0249.410.331.

SC angajează dispecere taxi și șoferi taxi. Experien�a
constituie avantaj. Oferim salariu atractiv. Rela�ii la telefon:
0730 401 040,între orele 08°°-16°°.. .

Societate comercială angajează: ingineri constructori, birou
ofertare - decontare; șef de șantier și proiectare. Se oferă salariu
motivant, bonuri de masă, asigurare medicală privată, bonusuri de
performan�ă,mașină de serviciu și cazare.

Rela�ii la telefon 0764 001 188 sau la sediul societă�ii din. .
Slatina,Str.Cazărmii,nr.11.

SC AGRII ROMÂNIA SRL, titular al proiectului CONSTRUIRE
H A L Ă D E P O Z I TA R E P E S T I C I D E T I P PA R T E R C O M U N A
DOBROSLOVENI, JUD. OLT, anun�ă publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul
CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE PESTICIDE TIP PARTER COMUNA
DOBROSLOVENI, JUD. OLT, propus a fi amplasat în comuna
Dobrosloveni,str.IG Duca,nr.2A,jud.Olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o
fundamentează pot fi consultate la sediul Agen�iei pentru
Protec�ia Mediului Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3 jud. Olt, în
zilele de luni-vineri, între orele 9:00-14:00, precum și la următoarea
adresă de internet http://apmot.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observa�ii la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data
publicării anun�ului pe pagina de internet aAPM Olt.

PRIMĂRIAMUNICIPIULUI SLATINA
INTEN�IE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC

ZONAL„CONSTRUIRE LOCUIN�ĂPARTER”,
Argumentare: În baza C.U nr. 280/31.03.2022 -

se ini�iază PUZ în vederea stabilirii cerin�elor de
elaborare/eliberării avizului de oportunitate.

Ini�iator: CIOBANU FLORIN ȘI CIOBANU MARIA
LEONTINA

Publicul este invitat să transmită observa�ii și
propuneri privind inten�ia de elaborare a planului
urbanistic zonal „CONSTRUIRE LOCUIN�Ă PARTER”, în
perioada 25.05.2022-03.06.2022. Persoana
responsabilă cu informarea și consultarea publicului.

Documenta�ia de urbanism se poate consulta
pe pagina de internet a institu�iei sau la sediul
P r i m ă r i e i M u n i c i p i u l u i S l a t i n a , s t r. M i h a i l

Kogălniceanu,nr.1,tel: 0249.439.377; 0249.407.003.
Observa�iile sunt necesare în vederea stabilirii

cerin�elor de elaborare a PUZ și eliberării avizului de
oportunitate.

Răspunsul la observa�iile transmise va fi afișat
în termen de 15 zile de la finalitatea procedurii de
informare.

Etapele preconizate pentru consultarea
publicului până la aprobarea planului:

-etapa pregătitoare PUZ și RLU aferent:
25.05.2022-03.06.2022

-elaborarea propunerilor PUZ și RLU aferente
18.06.2022-17.08.2022

-etapa aprobării propunerii PUZ și RLU,
procedura transparenta decizionala: perioada
estimata: 20.08.2022-19.10.2022

Angajăm șofer pentru
livrare produse de panifica�ie.
T . .elefon: 0743 053 555
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Un poli�ist de la Serviciul Rutier Olt,
sub control judiciar
Un poli�ist de la Serviciul Rutier Olt,
sub control judiciar

Rata șomajului la nivelul
jude�ului Olt este de 4,43%

P o t r i v i t A J O F M O l t , r a t a
șomajului la nivelul jude�ului, în aprilie
2022, era de 4,43 la sută, fiind
înregistra�i 7.094 de șomeri, din care
3.101 femei. Comparativ cu luna
precedentă, când rata șomajului a
fost de 4,52 %, în această lună acest
indicator a înregistrat o scadere cu
0,09 procente. Din totalul de 7.094
persoane înregistrate în eviden�ele
AJOFM Olt, 880 erau beneficiari de
indemnizaţie de șomaj, iar 6.214 erau
șomeri neindemniza�i. În ceea ce
privește mediul de reziden�ă, 4.438
șomeri provin din mediul rural și 1.396
sunt din mediul urban. „Șomerii cu
nivel de instruire gimnazial au
ponderea cea mai mare în totalul
șomerilor înregistraţi în evidenţele
AJOFM Olt (39,71 %), apoi somerii cu
nivel de instruire primar si fara studii
(21,40 %), urmat de cei cu nivel de
instruire liceal (19,55 %), iar 16,69 % au
a b s o l v i t i n v a t a m a n t u l
profesional/arte si meseri. Somerii cu
nivel de studii postliceale reprezinta
1,16 %,iar cei cu studii superioare au o
p o n d e re d e 1 , 4 9 % . S t r u c t u r a
șomerilor înregistra�i pe nivel de
ocupabilitate,stabilit prin profilare,se
prezintă astfel: 1876 persoane foarte
greu ocupabile, 3468 greu ocupabile,
1539 mediu ocupabile, iar 211 sunt
persoane ușor ocupabile. Încadrarea
într-o categorie de ocupabilitate se
realizează ca urmare a activităţii de
profilare a persoanelor înregistrate în
evidenţele noastre.” au declarat
reprezentan�iiAJOFM Olt.

Florina Dinu

Comisarul Vali Paraschiv de la

Serviciul Rutier Olt se află sub control

judiciar de luni, 23 mai, pentru că ar fi

implicat într-un dosar de corup�ie

instrumentat de DNA.

Problemele poli�istului ar fi început,
după ce ar fi luat bani cu împrumut. Potrivit
unor surse,mul�i dintre colegii poli�istului au
rămas uimi�i despre faptul că ar fi implicat
într-un astfel de dosar.

Potrivit IPJ Olt, poli�istul este pus la
dispozi� ia unită�i i .„Având în vedere
informa�iile apărute în spa�iul public privind
instituirea controlului judiciar asupra unui
poli�ist din cadrul Inspectoratului de Poli�ie
Jude�ean Olt, Compartimentul de Rela�ii
Publice din cadrul Inspectoratului de Poli�ie
Jude�ean Olt este abilitat să comunice
următoarele:

Începând cu data de 23 mai a.c., un
poli�ist din cadrul Inspectoratului de Poli�ie
Jude�ean Olt a fost pus la dispozi�ia unită�ii,
având în vedere faptul că, o unitate de

Parchet a dispus măsura controlului judiciar
fa�ă de acesta”, se arată într-un comunicat
al IPJ Olt.

Gazeta Oltului

Comisarul Vali Paraschiv de la

Serviciul Rutier Olt se află sub control

judiciar de luni, 23 mai, pentru că ar fi

implicat într-un dosar de corup�ie

instrumentat de DNA.

Accident pe Bulevardul
NicolaeTitulescu din Slatina

U n b ă r b a t d e 5 4 d e a n i ,
domiciliat în comuna Găvănești,a fost
acroșat de o mașină în timp ce
traversa regulamentar Bulevardul
Nicolae Titulescu din Slatina. Din
fericire, bărbatul nu avut nevoie de
îngrijiri medicale.„La fa�a locului, s-au
deplasat poli�iștii din cadrul Biroului
Rutier Slatina, care au constatat
faptul că un autoturism condus de un
bărbat, în vârstă de 65 de ani, nu a
acordat prioritate de trecere și a
acroșat un pieton, respectiv un
bărbat, în vârstă de 54 ani, ce se afla
angajat în traversarea regulamentară
a drumului,pe trecerea pentru pietoni,
la culoarea verde a semaforului. În
urma coliziunii,pietonul nu a necesitat
îngrijiri medicale, fiind produse doar
pagube materiale”, au transmis
re p re ze nt a n� i i I PJ O l t . C e i d o i
participan�i la trafic au fost testa�i cu
aparatul etilotest, rezultatele fiind
negative. Conducătorul auto a fost
sanc�ionat contraven�ional pentru
nerespectarea priorită�ii de trecere a
pietonului, cu amendă, în valoare de
1 3 0 5 d e l e i , i a r c a m ă s u r ă
complementară i-a fost re�inut
permisul de conducere, în vederea
suspendării exercitării dreptului de a
conduce autovehicule, pentru o
perioadă de 90 de zile.

Florentina Ștefan Ciobanu

După Școala Gimnazială din Topana, acum a venit rândul
unită�ilor de învă�ământ din comunele Osica de Sus si Fagetelu să
beneficieze de renovări capitale, pentru asigurarea unui climat
sănătos tinerelorgenera�ii,cu ajutorulAsociatiei BookLand.

Școala din Osica de Sus,construită în 1900,are nevoie de lucrari
serioase de renovare: înlocuire acoperiș, montarea sistemelor
pluviale, amenajarea cur�ii prin montarea pavelelor, repararea și
zugravirea pere�ilorexteriori și interiori.

La scoala din Fage�elu, desi cladita la 74 de ani diferen�ă,
situa�ia nu este cu mult diferită. Ca urmare, meșterii vor repara și
zugrăvi pere�ii exteriori și interiori,vor scoate pardoseala învechită si
vormonta parchet șivormoderniza baile.

De peste 11 ani, asocia�ia BookLand contribuie la sublinierea
importan�ei educa�iei și dezvoltarii personale prin Conferintele
BookLand Evolution si materialele video Inspirationale care transmit
tinerilor mesajele unor mentori cu valori demne de urmat, prin
Taberele Coolturale BookLand care ofera un mix echilibrat de
activitati educationale & distractie în mijlocul naturii, dar mai ales
prin Renovarea & Dotarea scolilor – initiativa care acorda copiilor
defavorizati din mediul rural o sansa reala la o educatie de calitate!

To�o cei care le impartasesc viziunea, se pot alatura demersului
BookLand redirec�ionând 20% din impozitul pe profit/venit, donand
2 euro lunar printr-un SMS cu cuvantul CONSTRUIM la 8845 sau
achizitionand Soricelul BookLand.

Florina Dinu

Slătineancă moartă în Spania, înjunghiată de partenerul ei
în mașină și lăsată pe drum
Slătineancă moartă în Spania, înjunghiată de partenerul ei
în mașină și lăsată pe drum

O slătineancă, în vârstă de 26 de ani, a fost ucisă cu sânge

rece chiarde so�ul său,într-o localitate din Spania.

Potrivit anchetatorilor, agresiunea a avut loc într-o mașină, unde
bărbatul a înjunghiat-o pe femeie.Apoi a aruncat-o afară din vehicul și
a fugit. Femeia a fost găsită după mai multe ore, pe stradă, în afara
localităţii Montemayor, situată la 34 de kilometri de municipiul
Cordoba. A murit, din cauza rănilor grave, la Spitalul Reina Sofia din
Córdoba duminică,22 mai 2022.Cei doi olteni se aflau în Spania pentru
campania agricolă de cules usturoi; cei doi stăteau într-o zonă în care
sunt închiriate case de �ară,care găzduiesc muncitorii sezonieri.

O slătineancă, în vârstă de 26 de ani, a fost ucisă cu sânge

rece chiarde so�ul său,într-o localitate din Spania.

Doua școli din Olt vor fi renovate de Asocia�ia BookLand
Florina Dinu
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Edilul municipiului Slatina, Emil Mo�, a anun�at

că miercuri, 1 iunie, în Parcul Tineretului, copiii vor fi

din nou sărbători�i prin intermediul evenimentului

”Slatina Orașul Copiilor”.

Astfel, copiii cu vârsta cuprinsă între 3-14 ani sunt
aștepta�i, cu începere de la ora 9:00, în Parcul Tineretului
să se bucure de cele peste 20 de ateliere cu diverse
activită�i cultural sportive,după cum urmează:

-Atelier de pictat și modelat baloane – în cadrul
acestui atelier, copiii se vor distra pictând și modelând
baloane în diverse culori și mărimi.

-Două ateliere de picturi pe fa�ă (face painting) –
animatorii evenimentului vor picta copii pe fa�ă cu diverse
culori astfel încât să semene cât mai mult cu personajele
din desene animate.

-Atel ier de improviza�ie teatru – jocuri de
improviza�ie și creativitate, coordonate de actori
costuma�i în personaje de poveste.

-Atelierul Teatru de păpuși – micii spectatori vor
asista la un spectacol de teatru în care actorii vor fi
înlocui�i de diverse păpuși colorate.

-Atelierul de confec�ionat și construit măști din
materiale reciclabile. În cadrul acestui atelier, copii înva�ă
să refolosească sticle de plastic, tuburi de carton, dopuri
de plută, chei�e metalice de la conserve, iar obiectele
confec�ionate vor fi luate de fiecare participant, fiind
imagina�ia lui creativă. Vom învă�a să salvăm planeta,
aducând lavia�ă resturi din plastic,carton,hârtie.

-Atelier de pictură diversificată – în cadrul acestui
atelier, copiii vor fi încuraja�i să parcurgă tainele picturii,
dând frâu liber imagina�iei.

-Atelier de Croitorie – în cadrul acestui eveniment
copiii vor învă�a să croiască diverse lucruri pe care le pot
lua acasă pentru a le păstra ca amintire.

-Atelier de Olărit – acest atelier este menit să îi
poarte pe copii pe aripile istoriei, când strămoșii noștri
practicau cu măiestrie arta olăritului.Aceștia vor fi ghida�i
și învă�a�i să modeleze diversevase.

-Atelier de interpretare muzicală – cum în fiecare
copil trăiește un mic artist, în cadrul acestui atelier micii
interpre�i vor avea ocazia să experimenteze muzica printr-
o joacă alături de animatori.

-Atelierul de realitate virtuală – experiente virtuale –

copiii vor pătrunde într-o lume virtuală cu ajutorul
ochelarilormagici 3D –VR.

-Atelierul Medieval – atelier de săbii – tehnici de lupta
coordonate de 2-3 cascadori cu experien�ă îmbrăca�i în
costume medievale. Locul în care se va desfășura atelierul
va arăta ca o cetate medievală pregătită de sărbătoare,
decorata cu steaguri si blazoane. Vor fi expuse in incinta
atelierului obiecte de decor care ne vor aminti de acele
vremuri. Copiii vor avea săbii din lemn, cu ajutorul cărora
vorînvă�a tehnicile de luptă.

-Atelierul Medieval – tir cu arcul – tehnici de lupta
coordonate de 2-3 cascadori cu experien�ă îmbrăca�i în
costume medievale. Locul în care se va desfășura atelierul
va arăta ca o cetate medievală pregătită de sărbătoare,
decorata cu steaguri si blazoane, �inte, arcuri, săge�i.Vor fi
expuse in incinta atelierului obiecte de decor care ne vor
aminti de acele vremuri. Copiii vor avea arcuri din lemn cu
ajutorul căroravorînvă�a tehnicile de tras la �intă.

-Atelier de sculptură – în cadrul acestui atelier, copiii

vor fi încuraja�i să parcurgă tainele sculpturii, dând frâu
liber imagina�iei.

-Atelier de mărgelit – în cadrul acestui atelier, copiii
vorfi încuraja�i să parcurgă tainele mărgelitului.

-Atelierde heraldică.
-Atelier de confec�ionat pălării din resturi de

materiale.
-Atelier de jocuri medievale.-Atelier de confec�ionat

poiuri medievale.
-Atelier de improviza�ie muzicală.-Atelier de

confec�ionat moriști.
-Atelier de noduri din sfoară, unde, cu ajutorul unui

meșter popular vor crea obiecte inspirate din folclorul
românesc,obiecte pentru decorarea casei sau grădinii.

Primăria Municipiului Slatina va pune la dispozi�ie
2000 de pliante ce vor con�ine harta detaliată a întregului
parc, pentru a putea fi identificat cu ușurin�ă fiecare
atelier.

Edilul municipiului Slatina, Emil Mo�, a anun�at

că miercuri, 1 iunie, în Parcul Tineretului, copiii vor fi

din nou sărbători�i prin intermediul evenimentului

”Slatina Orașul Copiilor”.

Ziua Copiilor, sărbătorită la Slatina în Parcul Tineretului

Concursul Na�ional „Călușul Românesc” revine la Slatina

Autorită�ile vor organiza în iunie două manifestări
culturale ce vor aduce în aten�ia oltenilor tradi�ionalul

dans al călușarilor.
Astfel, Centrul Jude�ean de Cultură și Artă Olt și

Palatul Copiilor „Adrian Băran”, sub egida Consiliului
Jude�ean Olt, vor organiza cea de a doua edi�ie a
Festivalului „Călușului Oltenesc”, de Rusalii, în perioada
12-19 iunie. Cete de copii vor merge în comunele jude�ului
undevorjuca călușul.

Directorul Palatul Copiilor „Adrian Băran” Slatina,
Ilie Brăileanu, a precizat că, la o săptămână după acest
festival, la Slatina continuă tradi�ia, urmând să fie
organizat Concursul na�ional „Călușul Românesc”, ajuns
la cea de-a XXII-a edi�ie.„Avem două manifestări diferite,
Festivalul Călușului Oltenesc, este la a doua edi�ie,
formatul pe care l-am făcut anul trecut. În Săptămâna
Rusaliilor ne-am gândit să ducem călușul la �ărână, copiii
se duc în localită�i și joacă în cur�ile oamenilor. La acest
festival participă doar forma�ii din jude�. Apoi, la o
săptămână, așa cum făceau călușarii,vin la întrecere,vin
la concurs. Concursul Na�ional Călușul Românesc este la

XXII-a edi�ie, și va fi organizat în perioada 22-26 iunie, la
Slatina”,a spus Brăileanu.

Anul trecut, Festivalul „Călușului Oltenesc” s-a
desfășurat în șase centre folclorice din principalele vetre
călușărești ale jude�ului Olt, după cum urmează: Vâlcele-
la Târgul Săptămânal, Corbu – Școala Buzești, Osica de
Sus – la Stadion, Brastavă�u – Parc, Pleșoiu – Stadion și
Sâmburești – la primărie.

Pe de altă parte, Concursul Na�ional „Călușul
Românesc” nu a putut fi organizat în ultimii doi ani din
cauza restric�iilor COVID. Pentru cea de a XXII-a edi�ie a
Călușului Românesc, Primăria Slatina va aloca suma de
80.000 de lei. În cadrul Festivalului Concurs Na�ional
„Călușul Românesc” de la Slatina vor fi organizate parade
ale portului popular, demonstra�ii călușărești și
spectacole concurs de muzică și dans popular.

În 2008, dansul ritual al Călușului a fost inclus pe
Lista Patrimoniului Cultural material al UNESCO.

Florentina Ștefan Ciobanu

Florina Dinu
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Cazul „Minulescu” Slatina: Primele rezultate
sunt așteptate vineri
Cazul „Minulescu” Slatina: Primele rezultate
sunt așteptate vineri

Primele rezultate ale testelor prelevate de la

Colegiul „Ion Minulescu ” Slatina sunt așteptate cel

mai devreme vineri.

„Nu avem un rezultat, durează 72 de ore o
coprocultură, vineri, după 12.00, vor veni, ele sunt lucrate
în Laboratorul nostru. Nu au mai fost copii afecta�i ce au
ajuns la spital, sunt bine, cei mai mul�i vor fi externa�i
vineri”,au precizat reprezentan�ii DSPOlt.

15 elevi de la Colegiul Na�ional „Ion Minulescu”
Slatina sunt în continuare interna�i în Spitalul Jude�ean
de Urgen�ă Slatina. Managerul unită�ii medicale, Angela
Nicolae,a precizat că elevii sunt bine.

„Copiii sunt bine,avem 15 interna�i astăzi (n. red. joi-
26 mai), 11 la Boli Infec�ioase și patru la Pediatrie. Au mai
fost trata�i încă doi copii, unul a venit în noaptea de
miercuri spre joi, dar a plecat acasă și unul miercuri pe zi,
dar nu a dorit internarea. Al�i copii nu au mai venit.
Rezultatele probelor vin în trei zile”, a spus managerul
Spitalului Slatina.

Rezultatele sunt așteptate și de reprezentan�ii
Colegiului Na�ional„Ion Minulescu Slatina.

Directorul unită�ii de învă�ământ, Christian
Ionescu, a precizat că nu în�elege de ce au prezentat
simptome și elevi ce nu au mâncat la cantină.„Așteptăm
efectiv rezultatele, eu nu cred că este o toxiinfec�ie
alimentară care să afecteze 20 de copii din 220 luni, și
254 mar�i câ�i au mâncat la cantină. Nu în�eleg! Nu
explică nimeni de ce sunt bolnavi și copii care nu au
mâncat la cantină, o �in cu toxiinfec�ia alimentară”, a
declarat directorul liceului din Slatina.

Reamintim că 21 de copii s-au prezentat luni și mar�i
la UPU Slatina, unde au primit îngrijiri medicale de
specialitate. În urma controlului derulat miercuri, 25 mai,

DSVSA Olt a suspendat activitatea cantinei,fiind aplicată
o amendă de 10.000 de lei.

Potrivit ISJ Olt, începând de vineri, 20 mai 2022, la
Colegiul Na�ional „Ion Minulescu” Slatina au fost
semnalate mai multe cazuri de elevi care au prezentat
următoarea simptomatologie: gre�uri, vărsături, cefalee,
frisoane, dureri abdominale. Luni, 23 mai 2022 au existat

12 absen�i cu aceleași simptome. În noaptea de 24 mai
2022, 9 elevi din internatul colegiului au fost transporta�i
cu ambulan�a la Unitatea de Primiri Urgen�e din Spitalul
Jude�ean de Urgen�ă Slatina. Miercuri, 25 mai 2022, s-au
înregistrat 94 de absen�i la clasele din învă�ământul
primar.

Primele rezultate ale testelor prelevate de la

Colegiul „Ion Minulescu ” Slatina sunt așteptate cel

mai devreme vineri.

Florentina Ștefan Ciobanu

Pia�a volantă de la CJ Olt
se deschide sâmbătă
Pia�a volantă de la CJ Olt
se deschide sâmbătă

Pia�avolantă din parcarea CJ Oltva fi deschisă sâmbătă,
aceasta urmând să func�ioneze până în noiembrie,în fiecare zi
de sâmbătă,în intervalul orar8.00-16.00.

Președintele CJ Olt, Marius Oprescu, a precizat că
modelul a fost preluat și de ministrul Agriculturii, Adrian
Chesnoiu, care organizează astfel de pie�e chiar în curtea
institu�iei pe care o conduce. „Pia�a volantă începe de
sâmbătă, astăzi (n. red. Miercuri, 25 mai) am modificat
regulamentul ca să putem începe mai devreme. Hotărârea pe
care am dat-o anul trecut prevedea o perioadă mai scurtă și
atunci am extins această perioadă și am adus anumite
modificări și la categoriile de produse pe care le putem găsi în
pia�ă. Ea va începe de sâmbătă pe același tipar pe care l-am
avut și până acum. Sperăm să avem și producători
diversifica�i, sperăm ca slătinenii și oltenii, în general, să se
bucure de această pia�ă. Este un proiect pe care ministrul
Adrian Chesnoiu, deputat de Olt, l-a preluat și a încercat să-l
ducă în foarte multe jude�e, a fost un exemplu pentru ceilal�i,
el a început să fie aplicat și chiar în curtea ministerului se �ine o
astfel de pia�ă volantă. Primarii orașelor mari au spus că vor
prelua acest model, pentru că s-a dovedit a fi unul de succes”,
a spus Oprescu.

CJ Olt vrea să modifice regulamentul pentru
colectarea gunoiului de la firme
CJ Olt vrea să modifice regulamentul pentru
colectarea gunoiului de la firme

La finalul ședin�ei CJ Olt de miercuri, 25 mai, medicul Viorel Dumitrescu,
consilier jude�ean din partea PNL Olt, a adus în discu�ie valoarea mare a taxei la
gunoi pe care o au de plătit firmele.„Problema este că această solu�ie cu plata pe
metrul pătrat nu este una care să avantajeze ecologic, pentru că sunt persoane
care pe 50 de metri pătra�i produc gunoi cât una care are cinci hectare. Din acest
punct de vedere nici în comunitatea europeană nu cred că există așa. Trebuie
făcut ceva”, a spus medicul Dumitrescu. Președintele CJ Olt, Marius Oprescu, a
precizat că s-au purtat discu�ii cu societă�ile de pe platforma industrială,dar și cu
celelalte firme, și se caută variante. Acestea vor fi trecute în Regulament și
aprobate de Adunarea Generală de la nivelul ADI Oltul. „Taxa nu este mare, dar
pentru persoanele juridice modul de calcul este unul care nu le avantajează, dar
acest mod de calcul este luat din lege,există un standard.Este adevărat,modul de calcul pe care legea îl prevede în unele situa�ii
nu bate cu realitatea,adică cu gunoiul care se ridică.Acolo, în urma discu�iilor cu platforma industrială și cu firmele și fabricile cu
suprafe�e mari,am ajuns la un numitor comun, iar în perioada următoare se va trece prin ADI Oltul,prin Adunarea Generală se va
trece modificarea regulamentului, astfel încât să prindem, pe lângă această modalitatea ce nu îi avantajează, și alternative.
Fiecare să-și aleagă modalitatea care să se apropie cât mai mult de realitate. Pre�urile dinainte de începerea managementului
gunoiului, nu le vom mai avea, nu ne vom mai întoarce la ele, pentru că, să nu uităm că în acea perioadă, cel pu�in pe Slatina,
pentru depozitarea gunoiului nu se luau bani, pentru că nu aveam depozitare. De la apari�ia unei gropi conforme, aceste costuri
cresc. Trebuie să ne apropiem cât mai mult de realitate, să se plătească cât produci. În acest moment, în România nu suntem
pregăti�i. Conform legii pot fi introduse alternative, să-și aleagă alternativa în func�ie de istoricul anului trecut. La nivel de
Slatina, hotărârea s-a prelungit, astfel încât să reușim să aducem câteva solu�ii alternative și să le introducem în regulament”, a
spus Oprescu.Taxă a intrat în vigoare la începutul lunii martie când a fost demarată ac�iunea de colectare a deșeurilor în cadrul
Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor,implementat de ConsiliulJude�ean Olt.Reamintim că firmele din jude� trebuie
să plătească gunoiul în func�ie de suprafa�a pe care o de�in. În aceste condi�ii, societă�ile de pe platforma industrială a Slatinei,
care de�in hale de produc�ie,au ajuns la sume colosale,de zeci de mii de euro. Florentina Ștefan CiobanuFlorentina Ștefan Ciobanu
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Anun� licita�ie închiriere imobil Corabia,
T 180/4 P9, jud. Olt

1. Informa�i i generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de identificare
fiscală,adresa,numărul de telefon,fax și/sau adresa de e-
mail, persoană de contact: Unitatea administrativ-
teritorială orașul Corabia, cod identificare fiscală
4716810, str. Cuza-Vodă, nr. 54, Corabia, jude�ul Olt,
telefon 0249/560703, fax 0249/506154, email:
primariacorabia@yahoo.com

2. Informa�ii generale privind obiectul procedurii
de licita�ie publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: Imobil compus din
teren extravilan neproductivcu o suprafa�ă de 34538 mp,
situat în Corabia, T 180/4 P9, jud. Olt, având nr. cadastral
54720. Imobilul apar�ine domeniului privat al orașului
Corabia,conform hotărârii Consiliului Local Corabia nr.48
din 28.04.2022 și O.U.G.nr.57/2019.

3. Informa�ii privind documenta�ia de atribuire: Se

regăsesc în caietul de sarcini al licita�iei.
3.1. Modalitatea sau modalita�ile prin care

persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documenta�iei de atribuire: Prin cerere scrisă depusă la
sediul autorită�ii contractante din Corabia, strada Cuza-
Vodă,nr.54,jude�ul Olt.

3 . 2 . D e n u m i re a ș i d at e l e d e c o n t a c t a l e
serviciului/compartimentului din cadrul institu�iei de la
care se poate ob�ine un exemplar din documenta�ia de
atribuire: Serviciul "Administra�ie Publică Locală
Contencios" din cadrul autorită�ii contractante din
Corabia,strada Cuza-Vodă,nr.54,jude�ul Olt.

3.3. Costul și condi�iile de plată pentru ob�inerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: Costul unui
exemplar este de 200 de lei și se achită în numerar la
casieria autorită�ii contractante din Corabia, strada
Cuza-Vodă,nr.54,jude�ul Olt.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 10

iunie 2022,ora 14:00.
4. Data-limită de depunere a ofertelor: 20 iunie

2022,ora 16:30.
4.1. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Corabia,

strada Cuza-Vodă,nr.54,jude�ul Olt.
4.2. Numărul de exemplare în care trebuie depusă

fiecare ofertă: Un singurexemplar.
5. Data și locul la care se va desfășura ședin�a

publică de deschidere a ofertelor: 21 iunie 2022, ora 9:00.
Corabia,strada Cuza-Vodă,nr.54,jude�ul Olt.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instan�ei competente în
solu�ionarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instan�ei: Tribunalul Olt - Sec�ia de Contencios
Administrativ, cu sediul în Slatina, str. Mănăstirii, nr. 2,
jude�ul Olt; telefon 0249437370,e-mail: corespondenta-
olt@just.ro.

7. Data transmiterii anun�ului de licita�ie către
institu�iile abilitate,învederea publicării : 24/05/2022.

Anun� licita�ie închiriere imobil Corabia,T22/1 P1,jud.Olt
1. Informa�ii generale privind autoritatea contractantă,în special denumirea,codul

de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Unitatea administrativ-teritorială orașul Corabia, cod identificare fiscală
4716810, str. Cuza-Vodă, nr. 54, Corabia, jude�ul Olt, telefon 0249/560703, fax
0249/506154,email: primariacorabia@yahoo.com

2. Informa�ii generale privind obiectul procedurii de licita�ie publică, în special
descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Imobil compus din teren
extravilan neproductiv cu o suprafa�ă de 27177 mp, situat în Corabia, T22/1 P1, jud. Olt,
având nr. cadastral 54737. Imobilul apar�ine domeniului privat al orașului Corabia,
conform hotărârii Consiliului Local Corabia nr.45 din 28.04.2022 și O.U.G.nr.57/2019.

3. Informa�ii privind documenta�ia de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini al
licita�iei.

3.1.Modalitatea sau modalita�ile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documenta�iei de atribuire: Prin cerere scrisă depusă la sediul autorită�ii
contractante din Corabia,strada Cuza-Vodă,nr.54,jude�ul Olt.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul
institu�iei de la care se poate ob�ine un exemplar din documenta�ia de atribuire: Serviciul
"Administra�ie Publică Locală Contencios"din cadrul autorită�ii contractante din Corabia,
strada Cuza-Vodă,nr.54,jude�ul Olt.

3.3.Costul și condi�iile de plată pentru ob�inerea acestui exemplar,unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Costul unui exemplar
este de 200 de lei și se achită în numerar la casieria autorită�ii contractante din Corabia,
strada Cuza-Vodă,nr.54,jude�ul Olt.

3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 10 iunie 2022,ora 14:00.
4. Data-limită de depunere a ofertelor: 20 iunie 2022,ora 16:30.
4.1.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Corabia,strada Cuza-Vodă,nr.54, jude�ul

Olt.
4.2.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un singurexemplar.
5. Data și locul la care se va desfășura ședin�a publică de deschidere a ofertelor: 21

iunie 2022,ora 9:00.Corabia,strada Cuza-Vodă,nr.54,jude�ul Olt.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instan�ei

competente în solu�ionarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instan�ei:
Tribunalul Olt - Sec�ia de ContenciosAdministrativ,cu sediul în Slatina,str.Mănăstirii,nr.2,
jude�ul Olt; telefon 0249437370,e-mail: corespondenta-olt@just.ro.

7. Data transmiterii anun�ului de licita�ie către institu�iile abilitate, în vederea
publicării : 24/05/2022.

Anun� licita�ie închiriere imobil Corabia,T22/1 P7,jud.Olt
1. Informa�ii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul

de identificare fiscală,adresa,numărul de telefon,fax și/sau adresa de e-mail,persoană de
contact: Unitatea administrativ-teritorială orașul Corabia, cod identificare fiscală
4716810, str. Cuza-Vodă, nr. 54, Corabia, jude�ul Olt, telefon 0249/560703, fax
0249/506154,email: primariacorabia@yahoo.com

2. Informa�ii generale privind obiectul procedurii de licita�ie publică, în special
descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Imobil compus din teren
extravilan neproductiv cu o suprafa�ă de 7728 mp, situat în Corabia, T 22/1 P7, jud. Olt,
având nr. cadastral 54685. Imobilul apar�ine domeniului privat al orașului Corabia,
conform hotărârii Consiliului Local Corabia nr.46 din 28.04.2022 și O.U.G.nr.57/2019.

3. Informa�ii privind documenta�ia de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini al
licita�iei.

3.1.Modalitatea sau modalita�ile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documenta�iei de atribuire: Prin cerere scrisă depusă la sediul autorită�ii
contractante din Corabia,strada Cuza-Vodă,nr.54,jude�ul Olt.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul
institu�iei de la care se poate ob�ine un exemplar din documenta�ia de atribuire: Serviciul
"Administra�ie Publică Locală Contencios"din cadrul autorită�ii contractante din Corabia,
strada Cuza-Vodă,nr.54,jude�ul Olt.

3.3. Costul și condi�iile de plată pentru ob�inerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Costul unui exemplar
este de 200 de lei și se achită în numerar la casieria autorită�ii contractante din Corabia,
strada Cuza-Vodă,nr.54,jude�ul Olt.

3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 10 iunie 2022,ora 14:00.
4. Data-limită de depunere a ofertelor: 20 iunie 2022,ora 16:30.
4.1.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Corabia, strada Cuza-Vodă, nr.54, jude�ul

Olt.
4.2.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un singurexemplar.
5. Data și locul la care se va desfășura ședin�a publică de deschidere a ofertelor: 21

iunie 2022,ora 9:00.Corabia,strada Cuza-Vodă,nr.54,jude�ul Olt.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instan�ei

competente în solu�ionarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instan�ei:
Tribunalul Olt - Sec�ia de Contencios Administrativ,cu sediul în Slatina,str.Mănăstirii,nr.2,
jude�ul Olt; telefon 0249437370,e-mail: corespondenta-olt@just.ro.

7. Data transmiterii anun�ului de licita�ie către institu�iile abilitate, în vederea
publicării : 24/05/2022.

Școala Gimnazială „Virgil Mazilescu”
anun�ă

în conformitate cu HG nr. 286 din 23 martie 2011, completat
prin HG nr. 102712014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant, Școala Gimnazială „Virgil Mazilescu” Corabia organizează
concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unui post
vacant format din 0,5 normă secretar debutant (M) și 0,5 normă
administrator de patrimoniu debutant (M) care trebuie sa
indeplinească următoarele condi�ii specifice precum absolvirea
școlii generale,a unui liceu,respectivcursuri de specialitate.

Dosarele de inscriere la concurs se depun la secretariatul
unita�ii, str. Tudor Vladimirescu, nr. 77,loc. Corabia, jud. Olt, teI.

0249.560.735, e-mail:sc3cor@yahoo.com, pănă la data de
20.06.2022,ora 14,00.

Concursul pentru ocuparea func�iilor contractuale
men�ionate mai sus constă in proba scrisă, interviu și va avea loc in
data de 28.06.2022, ora 10.00, la sediul Unită�ii din str. Tudor
Vladimirescu,nr.77,loc.Corabia,jud.Olt

TIPULPROBELOR DE CONCURS:
Depunere dosare de concurs pâna la 20,06.2022,ora:14.00;
Selec�ia dosarelorde inscriere (admis / respins):
20-22.06.2022:
Proba scrisă -28.06.2022-ora: 10,00;
Interviu 29.06.2022 --ora: I 0.00.

Director. Prof. Eduart Nicolae Tomescu

SC FLAVOUR OFINDIASRL,
cu sediul în Slatina,
angajează personal
cunoscător de următoarele
limbi: engleză, hindi
și punjabi.
- 2 posturi de ajutor
de bucătar
- 2 posturi de ajutor
de ospătar
- 2 posturi de grădinari
Rela�ii la telefon:
785.662,262.
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Anun� licita�ie închiriere imobil Corabia, T 22/1 P9, jud. Olt
1. Informa�ii generale privind autoritatea contractantă,în special denumirea,codul

de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Unitatea administrativ-teritorială orașul Corabia, cod identificare fiscală
4716810, str. Cuza-Vodă, nr. 54, Corabia, jude�ul Olt, telefon 0249/560703, fax
0249/506154,email: primariacorabia@yahoo.com

2. Informa�ii generale privind obiectul procedurii de licita�ie publică, în special
descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Imobil compus din teren
extravilan neproductiv cu o suprafa�ă de 6427 mp, situat în Corabia, T 22/1 P9, jud. Olt,
având nr. cadastral 54610. Imobilul apar�ine domeniului privat al orașului Corabia,
conform hotărârii Consiliului Local Corabia nr.47 din 28.04.2022 și O.U.G.nr.57/2019.

3. Informa�ii privind documenta�ia de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini al
licita�iei.

3.1.Modalitatea sau modalita�ile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documenta�iei de atribuire: Prin cerere scrisă depusă la sediul autorită�ii
contractante din Corabia,strada Cuza-Vodă,nr.54,jude�ul Olt.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul
institu�iei de la care se poate ob�ine un exemplar din documenta�ia de atribuire: Serviciul
"Administra�ie Publică Locală Contencios"din cadrul autorită�ii contractante din Corabia,
strada Cuza-Vodă,nr.54,jude�ul Olt.

3.3.Costul și condi�iile de plată pentru ob�inerea acestui exemplar,unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Costul unui exemplar
este de 200 de lei și se achită în numerar la casieria autorită�ii contractante din Corabia,
strada Cuza-Vodă,nr.54,jude�ul Olt.

3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 10 iunie 2022,ora 14:00.
4. Data-limită de depunere a ofertelor: 20 iunie 2022,ora 16:30.
4.1.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Corabia,strada Cuza-Vodă,nr.54, jude�ul

Olt.
4.2.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un singurexemplar.
5. Data și locul la care se va desfășura ședin�a publică de deschidere a ofertelor: 21

iunie 2022,ora 9:00.Corabia,strada Cuza-Vodă,nr.54,jude�ul Olt.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instan�ei

competente în solu�ionarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instan�ei:
Tribunalul Olt - Sec�ia de ContenciosAdministrativ,cu sediul în Slatina,str.Mănăstirii,nr.2,
jude�ul Olt; telefon 0249437370,e-mail: corespondenta-olt@just.ro.

7. Data transmiterii anun�ului de licita�ie către institu�iile abilitate, în vederea
publicării : 24/05/2022.

Anun� licita�ie închiriere imobil Corabia,T180/6 P1,jud.Olt
1. Informa�ii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul

de identificare fiscală,adresa,numărul de telefon,fax și/sau adresa de e-mail,persoană de
contact: Unitatea administrativ-teritorială orașul Corabia, cod identificare fiscală
4716810, str. Cuza-Vodă, nr. 54, Corabia, jude�ul Olt, telefon 0249/560703, fax
0249/506154,email: primariacorabia@yahoo.com

2. Informa�ii generale privind obiectul procedurii de licita�ie publică, în special
descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Imobil compus din teren
extravilan neproductiv cu o suprafa�ă de 10561 mp, situat în Corabia, T 180/6 P1, jud. Olt,
având nr. cadastral 54693. Imobilul apar�ine domeniului privat al orașului Corabia,
conform hotărârii Consiliului Local Corabia nr.49 din 28.04.2022 și O.U.G.nr.57/2019.

3. Informa�ii privind documenta�ia de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini al
licita�iei.

3.1.Modalitatea sau modalita�ile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documenta�iei de atribuire: Prin cerere scrisă depusă la sediul autorită�ii
contractante din Corabia,strada Cuza-Vodă,nr.54,jude�ul Olt.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul
institu�iei de la care se poate ob�ine un exemplar din documenta�ia de atribuire: Serviciul
"Administra�ie Publică Locală Contencios"din cadrul autorită�ii contractante din Corabia,
strada Cuza-Vodă,nr.54,jude�ul Olt.

3.3. Costul și condi�iile de plată pentru ob�inerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Costul unui exemplar
este de 200 de lei și se achită în numerar la casieria autorită�ii contractante din Corabia,
strada Cuza-Vodă,nr.54,jude�ul Olt.

3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 10 iunie 2022,ora 14:00.
4. Data-limită de depunere a ofertelor: 20 iunie 2022,ora 16:30.
4.1.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Corabia, strada Cuza-Vodă, nr.54, jude�ul

Olt.
4.2.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un singurexemplar.
5. Data și locul la care se va desfășura ședin�a publică de deschidere a ofertelor: 21

iunie 2022,ora 9:00.Corabia,strada Cuza-Vodă,nr.54,jude�ul Olt.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instan�ei

competente în solu�ionarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instan�ei:
Tribunalul Olt - Sec�ia de Contencios Administrativ,cu sediul în Slatina,str.Mănăstirii,nr.2,
jude�ul Olt; telefon 0249437370,e-mail: corespondenta-olt@just.ro.

7. Data transmiterii anun�ului de licita�ie către institu�iile abilitate, în vederea
publicării : 24/05/2022

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
OMV PETROM S.A.-ASSET VALAHIA Pitesti, titular al proiectului: „LUCRĂRI DE

SUPRAFAŢĂ, FORAJ, ECHIPARE SUPRAFATA, CONDUCTA SI LEA LA SONDELE 1334
VATA,1386VATA SI 1389VATA”,anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei
de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul„LUCRĂRI DE SUPRAFAŢĂ,FORAJ,ECHIPARE SUPRAFATA,
CONDUCTA SI LEA LA SONDELE 1334 VATA , 1386 VATA SI 1389 VATA”, propus a fi
amplasat în comuna Barasti,sat Mereni,T15, jude�ul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate
la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri,
între orele 900- 1400,precum și la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a
autoritatii competente pentru protectia mediului.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conţinutul
raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion
Moroșanu, nr. 3, judeţul Olt, în termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina
de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
OMV PETROM S.A.-ASSET VALAHIA Pitesti, titular al proiectului: „LUCRĂRI DE

SUPRAFAŢĂ, FORAJ, ECHIPARE SUPRAFATA, CONDUCTA, MANIFOLD SI LES LA
SONDELE 1336 VATA SI 1337 VATA”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul „„LUCRĂRI DE SUPRAFAŢĂ, FORAJ, ECHIPARE
SUPRAFATA, CONDUCTA, MANIFOLD SI LES LA SONDELE 1336 VATA SI 1337 VATA”,
propus a fi amplasat în Comuna Spineni,Extravilan,T101, jude�ul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între
orele 900- 1400,precum și la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a
autoritatii competente pentru protectia mediului.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conţinutul raportului
privind impactul asupra mediului la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3,
judeţul Olt, în termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a
autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
OMV PETROM S.A.-ASSET VALAHIA Pitesti, titular

al proiectului: „LUCRĂRI DE SUPRAFAŢĂ, FORAJ,
ECHIPARE SUPRAFATA, CONDUCTA, MANIFOLD SI LEA
LA SONDELE 1387 VATA SI 1388 VATA”, anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de
către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru proiectul „LUCRĂRI
DE SUPRAFAŢĂ, FORAJ, ECHIPARE SUPRAFATA,
CONDUCTA, MANIFOLD SI LEA LA SONDELE 1387 VATA
SI 1388 VATA”, propus a fi amplasat în Comuna Spineni,
Extravilan,T59, jude�ul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o
fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din

Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de
luni - vineri, între orele 900- 1400, precum și la
următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

P u b l i c u l i n t e r e s a t p o a t e î n a i n t a
comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare
în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe
pagina de internet a autoritatii competente pentru
protectia mediului.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea
ce privește conţinutul raportului privind impactul
asupra mediului la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion
Moroșanu, nr. 3, judeţul Olt, în termen de 10 zile de la
data publicarii anuntului pe pagina de internet a
autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anun� public privind depunerea solicitării de emitere
a acordului de mediu

SC TERRAVIS STUIDIO SRL anun�ă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „Construire centrală electrică fotovoltaică
19MWP, Dobrosloveni, jude�ul Olt, împrejmuire și racord
electric la SEN”, propus a fi amplasat în comuna Dobrosloveni,
sat Dobrosloveni,jude�ul Olt.

Infoma�iile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr., 3, jud. Olt și la
sediul titularului din București, sector 1, șoseaua Nordului, nr. 62D,
în zilele de luni-vineri,între orele 09.00.-14.00.

Observa�iile publicului se primesc zilnic, la sediul Agen�iei
pentru Protec�ia Mediului Olt.
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CONDUCTĂ NOUĂ DE CANALIZARE PENTRU APA
UZATĂ DIN CARTIERELE SĂRĂCEȘTI ȘI SATU NOU
CONDUCTĂ NOUĂ DE CANALIZARE PENTRU APA
UZATĂ DIN CARTIERELE SĂRĂCEȘTI ȘI SATU NOU

Compania de Apă Olt a anun�at înlocuirea
conductei pentru apa uzată din cartierele
Sărăcești și Saru Nou.Concomitent cu investi�ia de
reabilitare și deviere a re�elei de distribu�ie SP
Oituz- strada Prelungirea Pitești, din Municipiul
Slatina, lucrare care face parte din proiectul cu
finan�are europeană nerambursabilă „Dezvoltarea
infrastructurii de apă și apă uzată în jude�ul Olt în
perioada 2014-2020”, Compania de Apă Olt are în
desfășurare, cu fonduri proprii, o nouă investi�ie în
zonă. Astfel, se va introduce o nouă conductă de
canalizare care să preia apele uzate din cartierele
Sărăcești și Satu Nou, pompate din SPAU Nucului.
„Datorită acestei investi�ii, va scădea consumul de energie electrică din SPAU Nucului, iar o mare parte din
debitul de ape uzate poate fi descărcat gravita�ional în noua conducta de canalizare de pe strada Pitești.

Având în vedere că, în ultimul an, electropompele de la SPAU Nucului au fost înfundate și chiar arse, de
nenumărate ori din cauza deșeurilor textile aruncate în re�eaua de canalizare,această investi�ie a Companiei
deApă Olt rezolvă par�ial,problemele care pot să apară în această zonă.

Depinde numai de RESPONSABILITATEA civică a cetă�enilor care locuiesc în cartierele Sărăcești și Satu
Nou care nu mai trebuie să arunce în re�eaua de canalizare și vasul de toaletă deșeuri menajere: ulei folosit și
resturi alimentare, șerve�ele umede, scutece, absorbante, a�ă dentară, betisoare de urechi, hârtii și resturi
alimentare, medicamente, măști sau mănuși de protectie, jucării sau alte obiecte în vasul de toaletă, deșeuri
textile (carpe),păr.”au precizat reprezentan�ii CAO.

Florentina Ștefan Ciobanu

Scandal la partida din Cupa
României, de la Coteana
Scandal la partida din Cupa
României, de la Coteana

Oltul Curtișoara șiACS Caracalvordisputa finala fazei jude�ene a
Cupei României, după ce au trecut de semifinalele ce s-au disputat
miercuri,25 mai.Dacă meciul dintre Oltul Slătioara și Oltul Curtișoara a
fost câștigat, fără probleme, de forma�ia din Curtișoara, scor 3-1, la
Coteana au fost incidente.Antrenorul de la ACS Caracal, Gigi Neagu, a
precizat că lucrurile au degenerat cu zece minute înainte de finalul
jocului, când echipa sa conducea cu 3-2. „Au fost mici incidente,
răută�i din partea suporterilor, dar așa este la acest nivel. Au fost
îmbrânceli, spectatorii au venit la banca noastră de rezerve. A fost un
ML-ul acolo, instantaneu, niște îmbrânceli și au degenerat pu�in
lucrurile,dar aceasta este situa�ia.Totul s-a întâmplat prin minutul 75-
80, scorul era 3-2 pentru noi, ei ne-au egalat în minutele de prelungiri,
cred că în minutul 94”,a spus antrenorul echipei din Caracal.

Primarul din Coteana, Ionu� Dima, spune că golurile au fost
primite pe fondul a trei greșeli personale.„Consider că am câștigat
acest meci, la penalty este o loterie, au dat golurile pe trei greșeli
personale ale noastre, nu cred că au avut două șuturi pe poartă.
Jucătorii se ceartă,nu suntem la șah.Și noi am avut probleme când am
plecat de la Caracal, cu tot cu înjurături, ne-am certat. Așa e la fotbal!
Cei de la Caracal au spus că nu ar fi trebuit să intre în teren jucătorii de
pe banca de rezerve,s-au împins”,a spus primarul din Coteana.

Semifinala dintre Viitorul Coteana și ACS Caracal s-a încheiat cu
scorul 9-10, după executarea loviturilor de departajare, la finalul celor
90 de minute scorul fiind 3-3.

Florina Dinu


