Ne găsii și pe:

Întrebarea zilei:
Ce agent al Poliiei Locale Slatina
cerșește cafele pe la sălile de păcănele
din oraș?

www.gazetaoltului.ro

Chioșcuri

Omul zilei:

www.gazetaoltului.ro l e-mail: gazetaoltului@yahoo.com l Nr.

PAGINA
pagina

6334l 23 Septembrie 2022 l 8 pag. l 1,5 lei

5

4

Orașul Drăgănești-Olt, în sărbătoare
timp de trei zile

Ion Doldurea,pentru
implementarea proiectelor
învaloare de 66.700.000 euro
la nivelul orașului Caracal.

PAGINA

Instagram

Facebook

@gazeta.oltului

Gazeta Oltului

Ion Doldurea:
„În acest
moment,
în Caracal,
avem
proiecte
în valoare de
66.700.000
euro”
pagina

5

Stănescu:„Creșterea salariului minim
și a pensiilor sunt proiecte comune ale coaliiei”

pagina

6

Galeria CSM Slatina le va însoi
pe handbaliste la Târgu Jiu

2

www.gazetaoltului.ro l e-mail: gazetaoltului@yahoo.com l Nr. 6334 l 23 Septembrie 2022

PUBLICITATE

PUBLICITATE

www.gazetaoltului.ro l e-mail: gazetaoltului@yahoo.com l Nr. 6334 l 23 Septembrie 2022

3

4

www.gazetaoltului.ro l e-mail: gazetaoltului@yahoo.com l Nr. 6334 l 23 Septembrie 2022

ACTUALITATE

Orașul Drăgănești-Olt,în sărbătoare timp de trei zile
Orașul Drăgănești-Olt îmbracă, pentru trei zile,
haine de sărbătoare. În perioada 30 septembrie-2
octombrie sunt zilele localităţii, vineri ﬁind
organizată o nouă ediţie a Festivalului concurs de
doine și balade „Ileana Constantinescu”, iar în zilele
de sâmbătă și duminică se desfășoară mai multe
manifestări culturale, dar și un târg de toamnă cu
produse tradiţionale.

Programul complet al evenimentului este
următorul:
Vineri 30septembrie –ora17:00
SPECTACOL ARTISTIC ÎN AER LIBER ÎN CENTRUL
ORAȘULUI
Festivalul Concurs de Doine și Balade ”Ileana
Constantinescu”,ediia a 45-a
Prezintă: Gheorghia Nicolae și GeluVoicu
P a r t i c i p ă 1 0 c o n c u re n i d i n t o ate zo n e l e
etnofolclorice aleării
Acompaniază: Orchestra Ansamblului Folcloric
”MariaTănase”din Craiova
Dirijor: ProfesorNicolae Drăghia
OLTULUI DEJOS și BUJORELUL
Victoria Dicu
FESTIVITATEADE PREMIERE: GALALAUREAILOR
Seară pentrutineret:
DUMINICĂ–2OCTOMBRIE -ORA11:00
RECITALDE EXCEPIE:
DAN
HELCIUG
ȘI
SPITALULDE
URGENĂ
Muzeul Câmpiei Boianului„Traian Zorzoliu”
Interprei îndrăgii ai cântecului popular românesc:
SÂMBĂTĂ–1OCTOMBRIE –ORA17:00
„Camere Obscure”– Expoziie de aparate fotograﬁce
IONU ȘI DOINIA DOLĂNESCU, NICULINA STOICAN,
din
colecia
profesorului Marcel Duu
Casa
de
Cultură„ILEANACONSTANTINESCU”
CONSTANTIN ENCEANU, OLGUA BERBEC, VALENTIN
Târg de produsetradiionale (În centrul orașului)
Teatru„GAIELE”–Al.Kiriescu
SANFIRA,MARCELAFOTA,ALEXANDRABLEAJE
Trupa„TU ȘI RÂSUL”– Actorie șivoie bună,prof.coord.
Florina Dinu
Recitaluri Ansambluri Drăgăneștene: RAPSOZII

Primăria Corabia se alătură
Ianca: testare gratuită pentru
depistare cancerului de col uterin Săptămânii europeane a sportului
efectuării testului Babeș-Papanicolau (PAP), în
comuna Ianca,judeul Olt.
Caravana medicală va poposi în Ianca,
mari, 27 septembrie, începând cu ora 08:30, în
incinta Cortului de Evenimente.Pe această cale,
femeile din grupul ţintă,cuvârsta cuprinsă între
24-64 de ani, sunt invitate să participe la
screeningul cancerului de col uterin, prin
testare gratuită Babeș-Papanicolaou, program
dedicat promovării, prevenirii și depistării
precoce a cancerului de col uterin. Recoltarea
se face gratuit în urma programărilor la
Spitalul Clinic Judeean de Urgenă următorul număr de telefon: 0763.695.639
Craiova,în cadrul Planului naional de depistare Marilena Drăghiciu-oc,asistent comunitar.
precoce a cancerului de col uterin,desfășoară o
aciune gratuită de recoltare probe, în vederea
Florina Dinu

Săptămâna europeană a sportului, care își propune să promoveze sportul
și activitatea ﬁzică în întreaga Europă, are loc în perioada 23-30 septembrie
2022. Primăria orașului Corabia se alătură acestui proiect și va organiza în
această perioadă un campionat de fotbal – tenis și un campionat de tenis de
masă,ambele concursuri având premii în bani.Înscrierile la concursurile de tenis
de masă și fotbal – tenis se pot face până vineri la ora 10.30. Toi participanii
înscriși trebuie să ﬁe prezeni vineri, 23 septembrie, ora 10.30, la sediul Primăriei
pentrutragerea la sori.
Arbitrii:
Golea Cristinel –tenis de masă
Beșcucă Ionel – fotbal-tenis
Persoană de contact: Băcanu Ionu:tel.0728656732.
Pentru mai multe informaii și înscrieri cei interesai se pot prezenta la
sediul Primăriei sau pot accesa cele două link-uri de mai jos:
http://www.romaniabeactive.ro/
https://www.beactive-romania.eu/
Florina Dinu

Oltul, afectat de secetă
Suprafaţa agricolă afectată de secetă a ajuns, la
604.832 de hectare, în 37 de judeţe și Municipiul București,
arată raportările și procesele verbale de constatare a
pagubelor întocmite de prefecturi, potrivit Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).
Judeţele care au raportat culturi afectate de secetă
sunt:Alba,Arad,Argeș,Bacău,Bihor,Botoșani,Brașov,Brăila,
Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa,
Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Iași, Ilfov,
Maramureș, Mehedinţi, Mureș, Neamţ, Olt, Prahova, Sălaj,

Satu Mare, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea,Vâlcea,Vaslui
șiVrancea.
Principalele culturi de toamnă afectate sunt: orz,
orzoaică, ovăz, secară (pe 29.728 de hectare), grâu, triticale
(189.265 hectare) și rapiţă (26.745 hectare).
Totodată, culturile de primăvară cele mai afectate
sunt cele de porumb (207.169 hectare), ﬂoarea-soarelui
(106.256 hectare),soia (15.602 hectare) și de plante furajere
(15.519 hectare).
Florina Dinu
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Ion Doldurea: „În acest moment, în Caracal,
avem proiecte în valoare de 66.700.000 euro”
Edilul Ion Doldurea a anunat că la nivelul
municipiului Caracal sunt în derulare proiecte în
valoarea de 66.700.000 euro. Din această sumă, 11
milioane vor ﬁ îndreptai spre modernuizarea și
dotarea spitalului din localitate.

Pe lângă acestea,alte proiecte,în valoarea de 40 de
milioane de euro, sunt în faza de evaluare. „În acest
moment, în Caracal, avem proiecte care sunt în derulare,
proiecte care sunt în evaluare și proiecte pe care le
pregătim pentru a ﬁ supuse promovării, în următoarele
luni. Dintre proiectele în derulare, avem proiecte în
valoare de 66.700.000 euro, printre acestea sunt:
restaurare bibliotecă,eﬁcienţă energetică pe spital. Doar
pentru spital, în derulare, în acest moment, sunt proiecte
în valoare de 11 milioane de euro. Și aș aminti: dotarea
aparatură spital – patru milioane de euro, creșterea
siguranţei pacienţilor – două milioane și ceva de euro, și
cele două pentru creșterea eﬁcienţei energetice la spital
și, de asemenea, reabilitarea și modernizarea
ambulatoriului. Se preconizează, într-un viitor nu foarte
îndepărtat,apariţia și a altorproiecte pe spital,Ministerul
pregătește așa ceva. E vorba despre un proiect de șase
milioane de euro, tot pentru dotarea spitalului, și de
asemenea se mai dau încă două milioane de euro pentru
construcţii de ambulatorii. Sperăm să prindem și aceste
două proiecte în așa fel încât per total până în 2024 să
avem proiecte începute de aproximativ 18-19 milioane de

euro pentru spital vorbesc. Mai avem, de asemenea,
proiecte în evaluare, proiect care suntem siguri că vor ﬁ
aprobate și la care lucrăm deja în diferite faze pentru a
câștiga timp. Facem studii de fezabilitate la ele, facem
DALI-uri la ele, în așa fel încât, după semnarea
contractului, să putem să facem proiectare și execuţie
cât mai rapide.Aceste proiecte,care sunt în moment asta

în evaluare, depășesc 40 de milioane de euro. În ﬁecare
lună, mai apar și alte proiecte pe care noi le pregătim.
Până la sfârșitul lunii mai avem o seciune pentru staii de
acord voluntar și sperăm noi să apară ghidurile pentru un
parc fotovoltaic.”,a precizat Doldurea.
Florina Dinu

Stănescu: „Creșterea salariului minim și a pensiilor
sunt proiecte comune ale coaliiei”
Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a transmis că majorarea pensiilor și a
salariului minim sunt obiective comune ale coaliiei, iar luarea unei decizii ferme
pentru creșterea veniturilor de la 1 ianuarie trebuie luată în cea mai apropiată ședină
de coaliie:

„Salariaii cu venit minim și pensionarii sunt printre cei care resimt cel mai mult povara
inﬂaiei. Nu trebuie să ne ascundem în spatele unor calcule soﬁsticate sau să așteptăm
proiecia bugetară ca să avem o decizie fermă în coaliie. Inﬂaie de 15% înseamnă tot atâia
bani în minus în veniturile celor mai vulnerabili români. Mărturisesc că am îneles cu greu
reaciile iniiale furibunde la propunerile PSD. Nu am ajuns în situaia de a vinde iluzii sau de a
crea false așteptări. Nu suntem într-un context în care să ne permitem jocuri de imagine”,
transmite Paul Stănescu.
Senatorul de Olt aﬁrmă că atunci când PSD avansează cifre și propuneri, „o face cu
responsabilitate”.
„Și, mai ales, nu am aruncat în spaiul public cu cine știe ce promisiuni exotice. Ba din
contră,am pus pe masa coaliiei soluii la probleme sociale.Cu acest ping-pong al declaraiilor
incerte despre mărirea pensiilor și a salariului minim, riscăm să dăm senzaia de târguială. De
aceea,cred că avem nevoie cât mai repede de un angajament ferm în cadrul coaliiei,că de la 1
ianuarie 2023 româniivorbeneﬁcia de aceste creșteri.Mai subliniez un aspect: niciun ministru
PSD nu face propuneri cu impact asupra a milioane de români fără acordul partidului. Mai
mult, nu trebuie să se autocenzureze nici PSD, nici PNL, când sunt propuse soluii pentru o
viaă mai bună a românilor. Nu trebuie să ne ﬁe frică să le discutăm public. Să ne ﬁe frică de
deciziile pe care nu le luăm sau nu le luăm la timp.Creșterea salariului minim și a pensiilor sunt
proiecte comune ale coaliiei.Iar scopul nostru,al celor trei partide,este să avem la îndemână
măsuri de meninere a unei viei demne pentru români. De aceea, eu cred că o decizie fermă
pentru creșterea pensiilor și a salariului minim de la 1 ianuarie, nu mai târziu, trebuie luată în
cea mai apropiată ședină de coaliie”,încheie Stănescu.
Florina Dinu
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Galeria CSM Slatina le va însoi
pe handbaliste la Târgu Jiu

Echipa de handbal CSM Slatina va juca
duminică, 25 septembrie, pe terenul celor de la
CSM Târgu Jiu. Meciul se va disputa de la ora
18:00, în Sala Sporturilor din Târgu Jiu. Elevela
Victorinei Bora pleacă din start cu prima șansă,
inând cont că CSM Târgu Jiu a promovat în
această vară în Liga Florilor; cu toate acestea,
slătinencele trebuie să abordeze meciul cu
maximă seriozitate pentru a nu avea parte de
surprize neplăcute.
Handbalistele slătinence vor avea
susinerea galeriei CSM Slatina în meciul de

duminică. Avându-i aproape pe suporteri,
sportivele vor ﬁ motivate mai mult ca niciodată
să lupte cu toate forele pentru cucerirea celor
trei puncte puse în joc. „Duminică vom face
deplasarea la Târgu Jiu pentru a susine
necondiionat fetele de la CSM Slatina într-un
meci care se anună foarte disputat. Sperăm să
ne întoarcem acasă cu cele trei puncte. Le vom
încuraja pe fete pe tot parcursul meciului, așa
cum am făcut-o de ﬁecare dată!” a declarat
Bogdan Drăgu,membru al galeriei CSM Slatina.
Florina Dinu

SPORT

Fotbal: Hotărâri CDC
Potrivit Asoociaiei
Judeene de Fotbal Olt, în
data de 20 septembrie
2022, au fost luate
următoarele hotărâri:
Jucătorul Lacraru
Constantin Adrian – ACS
Valea Oltului Ipotești se
suspendă pe timp de
1(una) etapă conform Art.
63/2.1.e RD.
Jucătorul Dogaru
Ionel – AS Energia Viitorul
Strejești se suspendă pe
timp de 1(una) etapă
conformArt.63/2.1.g RD.
J o c u l
A S
International Brebeni – AS Recolta Movileni, Liga a 5 a, Seria 1, din data de 18
Septembrie 2022, se omologhează cu scorul de 3-0 în favoarea echipei AS
Internaional Brebeni,conformArt.9/4 RSTJF,Art.9/5 RSTJF,Art.83/10.4 RD.
Jocul AS MCA Drăgănești – CSS Caracal,Liga Elitelor U15 (n.2008),Grupa
B, din data de 17 Septembrie 2022, se omologhează cu scorul de 3-0 în
favoarea echipei CSS Caracal,conform Art.83/10.4 RD,Regulament FRF – Liga
ElitelorU15 – 2022-2023.
Jocul ASCS Academia Razvan Rat – CSO Petrolul Potcoava, Juniori U11
(n.2012), din data de 17 Septembrie 2022, se omologhează cu scorul de 3-0 în
favoarea echipeiASCSAcademia Razvan Rat,conformArt.79/1 RD.
Florina Dinu

Anun licitaie închiriere imobil Corabia,
T 22/1 P9, jud. Olt
1. Informaii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de identiﬁcare
ﬁscală,adresa,numărul de telefon,fax și/sau adresa de email, persoană de contact: Unitatea administrativteritorială orașul Corabia, cod identiﬁcare ﬁscală
4716810, str. Cuza-Vodă, nr. 54, Corabia, judeul Olt,
telefon 0249/560703, fax 0249/506154, email:
primariacorabia@yahoo.com
2. Informaii generale privind obiectul procedurii
de licitaie publică, în special descrierea și identiﬁcarea
bunului care urmează să ﬁe închiriat: Imobil compus din
teren extravilan neproductiv cu o suprafaă de 6427 mp,
situat în Corabia, T 22/1 P9, jud. Olt, având nr. cadastral
54610. Imobilul aparine domeniului privat al orașului
Corabia,conform hotărârii Consiliului Local Corabia nr.47
din 28.04.2022 și O.U.G.nr.57/2019.
3. Informaii privind documentaia de atribuire: Se

regăsesc în caietul de sarcini al licitaiei.
3.1. Modalitatea sau modalitaile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentaiei de atribuire: Prin cerere scrisă depusă la
sediul autorităii contractante din Corabia, strada CuzaVodă,nr.54,judeul Olt.
3.2. Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul instituiei de la
care se poate obine un exemplar din documentaia de
atribuire: Serviciul „Administraie Publică Locală
Contencios” din cadrul autorităii contractante din
Corabia,strada Cuza-Vodă,nr.54,judeul Olt.
3.3. Costul și condiiile de plată pentru obinerea
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 autorităii contractante din Corabia, strada
Cuza-Vodă,nr.54,judeul Olt.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clariﬁcarilor: 10

octombrie 2022,ora 14:00.
4. Data-limită de depunere a ofertelor: 24
octombrie 2022,ora 16:30.
4.1. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Corabia,
strada Cuza-Vodă,nr.54,judeul Olt.
4.2. Numărul de exemplare în care trebuie depusă
ﬁecare ofertă: Un singurexemplar.
5. Data și locul la care se va desfășura ședina
publică de deschidere a ofertelor: 25 octombrie 2022,ora
9:00.Corabia,strada Cuza-Vodă,nr.54,judeul Olt.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanei competente în
soluionarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanei: Tribunalul Olt - Secia de Contencios
Administrativ, cu sediul în Slatina, str. Mănăstirii, nr. 2,
judeul Olt; telefon 0249437370,e-mail: corespondentaolt@just.ro.
7. Data transmiterii anunului de licitaie către
instituiile abilitate,învederea publicării : 20/09/2022.

Anun licitaie închiriere imobil Corabia,
T 22/1 P3, jud. Olt
1. Informaii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de identiﬁcare
ﬁscală,adresa,numărul de telefon,fax și/sau adresa de email, persoană de contact: Unitatea administrativteritorială orașul Corabia, cod identiﬁcare ﬁscală
4716810, str. Cuza-Vodă, nr. 54, Corabia, judeul Olt,
telefon 0249/560703, fax 0249/506154, email:
primariacorabia@yahoo.com
2. Informaii generale privind obiectul procedurii
de licitaie publică, în special descrierea și identiﬁcarea
bunului care urmează să ﬁe închiriat: Imobil compus din
teren extravilan neproductivcu o suprafaă de 32075 mp,
situat în Corabia, T 22/1 P3, jud. Olt, având nr. cadastral
54581. Imobilul aparine domeniului privat al orașului
Corabia,conform hotărârii Consiliului Local Corabia nr.62
din 31.05.2022 și O.U.G.nr.57/2019.
3. Informaii privind documentaia de atribuire: Se

regăsesc în caietul de sarcini al licitaiei.
3.1. Modalitatea sau modalitaile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentaiei de atribuire: Prin cerere scrisă depusă la
sediul autorităii contractante din Corabia, strada CuzaVodă,nr.54,judeul Olt.
3.2. Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul instituiei de la
care se poate obine un exemplar din documentaia de
atribuire: Serviciul „Administraie Publică Locală
Contencios” din cadrul autorităii contractante din
Corabia,strada Cuza-Vodă,nr.54,judeul Olt.
3.3. Costul și condiiile de plată pentru obinerea
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 autorităii contractante din Corabia, strada
Cuza-Vodă,nr.54,judeul Olt.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clariﬁcarilor: 10

octombrie 2022,ora 14:00.
4. Data-limită de depunere a ofertelor: 24
octombrie 2022,ora 16:30.
4.1. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Corabia,
strada Cuza-Vodă,nr.54,judeul Olt.
4.2. Numărul de exemplare în care trebuie depusă
ﬁecare ofertă: Un singurexemplar.
5. Data și locul la care se va desfășura ședina
publică de deschidere a ofertelor: 25 octombrie 2022,ora
9:00.Corabia,strada Cuza-Vodă,nr.54,judeul Olt.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanei competente în
soluionarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanei: Tribunalul Olt - Secia de Contencios
Administrativ, cu sediul în Slatina, str. Mănăstirii, nr. 2,
judeul Olt; telefon 0249437370,e-mail: corespondentaolt@just.ro.
7. Data transmiterii anunului de licitaie către
instituiile abilitate,învederea publicării : 20/09/2022.
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Anun licitaie închiriere imobil Corabia,
str.Traian, nr. 2bis, jud. Olt

Publică Locală Contencios” din cadrul autorităii
contractante din Corabia,strada Cuza-Vodă,nr.54,
judeul Olt.
3.3. Costul și condiiile de plată pentru
1. Informaii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de obinerea acestui exemplar, unde este cazul,
COMUNICAT DE PRESĂ
identiﬁcare ﬁscală, adresa, numărul de telefon, fax potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind
23.09.2022
și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Codul administrativ: Costul unui exemplar este de
unitatea administrativ-teritorială orașul Corabia, 300 de lei și se achită în numerar la casieria
ARTA MESTESUGARILOR - SOCIETATE COOPERATIVA anunta cod identiﬁcare ﬁscală 4716810, str. Cuza-Vodă, nr. autorităii contractante din Corabia, strada Cuzaterminarea proiectului cu titlul „ GRANT CAPITAL DE LUCRU 54, Corabia, judeul Olt, telefon 0249/560703, fax Vodă,nr.54,judeul Olt.
PENTRU ARTA MESTESUGARILOR-SOCIETATE COOPERATIVA” 0249/506154,email: primariacorabia@yahoo.com
3 . 4 . D at a- l i m i t ă p e n t r u s o l i c i t a re a
proiect nr RUE 19406 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru
2. Informaii generale privind obiectul clariﬁcarilor: 10 octombrie 2022,ora 14:00.
capitaldelucru”,instituităprinOUGnr130/2020.
4. Data-limită de depunere a ofertelor: 24
procedurii de licitaie publică, în special descrierea
și identiﬁcarea bunului care urmează să ﬁe octombrie 2022,ora 16:30.
Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, începând închiriat: Imobil compus din teren în suprafaă de
4.1. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
cu data semnării contractului de ﬁnanare cu Ministerul Economiei, 14676 mp, situat în Corabia, str.Traian, nr. 2 bis, jud. Corabia,strada Cuza-Vodă,nr.54,judeul Olt.
Energiei si Mediului deAfaceri/AIMMAIPE,respectiv 07.03.2022
Olt, având nr. cadastral 53896, aparinând
4.2. Numărul de exemplare în care trebuie
Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea activităii ﬁrmei domeniului privat al orașului Corabia, conform depusă ﬁecare ofertă: Un singurexemplar.
ARTAMESTESUGARILOR-SOCIETATE COOPERATIVA.
hotărârii nr. 85 din 30.09.2020 a Consiliului Local
5. Data și locul la care seva desfășura ședina
Corabia și O.U.G.nr.57/2019.
Proiectul are printre principalele rezultate,următoarele:
publică de deschidere a ofertelor: 25 octombrie
3. Informaii privind documentaia de 2022, ora 9:00. Corabia, strada Cuza-Vodă, nr. 54,
-meninerea activităii pe o perioada de minim 6 luni,
atribuire:
Se regăsesc în caietul de sarcini al judeul Olt.
-meninerea numărului locurilor de munca faă de data
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon
depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării licitaiei.
3.1.
Modalitatea
sau
modalitaile
prin
care
și/sau adresa de e-mail ale instanei competente în
granturilor
Valoarea proiectului este de 474 222.69 (valoarea totala) din persoanele interesate pot intra în posesia unui soluionarea litigiilor apărute și termenele pentru
exemplar al documentaiei de atribuire: Prin cerere sesizarea instanei: Tribunalul Olt - Secia de
care : 412 367,55 lei grant si 61 855.14 lei coﬁnanare.
Proiect coﬁnanat din Fondul European de Dezvoltare scrisă depusă la sediul autorităii contractante din Contencios Administrativ, cu sediul în Slatina, str.
Corabia,strada Cuza-Vodă,nr.54,judeul Olt.
Mănăstirii,nr.2,judeul Olt; telefon 0249437370,eRegionala prin Programul Operaional Competitivitate 2014-2020]
3.2. Denumirea și datele de contact ale mail: corespondenta-olt@just.ro.
serviciului/compartimentului din cadrul instituiei
7. Data transmiterii anunului de licitaie
Persoană de contact:
de
la
care
se
poate
obine
un
exemplar
din
către
instituiile abilitate, în vederea publicării :
Lazar Dragos Stefan
documentaia de atribuire: Serviciul„Administraie 20/09/2022.
Tel: 0766.107.601
Anun licitaie închiriere imobil Corabia,
str.Traian, nr. 2, jud. Olt
1. Informaii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de identiﬁcare
ﬁscală,adresa,numărul de telefon,fax și/sau adresa de email, persoană de contact: unitatea administrativteritorială orașul Corabia, cod identiﬁcare ﬁscală
4716810, str. Cuza-Vodă, nr. 54, Corabia, judeul Olt,
telefon 0249/560703, fax 0249/506154, email:
primariacorabia@yahoo.com
2. Informaii generale privind obiectul procedurii
de licitaie publică, în special descrierea și identiﬁcarea
bunului care urmează să ﬁe închiriat: Imobil compus din
teren în suprafaă de 8000 mp, situat în Corabia, str.
Traian, nr. 2, având nr. cadastral 54479, aparinând
domeniului privat al orașului Corabia, conform hotărârii
nr. 49 din 30.09.2021 a Consiliului Local Corabia și O.U.G.
nr.57/2019.
3. Informaii privind documentaia de atribuire: Se

regăsesc în caietul de sarcini al licitaiei.
3.1. Modalitatea sau modalitaile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentaiei de atribuire: Prin cerere scrisă depusă la
sediul autorităii contractante din Corabia, strada CuzaVodă,nr.54,judeul Olt.
3.2. Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul instituiei de la
care se poate obine un exemplar din documentaia de
atribuire: Serviciul "Administraie Publică Locală
Contencios" din cadrul autorităii contractante din
Corabia,strada Cuza-Vodă,nr.54,judeul Olt.
3.3. Costul și condiiile de plată pentru obinerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: Costul unui
exemplar este de 300 de lei și se achită în numerar la
casieria autorităii contractante din Corabia, strada
Cuza-Vodă,nr.54,judeul Olt.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clariﬁcarilor: 10

octombrie 2022,ora 14:00.
4. Data-limită de depunere a ofertelor: 24
octombrie 2022,ora 16:30.
4.1. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Corabia,
strada Cuza-Vodă,nr.54,judeul Olt.
4.2. Numărul de exemplare în care trebuie depusă
ﬁecare ofertă: Un singurexemplar.
5. Data și locul la care se va desfășura ședina
publică de deschidere a ofertelor: 25 octombrie 2022,ora
9:00.Corabia,strada Cuza-Vodă,nr.54,judeul Olt.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanei competente în
soluionarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanei: Tribunalul Olt - Secia de Contencios
Administrativ, cu sediul în Slatina, str. Mănăstirii, nr. 2,
judeul Olt; telefon 0249437370,e-mail: corespondentaolt@just.ro.
7. Data transmiterii anunului de licitaie către
instituiile abilitate,învederea publicării : 20/09/2022.

INFORMARE
Această informare este efectuată de:
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ARII NATURALE
PROTEJATE, în parteneriat cu ASOCIAŢIA PENTRU O
ROMÂNIE DESCHISĂ
Sediu: mun.Craiova,str.Albișoarei,Nr.2,Judeţul Dolj,
telefon 0756046911
ce intenţionează să solicite de la Administraia
Bazinală de Apă Olt – S.G.A. Olt aviz de gospodărire a
apelor/aviz de amplasament pentru desfășurarea
a c t i v i t ăţ i i d e d e c o l m at a re p e n t r u p ro i e c t u l
„IMPLEMENTAREA DE MĂSURI ACTIVE DE CONSERVARE
PE TERITORIUL SITULUI NATURA 2000 ROSCI0376 RÂUL
OLT ÎNTRE MĂRUNŢEI ȘI TURNU MĂGURELE”, localizat în
Comuna Tia Mare, Judeţul Olt, sau pentru realizarea
lucrărilor: În prezentul proiect s-au prevăzut lucrari

pentru împrospătarea și asigurarea cu apă Balta Tia Mare
- Potlogeni în dreptul localităţii Tia Mare lucrare care se
poate realiza numai prin decolmatarea obiectivului
descries în vederea protejarii și refacerii biodiversităii
prin implementarea măsurilor de conservare activă din
planul de management aprobat al ariei naturale protejate
ROSCI0376 Râul Olt între Mărunţei și Turnu Măgurele proiect – „IMPLEMENTAREA DE MĂSURI ACTIVE DE
CONSERVARE PE TERITORIUL SITULUI NATURA 2000
ROSCI0376 RÂUL OLT ÎNTRE MĂRUNŢEI ȘI TURNU
MĂGURELE”, amplasate în localizat în Comuna Tia Mare,
Judeţul Olt
Această investiţie este Noua seva decolmata Balta
Tia Mare - Potlogeni în dreptul localităţiiTia Mare
Ca rezultat al procesului de producţie vor rezulta :
temporar - după efectuarea lucrărilor de decolmatare

terenul se va reda circuitului agricol initial următoarele
ape uzate:.....Nu este cazul.
ce se vor evacua în .......Nu este cazul după ce au
fost epurate.......prin Nu este cazul.
Această solicitare de aviz este conformă cu
prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu
modiﬁcările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obţină informaţii
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de
gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la
adresa menţionată.
Persoanele care doresc să transmită observaţii,
sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau
la adresa Andreea Trusculescu, telefon 0756046911,
mun. Craiova, str. Albișoarei, Nr. 2,Judeţul Dolj, dupa
data de 23.09.2022.
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POLITICĂ

PSD Olt: Se strâng semnături:
„Românii merită în Schengen”

DEZVOLTARE URBANĂ SLATINA
Adresă: strada Tudor Vladimirescu,
nr. 169A, Slatina
Telefon: 0249.707.625

PSD Olt a dat startul strângerii de
semnături pentru campania „Românii
merită în Schengen”. Președintele PSD Olt,
Marius Oprescu, Emil Mo,Virgil Delureanu,
Ionu Ivan, Cosmin Floreanu și Alexandru
Berechet sunt primii social-democrai care
au semnat pentru campania „Românii
merită în Schengen”.
„Suntem parte a unei mari familii
europene și merităm să avem aceleași
drepturi ca statele membre. România
respectă de multă vreme toate criteriile
impuse de Comisia Europeană, iar Stânga
europeană susine cu tărie aderarea
noastră la spaiul Schengen. Pentru toate
eforturile depuse și angajamentele pe care
ara noastră le-a respectat,Românii Merită
În Schengen. Invit oltenii să vină în număr
mare să-și exprime, în scris, dorina ca
România să ﬁe parte integrantă a spaiului judeului Olt, pentru a populariza această
Schengen”, a declarat Marius Oprescu, campanie menită să pună pe agenda
europeană intrarea României în Schengen.
președintele PSD Olt.
Astfel de aciuni pentru strângerea
de semnături sunt iniiate în toate orașele
Florina Dinu

