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

Fabrică de producie ambalaje angajează bărbai și femei pe
posturi de operatormașină imprimare /sudeză /regranulator.Salariu
de la 2.200 lei + spor de noapte + prime + al 13-lea salariu. Experiena
nu este obligatorie, oferim caliﬁcare la locul de munca. CV-urile se
depun la sediul ﬁrmei din Slatina, str. Pitești, nr. 112 sau pe e-mail:
fabricaambalajepastice@yahoo.com.Telefon: 0751.387.662.

SC LENCOPLANT BUSINESS GROUP SRL anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „DESFIINTARE CLADIRI SI CONSTRUIRE
HALA PE ACELASI AMPLASAMENT”, propus a ﬁ amplasat în
Corabia,str.Caracal,nr.1, judeul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot ﬁ consultate la
sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt și la
sediul titularului din Slatina, str. Prof. Marin S. Andreian, nr. 14,
judeul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1400.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Olt.

SC OLT LIBRIS S.A. Slatina angajează pe postul de vânzător /
gestionar două persoane pentru Librăria Mihai Eminescu din Slatina,
str. Bd. A.I Cuza, nr. 11, bl. CAM3, parter. Selecia are loc în data de
14.10.2022,ora 13:00 la sediul librăriei.Telefon: 0249.434.511.

SC angajează: agent vânzări; tehnician achiziii; operator PC;
montatormobila – parttime.Relaii latelefon: 0723.265.563.
SC angajează: inginer agronom; agent vânzări; asistent
farmacie veterinară; consilier vânzări. CV-urile se trimit la adresa:
serviciul.resurse-umane@niego.ro. Relaii la telefon: 0727.023.553/
0730.004.031.
SC angajează: vânzător magazin carne, salariu net 2.700 lei.
muncitori caliﬁcai și necaliﬁcai paniﬁcaie; inginer / tehnolog în
domeniul paniﬁcaiei; șofer livrator distribuie pâine; operator linie
întreinere paniﬁcaie; automatis și electromecanic. Salarii între
2.400 lei și 5.000 lei.
Relaii latelefon: 0761.023.006 / 0727.772.880.
Fabrică de producie ambalaje angajează bărbai și femei pe
posturi de operatormașină imprimare / sudeză/regranulator.Salariu
de la 2.200lei + spor de noapte + prime + al 13-lea salariu. Experiena
nu este obligatorie, oferim caliﬁcare la locul de munca. CV-urile se
depun la sediul ﬁrmei din Slatina, str. Pitești, nr. 112 sau pe e-mail:
fabricaambalajepastice@yahoo.com.Telefon: 0751.387.662.
Societate de construcii angajează șofer autobetonieră.
Relaii la numărul detelefon: 0751.080.775.

Angajăm șofercamion (mașini articulate),curse zilnice.Oferim
salariu atractiv.Relaii latelefon: 0773.322.839/0743.288.887.
Angajăm instalator / sudor PP (polipropilena). Relaii la telefon:
0744321933
SC angajează muncitori caliﬁcai în construcii: dulgheri;
zidari; ﬁerari betoniști; asfaltatori; conducători auto cu atestat;
inginer construcii civile; inginer agronom; operator staie de
betoane și asfalt; gestionarpentru orașul Balș.Tel.: 0249.439.671.
Angajăm recepioner marfă (fată sau băiat). Oferim salariu
atractiv.Relaii latelefon: 0756.072.546.
SC angajează: ageni vânzări; gestionar depozit; șofer
categoria B și B,C,E; manipulant mărfuri.Telefon: 0728.286.707.
Societate comercială angajează personal feminin pentru
spălătorie – curătătorie textile în Slatina. Relaii la numărul de
telefon: 0751.127.633.
SC angajează muncitori caliﬁcai și necaliﬁcai în domeniul
construciilor. Oferim salarii motivante. Relaii la telefon:
0722.405.033,0721.773.120.
Firmă de distribuie produse alimentare și nealimentare
angajează: manipulani / livratori; șoferi profesioniști cu atestat;
s t i v u i t o r i ș t i . C V- u r i l e s e t r i m i t l a a d re s a d e e - m a i l :
sivecorcom@yahoo.com. Relaii la sediul ﬁrmei din Slatina, str.
Depozitelor,nr.19 sau latelefon: 0372.713.707.

SC angajează vânzătoare. Oferim salariu motivant. Relaii la
telefon: 0767.678.839.

SC angajează functionar administrativ pentru
mediu/calitate/SSM. CV-urile se trimit pe adresa de mail:
marketing@sovecord.ro sau Relaii latelefon: 0249.411.734.

Vulcanizare auto dotată cu utilaje de ultimă generaie
angajează personal. Nu se cere experienă. Salariu 3000 lei net (în
mână).Relaii latelefon: 0745.622.374.

Firmă de distribuie angajează șofer categ. B. Relaii la sediul
ﬁrmei din Slatina,str.Recea,nr.4 sau latelefon: 0744.699.530.

Societate comercială angajează femeie de serviciu pentru
birou și casă de protocol (program de luni – vineri, 8 ore / zi). Se
solicită seriozitate și experientă în domeniu. Telefon: 0756196981.
CV-urile setrimit la adresa de e-mail: macolect@yahoo.com
SC angajează confecioneri produse textile și călcători. Se
asigură transport gratuit la locul de muncă,program 8 ore,sâmbete
libere. Salariu motivant. Relaii la telefon: 0769.601.340;
0249.433.887.
SC angajează: inginer/ tehnolog în domeniul paniﬁcaiei; șofer
livrator distribuie pâine; operator linie întreinere paniﬁcaie;
automatist; electromecanic.Salarii între 2.400 lei și 5.000 lei.Relaii
latelefon: 0761023006

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.
Firmă de distribuie produse alimentare angajează
manipulant depozit.Program de lucru 8 ore / zi, de luni până vineri.
Relaii latelefon: 0744.789.320.
Magazin îmbrăcăminte (zona Zahana) angajează vânzătoare.
Oferim salariu atractiv.
Relaii la sediul ﬁrmei din Slatina,str.Primăverii,bl.FA11,parter,
sau la numărul detelefon: 0740202019
Spălătorie covoare angajează personal (femei și bărbai).
Oferim salariu motivant.Relaii latelefon: 0745.622.374.

PUBLICITATE
Domn învârstăde61ani,
doresc căsătorie cu
doamnăde55ani,bună
gospodină,serioasă,să
locuiascăînsatIvănești,
comuna Cungrea,Olt.
Relaiilatel.: 0771.018.934.
Angajăm personal cu CM,
pe posturile: operator CNC (cu
sau fără experienă); lăcătuș
confecii metalice; sudor MIG MAG; muncitori necaliﬁcai;
femeie de serviciu (program de
lucru 4 ore/zi). Program de lucru
L-V, orele 08°°-16 °. Sâmbăta și
duminica: LIBER. Relaii la tel.:
0730.555.583, 0753.450.450.
Magazin cu articole de
pescuit angajează vânzătoare.
Oferim salariu motivant. Relaii
latelefon: 0767.678.839.
Angajăm pentru staie de
pavaje următorul personal:
șofer pentru macara cu
remorcă; mecanic întreinere
staie nouă prefabricate din
beton (pavele, borduri, bolari,
rigole); stivuitorist.
CV-urile se trimit pe
adresa: ofﬁce@padrino.ro
Relaii latelefon: 0767.326.932.
SC angajează șofer
distribuie (categoria B). Relaii
latelefon: 0749.507.841
A n g a j ă m b u c ăt a r c u
experienă în bucătăria
mediteraneană. Salariu 5.000
lei net. Program 5 zile pe
săptămână. Relaii la sediul
ﬁrmei din Slatina, str.Arcului, nr.
49A, după oră 12.00
(Restaurant BlueWindow).
Restaurant central (zona
parc) angajează ospătar /
ospătăriă. Oferim salariu
atractiv. Relaii la telefon:
0745.435.221.
Angajăm șofer pentru
livrare produse de paniﬁcaie.
Relaii la tel.: 0756.049.965, de
luni până vineri, între orele
09.00-16.00.
Societate comercială
angajează instalatori și sudori.
Se oferă salarii motivante,
bonuri de masă, prime în
f u n c  i e d e p e r fo r m a n  e ,
bonifcări la realizări, asigurare
medicală de sănătate. Relaii la
tel. / whatsApp: 0767.687.125.

EVENIMENT

Douăpersoane,laspital,
dupăceautoturismul
încareseaﬂauafost
implicatîntr-un
accidentrutier
Noaptea trecută, pe Drumul
Naional 65 – European 574,în afara
localităii Găneasa a avut loc un
accident rutier în care a fost
implicat un autoturism, condus de
un tânăr, în vârstă de 23 de ani, din
municipiul Slatina. „În urma
evenimentului rutier, conducătorul
auto și un pasager au necesitat
îngrijiri medicale, ﬁind transportai
la Spitalul Judeean de Urgenă
Slatina. Conducătorul a fost testat
cu aparatul etilotest, rezultând o
concentraie alcoolică de 0,60 mg/l
alcool pur în aerul expirat.” a
transmis purtătorul de cuvânt al IPJ
Olt, Claudiu Șerban. În cauză,
poliiștii au întocmit un dosar penal
sub aspectul săvârșirii
infraciunilor de vătămare
corporală din culpă și conducerea
unuivehicul sub inﬂuena alcoolului
s a u a a l t o r s u b s t a n e , ﬁ i n d
continuate cercetările pentru
stabilirea cu exactitate a
împrejurărilor în care s-a produs
evenimentul.
Florina Dinu

OautospecialăISUOlt
s-arăsturnat

O autospeciala de stingere,
din cadrul ISU Olt,care se deplasa la
un accident rutier produs pe raza
comunei Coteana, s-a răsturnat.
Din fericire nu au fost înregistrate
victime. „Pe timpul deplasării la un
accident rutier produs în comuna
C ot e a n a , o a u t o s p e c i a l ă d e
stingere, prevăzută cu accesorii
pentru descarcerare din cadrul
Detașamentului Slatina, a fost
implicată într-un eveniment rutier,
pe raza comunei Brebeni. În urma
evenimentului nu s-au înregistrat
victime, doar pagube materiale.
Echipajul care încadra autospeciala
era format din cinci pompieri. La
faa locului se aﬂă echipajele de
poliie, care cercetează
evenimentul.” a declarat purtătorul
de cuvânt al ISU Olt, Alin
Băsășteanu.
Florina Dinu
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Ședină ordinară, la CJ Olt
Consilierii judeţeni se întrunesc joi,
24 noiembrie 2022, de la ora 11.00, în
sedină ordinară. Pe agenda întâlnirii,
ﬁgurează nu mai puin de 14 proiecte de
hotărâre ce urmează a ﬁ supuse dezbaterii
șiaprobăriiforului legislativoltean.
Proiectele ce urmează să ﬁe aprobate
sunt:
1. Proiect de hotărâre cu privire la:
aprobarea unei sume din bugetul propriu al
Judeului Olt pentru acordarea de daruri cu
ocazia sărbătorilorde iarnă
2. Proiect de hotărâre cu privire la
transformarea unor posturi în statul de
funcii al Centrului Judeean de Cultură și
Artă Olt, ca urmare a promovării într-o
funcie pentru care este prevăzut un nivel de
studii superior
3. Proiect de hotărâre cu privire la
stabilirea costului mediu lunar de întreinere
pentru o persoană cu handicap îngrijită și
protejată în centrele rezideniale publice din
cadrul Direciei Generale de Asistenă
Socială și Protecia Copilului Olt, pentru
persoane cu handicap, pentru luna
OCTOMBRIE 2022
4. Proiect de hotărâre cu privire la:
aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizai pentru obiectivul de investiii
„Construire subunitate de intervenie în
situaii de urgenă și substaie de ambulană
în comuna Dobroteasa”,strada Principală,nr.
39,comuna Dobroteasa,judeul Olt
5. Proiect de hotărâre cu privire la
transformarea unui post în statul de funcii
al Muzeului Judeean Olt, ca urmare a
promovării în grad profesional imediat
superiorcelui deinut
6. Proiect de hotărâre cu privire la
transformarea unui post în statul de funcii
al BiblioteciiJudeene Olt,,Ion Minulescu”,ca
urmare a promovării în grad profesional
imediat superiorcelui deinut

7. Proiect de hotărâre cu privire la:
rectiﬁcarea bugetului Judeului Olt pe anul
2022
8 . P ro i e c t d e h o t ă r â re p e n t r u
modiﬁcarea și completarea Hotărârii
Consiliului Judeean Olt nr. 137/29.09.2022
cu privire la: aprobarea proiectului
„Reabilitarea, modernizarea și dotarea
ambulatoriului din cadrul Spitalului
J u d e  e a n d e U r g e n  ă S l at i n a” ș i a
cheltuielilorlegate de proiect
9. Proiect de hotărâre cu privire la:
aprobarea proiectului „Achiziionarea de
echipamente destinate reducerii infeciilor
nosocomiale pentru Spitalul Judeean de
Urgenă Slatina” și a cheltuielilor legate de
proiect
10. Proiect de hotărâre cu privire la
modiﬁcarea Planurilor de restructurare
pentru Centrul de îngrijire și asistenă
Slatina din structura Complexului servicii

persoane adulte Slatina și Centrul de îngrijire
și asistenă Spineni,aprobate prin Hotărârea
ConsiliuluiJudeean Olt nr.38/27.02.2020
11. Proiect de hotărâre cu privire la
transformarea unor posturi în statul de
funcii al Spitalului Judeean de Urgenă
Slatina
12. Proiect de hotărâre privind
declararea de interes public judeean a unor
pări din imobilul situat în municipiul Slatina,
strada Zmeurei,nr.9B,judeul Olt
13. Proiect de hotărâre cu privire la
actualizarea componenei nominale a
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului
și Urbanism, precum și a secretariatului
comisiei
14. Informare privind asigurarea
securităii și siguranei civice a comunităii
judeului Olt, în TRIMESTRUL III al anului
2022
Florina Dinu

Bărbat mort, într-un apartament din Slatina
În dimineaa zilei de 21 noiembrie 2022, poliiștii olteni au fost
sesizai prin apelul unic de urgenă 112 cu privire la faptul că un bărbat,
în vârstă de 40 de ani, din Slatina, a fost găsit decedat într-un
apartamentdepestradaToamnei,din municipiu.
Trupul bărbatului nu prezintă urmevizibile deviolenă.
„Trupul bărbatului a fost transportat la Morga SpitaluluiJudeean de
Urgenă Slatina, în vederea efectuării autopsiei și stabilirii cu exactitate a
cauzei decesului.
În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii
infraciunii de ucidere din culpă, ﬁind continuate cercetările.” transmite
IPJ Olt.
Potrivit unor surse, bărbatul decedat era Samir Barabaș, șeful
serviciului Executare, din cadrul Direcţiei de Taxe și Impozite, din cadrul
Primăriei Slatina.
Dumnezeusă-lodihneascăînpace!
Florina Dinu
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Paul Stănescu:„Liberalizarea pieei de energie a fost un mare eșec”
Secretarul general al PSD, Paul Stănescu
susine că”liberalizarea pieei de energie a fost un
mare eșec” iar consensul coaliiei de a reglementa
piaa energiei electrice ”este una dintre marile
decizii care aduce acest sistem sub controlul
interesuluipublic”.
„Consensul coaliiei de a reglementa piaa energiei
electrice este una dintre marile decizii care aduce acest
sistem sub controlul interesului public. Liberalizarea
pieei de energie a fost un mare eșec. Au fost promise
costuri mici la energie, dar românii, ﬁrmele și bugetul
statului au plătit speculanii.
După aproape un an de zile,de când PSD a propus în
mod constant această soluie, am ajuns la ﬁnalitatea
corectă. Putem spune că am consolidat capacitatea
statului român de a proteja mai bine și cetăenii și
economia.Am ieșit din starea de neputină.Vom anula din
efectele nocive ale liberalizării pieei, proces din care au
proﬁtat din plin doar șmecherii din energie și unele
grupuri de interese.
Coaliia a făcut un pas uriaș împotriva lăcomiei din
sistemul energetic. Am ﬁ putut să rezolvăm această
problemă mult mai devreme,dacă nu s-arﬁ dorit salvarea
liberalizării cu orice pre, poate chiar cu preul
destabilizării coaliiei. Ei bine, iată că, după atâtea luni de
când noi am tot propus reglementarea pieei, raiunea a
învins.
Vreau să subliniez un aspect foarte clar: doar PSD
împreună cu actualii parteneri din coaliie puteau să
ajungă la un astfel de rezultat. Niciun partid nu ar ﬁ avut
expertiza, voina și puterea să miște lucrurile dinspre
interesele economice spre interesul public. Este o soluie
corectă pentru români și o bilă albă pentru coaliie și
relaia dintre noi.Pe de altă parte,sper că suntem cu toii

conștieni că a durat cam mult să luăm această decizie.
Românii au fost îngrijorai din cauza facturilor,societăile
comerciale nu au putut să-și previzioneze cheltuielile.
Este, sper, o lecie pentru viitor: să lăsăm interesele
politice deoparte și să luăm mai repede deciziile. Acum
putem să trecem mai departe ca să dimensionăm mult
mai corect bugetul pentru pensii și pentru alte cheltuieli.
Oricum, cert este că vom avea un buget care va pune pe
primul loc românii copleșii de aceste crize multiple.
În aceste momente, în toată lumea, intervenia
guvernamentală temperează și corectează anarhia pieei
libere din energie.Se redimensionează obiectivele de ară

în jurul intereselor naionale. România are resurse și
trebuie să învăăm să le administrăm cum trebuie în
favoarea noastră. Nu să închidem minele, când toi le
deschid. Nu să lăsăm energia la mâna unora care
urmăresc doar proﬁtul cu orice pre, chiar în detrimentul
unei întregi societăi. Mai mult, trebuie să investim în
dezvoltarea de noi capacităi de producie a energiei.
Și dacă nu am reușit până acum să vedem clar cum
trebuie administrat interesul naional, contextul ne
obligă să o facem de acum înainte.” atransmis Stănescu.
Florina Dinu

Proiectul„Extinderea canalizării în cartiereleVârtina,Romana și Corbeni din orașul Balș,
ﬁnanare prin„Anghel Saligny”
Cseke Attila, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice
și administraiei, a semnat 22 noi contracte de ﬁnanare
prin Programul Naional de Investiii ”Anghel Saligny”, în
valoare de 257.590.176,68 de lei, pentru modernizarea

infrastructurii rutiere, extinderea reelelor de alimentare
cu apă și canalizare și construirea de poduri. Printre
contractele semnate se numără și unul din judeul Olt.
Mai exact, proiectul „Extinderea canalizării în cartierele

Vârtina, Romana și Corbeni din orașul Balș a primit
ﬁnanare Programul Naional de Investiii ”Anghel
Saligny”.Valoarea totală a proiectului este de 12.000.000
lei.
Florina Dinu

Oprescu şi Chesnoiu, la lansarea Programului Regional Sud-Vest
Oltenia 2021-2027
ADR Sud-Vest Oltenia a organizat joi, la Craiova, cu sprijinul ROREG – Asociaia Ageniilor
pentru Dezvoltare Regională din România, evenimentul de lansare a Programului Regional SudVest Oltenia 2021-2027,în prezena a peste 150 de participani.Printre cei prezeni s-au numărat
Președintele CJ Olt, Marius Oprescu, deputatul PSD de Olt Adrian Chesnoiu, reprezentani ai
Comisiei Europene, ministrul Finanelor, Adrian Câciu, foști miniștri, secretari de stat, prefeci,
primari din regiune, ÎPS Irineu, mitropolitul Olteniei, reprezentani ai mediului academic din
Oltenia.
„Este un nou început pentru noi și pentru partenerii noștri, un nou drum pe care pornim
împreună, cu scopul de a atrage cât mai multe fonduri europene în Oltenia.A venit momentul să
vorbim despre lucruri concrete, despre proiectele care vor face regiunea mai puternică, proiecte
pe care partenerii noștri sunt pregătii să le implementeze”, a declarat domnul Alexandru
Stănescu,directorul general alADR Sud-Vest Oltenia.
Un moment important al acestei întâlniri a fost semnarea Declaraiei comune dintre
Ministerul Investiiilor și Proiectelor Europene și Agenia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest
Oltenia.
Florina Dinu

ACTUALITATE
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Conferina judeeană a PSD Olt.Ciolacu,Stănescu
și majoritatea miniștrilor,la Slatina
Mari, 22 noiembrie, cu începere de la ora 16:30, în Casa de Cultură a
Tineretului din Slatina va avea loc conferina judeeană a Partidului Social
Democrat, ﬁliala Olt. La acest eveniment, sunt așteptai 486 de delegai:
Marcel Ciocacu, președintele PSD, parlamentarii de Olt, primarii localităilor
rurale și urbane din jude,președinii ConsiilorJudeene din Regiunea Sud-Vest
OlteniaplusminiștriiPSD,darșialimembriaipartidului.
Din sursele noastre, nu vor exista modiﬁcări importante în structura PSD Olt,
președinte va ﬁ tot Marius Oprescu, un politician cu experienă care a dat mereu dovadă
de profesionalism și dăruire atât ca președinte PSD Olt cât și ca președinte al Consiliului
Judeean Olt.Președinte PSD Slatina – Emil Mo; Președinte alTSD Olt – Cosmin Floreanu;
Președinta OFSD Olt- Corina Sulger; Președinta OFSD Slatina – Mariana Matei;
Până în prezent, în toate organizaiile din teritoriu au avut loc alegeri. În mare,
președinii acestor organizaii vor candida din partea social-democrailor la alegerile
locale din 2024.
Florina Dinu

Două orașe și trei comune din Olt, bani pentru realizarea documentaiilor
de amenajarea teritoriului și planiﬁcarea urbană
Cseke Attila, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administraiei, a semnat 100
de noi contracte ﬁnanate prin Componenta 10 – Fondul local din Planul Naional de
Redresare și Rezilienă.
La nivelul judeului Olt, orașele Balș și Corabia și comunele Teslui, Găneasa, Nicolae
Titulescu vor primi bani pentru realizarea documentaiilor de amenajarea teritoriului și
planiﬁcarea urbană. Contractele încheiate între autorităi publice locale din 30 de judee

și Ministerul Dezvoltării au ovaloareatotală de 58.967.245,34 lei.
„Planurile urbanistice,planurile pentru amenajarea teritoriului sunt eseniale pentru
dezvoltarea comunităilor locale, pentru localităi unde construciile se realizează
ordonat, după o strategie clară. Contractele semnate astăzi servesc acest scop”, a
menionat ministrul dezvoltării.
Florina Dinu

Bărbatul din Cilieni, dat dispărut
de familie, găsit mort pe izlaz
Bărbatul învârstă de 54 de ani,din comuna Cilieni,care ar ﬁ plecatvoluntar de la
domiciliu în data de 16 noiembrie și nu a mai revenit, a fost identiﬁcat decedat pe
izlazulcomunal.
Trupul acestuia a fost depus la morga Spitalului Orășenesc Corabia în vederea
efectuariiautopsiei,pentrustabilireacuexactitateacauzeidecesului.
În cauză, a fost întocmit un dosar pensal sub aspectul săvârșirii infraciunii de
ucideredinculpă,ﬁindcontinuatecercetările
Florina Dinu
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SPORT

CSM Slatina s-a impus în meciul de pregătire disputat
în compania celor de laViitorul Pandurii Târgu Jiu
CSM Slatina a susţinut, vineri, un meci amical, în compania
formaiei Viitorul Pandurii Târgu Jiu, scor 2-0. Golurile slătinenilor
au fost marcate de Alexandre Oliveira (min.22) și Dorin Toma
(min.60).
Sâmbătă viitoare, CSM Slatina reia partidele oﬁciale, cu un meci pe
teren propriu, contra celor de la Politehnica Timișoara. Meciul se va disputa
pe Stadionul„1 Mai”,de la ora 11.00.
CSM Slatina (prima repriză): Ionuţ Pop, Constantin Radu, Marian
Manea, Alexandru Sălcianu, Pisăru, Trașcu, Șerban, David Oprescu, Oliveira,
Trancă,Palade.
CSM Slatina (a doua repriză): Preduţ, Stan Abel, Hagiu, Gheorghe,
Alexandru Dinu,Șerban,Necșulescu,Neicu,DorinToma,Popovici,Luis Niţu.
Florina Dinu

Vedia Colonești,egal cu Cozia Călimănești,scor 2-2
În această săptămână s-a desfășurat etapa a 13-a din cadrul Ligii a III-a a sportului rege. Cele două
reprezentante ale judeului Olt, Vedia Colonești și Petrolul Potcoava, au evoluat acasă, împotriva
formaiilor Cozia Călimănești, respectiv CSM Alexandria. Dacă exhipa din Colonești a încheiat la egalitate
competiia sportivă cu Cozia Călimănești, scor 2-2, nu putem spune același lucru despre echipa din
Potcoava care a cedat în faa oaspeilor,scor0-3.

Văprezentămmaijosrezultateleînregistrateînetapaa13-a:
Vediţa Colonești
– Cozia Călimănești
2-2
NichiforGeorgescu (40),Robert Stancu (63)/Claudiu Ghighilicea (21,74)
Universitatea Craiova 2
–Viitorul Dăești
0-0
Flacăra Horezu
– Sporting Roșiori
3-1
Alexandru Dușmanu (4),IonuCioinac (61,71) /Marius Matei(87)
CetateaTurnu Măgurele – Minerul Costești
1-0
Robert Dalu (10)
Petrolul Potcoava
– CSMAlexandria
0-3
RobertJerdea (34),Cosmin Neagu (62),LaureniuAna (90+3)
Florina Dinu

Cea mai nouă sală de sport din judeul Olt a fost ﬁnalizată
de SMB Group București
SMB Group, una dintre companiile de top din domeniul construciilor, a ﬁnalizat Sala de
Sport din comuna Dobrosloveni, judeul Olt, unul dintre proiectele de marcă, ce își va pune
amprentaîndezvoltareasportului local.
Facilitatea sportivă este dotată cu 180 de locuri la tribune,vestiare pentru sportivi și grupuri
sanitare pentru public,ﬁind realizată la cele mai înalte standarde de calitate.
Cu o suprafaă construită de 1.445 mp și un regim de înălime P+1, sala este dimensionată
astfel încât să poată ﬁ utilizată pentru mai multe discipline sportive, existând marcaje cu
distanele de sigurană aferente care permit practicarea de sporturi precum baschet, tenis sau
volei.
Lucrările au fost recepionate la începutul acestei luni, iar constructorul va oferi garanie
pentru acesteatimp de 3 ani de la recepie.
Autoritatea contractantă a investiiei este Compania Naională de Investiii.
SMB Group are în stadiul de execuie numeroase proiecte în judeele Prahova, Dâmbovia,
Olt și Constana. O parte dintre acestea se aﬂă într-o fază avansată a lucrărilor, urmând să ﬁe
ﬁnalizate în 2023.
sursa: comunicate.wall-street.ro
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START campaniei „DESCULŢAM FOST ȘI M-AŢI
ÎNCĂLŢAT!”, a părintelui Iagăru
Pentru al patrulea an consecutiv,
părintele Ion Iagăru, parohul bisericii din
curtea Spitalului Municipal Caracal
desfășoară proiectul umanitar ”DESCUL
AM FOST ȘI M-AI ÎNCĂLAT”. Proiectul
constă în oferirea de ghetue noi, copiilor
din familii nevoiașe.
Campania se desfășoară până la
jumătatea lunii decembrie.
Încălările de care părintele are
nevoie pentru copiii săraci sunt:
GheteBăieţi:
-mărimea 25 – 2 perechi
-mărimea 27 – 2 perechi
-mărimea 28 – 4 perechi
-mărimea 29 – 4 perechi
-mărimea 30 – 1 pereche
-mărimea 31 – 4 perechi
-mărimea 32 – 3 perechi
-mărimea 33 – 1 pereche
-mărimea 34 – 6 perechi
-mărimea 35 – 7 perechi
-mărimea 36 – 6 perechi

-mărimea 37 – 4 perechi
-mărimea 38 – 9 perechi
-mărimea 39 – 9 perechi
-mărimea 40 – 6 perechi
-mărimea 41 – 12 perechi
-mărimea 42 – 9 perechi
-mărimea 43 – 8 perechi
-mărimea 44 – 2 perechi
-mărimea 45 – 12 perechi
-mărimea 46 – 1 pereche
GheteFete:
-mărimea 25 – 1 pereche
-mărimea 27 – 2 perechi
-mărimea 28 – 2 perechi
-mărimea 30 – 3 perechi
-mărimea 32 – 1 pereche
-mărimea 34 – 3 perechi
-mărimea 35 – 7 perechi
-mărimea 36 – 10 perechi
-mărimea 37 – 2 perechi
-mărimea 38 – 5 perechi
-mărimea 39 – 3 perechi
-mărimea 40 – 1 pereche

Ghetuele pot ﬁ expediate la una
dintreadreseledemaijos:
Biserica Spitalului Municipal
Caracal, Str. Plevnei, Nr. 36, Mun.
Caracal,Jud.Olt
sau
Asociaia Fii Buni, Str. Intr.
Muzeului, Nr. 5, Bl.9, Sc. 3, Ap. 2, Mun.
Caracal,Jud.Olt
Putei susine campania și prin
donaiiîncontulAsociaieiFiiBuni:
Banca Transilvania: cont în Lei:
RO57BTRLRONCRT0561532601
Banca Transilvania: cont în Euro:
RO07BTRLEURCRT0561532601
Banca Transilvania: cont în GBP:
RO62BTRLGBPCRT0561532601

SC DARC SRL,cu sediul în Slatina,strada Tunari 197,anună public depunerea cererii pentru
obţinerea autorizaţiei de mediu pentru desfășurarea activităţii de: Fabricarea de articole de
îmbrăcăminte de lucru cod CAEN 1412; Fabricarea altorarticole de îmbrăcăminte (exclusivlenjerie
de corp) cod CAEN 1413; Fabricarea altor articole de lenjerie de corp cod CAEN 1414; Fabricarea
altorarticole de îmbrăcăminte și accesorii cod CAEN 1419,la adresa: Slatina,stradaTunari 197.
Observaţiile și sugestiile din partea cetăţenilor se depun în scris la sediul APM Olt, Slatina,
str.Ion Moroșanu nr.3.
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Anun public privind decizia etapei
de încadrare
SC RCS&RDS SA București, str. Dr.
Staicovici, nr. 75, sectorul 5, titular al
proiectului „Construire reea subterană
F.O. interurbană pentru furnizare servicii
de comunicaii electronice”, anună
publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către APM Olt, în
cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul
„C o n s t r u i r e r e  e a s u b t e r a n ă F.O.
interurbană pentru furnizare servicii de
comunicaii electronice”, propus a ﬁ
amplasat în Piatra Olt, Slătioara și Milcov,
judeul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare și
motivele care o fundamentează pot ﬁ
consultate la sediul Ageniei pentru
Protecia Mediului Olt din Slatina, str. Ion
Moroșanu, nr. 3, jdueul Olt, în zilele de lunivineri, între orele 09.00-14.00, precum și la
următoarea adresă de internet
http://apmot.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/ observaii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 10 zile de la data
publicării anunului pe pagina de internet a
APM Olt.

SC ANDREEATOPTRANZIT SRL,cu sediul în Drăgănești- Olt,str.Pieii,nr.2,
jud. Olt, anună public depunerea cererii pentru obinerea autorizaiei de mediu
pentru desfășurarea activităii „Colectarea deșeurilor nepericuloase cod CAEN
3811, comer cu ridicata al deșeurilor și resturilor cod CAEN 4677”, la adresa
Drăgănești- Olt,str.Pieii,nr.2,jud.Olt.
Observaiile și sugestiile din partea cetăenilor se depun, în scris, la sediul
APM Olt,din Slatina,str.Ion Moroșanu,nr.3,pe durata derulării procedurii.

SC ROBY ALEX RECYCLE, cu sediul în Strejeștii de Sus. judeul Olt, str. Școlii, nr. 3, anună public
depunerea cererii pentru obinerea autorizaiei de mediu pentru desfășurarea activităii de „3811 colectarea deșeurilor nepericuloase, 4677 - comer cu ridicata al deșeurilor și resturilor”, la adresa Slatina,
str.Tudor Vladimirescu, nr. 183, corp C3. Observaiile și sugestiile din partea cetăenilor se depun, în scris, la
sediulAPM Olt,Slatina,.str.Ion Moroșanu,nr.3.
22.11.2022
Anunţ începere proiect grant pentru capital de lucru
AGRI-FOOD acordat PROMILI PAN S.R.L.
PROMILI PAN S.R.L.anunta lansarea proiectului cu titlul”Promili
Pan M2 ” proiect nr RUE 920 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru
capital de lucru acordate entităilor din domeniul agroalimentar”,
instituite prin OUG nr61/2022.
Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând
cu data semnării contractului de ﬁnanare cu Ministerul
Anteprenoriatului siTurismului (MAT) si Agentia pentru IMM,Atragerea
de Investitii si Promovarea Exportului ( AIMMAIPE), respectiv 21-062022.
Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea PROMILI PAN S.R.L.
Proiectul are printre principalele rezultate,următoarele:
-meninerea activităii pe o perioada de minim 6 luni,
-meninerea/suplimentarea numărului locurilor de munca faă
de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data
acordării granturilor
Valoarea proiectului este de 83475.86 lei (valoarea totala) din
care: 72587.7 lei grant si 10888.16 lei coﬁnanare.
Proiect coﬁnanat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
prin Programul Operaional Competitivitate 2014-2020]
PROMILI PAN S.R.L.
localitatea MARGINENI SLOBOZIA jud. Olt
Persoană de contact: MIHAILESCU LIVIU
Email: proiectpan@gmail.com

Anun public privind decizia etapei de încadrare
COMUNA STUDINA,titular al proiectului „Construire de locuinte pentru tineri, destinate închirierii,
20 unităi locative în satul Studina”anună publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de
către APM OLT, în cadru l procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Construire
de locuine pentru tineri, destinate închirierii, 20 unităi locative în satul Studina”, propus a ﬁ amplasat
în comuna Studina,jud.Olt.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot ﬁ consultate la sediul Ageniei
pentru Protectia Mediului Olt din Slatina,str.Ion Moroșanu,nr.3,judeul Olt,în zilele de luni-vineri,între orele
9.00-14.00,precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.a npm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaii la proiectul deciziei de încadrare întermen de 10
zile de la data publicării anunului pe pagina de internet aAPM OLT.
INFORMARE
Această informare este efectuată de:
COMUNA TIA MARE, cu sediul în Comuna Tia Mare,
C.U.I.5139833 Jud.OltTel/Fax: 0249-534401,Mobil:.
0768689851, e-mail: contact@primariatiamare.ro,
ce intenţionează să solicite de la Sistemul de
Gospodărire al apelorOlt
Aviz de gospodărire a apelor pentru
desfășurarea activităţii de: „EXTINDERE RETEA DE
ALIMENTARE CU APA SI BRANSAMENTE IN
COMUNATIAMARE,JUDETULOLT”
Realizarea lucrărilor: „EXTINDERE RETEA DE
ALIMENTARE CU APA SI BRANSAMENTE IN
COMUNATIAMARE,JUDETULOLT”
Sunt amplasate în Com.Tia MareJUDEULOLT.
Această investiţie este NOUA

Ca rezultat al procesului de producţie vor
rezulta următoarele ape uzate: APE UZATE
MENAJERE ce se vor evacua în CONTRACANAL DIG
MAL DREPT IZBICENI după ce au fost epurate prin
STATIE EPURARE.
Aceasta 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: Primăria Tia Mare, Jud.
Olt,Tel/Fax: 0249/534.401.
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Poetul Grigore Călin a lansat
volumul de poezii cu numărul 11

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

În acest weekend, în inima
lunii noiembrie, poetul slătinean,
Grigore Călin, a lansat volumul de
poezii „Poarta către rai”. Prezenta
carte conine 30 de creaii
literare noi și 103 de poeme
revizuite, din volumele „Deși
târziu” și „Dincolo de galaxie”.
Autorul Grigore Călin, membru al
Asociaiei ”Liga Scriitorilor Filiala
Olt”, i-a avut aproape, în această
zi mare, pe cei din Asociaia
Culturală Apollon din București,
condusă de George Călin,darși pe
cei mai valoroși oameni de cultură din Olt și Vâlcea. Lansarea de carte a avut loc într-un
cochet restaurant din Slatina,unde s-au recitat poezii, iar poetul zilei a fost lăudat de cei
prezeni pentru buchetul de gânduri pe care l-a prezentat.
Grigore Călin este un călător care străbate atât pământul pentru a-i culege roadele,
cât și galaxiile pentru a le fura magia și farmecul.Îmbină cu măestrie lumina și întunericul,
binele și răul în sperana conturării celor mai sensibileversuri.Poetul este șiva rămâne un
visător care se dovedește a ﬁ prieten cu timpul,dar mai ales cu natura de unde își extrage
temele pentru operele sale.Călin este un aspirant la nemurire care va trăi sute de ani prin
prisme celor11volume de poezii lansate până în prezent.
Florina Dinu

