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La mul�i ani,
România!
La mul�i ani,
Gazeta Oltului!

La mul�i ani,
România!
La mul�i ani,
Gazeta Oltului!

În 27 de ani, Gazeta Oltului, cel mai longeviv
cotidian din jude�ul Olt, a scris cea mai
frumoasă poveste a presei scrise, datorită
cititorilor,colaboratorilorși angaja�ilor.

La mul�i ani, tuturor!

La mul�i ani,Gazeta Oltului!
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EȘTI ÎN CĂUTAREA UNUI
LOC DE MUNCĂ?
ACUM  AI DE UNDE SĂ ALEGI!
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Angajăm pentru sta�ie de pavaje următorul personal: șofer
pentru macara cu remorcă; mecanic între�inere sta�ie nouă
prefabricate din beton (pavele, borduri, bol�ari, rigole); stivuitorist.
CV-urile se trimit pe adresa: office@padrino.roTel.: 0767.326.932.

SC angajează muncitori califica�i în construc�ii: dulgheri;
zidari; fierari betoniști; asfaltatori; conducători auto cu atestat;
inginer construc�ii civile; inginer agronom; operator sta�ie de
betoane și asfalt; gestionarpentru orașul Balș.Tel.: 0249.439.671.

Angajăm personal cu CM,
pe posturile: operator CNC (cu
sau fără experien�ă); lăcătuș
confec�ii metalice; sudor MIG -
MAG; muncitori necalifica�i;
femeie de serviciu (program de
lucru 4 ore/zi). Program de lucru
L-V, orele 08°°-16 °. Sâmbăta și
duminica: LIBER. Rela�ii la tel :.
0730 555 583 0753 450 450. . , . . .

A n g a j ă m b u c ă t a r c u
e x p e r i e n � ă î n b u c ă t ă r i a
mediteraneană. Salariu 5.000
lei net. Program 5 zile pe
săptămână. Rela�ii la sediul
firmei din Slatina, str.Arcului, nr.
4 9 A , d u p ă o r ă 1 2 . 0 0
(Restaurant Blue Window).

SC angajează: vânzător magazin carne, salariu net 2.700 lei.
muncitori califica�i și necalifica�i panifica�ie; inginer / tehnolog în
domeniul panifica�iei; șofer livrator distribu�ie pâine; operator linie
între�inere panifica�ie; automatis și electromecanic. Salarii între
2.400 lei și 5.000 lei.

Rela�ii la telefon: 0761.023.006 / 0727.772.880.

Fabrică de produc�ie ambalaje angajează bărba�i și femei pe
posturi de operatormașină imprimare / sudeză/regranulator.Salariu
de la 2.200lei + spor de noapte + prime + al 13-lea salariu. Experien�a
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.

Angajăm șofer camion (mașini articulate),curse zilnice.Oferim
salariu atractiv.Rela�ii la telefon: 0773.322.839/0743.288.887.

SC angajează: agen�i vânzări; gestionar depozit; șofer
categoria B și B,C,E; manipulant mărfuri.Telefon: 0728.286.707.

Firmă de distribu�ie produse alimentare și nealimentare
angajează: manipulan�i / 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 r e s a d e e - m a i l :
sivecorcom@yahoo.com. Rela�ii la sediul firmei din Slatina, str.
Depozitelor,nr.19 sau la telefon: 0372.713.707.

SC angajează vânzătoare. Oferim salariu motivant. Rela�ii la
telefon: 0767.678.839.

Vulcanizare auto dotată cu utilaje de ultimă genera�ie
angajează personal. Nu se cere experien�ă. Salariu 3000 lei net (în
mână).Rela�ii la telefon: 0745.622.374.

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 se trimit la adresa de e-mail: macolect@yahoo.com

SC angajează: inginer / tehnolog în domeniul panifica�iei; șofer
livrator distribu�ie pâine; operator linie între�inere panifica�ie;
automatist; electromecanic.Salarii între 2.400 lei și 5.000 lei.Rela�ii
la telefon: 0761023006

Restaurant central (zona
parc) angajează ospătar /
ospătări�ă. Oferim salariu
atractiv. Rela�ii la telefon:
0745 435 221. . .

S C a n g a j e a z ă f u n c t i o n a r a d m i n i s t r a t i v p e n t r u
mediu/calitate/SSM. CV-urile se trimit pe adresa de mail:
marketing@sovecord.ro sau Rela�ii la telefon: 0249.411.734.

Firmă de distribu�ie angajează șofer categ. B. Rela�ii la sediul
firmei din Slatina,str.Recea,nr.4 sau la telefon: 0744.699.530.

SC angajează și califică la locul de muncă: turnători piese
aluminiu sub presiune; ajustori piese aluminiu; mecanici între�inere
și repara�ii. CV-urile se depun la sediul firmei din Slatina, str. Grigore
Alexandrescu,nr.17 C. Rela�ii la telefon: 0744.512.655.

Firmă de distribu�ie produse alimentare angajează
manipulant depozit.Program de lucru 8 ore / zi, de luni până vineri.
Rela�ii la telefon: 0744.789.320.

Magazin îmbrăcăminte (zona Zahana) angajează vânzătoare.
Oferim salariu atractiv.

Rela�ii la sediul firmei din Slatina,str.Primăverii,bl.FA11,parter,
sau la numărul de telefon: 0740202019

Spălătorie covoare angajează personal (femei și bărba�i).
Oferim salariu motivant.Rela�ii la telefon: 0745.622.374.

Angajăm recep�ioner marfă (fată sau băiat). Oferim salariu
atractiv.Rela�ii la telefon: 0756.072.546.

SC angajează muncitori califica�i și necalifica�i în domeniul
construc�iilor. Oferim salarii motivante. Rela�ii la telefon:
0722.405.033,0721.773.120.

SC angajează: agent vânzări; tehnician achizi�ii; operator PC;
montatormobila – part time.Rela�ii la telefon: 0723.265.563.

SC angajează confec�ioneri produse textile și călcători. Se
asigură transport gratuit la locul de muncă,program 8 ore,sâmbete
libere. Salariu motivant. Rela�ii la telefon: 0769.601.340;
0249.433.887.

Societate comercială angajează personal feminin pentru
spălătorie – curătătorie textile în Slatina. Rela�ii la numărul de
telefon: 0751.127.633.

Magazin cu articole de
pescuit angajează vânzătoare.
Oferim salariu motivant. Rela�ii
la telefon: 0767 678 839. . .

Angajăm pentru sta�ie de
pavaje următorul personal:
ș o f e r p e n t r u m a c a r a c u
remorcă; mecanic între�inere
sta�ie nouă prefabricate din
beton (pavele, borduri, bol�ari,
rigole); stivuitorist.

CV-ur i le se tr imit pe
adresa: office@padrino.ro
Rela�ii la telefon: 0767 326 932. . .

Angajăm șofer pentru
livrare produse de panifica�ie.
Rela�ii la tel : 0756 049 965, de. . .
luni până vineri, între orele
09 -16.00 .00.

Societate comercială
angajează instalatori și sudori.
Se oferă salarii motivante,
bonuri de masă, pr ime în
f u n c � i e d e p e r f o r m a n � e ,
bonifcări la realizări, asigurare
medicală de sănătate. Rela�ii la
tel / whatsApp: 0767 687 125. . . .

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. Selec�ia are loc în data de
14.10.2022,ora 13:00 la sediul librăriei.Telefon: 0249.434.511.

Angajăm instalator / sudor PP (polipropilena). Rela�ii la telefon:
0744321933

Domn învârstă de 61 ani,
doresc căsătorie cu
doamnă de 55 ani,bună
gospodină,serioasă,să
locuiască în sat Ivănești,
comuna Cungrea,Olt.
Rela�ii la tel.: 0771.018.934.

S C a n g a j e a z ă ș o f e r
distribu�ie (categoria B). Rela�ii
la telefon: 0749 507 841. .

Fabrică de produc�ie ambalaje angajează bărba�i și femei pe
posturi de operator mașină imprimare /sudeză /regranulator.Salariu
de la 2.200 lei + spor de noapte + prime + al 13-lea salariu. Experien�a
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 construc�ii angajează șofer autobetonieră.
Rela�ii la numărul de telefon: 0751.080.775.

Caut doamnă pentru îngrijire bătrână, în Slatina, la curte.
Program de lucru 2 săptămâni (non stop), 2 săptămâni – liber. Rog
seriozitate! Rela�ii la telefon: 0763957015

Societate din Slatina angajează muncitori califica�i și
necalifica�i în domeniul tâmplăriei pvc și din aluminiu. Postul
necesită și deplasări pe teren.Rela�ii la telefon: 0757.051.726.

SC angajează agen�i de securitate, cu sau fără atestat.
Program de lucru 12 / 24,12 / 48.Rela�ii la telefon: 0737067683
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Baza Sportivă „Dumitru Dobrescu”
din Slatina, modernizată
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6,12% – rata șomajului
în Olt

Î n e v i d e n � e l e A g e n � i e i
Jude�ene pentru Ocuparea For�ei de
Muncă Olt,la sfârșitul lunii octombrie
2022, erau înregistra�i 7.920 șomeri
(din care 3.579 femei), rata șomajului
fiind de 6,12%. Comparativ cu luna
precedentă, când rata șomajului a
fost de 5,70 %, în această lună acest
indicator a înregistrat o crestere cu
0,42 pp. Din totalul de 7.920
persoane înregistrate în eviden�ele
AJOFM Olt, 870 erau beneficiari de
indemnizaţie de șomaj, iar 7.050
erau șomeri neindemniza�i. În ceea
ce privește mediul de reziden�ă,
6.484 șomeri provin din mediul rural
și 1.436 sunt din mediul urban.
„Șomeri i cu nivel de instruire
profesional au ponderea cea mai
mare în totalul șomerilor înregistraţi
în evidenţele AJOFM Olt (37,41 %),
apoi somerii cu nivel de instruire
liceal (24,98 %), urmat de cei cu nivel
de instruire primar si fara studii
(19,44 %), iar 15,01 % au absolvit
invatamantul gimnazial . Somerii cu
nivel de studii postliceale reprezinta
1,28 %, iar cei cu studii superioare au
o pondere de 1,87 %. Structura
șomerilor înregistra�i pe nivel de
ocupabilitate, stabilit prin profilare,
se prezintă astfel: 1859 persoane
foarte greu ocupabile, 3609 greu
ocupabile, 1823 mediu ocupabile, iar
629 sunt persoane ușor ocupabile.
Încadrarea într-o categorie de
ocupabilitate se realizează ca urmare
a activităţii de profilare a persoanelor
înregistrate în evidenţele noastre.”
transmiteAJOFM Olt.

Florina Dinu

Scornicești – magnet pentru Fondurile EuropeneScornicești – magnet pentru Fondurile Europene

Florina Dinu

Florina Dinu

Baza Sportivă „Dumitru Dobrescu”
situată în municipiul Slatina, strada
C e n t u r a B a s a r a b i l o r n r. 6 A , v a fi
modernizată de către autorită�ile locale.

Aicivorfi realizate următoarele lucrări:
– amenajarea unui Skatepark, alee de

acces, împrejmuirea terenului, spa�iu verde,
amenajare parcări , amenajarea unui
amfiteatru în aer liber, amenajarea de spa�ii
de joacă pentru copii amenajare spa�iu
pentru joc de șah, amenajarea unei fantani
arteziene, spa�ii pentru fitness, spa�iu
pentru citit în aer liber, cunstruire grup
sanitar, construire chioșc tip ciupercă,
amenajările avand următoarele suprafe�e:

– spa�iuverde gazon – 7442,0 mp;
– zonă plantată floral – 583,00 mp;
– dalevibropresate – 1345,0 mp;
– beton armat tratat – 2239,00 mp;
– pavaj skatepark – 3602,0 mp;
– pavaj de cauciuc tip tartan – 1067,0

mp;
– oglindă de apă: 82,0 mp;
– Sc chioșc + grupuri sanitare – 160,00

mp;

– parcări – 869 mp.
Valoarea totală a investi�iei este de

24.124.360,38 lei cu T.V.A, iar durata de

executare este de 12 luni.

Clubul Nautic și de Agrement
„Plaja Olt” și Bazinul Didactic de Înot
Slatina vor fi închise, în minivacanţa
de 1 Decembrie. Clubul Sportiv
Municipal Slatina anunţă că în
p e r i o a d a 3 0 n o i e m b r i e – 2
d e c e m b r i e , avâ n d î n ve d e re a
Sărbătoarea de Sfântul Andrei și ziua
de 1 Decembrie, zi le declarate
sărbători naţionale, conform Codului
Muncii, Clubul Nautic și de Agrement
„Plaja Olt” și Bazinul Didactic de Înot
Slatina vor fi închise. De sâmbătă, 3
d e c e m b r i e 2 0 2 2 , s e v a r e l u a
programul normal de lucru.

Florina Dinu

Orașul Scornicești, sub conducerea edilului Daniel Tudor, se
află într-o progresie ascendentă. Nu sunt vorbe mari ci pura
realitate demonstrată de proiectele depuse și aprobate prin
P.N.R.R, în cadrul componentei – C10 Fondul Local după cum
urmează:

-REABILITARE MODERATĂ LA ȘCOALA CU CLASELE I-VIII,din sat
Mărgineni-Slobozia;

– REABILITARE MODERATĂ LA LICEUL TEHNOLOGIC
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU,din orașul Scornicești;

– REABILITARE MODERATĂ LA ȘCOALA CU CLASELE I-VIII,din sat
Jitaru;

– REABILITARE MODERATĂ LA ȘCOALA CU CLASELE I-VIII,din sat
Bircii;

– REABILITARE MODERATĂ LA ȘCOALA CU CLASELE I-IV, din sat
Chi�easca;

– REABILITARE MODERATĂ LA FOSTUL SEDIU AL PRIMARIEI, din
orașul Scornicești;

– ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL – FORMAT GIS, ȘI
PLAN URBANISTIC ZONAL,în orașul Scornicești,jude� Olt;

– Realizare sta�ii de reîncărcare vehicule electrice, 6 bucă�i cu
câte 2 puncte de încărcare;

– Modernizare și extindere sistem de monitorizare și
supraveghere video a spa�iului public din orașul Scornicești și satele
limitrofe.

Valoarea totală a PROIECTELOR depuse și APROBATE, este de
3.513.815 Euro, la care se adaugă 667.624,85 Euro TVA, adică
20.583.973,96 ron cuTVA.

„O altă veste bună, venită în aceste zile din partea
Departamentului Promovare Investi�ii Învă�ământ și Cultură din
cadrul C.N.I, suntem informa�i că a fost APROBATĂ și lista sinteză a
subprogramului „Unită�i și institu�ii de învă�ământ de stat” în care se
află inclus și obiectivul de investi�ii „Proiect tip – Construire Creșă
mică,sat Băl�a�i,CvartalT32,orașul Scornicești,jude�ul Olt”.

Nu în ultimul rând, tot prin P.N.R.R – componenta C5,va intra la
evaluare și proiectul privind REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR
DE LOCUIN�E din orașul Scornicești.

Avem, așadar, numeroase proiecte aprobate, sunt lucrări
necesare pentru localitatea noastră, obiective pe care, în cel mai
scurt timp, vă asigur că le vom duce, cu succes, la bun sfârșit.” a
transmis DanielTudor.

Clubul Nautic și Bazinul
de Înot,închise în
minivacanţa
de 1 Decembrie
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În cadrul ședin�ei ordinare din data de 24
noiembrie 2022, consilierii jude�eni au votat proiectul
privind „Achizi�ionarea de echipamente destinate
reducerii infec�iilor nosocomiale pentru Spitalul
Jude�ean de Urgen�ă Slatina”.

„Este un proiect de aproximativ 6.000.000 de euro
cu tot cu TVA, un proiect pe care încercăm să îl depunem
pe PNRR. În mare parte, aparatura, care se va lua pe acest
proiect,va fi destinată combaterii infec�iilor nosocomiale
în Spitalul Jude�ean de Urgen�ă Slatina. Vrem să
cumpărăm o singură line de sterilizare. Momentan, avem
aparatele împărţite pe mai multe pavilioane.” a declarat
Marius Oprescu,președintele ConsiliuluiJude�ean Olt.

Obiectivul general al proiectului privește
îmbunătă�irea calită�ii infrastructurii de asisten�ă
spitalicească,pentru asigurarea unui proces de asisten�ă
spitaliceasca la standarde europene.

Obiectivele specifice: creșterea confortului
pacien�ilor; eficientizarea serviciilor medicale printr-o
mai buna organizare a spatiilor necesare desfășurării
actului medical; scăderea costurilor sociale ale
popula�iei jude�ului Olt; creșterea calită�ii actului
medical si îmbunătă�irea condi�iilor de muncă pentru
personalul medical implicat; specialiștii vor fi motiva�i sa
lucreze într-un spital modern; se va evita migrarea

pacien�ilor către unită�i spitalicești din București sau alte
localită�i; creșterea calită�ii îngrijirilor va duce în final la o

mai bună satisfac�ie a pacien�ilor.

Proiect de 6.000.000 de euro pentru achizi�ionarea de echipamente
destinate reducerii infec�iilor nosocomiale pentru SJU Slatina
Proiect de 6.000.000 de euro pentru achizi�ionarea de echipamente
destinate reducerii infec�iilor nosocomiale pentru SJU Slatina

Florina Dinu

Florina Dinu

Oprescu: Anul acesta încercăm să nu mai refuzăm niciun colindător
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Consiliul

Jude�ean Olt va acorda daruri copiilor din centrele
de plasament, căsu�ele de tip familial și alte tipuri
de servicii sociale, persoanelor adulte,vârstnice și
cu handicap asistate în centrele de îngrijire și
asisten�ă socială din cadrul Direc�iei Generale de
Asisten�ă Socială și Protec�ia Copilului Olt,
precum si grupurilor de copii care colindă la sediul
ConsiliuluiJude�ean Olt.

Cadourile de sărbători au o valoare totală de
320 mii lei.„Odată cu modificarea legii achizi�iilor,
s-a schimbat suma la care ne încadrăm pentru a
putea cumpăra cadourile pentru copii. Am prins

această sumă care este mai mare ca de obicei, și
încercăm ca de data aceasta să nu mai refuzăm
niciun colindător pentru că pe fieacare an se face
o listă, iar atunci când terminăm cadourile trebuie
să ne oprim.Să sperăm că anul acestavom reuși că
pe lângă cadourile pe care le cumpărăm pentru
copiii de la Direc�ia Copilului și bătrânii care sunt în
centrele Direc�iei Copilului și persoanele vârstnice
și restul colindătorilor care veneau, să sperăm că
reușim să satisfacem toate dorin�ele și să nu
refuzăm pe nimeni.” a transmis Marius Oprescu,
președintele ConsiliuluiJude�ean Olt.

Nicolae Tony Dincă prezintă publicului slătinean piesa de teatru
SARABANDA SENZA�IONALULUI

Nicolae Tony Dincă prezintă publicului slătinean piesa de teatru
SARABANDA SENZA�IONALULUI

Regizorul și scriitorul Nicolae Tony Dincă va prezenta publicului slătinean și nu numai piesa de
teatru SARABANDASENZA�IONALULUI.

Spectacolul va fi pus în scenă pe 1 Decembrie, de la ora 18:00, la Centrul Cultural „Eugen Ionescu”
din municipiu,fiind finan�at din fonduri nerambursate de către Primăria Municipiului Slatina și Consiliul
Local. „Este o satiră socială, inspirată din via�ă reală. Chiar dacă povestea nu este adevărată în
totalitate, lucrurile povestite acolo se întâmplă în mod frecvent și sigur. Toată povestea este doar un
pretext de a lua în tărbacă tarele societă�ii actuale iar îngroșările inten�ionate ale trăsăturilor
personajelor sunt menite să scoată în eviden�ă defectele, de așa natură încât ochii autorului și ai
spectatorilorsa poată cauteriza facil buba reliefată.”a declaratTonyDincă.

Din distribu�ia spectacolului fac parte: Remus Iordache, Ionela Mateșică, Nicolae Tony Dincă,
Cristi Călătoru, Valeriu Ciurea, Eva Moise, Aurelia Dincă, Marian Costea, Corina Dașoveanu, Paul
Bălășcan și Sorina Predu�.

Florina Dinu
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Dobroteasa: O subunitate de pompieri și o substaţie de ambulanţăDobroteasa: O subunitate de pompieri și o substaţie de ambulanţă

Florina Dinu

Unităţile sanitare publice au obligaţia de a asigura
accesul pacienţilor la servicii medicale fără prezentarea
rezultatului unui test pentru detecţia infecţiei cu
virusul SARS-CoV-2.

Costurile activită�ii de screening sunt suportate
de către unitatea sanitară publică din venituri proprii.
Astfel, pacien�ii nu trebuie să plătească testul COVID-
19 la internarea într-o unitate sanitară publică.„Potrivit
Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 2.675 din 8
septembrie 2022, pentru aprobarea unor măsuri ce se
aplică de unită�ile sanitare, în domeniul sănătă�ii

publice, în situa�ii de risc epidemiologic de infectare cu
virusul SARS-CoV-2, unităţile sanitare publice au
obligaţia de a asigura accesul pacienţilor la servicii
medicale fără prezentarea rezultatului unui test pentru
detecţia infecţiei cuvirusul SARS-CoV-2.

În vederea prevenirii și limitării infecţiilor asociate
asistenţei medicale, unită�ile sanitare publice pot
organiza testarea pacien�ilor pentru detec�ia infec�iei
cu virusul SARS-CoV-2, în cadrul activită�ii de screening
la internare”,transmite CAS Olt.

Florina Dinu

Pacien�ii nu trebuie să plătească testul Covid-19 la internarea
într-o unitate sanitară
Pacien�ii nu trebuie să plătească testul Covid-19 la internarea
într-o unitate sanitară

O subunitate de interven�ie în situa�ii de urgen�ă
și o substa�ie de ambulan�ăvor fi amenajate în comuna
Dobroteasa, strada Principală, nr. 39. Clădirile au fosr
ridicate, urmând ca în viitorul apropiat să fie găsite
soluţii pentru dotări și personal.

„S-a făcut recep�ia tehnică.Urmează ca în perioada
următoare să aveam recepţia finală, după recepţia
tehnică care a avut loc săptămâna aceasta,urmând ca de
anul viitor să fie funcţionale. Deja sunt în discuţii atât cu
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă cât și cu
Serviciul de Ambulanţă, pentru a găsi soluţii de mașini și
în același timp personal, resurse umane, astfel încât de
anul viitor să funcţioneze.Nu știm exact în ce lună,ne-am
luat o marjă ca la începutul lui martie credem noi, după
aprobarea bugetului și a prinderii sumelor necesare, să
putem să funcţionăm acolo atât cu staţie de pompieri
cât și cu staţie de ambulanţă”, a declarat președintele CJ
Olt,Marius Oprescu.

Caracteristicile principale ale investi�iei:
1.Corp clădire subunitate I.S.U.Olt
Regim de înăl�ime: P+1;
Suprafa�a construită: 667,87 mp.;
Suprafa�a desfășurată: 1.012,63 mp.
Construc�ie cu regim de înăl�ime P+1, pe structură

de tip cadre de beton armat monolit (stâlpi + grinzi de
beton armat), infrastructură de tip funda�ii izolate din
beton armat monolit.

Închiderile exterioare sunt realizate din zidărie de
b.c.a. de 30 cm grosime placate cu vată minerală
bazaltică de 10 cm grosime.

Acoperișul este de tip șarpantă din lemn cu
învelitoare �iglă de tablă.

Func�iuni: specifice pentru acest tip de construc�ie
(garaj autospeciale, dispecerat, spatii depozitare,
instruire personal,spatii tehnice etc.).

F inisajele inter ioare: pardosel i din gresie
antiderapantă, pardoseli din p.v.c. trafic intens, zugrăveli
lavabile la pere�i și tavane.

Finisaje exterioare: tencuieli decorative culoare
albă, tâmplărie de aluminiu cu geam termopan clar,
învelitoare �iglă de tablă culoare gri-antracit.

Construc�ia este dotată cu toate instala�iile
necesare: alimentare cu energie electrică, alimentare cu
apă și canalizare, instala�ii termice, instala�ii de stingere
și detec�ie incendii.

2.Corp clădire substa�ie ambulan�ă
Regim de înăl�ime: P;
Suprafa�a construită/desfășurată: 284,07 mp.;
Ca și la clădirea subunitate I.S.U. construc�ia este

realizată pe structură de tip cadre de beton armat
monolit (stâlpi + grinzi de beton armat), infrastructură de
tip funda�ii izolate din beton armat monolit.

Corpul este construit adiacent laturii sud-estice a
clădirii subunitate I.S.U.

Între cele două corpuri este realizat un rost
antiseismic.

Închiderile exterioare sunt din zidărie de b.c.a.de 30
cm grosime placate cu vată minerală bazaltică de 10 cm
grosime.

Func�iuni: specifice pentru acest tip de construc�ie
(garaj autospeciale, dispecerat, spatii depozitare, spa�ii
tehnice si destinate personalului etc.).

F i n i s a j e i n t e r i o a re : p a r d o s e l i d i n g re s i e
antiderapantă, pardoseli din p.v.c. trafic intens, zugrăveli
lavabile la pere�i și tavane.

Finisaje exterioare: tencuieli decorative culoare
albă, tâmplărie de aluminiu cu geam termopan clar,
învelitoare �iglă de tablă culoare gri-antracit.

Construc�ia este dotată cu toate instala�iile
necesare: alimentare cu energie electrică, alimentare cu
apa si canalizare, instala�ii termice, instala�ii de stingere
si detec�ie incendii.

3.Șopron depozitare
Regim de înăl�ime: P;
Suprafa�a construită/desfășurată: 30,00 mp.;
In vederea depozitării combustibilului solid (lemne)

destinat centralei termice a subunită�ii I.S.U., s-a realizat
o construc�ie cu func�iunea de șopron depozitare.

Aceasta este realizată pe structura metalică (stâlpi
+ rigle din profile metalice), fără închideri exterioare, cu
acoperire tip șarpantă metalică și învelitoare din tabla
zincată profilată. Construc�ia nu necesită racordarea la
utilită�i.

4.Zid de sprijin
În vederea asigurării stabilită�ii și sistematizării

corespunzătoare a incintei s-a realizat un zid de sprijin
din beton armat monolit pe latura nordvestică și de nord-
est a amplasamentului cu o lungime totală de 137 ml fa�ă
de lungimea ini�ială proiectată de 86 ml.

Drumul de acces și aleile de circula�ie din incintă
sunt realizate din beton pe o funda�ie din balast
compactat în grosime de 0,20 – 0,25 m.

Trotuarul de protec�ie este din beton, pe o lă�ime
variabilă.

Depozitarea deșeurilor (cu excep�ia celor rezultate
în urma interven�iilor) se face în pubele ecologice într-un
spa�iu special destinat ce este amenajat pe terenul
amplasamentului.

5.Împrejmuire teren
Împrejmuirea s-a realizat pe toate laturile terenului

în următorul sistem constructiv:
– stâlpi din beton armat prefabricat;
– panouri prefabricate din beton armat;
– stâlpi metalici și panouri din plase sudate.
Lungimea împrejmuirii realizate este de 400,00 m.
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CSM Slatina nu i-a făcut fa�ă nici ultimei clasate

Andreea Jifcu a cucerit bronzul la WTT Youth Star Contender Vila Nova
de Gaia 2022

Andreea Jifcu a cucerit bronzul la WTT Youth Star Contender Vila Nova
de Gaia 2022

Florina Dinu

Florina Dinu

CSM Slatina decade la capitolul prestan�ă pe
teren, ajungând la al patrulea meciuri consecutiv fără
victorie în Liga 2; în etapa a 15-a a încheiat la egalitate,
scor 0-0, meciul de pe teren propriu în compania
echipei Poli Timișoara. Oaspe�ii au ajuns la 14 meciuri
fără victorie în Liga 2 și cu toate acestea CSM Slatina
nu a avut puterea să îi învingă.

În prezent, CSM Slatina ocupă pozi�ia 9 în
clasamentul Ligii 2 cu 21 de puncte, după 15 meciuri
disputate. Patru puncte îi desparte pe elevii lui Daniel
Oprescu locul 6,care duce în play-off.

CSM Slatina: I. Pop (cpt.) – Mitran, Sălcianu,
Gherghe, Pisăru – M. Șerban, Trașcu (D. Toma 70 ) – Dav.
Oprescu (C-tin. Radu 79 ), Alexandre Oliveira, Lea�ă –
Palade (Al.Popovici 46 )

Rezerve: Velcu – A. Stan, Trancă, Cr. Dinu, L. Ni�u, Al.
Dinu

Antrenor: Daniel Oprescu
Poli Timișoara: Isvoranu – D. Radu (cpt.), Germinio,

Karatasios, Taub (Oanea 55 ), Tsvetkov, Bîrnoi, Ignea (P.
Popescu 64 ),Bakoș (Pureca 64 ),D.Benzar,Celani

Rezerve: Balica – �urcaș, Mada, Sil. Pană, Rz. Milea,
Tudoran

Antrenor: Octavian Benga

La Slatina, tenisul de masă are viitor. După, Adina Diaconu și Irina Ciobanu, o nouă
speran�ă, Andreea Jifcu, vine din urmă, cu multă ambi�ie și determinare. De curând, tânăra
sportivă s-a înscris pe lista câștigători la WTT Youth Star Contender Vila Nova de Gaia 2022,
ob�inând medalia de bronz.

„Prima medalie a zilei și a șasea pentru delega�ia României este adusă de Andreea Jifcu, la
U15 dublu mixt.Alături de Enrique Rios,din Puerto Rico,sportiva noastră a ob�inut douăvictorii pe
tabloul principal, 3-1 cu Nazarii Solodkyi/Veronika Vasylenko (Ucraina) și 3-2 cu Wassim Essid
(Tunisia)/AleksandraJersova (Letonia).

Deși elimina�i în semifinale de Maria Casas (Spania)/Tiago Abiodun (Portugalia) cu 1-3,
AndreeaJifcu și Enrique Rios și-au asigurat medaliile de bronz.”transmite FRTM.

Programul și rezultatele,pe site-ul FRTM–> http://bit.ly/3Ot3xF0
Meciurile pot fi urmărite aici–> http://bit.ly/3ib2oWg

Olt: peste 6.000 de permise de conducere expirăOlt: peste 6.000 de permise de conducere expiră

Florina Dinu

La nivelul jude�ului Olt, în perioada decembrie
2022 – februarie 2023, va expira termenul de
valabilitate administrativă a unui număr de peste
6.000 de permise de conducere, dintre acestea, peste
4000 de documente doarîn luna ianuarie 2023.

Preschimbarea permiselor de conducere se face
înainte de expirarea valabilită�ii administrative,
parcurgând următorii pași: efectuarea programărilor
online pe site-ul drpciv.ro, achitarea contravalorii
permisului de conducere în valoare de 89 lei (prin
intermediul CEC, BCR, re�eaua de sta�ii SelfPay, online –
ghișeul.ro sau drpciv.ro sec�iunea servicii online – plă�i,
mandat poștal, etc.); pregătirea documentelor necesare
pentru preschimbarea permisului de conducere (act de
identitatevalabil – original,fișa medicală,permisul a cărui
preschimbare este solicitată, în original, dovada
efectuării plă�ii taxei). prezentarea la sediu conform
programării. Permisul de conducere se livrează, prin

serviciul de curierat la Poștei Române, la adresa din
România indicată de titular sau se ridică de către acesta
de la serviciul public comunitar indicat în cererea de
preschimbare (termenul de livrare este cuprins între 5-15
zile).

Până la eliberarea noului permis, titularului i se
eliberează un document cuvalabilitatea de 15 zile.

„După termenul de 15 zile, în cazul în care titularul nu
poate fi identificat/găsit la adresa indicată în cerere,
permisul de conducere se va ridica, personal, de la
serviciul public comunitar în a cărui competen�ă se află
acea adresă.

Stadiul emiterii documentelor poate fi urmărit, în
timp real, pe site-ul www.drpciv.ro, sec�iunea servicii
online – emitere permis/emitere certificat.

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de
Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul
Institu�iei Prefectului – Jude�ul Olt reamintește faptul că,
permisele de conducere se pot preschimba și la sediul

secundar din mun. Caracal, în zilele de mar�i și joi, în
intervalul orar09.00 – 15.00”,transmite Prefectura Olt.
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Poli�iștii olteni au efectuat, în diminea�a zilei
de duminică,27 noiembrie,o perchezi�ie domiciliara
la locuin�a unui bărbat în vârstă de 22 de ani din
c o m u n a C r â m p o i a , b ă n u i t d e s ă v â r ș i r e a
i n f r a c � i u n i l o r d e b r a c o n a j c i n e g e t i c ș i
nerespectarea regimului armelorși muni�iilor.

„În fapt, bărbatul era cercetat intr-un dosar penal
pentru săvârșirea infrac�iunii de braconaj cinegetic, fiind
bănuit de fapte de braconaj,săvârșite pe parcursul anului
2021,pe fondurile cinegetice de pe raza jude�ului Olt.

Perchezi�ia domiciliara a fost executată de către
Poli�iștii din cadrul Biroul Arme, Explozivi și Substan�e
Periculoase ai Inspectoratului de Poli�ie al Jude�ului Olt,
în baza unui mandat de perchezi�ie emis de către
Judecătoria Slatina, cu sprijinul luptătorilor din cadrul
Serviciului deAc�iuni Speciale.”transmite IPJ Olt.

Cu ocazia perchezi�iei, poli�iștii au identificat și
ridicat în vederea continuării cercetărilor: 3 câini din rasa
ogar sau metiși, 2 trofee de cervide, o armă de tir sportiv
cu aer comprimat, de�inută ilegal, elemente de muni�ie
destinate acestei arme, precum și alte bunuri
susceptibile a fi folosite la activitatea infrac�ională a
suspectului.

În cauză urmează a fi extinsă urmărirea penală sub

aspectul săvârșirii infrac�iunii de „Nerespectarea
regimului armelor și muni�iilor” fapta prevazuta și
pedepsită de codul penal, totodată urmând a fi

desfășurate activită�i în vederea stabilirii trasabilită�ii
armei indisponibilizate.

COMUNA STREJEȘTI
Sector cadastral : 12

Anun� prealabil privind afișarea publică a documentelortehnice ale cadastrului
OCPI OLT anun�ă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sector

cadastral nr. 12, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2)
din Legea cadastrului și a publicită�ii Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările
și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 05.12.2022
Data de sfârșit a afișării: 02.02.2023
Adresa locului afișării publice: Str. Libertă�ii nr.103, sat Strejești, comuna

Strejești,jude�ul Olt.
Repere pentru identificarea loca�iei : în apropierea Postului de Poli�ie Comuna

Strejești,Școlii Gimnaziale Comuna Strejești.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul

Primăriei Comunei Strejești, Str. Libertă�ii nr.103, sat Strejești, comuna Strejești,
jude�ul Olt, în termen de 60 de zile de la data afișării și sunt înso�ite de documente
doveditoare.

Alte indica�ii utile pentru cei interesa�i: to�i proprietarii și posesorii de imobile din
U.A.T. Strejești, să participe la verificarea documentelor tehnice publicate la sediul
primăriei

Informa�ii privind Programul na�ional de cadastru și carte funciară 2015-2023 se
pot ob�ine pe site-ulANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

Primar,VIZANTIE Constantin

Olt: Barbat cercetat penal pentru braconaj cinegeticOlt: Barbat cercetat penal pentru braconaj cinegetic

Florina Dinu

ANUNT
SC ALX-ROM SRL, cu sediul în comuna Rusănești, jude�ul Olt, anun�ă public

depunerea cererii pentru ob�inerea autoriza�iei de mediu,pentru desfășurarea activită�ii de
„Morărit - 1061 - Fabricarea produselor de morărit”, la adresa comuna Rusănești, str.
Zorilor,nr.84,jude�ul Olt.

Observa�iile și sugestiile din partea cetă�enilor se depun în scris la APM Olt,Slatina,str.
Ion Moroșanu nr.3.

AD PRESS PUBLICITYSRL
1.Informa�ii generale privind concedentul, în special

denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul
de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Orașul Scornicești, orașul Scornicești, Str.Unirii
n r. 2 , j u d e � u l O l t , t e l e fo n 0 2 4 9/4 6 0. 4 4 4 , f a x
0249/460.002, e-mail: primariascornicesti@yahoo.com,
cod fiscal 4491369. 2.Informa�ii generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie concesionat: Teren neproductiv, în
suprafa�ă de 103,14ha, ce apar�ine domeniului privat al
Orașului Scornicești, situat în extravilanul Orașului
Scornicești, în vederea împăduririi, conform caietului de
sarcini, Hotărârii Consiliului Local Orășenesc Scornicești
nr.86/07.11.2022 și O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informa�ii

privind documenta�ia de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalită�ile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documenta�iei de atribuire: la cerere, de la sediul
institu�iei, Biroul Achizi�ii Publice. 3.2.Denumirea și
adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului,de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Biroul Achizi�ii Publice din
cadrul Orașului Scornicești, orașul Scornicești, Str.Unirii
nr.2, jude�ul Olt. 3.3.Costul și condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
09.12.2022, ora 10.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 19.12.2022, ora
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Biroul

Registratură, parter, din cadrul Orașului Scornicești,
orașul Scornicești, Str.Unirii nr.2, jude�ul Olt. 4.3.Numărul
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședinţa publică de deschidere a ofertelor:
19.12.2022, ora 11.00, la sediul Orașului Scornicești, orașul
Scornicești, Str.Unirii nr.2, jude�ul Olt. 6.Denumirea,
adresa,numărul de telefon,fax și/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanţei: Sec�ia de
Contencios Administrativ a Tribunalului Olt, Slatina,
Str.Mânăstirii nr.2, jude�ul Olt, telefon 0249/414.989, fax
0249/437.370,e-mail: corespondenta-olt@jus1.ro.7.Data
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate,învederea publicării: 25.11.2022.

ANUN�
SC EXPRES SRL,cu sediul în oraș Scornicești,sat Mogoșești, jude�ul Olt,anun�ă public

depunerea cererii pentru ob�inerea autoriza�iei de mediu,pentru desfășurarea activită�ii de
„Activită�i auxiliare pentru produc�ia vegetală, cod CAEN 0161”, la adresa oraș
Scornicești,sat Mogoșești,jude�ul Olt și în afara sediilorproprii.

Observa�iile și sugestiile din partea cetă�enilor se depun în scris la APM Olt,Slatina,str.
Ion Moroșanu nr.3,pe toată durata proicedurii.

Doctor Popescu Liliana Mihaela, medic medicină generală, pierdut
parafă medic, cod 460907. O delcar nulă.

Pierdut certificat constatator 5736/19.03.2008, pe numele RADFARM SRL, cu
sediul în Caracal,pentru ter�i (ambulant).Îl declarnul.

Pierdut certificat membru medicina generală,nr.OT002420,
pe numele Bărbulescu Gabriela Loredana.Îl declarnul
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Î n w e e k e n d - u l t r e c u t ,
viceprimarul municipiului Slatina,
Alexandru Berechet, a participat
alături de delega�ia TSD România,
l a e d i � i a c u n u m ă r u l X X I I a
Academiei Europene pentru Tineri
Lideri Politici, în Poiana Brașov.
Te m a d i n a c e s t a n a f o s t
“Leadership pe timp de criza:
R e s u r s e l e ș i o p o r t u n i t ă � i l e
României” Au fost dezbătute
subiecte importante in contextul
politic actual, precum tranzi�ie
verde vs securitate energetică,
contribu�ia digitalizării la rezilien�a economică, cum folosim fondurile europene pentru
investi�ii in economie și perspective ale administra�iei publice locale, comunicare și fake
news. „Am participat in acest Weekend, alături de delega�ia TSD România, la edi�ia cu
numărulXXII aAcademiei Europene pentruTineri Lideri Politici,în Poiana Brașov!

Rolul acestui proiect este de a reuni și pregăti tineri lideri politici din toate partidele
parlamentare și este organizat de Centrul Roman de Politici Europene – CRPE în
parteneriat cu OMVPetrom”,a declarat Berechet.

DEZVOLTARE URBANĂ SLATINADEZVOLTARE URBANĂ SLATINA

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

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

Viceprimarul Alexandru Berechet
a participat la Academia Europenă
pentru Tineri Lideri Politici

Viceprimarul Alexandru Berechet
a participat la Academia Europenă
pentru Tineri Lideri Politici

Florina Dinu


