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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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Un bărbat și o femeie
și-au pierdutvia�a
într-un incendiu,
în comuna Ianca

Un bărbat, în vârstă de 72 de
ani și o femeie, de 69 de ani și-au
pierdut via�a în urma unui incendiu
izbucnit la o locuin�ă din comuna
Ianca. Cele două victime au fost
găsite decedate, cel mai probabil
intoxicate cu fum. Pompierii au
lichidat incendiul, fiind afectate
holul, camera de locuit și baia, cu
suprafa�a de aproximativ 40 de
metri pătra�i. Cauza probabilă a
izbucnirii incendiului a fost un
scurtcircuit electric. Pentru a evita
p r o d u c e r e a u n o r a s t f e l d e
evenimente tragice, pompierii olteni
r e a m i n t e s c c i t i t o r i l o r n o ș t r i
principalele măsuri de prevenire a
incendiilor produse de aparatele
electrice:

•nu lăsaţi nesupravegheate
aparate electrice sub tensiune, cum
sunt: radiatoarele,mașinile de spălat,
b o i l e r e l e e l e c t r i c e ș i a l t e l e
asemenea;

•instalaţi și utilizaţi aparatura
electrocasnică respectând cu
stricteţe indicaţiile producătorului;

•verificaţi periodic cordoanele
de legătură ale aparatelor electrice și
luaţi măsuri pentru înlocuirea
acestora atunci când sunt uzate;

•nu utilizaţi aparatele electrice,
c a b l u r i l e e l e c t r i c e , p r i z e l e ,
întrerupătoarele, dispozitivele de
protecţie cu defecţiuni sau cu
improvizaţii;

•nu suprasolicitaţi instalaţia
electrică folosind mai multe aparate
simultan.

Florina Dinu

CANALIZARE ȘI RE�EA DE GAZE PENTRU BALȘ

Florina Dinu

Florina Dinu

Consiliul Local și Primăria Corabia
au pregătit 1.600 de pachete cu dulciuri
pentru to�i preșcolarii și școlarii din
localitate.

Cadourile au fost distribuite în toate
grădini�ele și școlile din oraș în diminea�a
zilei de 5 Decembrie. „Pentru că au fost
cumin�i și pentru că au învă�at bine,Consiliul
Local și Primăria Corabia, respectând
tradi�ia, a pregătit 1600 de pachete cu
dulciuri pentru to�i preșcolarii și școlarii
până în clasa a VIII-a, cadouri care au fost
distribuite în toate grădini�ele și școlile din
oraș în diminea�a zilei de 5 Decembrie. Sevor
bucura de cadouri și membrii Asocia�iei de
Sprijin a Copiilor și Tinerilor cu Dizabilită�i din
orașul Corabia, bătrânii de la Centrul Medico
Social, elevii din Casele de Tip Familial „
Sfânta Elena” Corabia, Complex Servicii
Sfânta Elena, Complex Servicii Persoane
Adulte Corabia – Centrul de Îngrijire și
Asisten�ă.

Am îmbinat tradi�ia cu placerea de a
oferi,am visat cu ochii deschiși și am lăsat

spiritul lui Moș Nicolae să ne invadeze
sufletul! Îi așteptam pe copii și la aprinderea
lumini�elor de sărbători, astăzi, la ora 17,15 în

P i a � ă I n d e p e n d e n � e i ”, a u d e c l a r a t
reprezentan�ii Primăriei Corabia.

O topitorie din Slatina a fost
cuprinsă de flăcări. Din fericire nu au
fost înregistrate victime. Pentru
stingerea incendiului, la fa�a locului
ac�ionează peste 20 de pompieri, cu
trei autospeciale de stingere din
cadrul Detașamentului Slatina, iar
misiunea este sprijinită de pompieri
din cadrul Serviciului Privat pentru
Situa�ii de Urgen�ă Rivergate Fire,
c a r e s - a u d e p l a s a t l a l o c u l
evenimentului cu două autospeciale
de stingere. „La sosirea echipajelor
ardeau aproximativ trei tone de
combustibil lichid ușor, utilizart în
procesul tehnologic și mai multe
rezervoare de combustibil. Incendiul
este localizat. Nu sunt victime”, a
precizat Alin Băsășteanu,purtător de
cuvânt ISU Olt.

Florina Dinu

Cătălin Rotea, primarul orașului Balș, a anun�at că toate
locuin�ele din oraș vor fi racordate la re�eaua de gaze și canalizare.
Aceste investi�ii sunt rezultatul unui sondaj de opinie efectuat în
2020, atunci când 24% dintre cetă�eni au sus�inut că principala
problemă a orașului Balș este reprezentată de re�eaua de canalizare
și 18% au men�ionat re�eaua de gaze naturale ca problemă principală.

„În ceea ce privește lucrările de extindere a re�elei de canalizare:

se lucrează în momentul de fa�ă pentru extinderi pe str.
Crizantemelor și str. Tudor Vladimirescu (Vârtina) și se vor continua
lucrările pe str. Luncii.Am semnat toate contractele de lucrări pentru
extinderea canalizarii integral în Vârtina, pe toate străzile din Corbeni
si Romana, precum si pe străzile Cuza Vodă, Popa Șapcă, Măceșului,
Mărășești, Mihail Drumeș, Bradului și Cometa. Aceste lucrări vor
începe în func�ie de starea vremii, în urmatoarea perioadă. În ceea ce
privește cartierul Spineni,se lucrează la studiul de fezabilitate pentru
alimentare cu apă și canalizare.Re�eaua de gaze a fost deja extinsă pe
străzile: Mihai Viteazu (până la intrare în Corbeni), Mihail Drumeș,
Salcâmilor,Ciocârliei,Viilor și Luncii.Am semnat contractele de lucrări
pentru extinderea re�elei de gaze naturale pe străzile 1 Decembrie
prelungire, Cometa, Măceșului, extindere Fra�ii Buzești, Macului,
Mainesti, Spineni, Stejarului si Petre Pandrea – peste calea ferată.
Pentru cartierele Corbeni și Romana, așteptăm semnarea
contractului de finan�are la Ministerul Dezvoltării. Știu că aceste
lucrări presupun un disconfort maxim pentru voi, săpături, noroi,
subtraversări, drumuri impracticabile, dar acestea sunt chestiuni
inerente unorastfel de lucrari dificile,care trebuiau facute de acum 10
ani.Toate drumurile vor fi aduse la starea lor ini�ială, după terminarea
lucrărilor și vă încurajez să-mi sesizati orice chestiune tehnică
improprie care �ine de constructori (lucrări nesemnalizate, lucrări
care prezintă deficien�e etc).”a transmis edilul.

O topitorie din Slatina,
în flăcări

Piatra-Olt: investi�ie nouă cu 25 de locuri de muncă
În orașul Piatra-Olt au fost create 25 de locuri de muncă noi prin

intermediul supermarket-lui Profi. Noul magazin, amplasat lângă
parcul Tineretului, în centrul orașului, a fost inaugurat miercuri, 30
noiembrie,cu începere de la ora 9.00:

„Profi a găsit oportunită�ile necesare în Piatra-Olt pentru
deschiderea unui magazin de proximitate amplasat lângă parcul
Tineretului, în centrul orașului.Noua investi�ie creează 25 de locuri de

muncă, iar angaja�ii sunt din localitatea noastră. Construit pe o
suprafa�ă de 480 m , magazinul promite zilnic produse de calitate, la
pre�uri atractive.Deschiderea unui supermarket în Piatra-Olt a fost o
solicitare a cetă�enilor,pe care m-am angajat să o îndeplinesc,creând
premisele unui comer� civilizat și organizat”,a transmis Nicușor Rada,
edilul orașului Piatra-Olt.

Florina Dinu
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Deputatul Florin Barbu se numără printre
parlamentarii care au iniţiat și depus la Parlament
un proiect de lege care prevede că vânarea
cormoranilorva fi permisă tot anul.

În prezent, perioada de vânătoare a acestei specii
de păsări este 1 septembrie – 28 februarie. Proiectul,
iniţiat de 17 senatori și deputaţi PSD și trei deputaţi PNL,
modifică Anexa nr.1, lit.B, pct.10 din Legea vânătorii și a
protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006. Iniţiatorii
explică, în expunerea de motive a proiectului,că, în ultimii
40 de ani, s-au înregistrat creșteri semnificative ale
numărului de cormorani mari (Phalacrocorca carbo) și
acest lucru afectează fermele de acvacultură.

„În mod paradoxal, contribuţia cea mai importantă
la îmbunătăţirea mediului, la menţinerea și consolidarea
biodiversităţii acvatice este adusă de acvacultură,care în
proporţie de peste 95% este una extensivă, deci
prietenoasă mediului. Costurile pentru realizarea acestor
valori de mediu sunt suportate de ani de zile de fermieri,
fără a primi nici recunoaștere, dar nici suport pentru
diminuarea pierderilor. Cormoranii se hrănesc aproape
exclusiv cu pește. Sunt prădători oportuniști – mai
degrabă decât specialiști – care utilizează o mare
varietate de habitate acvatice. Aici ei consumă o
diversitate amplă de specii de pești,deși dieta lor reflectă
în mod obișnuit disponibilitatea sezonieră a prăzii într-un
anumit loc. Ei consumă o gamă largă de pești, de la 3 cm
lungime (pe care îl înghit foarte des sub apă) până la 50
cm lungime. Astfel, cormoranii care mănâncă pești mari
sunt foarte vizibili, deoarece manipulează și încearcă să-

și înghită prada pe suprafaţa apei. Cu toate acestea, în
ciuda capacităţii lor de a prinde pești de dimensiuni
variate, peștii de talie mică și mijlocie (10-25 cm)
predomină de obicei în dieta cormoranilor.

Păsările se hrănesc individual sau în stoluri, uneori
lucrând împreună pentru a-și spori eficienţa în căutarea
hranei. Cormoranii mănâncă doar ceea ce au nevoie
pentru a supravieţui, inclusiv pentru a acoperi costurile
energetice ale reproducerii și migraţiei sau pentru a-și
hrăni puii în timp ce sunt în cuib. în medie, un cormoran
necesită aproximativ 500 g de hrană în fiecare zi, deși
greutatea peștelui consumat poate varia atât de la o zi la
alta, cât și de la un sezon la altul. De asemenea,
cormoranii pot deteriora peștii, în special exemplarele
mai mari pe care le prind, dar nu le pot înghiţi. Aceste
daune cresc riscul de îmbolnăvire, mortalitate și stres la
peștii afectaţi. Majorarea aceasta pregnantă a numărului
de cormorani a dus la probleme sau „conflicte” larg
răspândite, în principal pentru că multe dintre corpurile
de apă în care cormoranii aleg să se hrănească sunt, de
asemenea, locuri care prezintă un interes direct pentru
oameni – activitatea de acvacultură, pescuitul comercial
sau recreaţional.

Conflictele cormoran-pește-pescuit sunt
complexe și dinamice. Păsările se hrănesc în mod natural
în habitate de apă dulce, salmastre și marine și astfel pot
afecta pescuitul comercial, fermele de pește (intensive și
extensive) și pescuitul recreaţional în habitate naturale.

Seminaturale sau artificiale. Momentul și
amploarea conflictelor variază, deoarece există variaţii
mari în numărul și distribuţia cormoranilor. Mai mult

decât atât, pe lângă dinamiea polivalentă a populaţiei de
eormorani, conflictele pot fi influenţate și de dinamica la
fel de complexă a populaţiei de pești și de variaţiile
sezoniere și anuale ale factorilor externi, cum ar fi
condiţiile meteorologice. Această eomplexitate
înseamnă că evaluarea eonflictelor neeesită adesea
luarea în eonsiderare a unei game variate de factori.
Evident, aceste scenarii sinuoase și în continuă
schimbare asociate cu multe probleme ce pot apărea au
implicaţii pentru oriee acţiuni de management.” , au mai
menţionat iniţiatorii.

Florin Barbu vrea să permită vânătoarea de cormorani tot anul

Florina Dinu

Florina Dinu

Stănescu: „Ziua Na�ională reprezintă sărbătoarea unită�ii și a mândriei de a fi român”
Secretarul general al Partidului Social Democrat, Paul

Stănescu, a transmis că Ziua Naţională a României este un
moment solemn când toţi liderii politici sunt datori să lase la
o parte adversităţile, orgoliile și interesele politice mărunte
pentru a găsi raţiunea, dialogul și soluţiile cele mai eficiente
care să-i ajute pe români să depășească această perioadă
grea.„Astăzi,cinstim faptele eroice ale înaintașilor noștri,cei
care au unit neamul românesc sub un singur steag, și
reflectăm cu to�ii la datoria pe care o avem de a lăsa copiilor
noștri o �ară prosperă și sigură. Este un moment solemn
când to�i liderii politici sunt datori să lase la o parte
adversită�ile,orgoliile și interesele politice mărunte pentru a
găsi ra�iunea, dialogul și solu�iile cele mai eficiente care să-i
ajute pe români să depășească această perioadă grea.

Pentru mine și colegii mei din PSD, 1 Decembrie este o nouă
ocazie să ne gândim cum putem să-i sprijinim în continuare
pe cei care au cea mai mare nevoie. Fiindcă a iubi România
înseamnă, în fapt, a folosi fiecare ceas și orice resursă
posibilă pentru a-i ajuta pe români! Indiferent dacă sunt
tineri sau bătrâni, indiferent dacă trăiesc în �ară sau în
diaspora,indiferent dacă muncesc ca agricultori ori lucrează
în companii private, sunt func�ionari, antreprenori sau
pensionari, românii trebuie să se simtă respecta�i, sus�inu�i
și apăra�i. Am speran�a că vom găsi și în viitor solu�ii de
SPRIJIN PENTRU ROMÂNIA. Le doresc tuturor românilor să
aibă o zi de adevărată sărbătoare alături de cei dragi!

La mul�i ani,România!”a transmis Stănescu.

Liviu Voiculescu, despre primul an al Guvernului CiucăLiviu Voiculescu, despre primul an al Guvernului Ciucă
Senatorul de Olt, Liviu Voiculescu a trecut în revistă realizările Guvernului Ciucă la un an de la învestirea sa.

Parlamentarul oltean sus�ine că această guvernare a fost una sănătoasă și responsabilă capabilă să ofere românilor
pachetele de măsuri menite să facă posibile atât continuarea investi�iilor cât și protejarea celor vulnerabili, afecta�i de
creșterile de pre�uri: „O guvernare sănătoasă și responsabilă înseamnă sprijin pentru popula�ie și mediul de afaceri,
fonduri europene și demararea reformelor în sistemele vitale ale statului și societă�ii.Acestea sunt principii și obiective
pe care guvernul liberal și le-a asumat într-o perioadă dificilă pentru România, afectată de crize suprapuse. Cu eforturi
conjugate, Guvernul României a reușit să ofere românilor pachetele de măsuri menite să facă posibile atât continuarea
investi�iilor cât și protejarea celorvulnerabili, afecta�i de creșterile de pre�uri. Iată că în prezent, la un an de la învestirea
sa,guvernul condus de Nicolae Ciucă își poate trece în portofoliul realizărilor unele dintre cele mai importante obiective
pentru români și pentru România: Ridicarea MCV pentru România; Compensarea facturilor la energie; Reducerea
pre�ului la carburan�i cu 50 de bani; Începerea exploatării gazului din Marea Neagră; Sprijin pentru pensionarii cu pensii
mai mici de 3000 lei; Pregătirea aderării României la Spa�iul Schengen; Creșterea gradului de absorb�ie a fondurilor
europene la 77%; Investi�ii străine directe în România; Creșterea pensiilor și salariilor; Programul „Sprijin pentru
România”pentru popula�ie și mediul de afaceri...”,a transmisVoiculescu.

Florina Dinu
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Centrele din jude� unde oltenii pot testa carnea de porc

Florina Dinu

Școla Gimnazială nr. 3 din municipiul Slatina,
situată pe strada Drăgănești nr. 2A, va beneficia de
un teren de sport modern. În cadrul proiectului
ini�iat de edilul Slatinei, Emil Mo�, se vor realiza
următoarele lucrără:

– teren de minifotbal care va ocupa o
suprafa�ă de 800 mp (40 mx20 m) cu împrejmuire
de jur -împrejur din plasă metalică împletită în
lungime totală de 120 ml și înăl�ime de 6,4 metri;

– teren de multisport pe o suprafa�ă de teren
de 704,85 mp(37 mx19,05 m) cu împrejmuire de jur
împrejur în lungime totală de 92,10 ml și înăl�ime de
6,4 metri;

– amenajare platformă tartan pe suprafa�a de
teren de 1028,15 mp pe care se vor amplasa două
console de baschet și cinci băncu�e din beton cu
șezut din lemn;

– realizare împrejmuire pe laturile de nord și
sud ale incintei Școlii Generale nr. 3, care va avea o
lungime totală de 137,82 metri și înăl�ime de 1,8
metri, cu închideri din tablă taforată lar pentru
accesul pietonal se vor realiza două por�i metalice
din tablă traforată

Valoarea totală a i nvest i� ie i este de
3.885.553,715 lei cuT.V.A.

Florina Dinu

Școla Gimnazială nr. 3 din Slatina, teren de sport modernȘcola Gimnazială nr. 3 din Slatina, teren de sport modern

Reprezentan�ii DSVSA Olt au anun�at că
examenul trichineloscopic costă, în acest an, 26,18
lei.

Oltenii pot face astfel de testări pentru a vedea
dacă porcul sacrificat în gospodărie este infectat cu
parazitul Trichinella Spiralis în mai multe puncte după
cum urmează:

C S V S A O S L A T I N A – î n i n c i n t a P i e ţ e i
Agroalimentare ZAHANA și Pieţei Agroalimentare
FRAŢII BUZEȘTI

CSVSAO BALȘ – în incinta PieţeiAgroalimentare
C S V S A O C A R A C A L – v i s - a - v i s d e P i a ţ a

Agroalimentară
CSVSAO CORABIA
CSVSAO DRĂGĂNEȘTI OLT
„De asemenea, cetăţenii se pot adresa, pentru

efectuarea examenului trichineloscopic direct și la
medicii veterinari de liberă practică din mediul rural, care
își desfășoară activitatea în judeţul nostru, în cadrul
Circumscripţiilor de asistenţă sanitară veterinară .
Informăm consumatorii cu privire la riscul major de
îmbolnăvire la care se expun persoanele care cumpără și
consumă came de porc a cărei origine nu este cunoscută,
provenită din tăieri clandestine,sau care nu a fost supusă
controlului sanitar veterinar (inclusiv examenul pentru
identificareaTrichinella spp.)”,transmite DSVSAOlt.

DSVSA Olt reamintește popula�iei următoarele
reguli:

E s t e i nt e r z i s ă t ă i e re a p o rc i l o r, î n s c o p u l
comercializării cărnii, în alte locuri sau spaţii, decât cele
autorizate sanitar veterinar. Sacrificarea porcului în mod
tradiţional și consumarea acestuia în familie este
permisă, însă fără efectuarea controlul sanitar veterinar
al stării de sănătate a animalului și a salubrităţii cărnii
obţinute,consecinţele pot fi grave.

În cazul, în care proprietarul de animale constată,
înainte de sacrificare, apari�ia unor modificări a stării de
sănătate a animalului (inapeten�ă, febră, pielea se

înroșește, apoi devine cianotică, arcuire a spatelui, mers
g re o i , vo m ă s a n g v i n o l e n t ă , d i a re e a b u n d e n t
sangvinolentă, etc) sau/și după sacrificarea animalului,
existen�a unor modificări ale organelor interne și anume:
splina mult mărită,de culoare roșie sau neagră,ficat mult
mărit, numeroase hemoragii (la nivelul linfonodulilor,
seroaselor), acumulări de lichide în cavită�i, etc, se va
anun�a de îndată medicul veterinar de liberă practică
î m p u t e r n i c i t , î n ve d e re a e fe c t u ă r i i a n c h e t e i
epidemiologice pentru depistarea precoce a pestei
porcine africane și evidenţierea diagnosticului
diferenţial.

Dacă porcul este bolnav de trichineloză sau de o
altă boală infecţioasă, prin vânzarea necontrolată riscaţi
să îmbolnăviţi alţi oameni sau alte animale, iar
răspândirea bolilor la animale sau om se pedepsește,
conform legii. Solicitaţi vizita medicului veterinar înainte
de sacrificarea porcului, în următoarele situaţii: dacă se
observă modificări ale starii de sănătate a animalului

înainte de sacrificare;îndrumare privind probele ce
trebuie luate după sacrificare și analizele ce trebuie
făcute pentru a nu vă pune sănătatea în pericol, este
îndemnul medicilorveterinari.

Probele se recoltează din musculatura intercostală,
pilierii diafragmatici, mușchii abdominali, partea
musculară a diafragmei situate în apropierea coastelor
sau a sternului (de dimensiunea unei nuci).

Costul unui examen trichineloscopic la nivelul
Circumscrip�iilor Sanitare Veterinare și pentru Siguran�a
Alimentelor Oficiale de stat este între 26,18 de lei.
Comercializarea cărnii de porc neexpertizată sanitar
veterinar și pentru siguranţa alimentelor se sancţionează
cu amenzi cuprinse între 20.000 și 40.000 de lei.

Cumpăra�i produse alimentare, carne de porc și
p ro d u s e d i n c a m e d e p o rc n u m a i d i n u n i t ăţ i
autorizate/înregistrate sanitar veterinar și pentru
siguranţa alimentelor.

Scornicești: A început modernizarea iluminatului public
Daniel Tudor, edilul orașului Scornicești a anun�at că a fost emis ordinul de începere pentru lucrările privind

modernizarea iluminatului public în satele Negreni-Chiteasca -Bircii,urmând ca până la finalul anului 2022 să se facă
același lucru și pentru satul Șuica. De asemenea, tot în satul Șuica, la finalul săptămânii trecute au fost finalizate
lucrările în vederea reprofilării și pietruirii infrastructurii rutiere. „În acest sens, văzând că unii consilieri PSD au
încercat să ducă în eroare locuitorii din acea zonă,�in să fac următoarea precizare: la fel ca și în anii preceden�i,la final
de an,am asigurat sume de bani pentru astfel de lucrări!!! Amendamentele pe care le flutură acei consilieri sunt doar
purelectorale.”a transmis edilul.

Florina Dinu
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PROGRESUL SPARTAC – CSM SLATINA 1-1

Primăria Piatra-Olt organizează
„Cupa Iernii ”
Primăria Piatra-Olt organizează
„Cupa Iernii ”

Florina Dinu

Florina Dinu

În ultima etapă de Liga 2 programată în 2022,
echipa CSM Slatina a evoluat în deplasare pe terenul
celor de la Progresul Spartac. Meciul s-a finalizat la
egalitate,scor1-1.

În minutul 3, oaspe�ii deschid scorul. Alexandre
Oliveira se pozi�ionează în fa�a lui Vlad Alexandrescu și
înscrie cu o lovitură de cap din 6 metri la prima bară, în
dreapta. De partea cealaltă, în minutul 57, Lixandru
centrează dintr-un corner din dreapta, Nicolae Leafu se
înal�ă excelent în 6 metri, nemarcat, și deviază cu capul
spre col�ul lung.

Stadion: CNAFBuftea sintetic (Buftea – Ilfov).
Arbitru central: Constantin Alin Olaru (Râmnicu

Vâlcea). Arbitri asisten�i: Roberto Ciuraru (Sfântu
Gheorghe) și Ramona Doriana Udrea (TârguJiu).Arbitru de
rezervă: Cătălin Gheorghe Drugea (Buzău). Observator de
arbitri: Iulian Spătaru (Timișoara). Delegat de joc: Ciprian
Prisăcaru (Târgoviște). Progresul Spartac: Ciontoș – Vl.
Alexandrescu, Leafu, Parfeon, Eug. Lixandru (cpt.), Sil.
Matei,Florică,I.Costea,Ohaci,I.Tudorache,Mat.Andrei

Rezerve: Mărgărit – Visic, Ed. Radu, Al. Di�u, Mih.
Șandru,Purice,Petcu,Tong,Petculescu

Antrenor:Andrei Erimia

CSM Slatina: I. Pop – Mitran, Sălcianu, Gherghe,
Pisăru – D.Toma,Trașcu – Dav.Oprescu,Alexandre Oliveira,
Lea�ă – L.Ni�u

Rezerve: Velcu – M. Șerban, A. Stan, Palade, M.

Manea,C-tin.Radu,Cr.Dinu,Al.Dinu,Neicu
Antrenor: Daniel Oprescu

Primarul Nicușor Rada a anun�at că Sala de sport Piatra-Olt va găzdui, în
perioada 16-17-18 decembrie,cea de a treia edi�ie a„Cupei Iernii”.

Echipele se pot înscrie până pe data de 14 decembrie.
Finalava avea loc pe data de 18 decembrie.
Potrivit regulamentului, echipele vor avea participan�i cu vârsta cuprinsă între

16-35 de ani,iarechipele trebuie să fie formate din persoane domiciliate in Piatra-Olt.
Evenimentul este organziat cu sprijinul Primăriei Piatra-Olt.

Liga a III-a: Rezultate şi clasamentLiga a III-a: Rezultate şi clasament

Florina Dinu

În ultima etapă de Liga 3 programată în anul
2022, echipa Petrolul Potcoava s-a impus în fata
forma�iei Universitatea Craiova II,scor2-0.

Cealaltă reprezentantă a judeţului Olt, Vediţa
Colonești, este de nerecunoscut. Merge din rău în mai rău și
înregistrează eșec după eșec. În meciul de pe teren propriu,
cu Viitorul Dăești a fost învinsă cu 0-4. O umilin�ă mai mare
nici că se putea!

REZULTATE ETAPA15:
Minerul Costești – Sporting Roșiori 2-3
Alexandru Vasilescu (50), Lauren�iu Nicolaescu (71)

/Alin Călin (57,73,90)
Vediţa Colonești –Viitorul Dăești 0-4
Mario Diaconescu (32), Marian Anghelina(53),

Florian Pîrvu (63),Andrei Popolan (86 – penalty)
Flacăra Horezu – Cozia Călimănești 3-3
Ovidiu Popescu (11 – penalty), P. Pintilie (13), Andrei

Stanciu (41) /Ad.Mazilu (22,39),R.Horumbă (66)

CetateaTurnu Măgurele – CSMAlexandria 3-1
Cosmin Ionică (17), Claudiu Pleșa (60), Florin Radu

(86) / Florin Cioablă (64)
Petrolul Potcoava – Universitatea Craiova II 2-0
Flavius Mangraon (13),AdrianVlad (83)

CLASAMENT
CSMAlexandria 15 10 1 4 26-8 31
CS Sp.Roșiori 15 9 2 4 33-17 29
ACS Fl.Horezu 15 8 4 3 23-15 28
CSMTn.Măgurele 15 8 3 4 24-22 27
ACSViitorul Dăești 15 7 4 4 19-13 25
CSO Petr.Potcoava15 5 4 6 11-16 19
Univ.Craiova 2 15 4 4 7 15-14 16
ACS C.Călimănești 15 3 7 5 17-20 16
ACS Min.Costești 15 3 2 10 9-28 11
ACSVed.Colonești 15 1 3 11 7-31 6
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Ca în fiecare an, cu ocazia zilei de 6 decembrie,
Primăria și Consiliul Local Scornicești oferă
micu�ilordin localitate cadouri de Moș Nicolae.

Darurile vor fi distribuite în unită�ile de învă�ământ
tuturor școlarilor și preșcolarilor. Totodată, pe 6 decembrie
va fi apins iluminatul festiv. „Odată cu începerea
sărbătorilor de iarnă, ca în fiecare an, cu ocazia zilei de 6
decembrie, Primăria și Consiliul Local Scornicești oferă
micu�ilornoștri cadouri de Moș Nicolae!

Acestea vor fi distribuite la fiecare unitate școlară
mar�i ,6 decembrie 2022, urmând a fi oferite tuturor
școlarilor și preșcolarilor. Totodată doresc să aduc la
cunoștin�ă copiilor dar și adul�ilor din localitatea noastră că
tot mar�i, începând cu ora 18.00, vom porni și instala�iile
festive în parcul din incinta primăriei, fapt pentru care vă
așteptăm în numărcât mai mare!

Desigur, pe lângă momentele magice oferite de
aranjamentele luminoase, am pregătit și alte surprize atât
pentru cei mici, cât și pentru părin�i și bineîn�eles bunici! Vă
așteptăm cu mare drag!” a transmis Daniel Tudor, primarul
orașului Scornicești.

Cadouri pentru to�i școlarii și preșcolarii din Scornicești

Florina Dinu

Amenzi de până la 10.000 de lei pentru
proprietarii de câini. Vin vremuri grele pentru
iubitorii de animale,după ce legisla�ia în domeniu a
fost modificată. Câinii de rasă comună, mai exact
cei de rasă europeană, trebuie steriliza�i, potrivit
legii, altfel, stăpânii acestora riscă amenzi ce pot
ajunge până la 10.000 de lei.

Potrivit OUG 155/2001,„este obligatorie sterilizarea
câinilor cu sau fără stăpân apar�inând rasei comune,
metișii acestora, excep�ie făcând exemplarele cu regim
special”. Nerespectarea acestei obliga�ii de sterilizare a
câinilorpoate fi aduce stăpâniloramenzi usturătoare.Mai
exact cei care au făcut legea au prevăzut în cazul
nerespectării acestor articole, amenzi care sunt cuprinse
între 5.000 și 10.000 de lei.

De asemenea, proprietarii sau de�inătorii de câini,
persoane fizice sau persoane juridice, au obliga�ia
identificării acestora prin microcipare sau prin alt mijloc
de identificare stabilit de către Autoritatea Na�ională
Sanitară Veterinară și pentru Siguran�a Alimentelor. Mai
ales dacăvorbim despre patrupezi lua�i de la adăpost.Cei
ce nu respectă nici această regulă riscă aceeași

sanc�iune aplicată și pentru nerespectarea obliga�iei de
sterilizare a câinilor, adică amendă de la 5.000 la 10.000
de lei.

În ce constă abandonul

În plus, OUG 155/2001 stabilește și că este interzis
abandonul câinilor revendica�i ori adopta�i din
adăposturi. “Abandonul constă în lăsarea unui câine
revendicat ori adoptat în condi�iile prezen�ei ordonan�e
de urgen�ă pe domeniul public, fără hrană, adăpost ori
tratament medical”, este explicat în amănunt în actul
normativ.

În acest caz, sanc�iunile sunt mai drastice decât în
cazul nerespectării obliga�iei de sterilizare sau
microcipare. Mai exact, cei care abandonează patrupezi
pe care i-au adoptat riscă chiarsă ajungă după gratii.

În cazul în care vor fi găsi�i vinova�i pentru o astfel
de faptă aceștia riscă închisoare de la doi la cinci ani. În
cazul sterilizării, există anumite excep�ii, astfel că nu to�i
patrupezii trebuie supuși acestei interven�ii. Exemplare
cu regim special sunt cele cu drept de reproducere, adică
cele cu pedigri. Pedigriul reprezintă, potrivit dexonline.ro,

genealogia unui animal de rasă pură, respectiv a unui
animal domestic reproducătorde rasă.

sursa: evz.ro

IJJ Olt, avansări în grad
Cu prilejul Zilei Naţionale a României, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Jude�ean Olt, a fost

desfășurată o activitate festivă, în cadrul căreia 23 jandarmi au fost avansaţi în grad (3 ofi�eri și 20
subofi�eri).

Colonelul Emanuel-Theodor Botan, inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Jude�ean Olt a
înmânat noile grade militare avansa�i, jandarmi care s-au distins prin modul de executare a misiunilor,
rezultate deosebite în îndeplinirea atribu�iilor,pregătire profesională și comportare demnă.

Totodată au fost prezentate și Ordinele inspectorului șef prin care personalul unită�ii a fost
recompensat cu mulţumiri,felicitări și citare prin Ordinul de Zi pe Unitate.

Florina Dinu

Amenzi usturătoare pentru cei care nu-și sterilizează câinii
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Senatorul de Olt, Siminica
Mirea, se declară fascinată de
frumuse�ea Târgului de Crăciun
din Craiova. Această oază de
lumini și decora�iuni se numără
printre cele mai frumoase Târguri
de Crăciun din România: „Mă
bucurtare mult săvăd că Târgul de
Crăciun din Craiova se află, în mod
real, în topul celor mai frumoase
târguri de Crăciun din România.
Observăm, fără dar și poate,
ini�iativa doamnei primar, Lia
Olgu�a Vasilescu, prin organizarea
acestui eveniment cu multă
seriozitate și dedicare, iar rezultatul final ob�inut demonstrează indiscutabil că prin
muncă se pot realiza lucruri frumoase. Un profesionalism remarcabil de apreciat prin
care, iată, Craiova se aliniază organizării evenimentelor de sărbători la cele mai înalte
standarde.”a transmis Mirea.

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

Siminica Mirea: „Târgul de Crăciun
din Craiova se află, în mod real,
în topul celor mai frumoase târguri
de Crăciun din România”

Siminica Mirea: „Târgul de Crăciun
din Craiova se află, în mod real,
în topul celor mai frumoase târguri
de Crăciun din România”

Florina Dinu


