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Caracaleanul Mario Păun,pentru
participarea la Campionatul
Mondial de snookerde la
Sydney,Australia.

Ce primar din Olt vrea să construiască
un azil în localitatea pe care o conduce?
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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: 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 08.00-16.00. Sâmbăta și
duminica: LIBER. Rela�ii la tel.:
0730.555.583,0753.450.450.

SC ELECTROCARBON SA,
p u n c t d e l u c r u S l a t i n a ,
angajează următorul personal:
electrician pentru lucru în
Sta�ia electrică MT-IT – 2
posturi. Dosarele candida�ilor
vor cuprinde: CV, copie după
a c t u l d e s t u d i i ,
certificatcalificare și se vor
d e p u n e p â n ă p e d at a d e
31.01.2023 la sediul firmei din
Slatina,str.Silozului,nr.9.Rela�ii
la telefon: 0745.992.235.

SC CASTING PLANT SRL, cu sediul în Slatina, angajează
muncitori califica�i topitori – turnători și muncitori necalifica�i
pentru turnătorie aluminiu.Rela�ii la telefon: 0726193122

SC angajează economist / contabil și operator date
contabilitate primară. Cerin�e: studii economice, experien�ă între 5
și 10 ani,cunoașterea legisla�iei fiscale,contabilitate financiară și de
gestiune, cunoștin�e Excel, Word, Power Point. CV-urile se trimit la
adresa: office@rasub.ro Rela�i i la numerele de telefon:
0767.402.625,0249.410.300.

Societate de construc�ii angajează fierar betonist și dulgher.
Rela�ii la telefon: 0751.080.775.

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.

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.

F i r m ă d e d i s t r i b u � i e
angajează șofer categ. B. Rela�ii
la sediul firmei din str. Recea, nr.
4 sau la tel.: 0744.699.530.

SC angajează și califică la
locul de muncă: turnători piese
aluminiu sub presiune; ajustori
p i e s e a l u m i n i u ; m e c a n i c i
între�inere și repara�ii. CV-urile
se depun la sediul firmei din
Slatina, str. G.r Alexandrescu, nr.
17 C.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.

Angajez două persoane pentru îngrijirea permanentă a unui
bătrân (Slatina – str. Libertă�ii). Se lucrează în schimburi. Rela�ii la
numerele de telefon: 0726.709.776 / 0722.530.723.

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

SC angajează: lucrător
comercial; inginer agronom;
agent vânzări pentru jude�ele
Olt și Dolj; asistent farmacie
veterinară. CV-urile se trimit la
adresa: servic iu l . resurse-
umane@niego.ro Rela�ii la tel.:
0727.023.553,0730.004.031.

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. . . .

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 mecanic auto. Oferim salariu motivant. Rela�ii la
telefon: 0724.008.254.

SC angajează muncitori
cal ifica� i ș i necal ifica� i în
d o m e n i u l c o n s t r u c � i i l o r,
coordonator echipe muncitori și
inginer constructor. Oferim
salarii atractive. Rela�ii la tel.:
0724.008.254 / 0724.069.822.

Showroom prezentare, cu sediul în Slatina, b-dul A. I. Cuza, bl.
S18, parter, angajează fată. Cerin�e: cunoștin�e PC, contabilitate
primară și facturare.Salariu brut între 3.000 lei -3.200 lei,salariu net
între 2.300 lei – 2.400 lei.Rela�ii la telefon: 0723.169.704.

Sec�ie nouă de produc�ie ambalaje angajează muncitori
necalifica�i.Oferim calificare la locul de muncă.Salariu de la 2.200lei
+ sporde noapte + prime + al 13-lea salariu.CV-urile se depun la sediul
fi r m e i d i n S l at i n a , s t r. P i t e ș t i , n r. 1 1 2 s a u p e e - m a i l :
fabricaambalajeplastice@yahoo.com.

Rela�ii la telefon: 0741.378.884.

SC angajează șofer profesionist pentru cap tractor +
semiremorcă basculabilă. Curse interne. Rela�ii la telefon:
0762.903.697.

Angajăm: zidari, zugravi, muncitori asfaltatori, operator sta�ie
asfalt și betoane, mecanic utilaje, șoferi profesioniști, echipe
muncitori pentru montat pavele și borduri, contabil, ingineri
specialitate construc�ii. Rela�ii la telefon 0249439671 CV-urile se
trimite pe adresa de e-mail simramsrl@gmail.com.

SC angajează: manipulant market; lucrător comercial / casier
market; paznic market.Rela�ii la numărul de telefon: 0745.379.064.

SC PROD ENERGY FOTOVOLTAIC SRL, cu sediul în
Balș,str.Depozitelor,nr.4,jude�ul Olt,

ANGAJEAZĂ
- 1 inginerprelucrare lemn-parchet
- 12 muncitori califica�i prelucrare lemn (tâmplar,

fasonatormecanic)
- 2 paznici cu atestat
Rela�ii suplimentare la sediul societă�ii sau la

numărul de telefon 0720.021.284.

Societate comercială angajează economist și șofer
autobasculantă 8 x 4.Rela�ii la telefon: 0249411100

Societate de construc�ii angajează instalator pentru re�elele
de apă – sudură - electrofuziune.Rela�ii la telefon: 0751.080.775.

Societate de construc�ii angajează ingineri / subingineri.
Rela�ii la telefon: 0751080775

Sta�ie de betoane angajează șofer autobetonieră și șofer
autobasculantă.Rela�ii la telefon: 0751.080.775.

SC Comtech Co SRL Slatina angajează MACARAGIU POD
RULANT. Calificare: autoriza�ie macaragiu, experien�ă minim 1 an.
Atribu�ii: execută lucrări de ridicare, manipulare, transport și
depozitare materiale. Asigură folosirea în siguran�ă și între�inerea
mașinilorși utilajelorde ridicat din dotare.

Oferim: salariu atractiv, tichete de masă, prime de sărbători.
Depunerea CV-urilor se va face la poarta unită�ii din str.
Constructorului, nr. 3 (după Sta�ia Coveanu – ca reper), Slatina, jud.
Olt.

CV-urile se trimit la adresa: office@comtechco.ro Rela�ii la
telefon: 0743.238.930.
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Sta�ia de Pompieri
Scornicești,dotată cu
o nouă autospecială
de stingere a incendiilor

Parcarea Sta�iei de Pompieri
Scornicești a fost dotată cu o nouă
a u t o s p e c i a l ă d e s t i n g e r e a
incendiilor, cu o capacitate de
10.000 litri de apă și 400 de litri de
spumogen. Autospeciala este
destinată interven�iei pentru
stingerea incendiilor, atât în mediul
urban cât și în mediul rural, la
misiunile care necesită cantită�i
însemnate de substan�e de stingere.
Principalele caracteristici tehnice
sunt: deplasare rapidă, transmisie
6×6 și gardă mărită, care permit
deplasarea inclusiv pe terenuri
accidentate; realizarea în scurt timp
a dispozitivului de interven�ie și
utilizarea apei cu randament ridicat;
posibilitate de alimentare cu apă și
din surse fără presiune, ceea ce
reprezintă un real avantaj atunci
când interven�ia are loc în zone greu
accesibile sau situate la mare
d i s t a n � ă f a � ă d e h i d r a n � i .
„Autospeciala a fost achizi�ionată
de Inspectoratul General pentru
Situa�ii de Urgen�ă, prin proiectul
Viziune 2020 și are o valoare,
complet echipată,de aproximativ 1.7
milioane de lei. Sta�ia de Pompieri
Scornicești asigură interven�ia în
situa�ii de urgen�ă în zona de nord a
jude�ului Olt și are un raion de
interven�ie format din două orașe și
13 comune. Subunitatea ac�ionează
în sprijinul celor 39000 de locuitori
din cele 15 localită�i și acoperă o
zonă de peste 908 kilometri pătra�i”,
transmite ISU Olt.

Polei șiviscol,în Olt
Administra�ia Na�ională de

Meteorologie a emis o aten�ionare
meteorologică cod galben,valabilă în
intervalul 26 ianuarie, ora 18.00-27
ianuarie, ora 10:00. Fenomenele
p r e c o n i z a t e s u n t c a n t i t ă � i
însemnate de precipita�ii, ploei și
viscol. „În intervalul men�ionat în
Oltenia, local în Muntenia și în
Carpa�ii Meridionali și de Curbură vor
fi precipita�ii însemnate cantitativ și
se vor acumula cantită�i în general de
25…40 l/mp. În jude�ele Mehedin�i,
Gorj, Dolj,Vâlcea,Argeș, Dâmbovi�a și
Prahova treptat vor predomina
ninsorile și se va depune strat de
zăpadă, iar în jude�ele Olt,Teleorman,
Giurgiu, Ilfov și Mun. București vor fi
precipita�ii îndeosebi sub formă de
ploaie și lapovi�ă și local seva depune
polei. În Carpa�ii Meridionali și de
Curbură va ninge, se va depune strat
nou de zăpadă și vor fi intervale în
care va fi viscol (rafale de peste
50…70 km/h) și vizibilitate scăzută.
Local și temporar, intensificări ale
vântului vor fi și în restul zonei
aten�ionate, cu viteze în general de
50…60 km/h”.informeazăANM.
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Florina Dinu

Olt: 33.678.000 de lei, din bugetul Fondului Naţional
Unic de Asigurări de Sănătate, pentru spitale
Olt: 33.678.000 de lei, din bugetul Fondului Naţional
Unic de Asigurări de Sănătate, pentru spitale

Pentru perioada ianuarie-martie,
spitalelor din Olt le-a fost alocată suma de
33.678.000 de lei din bugetul Fondului
Naţional Unic de Asigurări de Sănătate
pentru decontarea serviciilor medicale.
2.989.000 lei merg către serviciile de
dializă, iar pentru materiale sanitare
specifice utilizate în programele na�ionale
481.000 lei.

În vederea asigurării continuităţii
a c o r d ă r i i s e r v i c i i l o r m e d i c a l e
medicamentelor și dispozitivelor medicale,
casa de asigurări de sănătate a încheiat cu
furnizorii de servicii medicale medicamente
și dispozitive medicale pentru perioada
i a n u a r i e - m a r t i e a c t e a d i � i o n a l e l a
contractele existente. „Angajarea și
d e c o n t a r e a s e r v i c i i l o r m e d i c a l e
medicamentelor și dispozitivelor medicale
se va face din sumele repartizate pe
d o m e n i i l e d e a s i s t e n ţ ă m e d i c a l ă
corespunzătoare prevăzute în bugetul
Fondului naţional unic de asigurtări sociale
de sănătate pe anul 2023.

Suma alocată pentru primele două luni
ale anului 2023 este de 88.770.000 lei.
Spitalelor din judeţ le-a fost alocată suma de
33.678.000 de lei. Pentru decontarea
medicamentelor cu și fără contribuţie
personală s-a alocat suma de 19.324.000 lei
iar pentru medicamente pentru boli cronice

uti l izate în programele na�ionale de
sănătate 9.573.000 lei,

Medicina de familie a primit 11.767.000
lei, asisten�a medicală pentru specialită�ile
clinice – 7.168.000 lei,iarpentru specialită�ile
paraclinice s-au alocat 1.983.000 lei. Pentru
acordarea dispozitivelor medicale CAS Olt a
primit 1.037.000 lei iar pentru asisten�a
medicală stomatologică 265.000 lei.”
transmite CAS Olt. Bugetul aprobat pentru

serviciile medicale de dializă este de
2.989.000 lei și pentru materiale sanitare
specifice utilizate în programele na�ionale
481.000 lei. Toate aceste sume vor fi
cuprinse în bugetul anual. Casa de Asigurări
de Sanătate Olt a incheiat pentru perioada
ianuarie – martie acte aditionale cu 463 de
furnizori de servicii medicale, medicamente
si dispozitive medicale.
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M a r i u s O p r e s c u , p r e ș e d i n t e l e
Consiliului Jude�ean Olt, a fost gazda primei
reuniuni a Comitetului de Monitorizare a
Programului Regional Sud-Vest Oltenia
2021-2027, structură cu rol decizional
strategic în procesul de implementare a PR
SV Oltenia. La acest eveniment au fost
prezen�i: Directorul General al acestei
i n s t i t u � i i , A l e x a n d r u S t ă n e s c u ,
Reprezentantul MIPE, Secretar de Stat,
Bogdan Florin Pășcuţ, Reprezentantul
Comisiei Europene, Deputy Head of Unit
România, DG Regio, Krzysztof Kasprzyk,
președin�ii Consiliilor Jude�ene Dolj, Gorj,

Mehedin�i, Vâlcea, primari de municipii și
numeroși reprezentan�i ai societă�ii civile și
autorită�ilor implicate în procesul de
absorb�ie a fondurilor europene. În cadrul

acestei întâlniri de lucru s-au discutat
puncte esen�iale din liniile de finan�are ale
POR, precum și aspecte specifice care �in de
implementarea proiectelor individuale al
fiecărui UAT. Cu to�ii au salutat înfiin�area
structurii de monitorizare a Programului
Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 și au
reiterat importan�a revenirii puterii de
d e c i z i e l a n i v e l r e g i o n a l , p r i n
descentralizarea ADR-urilor, care arată o
maturitate în luarea de decizii la acest nivel și
o mai mare deschidere fa�ă de nevoile de
dezvoltare a fiecărui jude�.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus în
consultare publica o hotărâre de guvern privind instituirea unei
scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina
utilizată în agricultură. Prin acest act normativ se vor asigura
condi�iile pentru acordarea și în acest an a ajutorului de stat
fermierilor, prin reducerea accizei pentru motorina utilizată în
agricultură.„Am alocat pentru anul 2023 suma de 500 milioane de lei
de la bugetul de stat, în așa fel încât sprijinul de care beneficiază
agricultorii pentru reducerea accizei la motorina utilizată în

agricultură să fie acordat și în acest an,prin aplicarea unei rate reduse
de impozitare a motorinei utilizate la efectuarea lucrărilor
mecanizate în sectoarele vegetal,zootehnic și îmbunătă�iri funciare”,
a declarat ministrul Petre DAEA. Pentru anul 2023, subven�ia care se
acordă fermierilor ca ajutor de stat,sub formă de rambursare,este de
1,529 lei/litru și reprezintă diferen�a dintre nivelul de 1.632,81
lei/1.000 litri al accizei standard pentru motorină și rata accizei
reduse de 103,9059 lei/1.000 litri.

Florina Dinu
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Cseke Attila, ministrul dezvoltării, lucrărilor
publice și administra�iei, a semnat 120 de noi
contracte de finan�are prin componenta C10 – Fondul
Local din Planul Na�ional de Redresare și Rezilien�ă.

Contractele, încheiate între autorită�ile publice
locale din 120 de unită�i administrativ-teritoriale și
Ministerul Dezvoltări i , au o valoare totală de
230.090.834,40 lei și vizează asigurarea infrastructurii
pentru transportul verde, prin achizi�ionarea unor
puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice,
realizarea și extinderea unor re�ele de supraveghere
video, dezvoltarea unor sisteme inteligente de
management local și digitalizarea serviciilor la nivelul
localită�ilor. Până în prezent, prin cele trei componente
ale PNRR, au fost semnate 3.129 contracte de finan�are,
în valoare totală de 21.013.459.190,65 de lei, a precizat
ministrul.

Lista contractelor de finan�are semnate pentru
C10 – Fondul Local la nivelul jude�ului Olt sunt:

DEZVOLTARE INFRASTRUCTURĂ TIC (SISTEME
I N T E L I G E N T E D E M A N AG E M E N T ) Î N C O M U N A
CÂRLOGANI,JUDE�ULOLT– învaloare de 2.341.857,86 lei

Sisteme inteligente de management local pentru
dezvoltarea de servicii și structuri de sprijin,
specializate pentru administra�ia publica Bobicesti –

2.195.407,53 lei
Realizare Baze de date GIS la nivel local /Date

deschise – platformă de date deschise în care datele
disponibile la nivel de localitate (date sectoriale) sunt
accesibile publicului , in comuna Optași-Măgura, jude�ul
Olt – 451.067,00 lei

Osica de Jos: Asigurarea infrastructurii pentru
transport verde ITS/ alte infrastructuri TIC –

2.021.014,49 lei
Digitalizarea aparatului administrativ in comuna

Osica de Sus,judetul Olt – 712.532,09 lei
Digital izarea aparatului administrat iv si

implementarea unui sistem de supraveghere video in
comuna Scarisoara,judetul Olt – 2.193.048,63 lei

Florina Dinu

Proiectul de Buget al orașului Scornicești, potrivit
edilului Daniel Tudor, cuprinde toate obiectivele
importante propuse spre a fi demarate și ulterior
implementate în localitate.Extinderea re�elelor de apă și
canar, gaze, asfaltarea străzilor, construirea unui teren
de fotbal sintetic în satul Chiteasca, înfiin�area unui azil
pentru persoanele cu probleme sunt doar câteva din
priorită�ile anului 2023: „Vă aduc la cunoștin�ă
principalele proiecte ale anului 2023 pe care, pas cu pas,
cu aceeași determinare, responsabilitate și muncă în
echipă, le vom duce la bun-sfârșit. Astfel: continuăm
proiectul privind extinderea re�elei de apă și canal;
demarăm extindere re�elei de gaze; continuăm
asfaltarea străzilor din satul Jitaru, Șuica, Str. Tronești,
Str. Giurgiului și Bircii, urmând ca după finalizarea
lucrărilor de canalizare să asfaltăm și Teiușul;
construirea unui teren de fotbal sintetic în satul
Chiteasca; reabilitarea spa�iilorverzi în zona stadionului;

continuarea lucrărilor de modernizarea a trotuarelor și
parcărilor din orașul Scornicești; modernizarea
iluminatului public, acolo unde lucrările nu s-au efectuat
încă; reabilitare și modernizare școli: Școala Generală
Bircii, Mărgineni, Jitaru, Grădini�a Chiteasca; reabilitare
Liceu Constantin Brâncoveanu; actualizare PUG și PUZ;
modernizare și extindere monitorizare video; betonare
(asfaltare) străzi laterale în orașul Scornicești; construire
creșă în sat Băl�a�i; reabilitare fostul sediu al primăriei;
înfiin�are azil pentru persoanele cu probleme și
reabilitare termică a blocurilor din oraș. În încheiere, �in
să subliniez faptul că în afară de toate acestea mai avem
în agendă și alte proiecte la fel de importante pe care vă
asigur că le voi aduce în aten�ia dumneavoastră, pe
fiecare la timpul potrivit! Personal,îmi doresc să avem cu
to�ii un an deosebit, cu cât mai multe realizări și
satisfac�ii pe toate planurile!”a transmis DanielTudor.

Cetă�enii municipiului Caracal cu venituri mici pot beneficia de analize medicale gratuite prin Proiectul co-Finan�at
din Programul Opera�ional Capital Uman 2014-2020. Specializările medicale incluse în acest program sunt: Cardiologie,
Pneumologie, Medicină internă, Diabet, Obstetrică-Ginecologie, Endocrinologie și Radiologie (mamografie). Pentru mai
multe informa�ii,cei interesa�i pot apela următorul număr de telefon 0753/465.875,de luni până joi între orele 08.00-16.30
și vineri între orele 08.00-14.00: „Ești din Caracal și ai venituri de maxim 1524 lei/membru de familie? Po�i beneficia de
analize medicale gratuite printr-un Proiect co-Finan�at din Programul Opera�ional Capital Uman 2014-2020.Specializările
medicale vizate pentru femei și bărba�i sunt: Cardiologie, Pneumologie, Medicină internă, Diabet. Totodată, femeile pot
beneficia de analize gratuite la obstetrică-ginecologie, endocrinologie, radiologie (mamografie). Dacă vrei să te înscrii po�i
să o faci la sediul Primăriei Caracal – Serviciul de Programare, Strategii de Dezvoltare. Informa�ii suplimentare:
0753/465.875,de luni până joi între orele 08.00-16.30 șivineri între orele 08.00-14.00”,anun�ă Primăria Caracal.

Florina Dinu

Daniel Tudor vrea azil pentru persoanele cu probleme, la Scornicești

Florina Dinu
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Marius Oprescu: „Am aprobat bugetul CJ Olt”Marius Oprescu: „Am aprobat bugetul CJ Olt”

Slatina: Unde pot fi achitate taxele și impozitele localeSlatina: Unde pot fi achitate taxele și impozitele locale
Pentru evitarea cozilor infernale și a timpului pierdut,

reprezentanţii Direcţiei Generale Economice Slatina au
anun�at că taxele și impozitele locale pot fi achitate atât pe
strada Toamnei (Căminul de Bătrâni) și cât și pe strada
Mihail Kogălniceanu (vizavi de Primărie). În continuare, la un
click distan�ă,pe ghișeul.ro,dările către stat pot fi plătite din
confortul propriei locuin�e.

Programul:
Luni:
stradaToamnei (Căminul de Bătrâni): 8.15-18.00
strada M.Kogălniceanu (vizavi de Primărie): 8.15-16.00
Mar�i:
stradaToamnei (Căminul de Bătrâni): 8.15-18.00

strada M.Kogălniceanu (vizavi de Primărie): 8.15-16.00
Miercuri:
stradaToamnei (Căminul de Bătrâni): 8.15-18.00
strada M.Kogălniceanu (vizavi de Primărie): 8.15-16.00
Joi:
stradaToamnei (Căminul de Bătrâni): 8.15-18.00
strada M.Kogălniceanu (vizavi de Primărie): 8.15-16.00
Vineri:
stradaToamnei (Căminul de Bătrâni): 8.15-16.00
strada M.Kogălniceanu (vizavi de Primărie): 8.15-13.00

Consilierii jude�eni au votat, în ședin�a ordinară
din data de joi, 26 ianuarie, bugetul Jude�ului Olt pe anul
2023, buget care se ridică la 395.602.000 lei. În ciuda
bugetului mai mic, investi�iile la nivel jude�an vor
continua:

„Astăzi am aprobat bugetul CJ Olt. Buget, într-o
perioadă de criză, o perioadă grea. Bineîn�eles, ca de
fiecare dată atunci când bugetul nu este mul�umitor,
principalele lucruri la care se renun�ă sunt investi�iile, nu
mai po�i să faci toate investi�iile pentru că nu po�i să lași
Direc�ia Copilului sau celelate institu�ii din subordine să nu
mai func�ioneze, să nu poată să meargă mai departe. Dar,
cu toate acestea, CJ Olt, prin chibzuin�ă, a găsit resursele
necesare, ca de fiecare dată, să mergem mai departe cu
investi�iile începute, și în special vorbesc de inves�iile
proprii de la Spitalul Jude�ean de Urgen�ă Slatina,
continuăm reabilitarea Blocului Meterno-Infantil, și a
Pavilionului Medical. Încercăm să deschidem investi�ii noi.
De asemenea pe Direc�ia Copilului avem atât investi�ii noi
cât și investi�ii pe care le continuăm, este vorba de
Căminul de Bătrâni de la Fălcoiu, pe care l-am început în
urmă cu 2 ani și sperăm ca anul acesta să-l terminăm. De
asemenea, avem investi�ii noi, așa cum a�i văzut din
proiectele de aprobare ale indicatorilor în ceea ce privește
Spitalul Schitu Greci și Spitalul Jude�ean Slatina.
Bineîn�eles, sunt o serie de investi�ii care sunt din fonduri
europene,atât din POR-ulvechi,avem cele două drumuri în
realizare până la 31 decembrie anul acesta, când trebuie
finalizate.De asemenea avem cinci proiecte pe PNRR și azi
am aprobat indicatorii pentru patru dintre ele,reabilitarea
termică a Căminului de Bătrâni Slatina, sediului Direc�iei

Copilului, Centrul Militar Jude�ean și Pavilionul Medicală
de la Spitalul Jude�ean de Urgen�ă Slatina. Pentru
Pavilionul Materno-Infantil indicatorii deja au fost
aproba�i încă de anul trecut. De asemenea, avem pe
Programul ”Anghel Saligny” trei proiecte care vor începe

anul acesta. Deci, ne facem treaba în continuare, chiar
dacă bugetul nu este unul așa cum ne-am fi dorit; investi�ii
continuă și nu ne vom opri,” a declarat Marius Oprescu,
președintele CJ Olt.

Florina Dinu

Florina Dinu

Stănescu despre rotativa guvernamentală: „Nu schimbi jucătorii care performează”
Paul Stănescu,secretarul general al PSD,a transmis

că rotaţia guvernamentală trebuie să asigure în
continuare o administrare eficientă a Executivului. Însă,
singurul punct din protocol care nu poate fi negociat este
alternan�a func�iei de premier, de la Nicolae Ciucă la
președintele PSD, Marcel Ciolacu, care va avea loc în luna
mai.„În anul 2022, unul plin de provocări la nivel na�ional
și regional, coali�ia de guvernare PSD-PNL-UDMR-
minorită�i a demonstrat că este o construc�ie care poate
trece peste dispute politice,atunci când interesul general
o cere.

Am reușit de mai multe ori să �inem în frâu
conflictele sau să le men�inem în limite normale,
democratice. Am implementat, de fiecare dată, politici

adoptate prin consens.Această coali�ie are toate șansele
să intre în istorie ca o formulă politică care a trecut
România printr-una dintre cele mai grele perioade de
după revolu�ia din 1989.

Revenind la prezent, discu�iile despre men�inerea
sau rediscutarea conducerii ministerelor în cadrul rota�iei
la guvernare trebuie să aibă loc dintr-un motiv foarte
simplu: vrem să guvernăm eficient. Există un principiu în
acest sens și în sport: nu schimbi jucătorii care
performează. Nu avem nevoie de episoade de haos
politic, cum au existat până la intrarea PSD la guvernare.
Din orice schimb de ministere trebuie să rezulte o formulă
care să asigure în continuare buna guvernare. Dacă vom
considera că este bine ca PSD și PNL să păstreze anumite

ministere, atunci vom decide consensual, ca parteneri în
coali�ie. Nimeni nu trebuie să refuze eficien�a
guvernamentală pentru interese personale sau politice.

Singurul punct din protocol care nu poate fi
negociat este alternan�a func�iei de premier, de la
Nicolae Ciucă la președintele PSD,Marcel Ciolacu,care va
avea loc în luna mai. Deși au fost perioade complicate și
mul�i care tot prevesteau ruperea coali�iei,am dovedit că
suntem responsabili. Trebuie să continuăm urmărind
buna guvernare, chiar dacă nu to�i vedem lucrurile la fel.
Însă, mereu ne punem la masa negocierilor și nu ne
ridicăm până nu avem un consens în privin�a solu�iilor
pentru români.”a transmis Stănescu.

Florina Dinu
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Pentru o remiză în Ucraina
Războiul din Ucraina este unul cu o

bătaie lungă. Se înfruntă acolo, de fapt,
două sisteme economice, fiecare dintre
ele dorindu-și suprema�ia mondială.
După unele estimări, războiul ar putea
să se încheie în cursul acestui an, după
altele va dura cel pu�in zece ani și va
decide, în final, care sistem economic se
va impune la nivel global: sistemul
unipolar, dolarizat, având în centru
c o m p l e x u l m i l i t a r o - i n d u s t r i a l
american, sau sistemul multipolar și
multicurrency eurasiatic (Rusia, China,
India etc.), cu economii publice/private,
mixte.

Recent, președintele Joe Biden
vorbea despre o diviziune la nivel planetar
între democra�ii și autocra�ii. La o analiză
mai atentă se poate distinge clar că,
pentru el și cercurile care-l sprijină,
„democra�ia” se reduce la Statele Unite
împreună cu oligarhi i le financiare
europene aliate.Democra�ia devine un fel
de buzdugan cu care se lovește în pieptul
guvernelor alese,căutând să le determine
să renun�e la planificarea economică și să
se lase pe mâinile Wall Street-ului și a
altor centre financiare aflate sub control
american. Tocmai în acest scop au fost
create Fondul Monetar Interna�ional și
Banca Mondială – două institu�ii menite
să creeze condi�iile pentru creșterea
dependen�ei de petrolul, alimentele și
tehnologia din SUA și să pregătească
t e r e n u l î n v e d e r e a p r i v a t i z ă r i i
infrastructurii globale.

La polul opus, vorbind despre
„autocra�ie”, Biden se uită către �ările
care nu în�eleg să se supună de bună voie
acestei preluări prin financiarizare și
privatizare. Împotriva lor s-a inventat un
uriaș aparat de propagandă prin care se
promovează modelul american de

creștere economică și standardele de
via�ă derivate din acesta. Iar în spatele
propagandei, așteaptă cu arma la picior,
să intervină oricând și oriunde este
nevoie, cea mai grozavă armată din lume
și din istorie.

Se vorbește acum de un nou război
rece între Vest și Est. Primul, instalat la
pu�ină vreme după cel de-al doilea război
mondial, s-a terminat cu destrămarea
URSS și a statelor satelite ei. Deci, cu
victoria clară a Vestului, mai precis a SUA,
instalată demult în Europa occidentală,
victorie consfin�ită și prin aceea că
fostele state socialiste au adoptat
imediat modelul economic capitalist. Dar
va fi un nou război rece numai dacă
actualul război fierbinte din Ucraina se va
încheia nedecis. Dacă va câștiga vreuna
dintre păr�i, atunci se va întâmpla una din
două: ori lumea aceasta va merge înainte
pe una din căile descrise mai sus,ori nu va
mai fi deloc, căci e posibil ca partea
învinsă să nu accepte înfrângerea și să
recurgă la arma nucleară, ceea ce ar
echivala cu apocalipsa.

Totul depinde acum de rezultatul
anun�atei ofensive de primăvară a
trupelor lui Putin. Dacă ucrainenii, cu tot
ajutorul occidental, nu vor putea să-i
reziste și vor fi împinși adânc în teritoriul
lor, iar rușii vor ajunge cumva la capătul
puterilor, s-ar putea ca ambele păr�i să
cadă de acord pentru un armisti�iu. În
felul acesta, toate păr�ile ar avea ceva de
câștigat. Ucraina s-ar salva ca stat, ar
evita ocuparea totală a teritoriului ei.
Rusia s-ar mul�umi cu recunoașterea de
către Ucraina a celor patru regiuni
anexate, inclusiv, bineîn�eles, Crimeea.
DarVestul? El cu ce seva alege? În afară de
faptul că Ucraina ar rămâne sub influen�a
Vestului, dar fără NATO, s-ar mai putea
alege cu ceva: cu rezolvarea problemei

transnistreene, în sensul eliberării acestui
teritoriu de resturile armatei ruse și
integrarea lui în teritoriul Republicii
Moldova,acolo unde și este,de jure.

Observa�i că nu luăm în calcul
înfrângerea Rusiei, pentru simplul motiv
că, în această situa�ie, la disperare, Putin
ar fi dispus să recurgă la arma nucleară,
după cum ne tot amenin�ă, de la
începutul războiului.Și atunci,pu�inii care
vorrămâne după noi,dacă nuvorajunge la
pace,vorcontinua să se lupte între ei,dar…
cu arcuri și cu săge�i.

Iată de ce zicem noi că o remiză în
Ucraina este singurul rezultat cu care se
poate încheia acest război dement, la
declanșarea căruia, să fie clar, nu numai
Putin a contribuit. Sus�inem remiza
gândindu-ne și la faptul că marilor lideri ai
lumii se pare că nu prea le pasă de soarta
omenirii. Sau poate chiar asta urmăresc,

adică o extin�ie în masă, cu reducerea
p o p u l a � i e i p l a n e t a r e l a c i r c a
500.000.000 de locuitori,așa cum s-au și
exprimat unii? Nu credem că este
întâmplătoare nici descoperirea acelor
documente secrete din garajul lui Biden.
Poate că și în felul acesta oculta mondială
caută să for�eze mâna octogenarului de
la Casa Albă în sensul declanșări i
războiului NATO-Rusia. Iar cât de belicoși
și rusofobi se arată pe posturile de
televiziune generalii și politicienii români,
precum și unii lideri de opinie, gen
Prelipceanu sau Radu Tudor, se pare că
nici pe aici, pe plaiurile mioritice, nu mai
sunt prea mul�i dispuși să aleagă calea de
mijloc. Ne considerăm acoperi�i de
prietenii americani și uităm că, mai
totdeauna, la spartul târgului, ne-am
trezit goi pușcă.

Cursuri de formare profesională
organizate de AJOFM Olt
Cursuri de formare profesională
organizate de AJOFM Olt

Constantin Smedescu

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Olt va organiza, în luna
februarie, 4 programe de formare profesională
pentru 56 persoane aflate în căutarea unui loc
de muncă. Principalele meserii\ocupatii, in
functie de numarul de participanti, pentru care

s e vo r o r g a n i z a p ro g r a m e d e fo r m a re
profesională gratuite pentru someri sunt:

infirmiera; frizer; inspector in domeniul
sanatatii si securitatii in munca; ingrijitoare
copii.

„Serviciile de formare profesională sunt
gratuite pentru șomeri i indemnizaţi și
neindemnizaţi înregistraţi în evidenţa Agenţiei
Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt,
iar persoanele care realizează venituri pot urma
aceste programe de formare profesională
suportând contravaloarea lor.

Pentru detalii, cei interesaţi se pot adresa
Compartimentului Formare Profesională din
cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Olt, str. Prelungirea Crisan, nr.2,
tel.0249/438595.”transmiteAJOFM Olt.

Pentru bani, un bărbat din
Cezieni înfometa și schingiuia
32 de câini

Pentru bani, un bărbat din
Cezieni înfometa și schingiuia
32 de câini

Pe numele unui bărbat din
comuna Cezieni, poli�iștii olteni au
întocmit un dosar penal sub
aspectul săvârșirii infrac�iunii de
schingiurea animalelor. Tânărul
pr ima bani de la mai multe
asociaţii de protecţia a animalelor,
pentru a avea grijă de 32 de câini,
de rasă comună, însă acesta îi
înfometa și-i supunea la suferin�e fizice. „În urma activită�ilor desfășurate în
cadrul dosarului penal, la data de 25 ianuarie poli�iștii au identificat la locuin�a
bărbatului, din comuna Cezieni, 32 de câini, de rasă comună, ce nu ar fi fost
îngriji�i corespunzător, aceștia fiind înfometa�i și schingiui�i. Pentru to�i cei 32
de câini,poli�iștii din cadrul Biroului pentru Protec�ia Animalelor au emis câte un
ordin de plasare în adăpost,la o asocia�ie din jude�ul Gala�i”,transmite IPJ Olt.

Florina Dinu Florina Dinu

Războiul din Ucraina este unul cu o
bătaie lungă. Se înfruntă acolo, de fapt,
două sisteme economice, fiecare dintre
ele dorindu-și suprema�ia mondială.
După unele estimări, războiul ar putea
să se încheie în cursul acestui an, după
altele va dura cel pu�in zece ani și va
decide, în final, care sistem economic se
va impune la nivel global: sistemul
unipolar, dolarizat, având în centru
c o m p l e x u l m i l i t a r o - i n d u s t r i a l
american, sau sistemul multipolar și
multicurrency eurasiatic (Rusia, China,
India etc.), cu economii publice/private,
mixte.

Recent, președintele Joe Biden
vorbea despre o diviziune la nivel planetar
între democra�ii și autocra�ii. La o analiză
mai atentă se poate distinge clar că,
pentru el și cercurile care-l sprijină,
„democra�ia” se reduce la Statele Unite
împreună cu oligarhi i le financiare
europene aliate.Democra�ia devine un fel
de buzdugan cu care se lovește în pieptul
guvernelor alese,căutând să le determine
să renun�e la planificarea economică și să
se lase pe mâinile Wall Street-ului și a
altor centre financiare aflate sub control
american. Tocmai în acest scop au fost
create Fondul Monetar Interna�ional și
Banca Mondială – două institu�ii menite
să creeze condi�iile pentru creșterea
dependen�ei de petrolul, alimentele și
tehnologia din SUA și să pregătească
t e r e n u l î n v e d e r e a p r i v a t i z ă r i i
infrastructurii globale.

La polul opus, vorbind despre
„autocra�ie”, Biden se uită către �ările
care nu în�eleg să se supună de bună voie
acestei preluări prin financiarizare și
privatizare. Împotriva lor s-a inventat un
uriaș aparat de propagandă prin care se
promovează modelul american de

creștere economică și standardele de
via�ă derivate din acesta. Iar în spatele
propagandei, așteaptă cu arma la picior,
să intervină oricând și oriunde este
nevoie, cea mai grozavă armată din lume
și din istorie.

Se vorbește acum de un nou război
rece între Vest și Est. Primul, instalat la
pu�ină vreme după cel de-al doilea război
mondial, s-a terminat cu destrămarea
URSS și a statelor satelite ei. Deci, cu
victoria clară a Vestului, mai precis a SUA,
instalată demult în Europa occidentală,
victorie consfin�ită și prin aceea că
fostele state socialiste au adoptat
imediat modelul economic capitalist. Dar
va fi un nou război rece numai dacă
actualul război fierbinte din Ucraina se va
încheia nedecis. Dacă va câștiga vreuna
dintre păr�i, atunci se va întâmpla una din
două: ori lumea aceasta va merge înainte
pe una din căile descrise mai sus,ori nu va
mai fi deloc, căci e posibil ca partea
învinsă să nu accepte înfrângerea și să
recurgă la arma nucleară, ceea ce ar
echivala cu apocalipsa.

Totul depinde acum de rezultatul
anun�atei ofensive de primăvară a
trupelor lui Putin. Dacă ucrainenii, cu tot
ajutorul occidental, nu vor putea să-i
reziste și vor fi împinși adânc în teritoriul
lor, iar rușii vor ajunge cumva la capătul
puterilor, s-ar putea ca ambele păr�i să
cadă de acord pentru un armisti�iu. În
felul acesta, toate păr�ile ar avea ceva de
câștigat. Ucraina s-ar salva ca stat, ar
evita ocuparea totală a teritoriului ei.
Rusia s-ar mul�umi cu recunoașterea de
către Ucraina a celor patru regiuni
anexate, inclusiv, bineîn�eles, Crimeea.
DarVestul? El cu ce seva alege? În afară de
faptul că Ucraina ar rămâne sub influen�a
Vestului, dar fără NATO, s-ar mai putea
alege cu ceva: cu rezolvarea problemei

transnistreene, în sensul eliberării acestui
teritoriu de resturile armatei ruse și
integrarea lui în teritoriul Republicii
Moldova,acolo unde și este,de jure.

Observa�i că nu luăm în calcul
înfrângerea Rusiei, pentru simplul motiv
că, în această situa�ie, la disperare, Putin
ar fi dispus să recurgă la arma nucleară,
după cum ne tot amenin�ă, de la
începutul războiului.Și atunci,pu�inii care
vorrămâne după noi,dacă nuvorajunge la
pace,vorcontinua să se lupte între ei,dar…
cu arcuri și cu săge�i.

Iată de ce zicem noi că o remiză în
Ucraina este singurul rezultat cu care se
poate încheia acest război dement, la
declanșarea căruia, să fie clar, nu numai
Putin a contribuit. Sus�inem remiza
gândindu-ne și la faptul că marilor lideri ai
lumii se pare că nu prea le pasă de soarta
omenirii. Sau poate chiar asta urmăresc,

adică o extin�ie în masă, cu reducerea
p o p u l a � i e i p l a n e t a r e l a c i r c a
500.000.000 de locuitori,așa cum s-au și
exprimat unii? Nu credem că este
întâmplătoare nici descoperirea acelor
documente secrete din garajul lui Biden.
Poate că și în felul acesta oculta mondială
caută să for�eze mâna octogenarului de
la Casa Albă în sensul declanșări i
războiului NATO-Rusia. Iar cât de belicoși
și rusofobi se arată pe posturile de
televiziune generalii și politicienii români,
precum și unii lideri de opinie, gen
Prelipceanu sau Radu Tudor, se pare că
nici pe aici, pe plaiurile mioritice, nu mai
sunt prea mul�i dispuși să aleagă calea de
mijloc. Ne considerăm acoperi�i de
prietenii americani și uităm că, mai
totdeauna, la spartul târgului, ne-am
trezit goi pușcă.
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VĂNZARE/ ÎNCHRIERE DEPOZIT
P + 2 / ( 1 . 8 0 0 m p ) . D E P O Z I T
FRIGORIFIC NATURAL (1.000 mp)
Slatina,zona Prysmian.

Toate utită�ile.
Te l . 0 7 3 4 . 0 7 7 . 1 9 4 . E - m a i l

ecoromedia.arhivare@yahoo.com

VĂNZARE/ ÎNCHRIERE DEPOZIT
P + 2 / ( 1 . 8 0 0 m p ) . D E P O Z I T
FRIGORIFIC NATURAL (1.000 mp)
Slatina,zona Prysmian.

Toate utită�ile.
Te l . 0 7 3 4 . 0 7 7 . 1 9 4 . E - m a i l

ecoromedia.arhivare@yahoo.com

A N G A J A R E A R H I V I S T,
A R H I V A R , O P E R A T O R
CALCULATOR/DIGITALIZARE,R
EDACTOR ZIAR.

Studii superioare, liceale.
Posibilitate calificare.
Tel.0734.077.194, 0744.869.315.

A N G A J A R E A R H I V I S T,
A R H I V A R , O P E R A T O R
CALCULATOR/DIGITALIZARE,R
EDACTOR ZIAR.

Studii superioare, liceale.
Posibilitate calificare.
Tel.0734.077.194, 0744.869.315.

Pierdut card tahograf, pe numele Buldușa
Nicușor Georgică. Îl declar nul.

MIKAR DASIA IMPEX S.R.L., Mun. Caracal, str. Gheorghe Doja, nr.37, jud. Olt, J28 /
153 / 2021, CUI 43732824, pierdut Certificat de Înregistrare seria B nr.4132861, eliberat de
ORCT Olt. Îl declar nul.

INFORMARE

Aceasta informare este efectuata de: PRIMARIA
COMUNEI CRAMPOIA, cu sediul in Comuna Crampoia
, j u d e t u l O l t , T E L / FA X 0 2 4 9/4 8 5 .0 2 0, E- m a i l :
primariacrampoiaolt@yahoo.com, ce intentioneaza sa
solicite de la Administrati a Bazinala de apa Arges- Vedea
AVIZ de gospodarire a apelor pentru investitia:

„EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE IN COMUNA
CRAMPOIA,SATELE CRAMPOIASI BUTA”

Realizarea lucarilor:
„EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE IN

COMUNACRAMPOIA,SATELE CRAMPOIASI BUTA”
Sunt amplasate in Comuna Crampoia, judetul Olt.

Aceasta investitie este NOUA.
Aceasta solicitare de aviz este conforma cu

prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Persoanele care doresc sa obtina informatii
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de
gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la
adresa mentionata,

P r i m a r i a C r a m p o i a , j u d e t u l O l t , Te l/ Fa x :
0279/485.020.

VIZITELE LUI ALEXANDRU IOAN CUZA LA SLATINA (1859, 1862 ȘI 1864)
Pe pagina de socializare a Muzeului

Jude�ean Olt, reprezentan�ii institu�iei au
făcut public informa�ia conform căreia
Alexandru Ioan Cuza a vizitat Slatina pe
parcursul domniei sale de trei ori: în anii
1859,1862 și 1864.Vă redăm mai jos textul
integral pentru a cunoaște mai bine
trecutul nostru: În amintirea locuitorilor
meleagurilor oltene „Domnul Unirii” a
r ă m a s o p e r s o n a l i t a t e i s t o r i c ă
providen�ială a epocii noastre moderne.
Alexandru Ioan Cuza a vizitat Slatina pe
parcursul domniei sale de trei ori: în anii
1859,1862 și 1864.

Între 17 și 30 iunie 1859, Cuza a
întreprins o călătorie prin câteva
„districte de Munte și România Mică,
prilej cu care a trecut la întoarcerea spre
București, prin Slatina și Caracal. Scopul
declarat al vizitei a fost inspectarea
armatei, cu toate că neoficial se urmărea
contracararea opoziţiei făcute de
conservatori în teritoriu, care susţinuseră
drept candidaţi la domnie pe Gheorghe
Bibescu (1842-1848) și Barbu Știrbei
(1849-1856) și erau nemulţumiţi de dubla
alegere a lui Alexandru Ioan Cuza. Sfătuit
de Vasile Alecsandri, domnitorul a decis
să meargă în Muntenia și Oltenia.

În această călătorie a fost însoţit de
Scarlat Fălcoianu, Ministrul de Externe în
exerciţiu și de generalul Alexandru D.

Macedonski, titularul Ministerului de
Război. A vizitat cu acest prilej și orașele
Târgoviște, Pitești, Câmpulung, Curtea de
Argeș, Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu, Turnu
Severin și Craiova.Venind dinspre Craiova,
Alexandru Ioan Cuza a sosit la Slatina în
duminică zilei de 28 iunie 1859. Aici a
vizitat „toate stabilimentele publice și a
făcut o revistă dorobanţilor.Avizitat după
aceea și orașul Caracal, unde încă de la
intrare a fost întâmpinat„de o mulţime de
locuitori ţărani care i-au prezentat
diferite plângeri. I-au mai adresat petiţii și
funcţionarii orașului, iar domnul „a luat
mai multe note”.

Modul în care a decurs călătoria lui
Alexandru Ioan Cuza în orașele capitale
de judeţ din Muntenia și Oltenia, între
care și Slatina, este relatat în gazeta
„Anunţătorul Român” în următoarele
cuvinte: „În această scurtă călătorie,
domnitorul s-a aplicatu mai cu osebire a
inspecta puterile noastre armate și a
studia starea în care se află instrucţia
publică. A îmbărbătat prin alocuţiunile
sale, scurte dar pline de cel mai călduros
patriotism, pe ostașii de toate armele și a
remunerat serviciile lor; iar pe institutorii
primari, adunaţi în capitalele districtelor
pentru această ocazie, s-a sărguit a-i
lumina însuși asupra marei lor misiuni
care este de a forma noile generaţii.

Domnitorul nostru speră ca instrucţia
publică și armata vor întări și vor împinge
înainte naţia pe calea de înflorire, de
p r o s p e r i t a t e , d e p u t e r e ș i d e
naţionalitate, cale în care a pus-o
Convenţia de la Paris, și pe care o va urma
fără preget alesul ei de la 24 ianuarie”.

În anul 1862, Alexandru Ioan Cuza a
vizitat din nou Slatina, prilej cu care a
inspectat activitatea instituţiilor publice
locale.Cu această ocazie la Prefectură,un
locuitor al orașului i-a prezentat o pâine
veche și mucedă spunându-i: „Iată, Măria

Ta, ce pâine mâncăm noi!” La revenirea în
capitală, domnitorul l-a destituit pe
prefectul Vasile Gârleșteanu (aprilie-
august 1862), numindu-l în funcţie pe
Costache Rizescu (12 august 1862 – 21
august 1863).

Doi ani mai târziu în 1864, aflat în
călătorie spre Craiova, Cuza a poposit din
nou la Slatina, unde a servit masa. Și de
această dată a fost înconjurat de
populaţia orașului, în frunte cu prefectul
C. Manu, cu simpatie și cordialitate
(„caldă primire și ţârmonie”).

Mijlocașul Marian Anghelina revine la Slatina
Mijlocașul Marian Anghelina, în vârstă de 31 de ani, a

revenit sub comanda tehnicianului Daniel Oprescu. De-a
lungul carierei, mijlocașul central defensiv a mai evoluat
pentru Alro Slatina, FC Olt Slatina, FC Botoșani, SCM Pitești,
CS Mioveni, FCU Craiova 1948, Dacia Unirea Brăila, Ripensia
Timișoara, Concordia Chiajna, dar și pentru formaţiile din

Liga a III-a,Vediţa Colonești șiViitorul Dăești.
CSM Slatina a mai transferat, în această perioadă, pe

atacantul ucrainean Mykhaylo Plokhotnyuk și mijlocașul
ofensiv Alexandru Ciocâlteu, dar și pe Florin Răsdan, ultimul
urmând să se alăture echipei slătinene din vară, fiind în
ultimele șase luni de contract cuViitorul PanduriiTârguJiu.
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Familia Fluture vrea la CEDO pentru condamnare
lui  Rancu Bănică în cazul mutilpării familiei
Familia Fluture vrea la CEDO pentru condamnare
lui  Rancu Bănică în cazul mutilpării familiei

Familia Fluture este revoltată pentru
că Parchetul de pe lângă Judecătoria
Caracal nu a făcut apel împotriva hotărârii
de condamnare a lui Rancu Bănică pentru
infrac�iunea săvârșită fa�ă de Goman
Cristinel, pedeapsa fiind prea mică fa�ă de
gravitatea faptului.

Rancu Bănică a fost condamnat la 2
ani și 8 luni pentru mutilarea lui Goman
Cristinel. În anul 2016, Goman Fluture a
fost lovit cu lopata, în piciorul drept, de
către Rancu Bănică, pe motiv ca victima
să-l convingă pe fiul său, Goman Cristinel
să-și retragă plângerea penală pe numele
lui Rancu Bănică.

În urma acestei loviri,Rancu Bănică a
primit o amendă penală în valoare de
18.000 lei. Amenda mult prea mică se
explică pentru că Rancu Bănică a fost
ajutat de profesorul Drăghici Pompil și de
avocatul Camelia Bobașu, dar și de
procurorul Diana Cazacu de la Parchetul
de pe lângă Judecătoria Caracal. Atât
Camelia Bobașu cât și Diana Cazacu au
fost studentele profesorului Drăghici

Pompil.Toată familia mea a fost bătută de
Rancu Bănică și de nașii lui. Evenimentele
se petreceau noaptea pentru a nu exista
martori.

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

Goman Fluture


