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Comuna Independenţa se pregăteşte 
de sărbătoare. Duminică, 12 august, 
Primăria şi Consiliul Local organizează 
Ziua Comunei Independenţa, 
eveniment care va începe la ora 16.00 
şi se va desfăşura în parcul din centru 
satului Independenţa. „Pe 12 august, 
aşa cum am învăţat locuitorii comunei 
Independenţa, o să uităm şi noi de 
muncă, de toate celelalte probleme 
ale comunităţii şi o să ieşim să ne mai 
întâlnim cu fiii satului, să ne mai 
întâlnim între noi ca să ne spunem 
bunele, relele. Sunteţi invitaţi cu mic 
ţi mare la Ziua Comunei noastre, 
Independenţa. Să ascultăm şi o 
muzică, alături de artişti 
binecunoscuţi precum Emilia 
Ghinescu şi Nicu Paleru care n-au mai 
concertat pe la noi” spune primarul 
Lică Voicu care a continuat “Am 
încercat să facem cât am putut. Să te 
duci numai în proiecte, nu poţi...Din 
punctul meu de vedere, trebuie să 
faci din toate câte un pic: şi pentru 
şcoală, şi pentru populaţie, şi pentru 
dezvoltare. Să împarţi pe toate cele 3 
localităţi cât îţi permite bugetul. Nu o 
să mulţumeşti niciodată pe toată 
lumea, asta e viaţa, nici acasă nu le 
terminăm pe toate.”
Primarul a lansat şi o invitaţie către 
toţi cei care pot susţine un astfel de 
eveniment care se va încheia la 
miezul nopţii cu un foc de artificii. “Aş 
dori ca toţi cei care pot să sprijine, nu 
cu vorbe ci concret, atât cu bani cât şi 
cu o idee bună, din suflet îi rog să vină 
alături şi să facem un eveniment de 
neuitat pentru comună. Orice zi 
pierdută a unui primar sau un primar 
care mimează că îşi face treaba 
afectează comunitatea locală. Eu am din teritoriu că a făcut sau că nu a Comunei Independenţa, din 12 
spus-o dar o să încerc să accentuez august, va fi produs de TVH şi se va făcut. Dar eu zic că e păcat. Dacă pot 
acest lucru că nu există regulament în întinde pe parcursul a circa 10 ore. să te implici şi să-ţi mai ajute şi administraţie. Dacă primarul nu face Vor urca pe scenă nu mai puţin de 40 Dumnezeu să primeşti şi finanţare, e nimic, nu înseamnă că ia salariu mai de artişti. De asemenea, locuitorii 

păcat să nu le faci. Mai sunt multe de mic. Ba din contră, dacă nu face nimic comunei pot admira şi momentele 
făcut.” a conchis primarul Lică Voicu.nu are probleme: nu-l mai artistice pe care le vor realiza 

controlează instituţiile, nu mai spune Spectacolul realizat cu prilejul Zilei Ansamblul „Hora” din Independenţa.
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B-dul. Republicii nr. 40,  Judeţul Călăraşi, Tel.: 0242/515182; 515770; 515169;  
fax: 0242/515087; E-mail: achizitii.primariaoltenita@gmail.com

Organizarea licitaţiei publice deschise cu oferta în plic pentru concesionarea unui teren 
aparţinând domeniului privat al municipiului Olteniţa, situat în intravilanul municipiului 
Olteniţa, str. Digului nr. 118, în suprafaţă de 300 mp, cu destinaţia “construire locuinţa”, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor 
publice pentru concesionarea/ închirierea/vânzarea bunurilor aparţinând domeniului privat / 
închirierea bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Olteniţa, aprobat prin H.C.L. 
nr. 169 / 31.10.2013, cu modificările ulterioare, cât şi cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.   
Data, ora şi locul de deschidere a ofertelor: 26.09.2018, ora 12:00, la sediul Primăriei 
municipiului Olteniţa, b-dul Republicii, nr. 40.
Preţul minim de începere al licitaţiei: 0,12 euro/mp/an (curs B.N.R., la data efectuării plăţii).
Ofertanţii pot depune ofertele până la data şi ora limita de: 24.09.2018, ora 12:00, la 
registratura Primăriei municipiului Olteniţa din b-dul Republicii, nr. 40, într-un singur exemplar 
original. 
Documentele licitaţiei se vor pune la dispoziţie începând cu data de 31.07.2018 la sediul 
Primăriei municipiului Olteniţa, b-dul Republicii, nr. 40, etaj 2, camera 22. Preţul de achiziţie al 
caietului de sarcini este de 20 lei şi se va achita la casieria Primăriei municipiului Olteniţa.
Ofertanţii sunt obligaţi să depună până la termenul limită de primire a documentaţiilor 
necesare participării la licitaţie, dovada achitării garanţiei de participare şi a contravalorii 
caietului de sarcini.
Durata concesiunii: pe durata existenţei construcţiei.
Anunţul privind licitaţia publică deschisă pentru concesionarea terenului de mai sus, cu 
destinaţia “construire locuinţa”, va fi afişat la panoul de afişaj al primăriei începând cu data de 
31.07. 2018. 
Solicitări de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire pot fi depuse la sediul Primăriei 
municipiului Olteniţa, Birou Registratură, sau pot fi transmise prin fax la nr. 0242/515087, e-
mail achizitii.primariaoltenita@gmail.com cu cel puţin 4 zile lucrătoare înainte de data limită 
pentru depunerea ofertelor.          
Durata în care ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor lor: până la încheierea 
contractului.
Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi 
încetarea contractului de concesiune, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se 
realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  nr. 554/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare.
Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui 
jurisdicţie se află sediul concedentului. 

   PRIMAR,     Întocmit,
Ţone Petre Zavalaş Liviu

Organizarea licitaţiilor publice deschise cu oferta în plic pentru concesionarea a 3 (trei) terenuri 
aparţinând domeniului privat al municipiului Olteniţa, situate în municipiul Olteniţa, str. M. Bravu, 
zona bloc Z0-Z2, în suprafaţă de 18 mp fiecare, respectiv poziţiile 6, 7 şi 8, cu destinaţia “garaje 
auto”, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor 
publice pentru concesionarea/închirierea/vânzarea bunurilor aparţinând domeniului 
privat/închirierea bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Olteniţa, cu modificările 
ulterioare, cât şi cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare.
Data, ora şi locul de deschidere a ofertelor: str. M. Bravu, zona bloc Z0-Z2, poziţia 6 - 21.09.2018, 
ora 11:00; str. M. Bravu, zona bloc Z0-Z2, poziţia 7 - 21.09.2018, ora 11:30; str. M. Bravu, zona bloc 
Z0-Z2, poziţia 8 - 21.09.2018, ora 12:00; Licitaţiile vor avea loc la sediul Primăriei municipiului 
Olteniţa, b-dul Republicii, nr. 40.
Preţul minim de începere al licitaţiei este de 4,5 euro/mp/an (curs B.N.R.), pentru fiecare din 
poziţiile menţionate.
Ofertanţii pot depune ofertele până la data şi ora limită de: str. M. Bravu, zona bloc Z0-Z2, poziţia 6 - 
19.09.2018, ora 12:00; str. M. Bravu, zona bloc Z0-Z2, poziţia 7 - 19.09.2018, ora 12:00; str. M. 
Bravu, zona bloc Z0-Z2, poziţia 8 - 19.09.2018, ora 12:00; Ofertele se vor depune la registratura 
Primăriei municipiului Olteniţa din b-dul Republicii, nr. 40, într-un singur exemplar original. 
Documentele licitaţiei se vor pune la dispoziţie începând cu data de 01.08.2018 la sediul Primăriei 
municipiului Olteniţa, b-dul Republicii, nr. 40, etaj 2, camera 22. Preţul de achiziţie al caietului de 
sarcini este de 20 lei şi se va achita la casieria Primăriei municipiului Olteniţa.
Ofertanţii sunt obligaţi să depună până la termenul limită de primire a documentaţiilor necesare 
participării la licitaţie, dovada achitării garanţiei de participare şi a contravalorii caietului de sarcini.
Durata concesiunii: 12 ani, cu posibilităţi de prelungire în condiţiile legii.
Anunţul privind licitaţia publică deschisă pentru concesionarea celor 3 (trei) terenuri menţionate în 
prezentul anunţ publicitar, cu destinaţia “garaje auto”, va fi afişat la panoul de afişaj al primăriei 
începând cu data de 01.08.2018. 
Solicitări de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire pot fi depuse la sediul Primăriei 
municipiului Olteniţa, Birou Registratură, sau pot fi transmise prin fax la nr. 0242/515087, e-mail 
achizitii.primariaoltenita@gmail.com cu cel puţin 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru 
depunerea ofertelor.          
Durata în care ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor lor: până la încheierea contractului.
Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi 
încetarea contractului de concesiune, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se 
realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  nr. 554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare.
Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui 
jurisdicţie se află sediul concedentului. 

  PRIMAR,    Întocmit,
Ţone Petre Zavalaş Liviu

R O M Â N I A
J U D E Ț U L    C Ă L Ă R A Ş I
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B-dul. Republicii nr. 40,  Judeţul Călăraşi, Tel.: 0242/515182; 515770; 515169;  
fax: 0242/515087; E-mail: achizitii.primariaoltenita@gmail.com

Organizarea licitaţiei publice cu strigare pentru închirierea unui spaţiu aparţinând 
domeniului privat al municipiului Olteniţa, în suprafaţă utilă de 51,52 mp., situat în 
comuna Sohatu, sat Sohatu, str. Ghe. Duca, nr. 1 A, bl. I, sc. A, ap. 4, Parter, jud. 
Călăraşi, cu destinaţia spaţiu prestări servicii, licitaţie publică organizată în 
conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 
licitaţiilor publice pentru concesionarea/închirierea/vânzarea bunurilor aparţinând 
domeniului privat / închirierea bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului 
Olteniţa, cu modificările ulterioare, cât şi cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.
Data, ora şi locul de deschidere a ofertelor: 26.09.2018, ora 11:00, la sediul Primăriei 
municipiului Olteniţa, b-dul Republicii nr. 40.
Preţul minim de începere al licitaţiei este echivalentul în lei la data efectuării platii a 
2,49 euro/mp/lună(curs B.N.R.) cu salt de supralicitare de 10% inclus. Pasul de 
creştere al licitaţiei este de 10%.
Ofertanţii pot depune documentaţiile necesare participării la licitaţie până la data şi 
ora limită de: 24.09.2018, ora 12:00, la registratura Primăriei municipiului Olteniţa, 
într-un singur exemplar original.
Documentele licitaţiei se vor pune la dispoziţie începând cu data de 31.07.2018 la 
sediul Primăriei municipiului Olteniţa, b-dul Republicii, nr. 40, etaj 2, camera 22. 
Preţul de achiziţie al caietului de sarcini este de 20 lei şi se va achita la casieria 
Primăriei municipiului Olteniţa.
Ofertanţii sunt obligaţi să depună până la termenul limită de primire a 
documentaţiilor necesare participării la licitaţie, dovada achitării garanţiei de 
participare, a contravalorii caietului de sarcini şi a taxei de participare la licitaţie.
Durata închirierii: 10 ani, cu posibilităţi de prelungire, conform caietului de sarcini.
Anunţul privind licitaţia publică cu strigare pentru închirierea spaţiului de mai sus, va 
fi afişat la panoul de afişaj al primăriei începând cu data de 31.07.2018.
Solicitări de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire pot fi depuse la sediul 
Primăriei municipiului Olteniţa, Birou Registratură, sau pot fi transmise prin fax la nr. 
0242/515087, e-mail achizitii.primariaoltenita@gmail.com cu cel puţin 4 zile 
lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.
Durata în care ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor lor: până la încheierea 
contractului.

   PRIMAR,     Întocmit,
Ţone Petre Zavalaş Liviu

Organizarea licitaţiei publice cu strigare pentru închirierea unui spaţiu aparţinând 
domeniului privat al municipiului Olteniţa, în suprafaţă utilă de 63,19 mp., situat în 
comuna Sohatu, sat Sohatu, str. Ghe. Duca, nr. 1 A, bl. I, sc. A, ap. 2, Parter, jud. 
Călăraşi, cu destinaţia spaţiu prestări servicii, licitaţie publică organizată în 
conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 
licitaţiilor publice pentru concesionarea/închirierea/vânzarea bunurilor aparţinând 
domeniului privat / închirierea bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului 
Olteniţa, cu modificările ulterioare, cât şi cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare. 

Data, ora şi locul de deschidere a ofertelor: 26.09.2018, ora 11:30, la sediul Primăriei 
municipiului Olteniţa, b-dul Republicii nr. 40.

Preţul minim de începere al licitaţiei este echivalentul în lei la data efectuării platii a 
2,49 euro/mp/lună (curs B.N.R.) cu salt de supralicitare de 10% inclus. Pasul de 
creştere al licitaţiei este de 10%.

Ofertanţii pot depune documentaţiile necesare participării la licitaţie până la data şi 
ora limită de: 24.09.2018, ora 12:00, la registratura Primăriei municipiului Olteniţa, 
într-un singur exemplar original. 

Documentele licitaţiei se vor pune la dispoziţie începând cu data de 31.07.2018 la 
sediul Primăriei municipiului Olteniţa, b-dul Republicii, nr. 40, etaj 2, camera 22. Preţul 
de achiziţie al caietului de sarcini este de 20 lei şi se va achita la casieria Primăriei 
municipiului Olteniţa.

Ofertanţii sunt obligaţi să depună până la termenul limită de primire a 
documentaţiilor necesare participării la licitaţie, dovada achitării garanţiei de 
participare, a contravalorii caietului de sarcini şi a taxei de participare la licitaţie.

Durata închirierii: 10 ani, cu posibilităţi de prelungire, conform caietului de sarcini.

Anunţul privind licitaţia publică cu strigare pentru închirierea spaţiului de mai sus, va fi 
afişat la panoul de afişaj al primăriei începând cu data de 31.07.2018. 

Solicitări de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire pot fi depuse la sediul 
Primăriei municipiului Olteniţa, Birou Registratură, sau pot fi transmise prin fax la nr. 
0242/515087, e-mail achizitii.primariaoltenita@gmail.com cu cel puţin 4 zile 
lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.          

Durata în care ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor lor: până la încheierea 
contractului. 

  PRIMAR,              Întocmit,

Ţone Petre Zavalaş Liviu
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ANUNȚĂ ANUNȚĂ
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Subscrisa, Primăria Grădiştea, cu sediul în 
Comuna Grădiştea, str. Calea Călăraşi, 
nr.132, jud Călăraşi organizează concurs 
pentru ocuparea a unui post  contractual 
vacant, aprobat prin H.G. nr.286/2011, 
modificat şi completat de H.G. 
nr.1027/2014,în cadrul  instituţiei:
- Referent II în cadrul compartimentului 
protecţia mediului – 1 post vacant 
contractual pe perioadă nedeterminată;
n Condiţii specifice
Pentru postul de referent din cadrul 
compartimentului protecţia mediului sunt 
necesare:
- studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat
- cunoştiinţe de operare pe calculator 
n Data organizării concursului
-  Proba scrisă: 04 septembrie  2018, ora 
10.00, la sediul Primăriei Grădiştea.
-  Interviul: 06 septembrie  2018, ora 10.00, 
la sediul Primăriei Grădiştea.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la 
registratura Primăriei comunei Grădiştea, 
Judeţul Călăraşi, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afișării, la sediul 
instituției.      
Relaţii suplimentare la nr. de telefon  
0242336017, interior 108.

PRIMAR,
Constantin CORBU

Având în vedere evoluţia agresivă a pestei adăpost, prin punerea unei tăviţe cu paie 
porcine africane în România, în condiţiile în îmbibate în soluţii dezinfectante;
care gradul de contagiozitate este extrem de - să nu cumpere purcei din locuri 
ridicat pentru efectivele de suine, atât din necunoscute, fără a fi identificaţi (cu 
exploataţiile non profesionale, cât şi din crotalie) şi fără certificat sanitar veterinar de 
exploataţiile comerciale, vă aducem la sănătate eliberat de medicul veterinar de 
cunoștință că este imperios necesar să țineți liberă practică împuternicit;
cont de următoarele aspecte:

- să anunțe imediat medicul veterinar de 
l primele semne ale pestei porcine africane apariţia oricăror semne de boală sau 
(PPA) pot fi cu greu observate; mortalitate la animalele proprii;
l simptomele pestei porcine africane (PPA) 

- să nu hrănească animalele cu resturi 
apar mai ales în formele preacute sau acute;

alimentare provenite de la carnea de porc 
l fermierii pot observa cu uşurinţă o serie gătită în familie;
de manifestări care indică îmbolnăvirea 

- dacă există vânători în familie, care aduc porcilor cu pesta porcină africană (PPA) 
carne de mistreţ, sub nicio formă să nu dea astfel:
porcilor apa provenită de la spălarea cărnii 

w un deces inexplicabil în efectivul de porci, sau a resturilor de carne;
este semn clar că trebuie să vă alarmaţi, să 

- să nu scoată scroafele sau vierii din raportaţi situaţia atât medicului veterinar, 
exploataţie în scopul montei cu animale din cât şi autorităţilor sanitar-veterinare;
altă exploataţie;

w febra ridicată, de circa 40-42 de grade 
- nu folosească în hrana animalelor iarbă Celsius, este un alt posibil semn al 
culeasă de pe câmp, pentru că ea ar fi putut îmbolnăvirii porcilor cu PPA ;
să vină în contact cu porci mistreţi bolnavi;w porcii cu PPA pot prezenta stări de vomă, 

w porcii bolnavi cu PPA prezintă înroşiri ale diaree (uneori cu sânge) și scurgeri la ochi. - să respecte legislaţia privind ecarisarea pielii, simptom ce poate fi sesizat mai mult 
teritoriului, prin predarea cadavrelor de la OBLIGAȚIILE care revin crescătorilor de la animalele cu pielea deschisă. Acest 
porcine moarte la unitatea de neutralizare, porcine:simptom apare mai ales în vârful urechilor, 
cu sprijinul autorităţilor locale.la coadă, pe piept şi/ sau în zona - să crească porcii în spaţii împrejmuite, în 

abdomenului; PENTRU ORICE SUSPICIUNE DE BOALĂ adăposturi închise, cu respectarea 
TREBUIE ANUNȚAT IMEDIAT MEDICULUI condiţiilor de igienă, microclimat şi w pierderea poftei de mâncare, a 
VETERINAR DE LIBERĂ PRACTICĂ bunăstare; animalului, este un alt semn care trebuie să 
CONCESIONAR SAU DSVSA. vă îngrijoreze. - sa elimine posibilitatea de a veni în contact 
Toate animalele suspecte trebuie sacrificate cu porci străini de curtea acestora, cu porci ■ porcii cu PPA îşi pierd energia, devin 
şi neutralizate, iar proprietarii ai căror porci mistreţi sau cu alţi proprietari de porci apatici şi înainte de deces cu 24-48 de ore își 
sunt identificaţi (crotaliaţi) şi înregistraţi in domestici;pierd coordonarea motrică.
Sistemul Naţional de Înregistrare şi 

w scroafele bolnave de PPA avortează. Boala - să nu intre în adăposturile unde sunt 
Identificare a Animalelor, vor fi despăgubiţi 

afectează în mod egal masculii şi femelele, crescuți porcii, cu încălţămintea şi hainele 
de către stat, la preţul de piaţă al animalelor

iar îmbolnăvirea nu este influenţată de purtate pe stradă, pe domeniul public; Este 
Sursa www.afir.infovârstă. recomandată chiar dezinfecţia la intrarea în 

Comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi a implementat proiectul 
„Piste pentru ciclişti – cale de valorificare a tradiţiilor şi 
potenţialului economico-social al comunei Grădiştea, judeţul 
Călăraşi” şi „Conservarea specificului local prin organizarea de 
târguri tradiţionale şi evenimente culturale, utilizarea 
mijloacelor de prezentare on-line a patrimoniului natural şi 
cultural al comunei Grădiştea”.

Valoarea totală a proiectului este de 566.635 lei, din care valoarea 
eligibilă este de 456.401 lei, valoare TVA de 110.234 lei, iar 
valoarea de cofinanţare de 2.189 lei. Perioada de implementare  a 
proiectului este de 12 luni.
Pista pentru ciclişti se desfăşoară de-a lungul Drumului Naţional 
31 Călăraşi- Olteniţa, pe partea stângă, cu o lungime de 5641 m. 
Începe de la lacul Gălăţui din satul Rasa la km 10 pe DN31, si se 
termină în satul Grădiştea în dreptul străzii Buzesti. Pista are o 
lăţime de 1,0 m şi 29 platforme de încrucişare cu lungimea de 8 m 
şi lăţimea de 1,0 m, amplasate la cca. 200 m una de alta.
În data de 15 august, la Grădiştea se sărbătoreşte “Ziua Comunei, 
a Marinei şi a pescarilor”, eveniment organizat în mod tradiţional 
în fiecare an în preajma zilei de 15 august- Sfânta Marie Mică 
(Adormirea Maicii Domnului). În cadrul evenimentului, pe lângă 
manifestările care au loc tradiţional, se va organiza şi un târg cu 
produse agro - alimentare şi de artizanat.
Comuna Grădiştea este o localitate dunăreană cu acces la mai 
multe lacuri ai cărei locuitori pe lângă agricultură au practicat şi 
pescuitul (lucru dovedit de artefactele descoperite pe teritoriul 
comunei în cele trei situri arheologice). În mod tradiţional pentru 
locuitorii comunei această dată este o sărbătoare.
Datorită proiectului şi a pistei de ciclişti care se va realiza, această 
sărbătoare va contribui la promovarea turismului local şi la 
dezvoltarea durabilă a zonei.
Pentru mai multe informaţii,
Oana-Denisa Glăvan
Primaria comunei Grădiştea, judet Călăraşi
Tel: 0242/336.017 , E-mail: achizitiigradistea@yahoo.com 

Ciclism prin Grădiştea 
- Tradiţie, Cultură şi Natură

Lică Voicu: Pe 12 august, sunteţi invitaţi 
la Ziua Comunei Independenţa!

Primăria Grădiştea

Anunţ concurs pentru 
ocuparea unui post contractual

Informare privind Pesta Porcină Africană (PPA)
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Comuna Independenţa se pregăteşte 
de sărbătoare. Duminică, 12 august, 
Primăria şi Consiliul Local organizează 
Ziua Comunei Independenţa, 
eveniment care va începe la ora 16.00 
şi se va desfăşura în parcul din centru 
satului Independenţa. „Pe 12 august, 
aşa cum am învăţat locuitorii comunei 
Independenţa, o să uităm şi noi de 
muncă, de toate celelalte probleme 
ale comunităţii şi o să ieşim să ne mai 
întâlnim cu fiii satului, să ne mai 
întâlnim între noi ca să ne spunem 
bunele, relele. Sunteţi invitaţi cu mic 
ţi mare la Ziua Comunei noastre, 
Independenţa. Să ascultăm şi o 
muzică, alături de artişti 
binecunoscuţi precum Emilia 
Ghinescu şi Nicu Paleru care n-au mai 
concertat pe la noi” spune primarul 
Lică Voicu care a continuat “Am 
încercat să facem cât am putut. Să te 
duci numai în proiecte, nu poţi...Din 
punctul meu de vedere, trebuie să 
faci din toate câte un pic: şi pentru 
şcoală, şi pentru populaţie, şi pentru 
dezvoltare. Să împarţi pe toate cele 3 
localităţi cât îţi permite bugetul. Nu o 
să mulţumeşti niciodată pe toată 
lumea, asta e viaţa, nici acasă nu le 
terminăm pe toate.”
Primarul a lansat şi o invitaţie către 
toţi cei care pot susţine un astfel de 
eveniment care se va încheia la 
miezul nopţii cu un foc de artificii. “Aş 
dori ca toţi cei care pot să sprijine, nu 
cu vorbe ci concret, atât cu bani cât şi 
cu o idee bună, din suflet îi rog să vină 
alături şi să facem un eveniment de 
neuitat pentru comună. Orice zi 
pierdută a unui primar sau un primar 
care mimează că îşi face treaba 
afectează comunitatea locală. Eu am din teritoriu că a făcut sau că nu a Comunei Independenţa, din 12 
spus-o dar o să încerc să accentuez august, va fi produs de TVH şi se va făcut. Dar eu zic că e păcat. Dacă pot 
acest lucru că nu există regulament în întinde pe parcursul a circa 10 ore. să te implici şi să-ţi mai ajute şi administraţie. Dacă primarul nu face Vor urca pe scenă nu mai puţin de 40 Dumnezeu să primeşti şi finanţare, e nimic, nu înseamnă că ia salariu mai de artişti. De asemenea, locuitorii 

păcat să nu le faci. Mai sunt multe de mic. Ba din contră, dacă nu face nimic comunei pot admira şi momentele 
făcut.” a conchis primarul Lică Voicu.nu are probleme: nu-l mai artistice pe care le vor realiza 

controlează instituţiile, nu mai spune Spectacolul realizat cu prilejul Zilei Ansamblul „Hora” din Independenţa.

R O M Â N I A
J U D E Ț U L    C Ă L Ă R A Ş I

P R I M Ă R I A    M U N I C I P I U L U I    O L T E N I Ţ A

B-dul. Republicii nr. 40,  Judeţul Călăraşi, Tel.: 0242/515182; 515770; 515169;  
fax: 0242/515087; E-mail: achizitii.primariaoltenita@gmail.com

Organizarea licitaţiei publice deschise cu oferta în plic pentru concesionarea unui teren 
aparţinând domeniului privat al municipiului Olteniţa, situat în intravilanul municipiului 
Olteniţa, str. Digului nr. 118, în suprafaţă de 300 mp, cu destinaţia “construire locuinţa”, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor 
publice pentru concesionarea/ închirierea/vânzarea bunurilor aparţinând domeniului privat / 
închirierea bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Olteniţa, aprobat prin H.C.L. 
nr. 169 / 31.10.2013, cu modificările ulterioare, cât şi cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.   
Data, ora şi locul de deschidere a ofertelor: 26.09.2018, ora 12:00, la sediul Primăriei 
municipiului Olteniţa, b-dul Republicii, nr. 40.
Preţul minim de începere al licitaţiei: 0,12 euro/mp/an (curs B.N.R., la data efectuării plăţii).
Ofertanţii pot depune ofertele până la data şi ora limita de: 24.09.2018, ora 12:00, la 
registratura Primăriei municipiului Olteniţa din b-dul Republicii, nr. 40, într-un singur exemplar 
original. 
Documentele licitaţiei se vor pune la dispoziţie începând cu data de 31.07.2018 la sediul 
Primăriei municipiului Olteniţa, b-dul Republicii, nr. 40, etaj 2, camera 22. Preţul de achiziţie al 
caietului de sarcini este de 20 lei şi se va achita la casieria Primăriei municipiului Olteniţa.
Ofertanţii sunt obligaţi să depună până la termenul limită de primire a documentaţiilor 
necesare participării la licitaţie, dovada achitării garanţiei de participare şi a contravalorii 
caietului de sarcini.
Durata concesiunii: pe durata existenţei construcţiei.
Anunţul privind licitaţia publică deschisă pentru concesionarea terenului de mai sus, cu 
destinaţia “construire locuinţa”, va fi afişat la panoul de afişaj al primăriei începând cu data de 
31.07. 2018. 
Solicitări de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire pot fi depuse la sediul Primăriei 
municipiului Olteniţa, Birou Registratură, sau pot fi transmise prin fax la nr. 0242/515087, e-
mail achizitii.primariaoltenita@gmail.com cu cel puţin 4 zile lucrătoare înainte de data limită 
pentru depunerea ofertelor.          
Durata în care ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor lor: până la încheierea 
contractului.
Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi 
încetarea contractului de concesiune, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se 
realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  nr. 554/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare.
Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui 
jurisdicţie se află sediul concedentului. 

   PRIMAR,     Întocmit,
Ţone Petre Zavalaş Liviu

Organizarea licitaţiilor publice deschise cu oferta în plic pentru concesionarea a 3 (trei) terenuri 
aparţinând domeniului privat al municipiului Olteniţa, situate în municipiul Olteniţa, str. M. Bravu, 
zona bloc Z0-Z2, în suprafaţă de 18 mp fiecare, respectiv poziţiile 6, 7 şi 8, cu destinaţia “garaje 
auto”, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor 
publice pentru concesionarea/închirierea/vânzarea bunurilor aparţinând domeniului 
privat/închirierea bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Olteniţa, cu modificările 
ulterioare, cât şi cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare.
Data, ora şi locul de deschidere a ofertelor: str. M. Bravu, zona bloc Z0-Z2, poziţia 6 - 21.09.2018, 
ora 11:00; str. M. Bravu, zona bloc Z0-Z2, poziţia 7 - 21.09.2018, ora 11:30; str. M. Bravu, zona bloc 
Z0-Z2, poziţia 8 - 21.09.2018, ora 12:00; Licitaţiile vor avea loc la sediul Primăriei municipiului 
Olteniţa, b-dul Republicii, nr. 40.
Preţul minim de începere al licitaţiei este de 4,5 euro/mp/an (curs B.N.R.), pentru fiecare din 
poziţiile menţionate.
Ofertanţii pot depune ofertele până la data şi ora limită de: str. M. Bravu, zona bloc Z0-Z2, poziţia 6 - 
19.09.2018, ora 12:00; str. M. Bravu, zona bloc Z0-Z2, poziţia 7 - 19.09.2018, ora 12:00; str. M. 
Bravu, zona bloc Z0-Z2, poziţia 8 - 19.09.2018, ora 12:00; Ofertele se vor depune la registratura 
Primăriei municipiului Olteniţa din b-dul Republicii, nr. 40, într-un singur exemplar original. 
Documentele licitaţiei se vor pune la dispoziţie începând cu data de 01.08.2018 la sediul Primăriei 
municipiului Olteniţa, b-dul Republicii, nr. 40, etaj 2, camera 22. Preţul de achiziţie al caietului de 
sarcini este de 20 lei şi se va achita la casieria Primăriei municipiului Olteniţa.
Ofertanţii sunt obligaţi să depună până la termenul limită de primire a documentaţiilor necesare 
participării la licitaţie, dovada achitării garanţiei de participare şi a contravalorii caietului de sarcini.
Durata concesiunii: 12 ani, cu posibilităţi de prelungire în condiţiile legii.
Anunţul privind licitaţia publică deschisă pentru concesionarea celor 3 (trei) terenuri menţionate în 
prezentul anunţ publicitar, cu destinaţia “garaje auto”, va fi afişat la panoul de afişaj al primăriei 
începând cu data de 01.08.2018. 
Solicitări de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire pot fi depuse la sediul Primăriei 
municipiului Olteniţa, Birou Registratură, sau pot fi transmise prin fax la nr. 0242/515087, e-mail 
achizitii.primariaoltenita@gmail.com cu cel puţin 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru 
depunerea ofertelor.          
Durata în care ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor lor: până la încheierea contractului.
Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi 
încetarea contractului de concesiune, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se 
realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  nr. 554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare.
Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui 
jurisdicţie se află sediul concedentului. 

  PRIMAR,    Întocmit,
Ţone Petre Zavalaş Liviu

R O M Â N I A
J U D E Ț U L    C Ă L Ă R A Ş I

P R I M Ă R I A    M U N I C I P I U L U I    O L T E N I Ţ A

B-dul. Republicii nr. 40,  Judeţul Călăraşi, Tel.: 0242/515182; 515770; 515169;  
fax: 0242/515087; E-mail: achizitii.primariaoltenita@gmail.com

Organizarea licitaţiei publice cu strigare pentru închirierea unui spaţiu aparţinând 
domeniului privat al municipiului Olteniţa, în suprafaţă utilă de 51,52 mp., situat în 
comuna Sohatu, sat Sohatu, str. Ghe. Duca, nr. 1 A, bl. I, sc. A, ap. 4, Parter, jud. 
Călăraşi, cu destinaţia spaţiu prestări servicii, licitaţie publică organizată în 
conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 
licitaţiilor publice pentru concesionarea/închirierea/vânzarea bunurilor aparţinând 
domeniului privat / închirierea bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului 
Olteniţa, cu modificările ulterioare, cât şi cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.
Data, ora şi locul de deschidere a ofertelor: 26.09.2018, ora 11:00, la sediul Primăriei 
municipiului Olteniţa, b-dul Republicii nr. 40.
Preţul minim de începere al licitaţiei este echivalentul în lei la data efectuării platii a 
2,49 euro/mp/lună(curs B.N.R.) cu salt de supralicitare de 10% inclus. Pasul de 
creştere al licitaţiei este de 10%.
Ofertanţii pot depune documentaţiile necesare participării la licitaţie până la data şi 
ora limită de: 24.09.2018, ora 12:00, la registratura Primăriei municipiului Olteniţa, 
într-un singur exemplar original.
Documentele licitaţiei se vor pune la dispoziţie începând cu data de 31.07.2018 la 
sediul Primăriei municipiului Olteniţa, b-dul Republicii, nr. 40, etaj 2, camera 22. 
Preţul de achiziţie al caietului de sarcini este de 20 lei şi se va achita la casieria 
Primăriei municipiului Olteniţa.
Ofertanţii sunt obligaţi să depună până la termenul limită de primire a 
documentaţiilor necesare participării la licitaţie, dovada achitării garanţiei de 
participare, a contravalorii caietului de sarcini şi a taxei de participare la licitaţie.
Durata închirierii: 10 ani, cu posibilităţi de prelungire, conform caietului de sarcini.
Anunţul privind licitaţia publică cu strigare pentru închirierea spaţiului de mai sus, va 
fi afişat la panoul de afişaj al primăriei începând cu data de 31.07.2018.
Solicitări de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire pot fi depuse la sediul 
Primăriei municipiului Olteniţa, Birou Registratură, sau pot fi transmise prin fax la nr. 
0242/515087, e-mail achizitii.primariaoltenita@gmail.com cu cel puţin 4 zile 
lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.
Durata în care ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor lor: până la încheierea 
contractului.

   PRIMAR,     Întocmit,
Ţone Petre Zavalaş Liviu

Organizarea licitaţiei publice cu strigare pentru închirierea unui spaţiu aparţinând 
domeniului privat al municipiului Olteniţa, în suprafaţă utilă de 63,19 mp., situat în 
comuna Sohatu, sat Sohatu, str. Ghe. Duca, nr. 1 A, bl. I, sc. A, ap. 2, Parter, jud. 
Călăraşi, cu destinaţia spaţiu prestări servicii, licitaţie publică organizată în 
conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 
licitaţiilor publice pentru concesionarea/închirierea/vânzarea bunurilor aparţinând 
domeniului privat / închirierea bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului 
Olteniţa, cu modificările ulterioare, cât şi cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare. 

Data, ora şi locul de deschidere a ofertelor: 26.09.2018, ora 11:30, la sediul Primăriei 
municipiului Olteniţa, b-dul Republicii nr. 40.

Preţul minim de începere al licitaţiei este echivalentul în lei la data efectuării platii a 
2,49 euro/mp/lună (curs B.N.R.) cu salt de supralicitare de 10% inclus. Pasul de 
creştere al licitaţiei este de 10%.

Ofertanţii pot depune documentaţiile necesare participării la licitaţie până la data şi 
ora limită de: 24.09.2018, ora 12:00, la registratura Primăriei municipiului Olteniţa, 
într-un singur exemplar original. 

Documentele licitaţiei se vor pune la dispoziţie începând cu data de 31.07.2018 la 
sediul Primăriei municipiului Olteniţa, b-dul Republicii, nr. 40, etaj 2, camera 22. Preţul 
de achiziţie al caietului de sarcini este de 20 lei şi se va achita la casieria Primăriei 
municipiului Olteniţa.

Ofertanţii sunt obligaţi să depună până la termenul limită de primire a 
documentaţiilor necesare participării la licitaţie, dovada achitării garanţiei de 
participare, a contravalorii caietului de sarcini şi a taxei de participare la licitaţie.

Durata închirierii: 10 ani, cu posibilităţi de prelungire, conform caietului de sarcini.

Anunţul privind licitaţia publică cu strigare pentru închirierea spaţiului de mai sus, va fi 
afişat la panoul de afişaj al primăriei începând cu data de 31.07.2018. 

Solicitări de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire pot fi depuse la sediul 
Primăriei municipiului Olteniţa, Birou Registratură, sau pot fi transmise prin fax la nr. 
0242/515087, e-mail achizitii.primariaoltenita@gmail.com cu cel puţin 4 zile 
lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.          

Durata în care ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor lor: până la încheierea 
contractului. 

  PRIMAR,              Întocmit,

Ţone Petre Zavalaş Liviu

R O M Â N I A
J U D E Ț U L    C Ă L Ă R A Ş I

P R I M Ă R I A    M U N I C I P I U L U I    O L T E N I Ţ A

B-dul. Republicii nr. 40,  Judeţul Călăraşi, Tel.: 0242/515182; 515770; 515169;  
fax: 0242/515087; E-mail: achizitii.primariaoltenita@gmail.com

R O M Â N I A
J U D E Ț U L    C Ă L Ă R A Ş I

P R I M Ă R I A    M U N I C I P I U L U I    O L T E N I Ţ A

B-dul. Republicii nr. 40,  Judeţul Călăraşi, Tel.: 0242/515182; 515770; 515169;  
fax: 0242/515087; E-mail: achizitii.primariaoltenita@gmail.com

ANUNȚĂ ANUNȚĂ

ANUNȚĂ ANUNȚĂ

Subscrisa, Primăria Grădiştea, cu sediul în 
Comuna Grădiştea, str. Calea Călăraşi, 
nr.132, jud Călăraşi organizează concurs 
pentru ocuparea a unui post  contractual 
vacant, aprobat prin H.G. nr.286/2011, 
modificat şi completat de H.G. 
nr.1027/2014,în cadrul  instituţiei:
- Referent II în cadrul compartimentului 
protecţia mediului – 1 post vacant 
contractual pe perioadă nedeterminată;
n Condiţii specifice
Pentru postul de referent din cadrul 
compartimentului protecţia mediului sunt 
necesare:
- studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat
- cunoştiinţe de operare pe calculator 
n Data organizării concursului
-  Proba scrisă: 04 septembrie  2018, ora 
10.00, la sediul Primăriei Grădiştea.
-  Interviul: 06 septembrie  2018, ora 10.00, 
la sediul Primăriei Grădiştea.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la 
registratura Primăriei comunei Grădiştea, 
Judeţul Călăraşi, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afișării, la sediul 
instituției.      
Relaţii suplimentare la nr. de telefon  
0242336017, interior 108.

PRIMAR,
Constantin CORBU

Având în vedere evoluţia agresivă a pestei adăpost, prin punerea unei tăviţe cu paie 
porcine africane în România, în condiţiile în îmbibate în soluţii dezinfectante;
care gradul de contagiozitate este extrem de - să nu cumpere purcei din locuri 
ridicat pentru efectivele de suine, atât din necunoscute, fără a fi identificaţi (cu 
exploataţiile non profesionale, cât şi din crotalie) şi fără certificat sanitar veterinar de 
exploataţiile comerciale, vă aducem la sănătate eliberat de medicul veterinar de 
cunoștință că este imperios necesar să țineți liberă practică împuternicit;
cont de următoarele aspecte:

- să anunțe imediat medicul veterinar de 
l primele semne ale pestei porcine africane apariţia oricăror semne de boală sau 
(PPA) pot fi cu greu observate; mortalitate la animalele proprii;
l simptomele pestei porcine africane (PPA) 

- să nu hrănească animalele cu resturi 
apar mai ales în formele preacute sau acute;

alimentare provenite de la carnea de porc 
l fermierii pot observa cu uşurinţă o serie gătită în familie;
de manifestări care indică îmbolnăvirea 

- dacă există vânători în familie, care aduc porcilor cu pesta porcină africană (PPA) 
carne de mistreţ, sub nicio formă să nu dea astfel:
porcilor apa provenită de la spălarea cărnii 

w un deces inexplicabil în efectivul de porci, sau a resturilor de carne;
este semn clar că trebuie să vă alarmaţi, să 

- să nu scoată scroafele sau vierii din raportaţi situaţia atât medicului veterinar, 
exploataţie în scopul montei cu animale din cât şi autorităţilor sanitar-veterinare;
altă exploataţie;

w febra ridicată, de circa 40-42 de grade 
- nu folosească în hrana animalelor iarbă Celsius, este un alt posibil semn al 
culeasă de pe câmp, pentru că ea ar fi putut îmbolnăvirii porcilor cu PPA ;
să vină în contact cu porci mistreţi bolnavi;w porcii cu PPA pot prezenta stări de vomă, 

w porcii bolnavi cu PPA prezintă înroşiri ale diaree (uneori cu sânge) și scurgeri la ochi. - să respecte legislaţia privind ecarisarea pielii, simptom ce poate fi sesizat mai mult 
teritoriului, prin predarea cadavrelor de la OBLIGAȚIILE care revin crescătorilor de la animalele cu pielea deschisă. Acest 
porcine moarte la unitatea de neutralizare, porcine:simptom apare mai ales în vârful urechilor, 
cu sprijinul autorităţilor locale.la coadă, pe piept şi/ sau în zona - să crească porcii în spaţii împrejmuite, în 

abdomenului; PENTRU ORICE SUSPICIUNE DE BOALĂ adăposturi închise, cu respectarea 
TREBUIE ANUNȚAT IMEDIAT MEDICULUI condiţiilor de igienă, microclimat şi w pierderea poftei de mâncare, a 
VETERINAR DE LIBERĂ PRACTICĂ bunăstare; animalului, este un alt semn care trebuie să 
CONCESIONAR SAU DSVSA. vă îngrijoreze. - sa elimine posibilitatea de a veni în contact 
Toate animalele suspecte trebuie sacrificate cu porci străini de curtea acestora, cu porci ■ porcii cu PPA îşi pierd energia, devin 
şi neutralizate, iar proprietarii ai căror porci mistreţi sau cu alţi proprietari de porci apatici şi înainte de deces cu 24-48 de ore își 
sunt identificaţi (crotaliaţi) şi înregistraţi in domestici;pierd coordonarea motrică.
Sistemul Naţional de Înregistrare şi 

w scroafele bolnave de PPA avortează. Boala - să nu intre în adăposturile unde sunt 
Identificare a Animalelor, vor fi despăgubiţi 

afectează în mod egal masculii şi femelele, crescuți porcii, cu încălţămintea şi hainele 
de către stat, la preţul de piaţă al animalelor

iar îmbolnăvirea nu este influenţată de purtate pe stradă, pe domeniul public; Este 
Sursa www.afir.infovârstă. recomandată chiar dezinfecţia la intrarea în 

Comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi a implementat proiectul 
„Piste pentru ciclişti – cale de valorificare a tradiţiilor şi 
potenţialului economico-social al comunei Grădiştea, judeţul 
Călăraşi” şi „Conservarea specificului local prin organizarea de 
târguri tradiţionale şi evenimente culturale, utilizarea 
mijloacelor de prezentare on-line a patrimoniului natural şi 
cultural al comunei Grădiştea”.

Valoarea totală a proiectului este de 566.635 lei, din care valoarea 
eligibilă este de 456.401 lei, valoare TVA de 110.234 lei, iar 
valoarea de cofinanţare de 2.189 lei. Perioada de implementare  a 
proiectului este de 12 luni.
Pista pentru ciclişti se desfăşoară de-a lungul Drumului Naţional 
31 Călăraşi- Olteniţa, pe partea stângă, cu o lungime de 5641 m. 
Începe de la lacul Gălăţui din satul Rasa la km 10 pe DN31, si se 
termină în satul Grădiştea în dreptul străzii Buzesti. Pista are o 
lăţime de 1,0 m şi 29 platforme de încrucişare cu lungimea de 8 m 
şi lăţimea de 1,0 m, amplasate la cca. 200 m una de alta.
În data de 15 august, la Grădiştea se sărbătoreşte “Ziua Comunei, 
a Marinei şi a pescarilor”, eveniment organizat în mod tradiţional 
în fiecare an în preajma zilei de 15 august- Sfânta Marie Mică 
(Adormirea Maicii Domnului). În cadrul evenimentului, pe lângă 
manifestările care au loc tradiţional, se va organiza şi un târg cu 
produse agro - alimentare şi de artizanat.
Comuna Grădiştea este o localitate dunăreană cu acces la mai 
multe lacuri ai cărei locuitori pe lângă agricultură au practicat şi 
pescuitul (lucru dovedit de artefactele descoperite pe teritoriul 
comunei în cele trei situri arheologice). În mod tradiţional pentru 
locuitorii comunei această dată este o sărbătoare.
Datorită proiectului şi a pistei de ciclişti care se va realiza, această 
sărbătoare va contribui la promovarea turismului local şi la 
dezvoltarea durabilă a zonei.
Pentru mai multe informaţii,
Oana-Denisa Glăvan
Primaria comunei Grădiştea, judet Călăraşi
Tel: 0242/336.017 , E-mail: achizitiigradistea@yahoo.com 

Ciclism prin Grădiştea 
- Tradiţie, Cultură şi Natură

Lică Voicu: Pe 12 august, sunteţi invitaţi 
la Ziua Comunei Independenţa!

Primăria Grădiştea

Anunţ concurs pentru 
ocuparea unui post contractual

Informare privind Pesta Porcină Africană (PPA)
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