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B.C. INTESA SANPAOLO ROMÂNIA SA, prin
executor bancar, vinde la licitaþie publicã imobil reprezentând
apartament cu 4 camere ºi dependinþe + boxã + garaj, situat în Târgu-
Mureº, str. Pandurilor nr. 45, ap. 5, preþul de începere a licitaþiei fiind de
309.750 lei. Licitaþia va avea loc în data de 29.10.2009, ora 11:00, la
sediul B.C. INTESA SANPAOLO ROMÂNIA SA – Sucursala Târgu-Mureº
din loc. Târgu-Mureº, str. Gheorghe Doja nr. 23, jud. Mureº. Alte
informaþii se pot obþine la telefoanele 0728 55.59.09, 0732 66.84.47 sau
0265 26.64.41, 0265.26.64.42.

B.C. INTESA SANPAOLO ROMÂNIA SA, prin
executor bancar, vinde la licitaþie publicã imobil reprezentând teren
arãtor intravilan în suprafaþa de 5.800 mp, situat în Sâncraiu de Mureº,
preþul de începere a licitaþiei fiind de 159.750 lei. Licitaþia va avea loc
în data de 29.10.2009, ora 9:30, la sediul B.C. INTESA SANPAOLO
ROMÂNIA SA – Sucursala Târgu-Mureº din loc. Târgu-Mureº, str.
Gheorghe Doja nr. 23, jud. Mureº. Alte informaþii se pot obþine la
telefoanele 0728-55.59.09, 0732-66.84.47 sau 0265 26.64.41,  0265 26.64.42.

B.C. INTESA SANPAOLO ROMÂNIA SA, prin
executor bancar, vinde la licitaþie publicã imobil reprezentând
apartament cu 3 camere ºi dependinþe, situat în Târgu-Mureº, str. Muncii
nr. 7, ap. 3, preþul de începere a licitaþiei fiind de 195.750 lei. Licitaþia va
avea loc în data de 29.10.2009, ora 12:30, la sediul B.C. INTESA
SANPAOLO ROMÂNIA SA – Sucursala Târgu-Mureº din loc. Târgu-
Mureº, str. Gheorghe Doja nr. 23, jud. Mureº. Alte informaþii se pot obþine la
telefoanele 0728 55.59.09, 0732 66.84.47 sau 0265 26.64.41, 0265 26.64.42.

Condiþii de eligibilitate
Operatorii economici care vor sã acceseze acest

program trebuie sã funcþioneze ºi sã aibã activitate
economicã de cel puþin 6 luni la data depunerii cererii
de finanþare, sã nu fie insolvabili, în stare de
reorganizare judiciarã sau faliment, în încetare de
plãþi sau în stare de insolvenþã, sã nu aibã suspen-
date activitãþile economice, sã aibã îndeplinite
obligaþiile exigibile de platã a taxelor, impozitelor ºi
contribuþiilor cãtre bugetul de stat, bugetul local ºi
Fondul pentru mediu, ne spunea consilier Ramona
David, din Compartimentul Relaþii Publice, Comunicare
Programe, Proiecte, din cadrul APM Mureº. De
asemenea, operatorii economici care doresc sã
acceseze acest program trebuie sã nu sponsorizeze
activitãþi cu efect negativ asupra mediului, sã nu fie
consideraþi „Firmã în dificultate”, conform dispo-
ziþiilor Instrucþiunilor Comisiei Europene privind
ajutorul de stat pentru salvarea ºi restructurarea
firmelor în dificultate (publicate în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. 244/2004), sã deþinã contribuþia
proprie necesarã implementãrii proiectului ºi sã se
angajeze în vederea susþinerii acesteia. O altã
condiþie este ca valoarea  totalã a ajutoarelor de
minimis acordate operatorului economic pe o
perioadã de 3 ani consecutivi, cumulatã cu valoarea
alocãrii financiare acordate în baza schemei de mini-
mis aprobatã prin dispoziþia preºedintelui Autoritãþii
nr. 243 din 8 octombrie 2009, sã nu depãºeascã

echivalentul în lei, la data depunerii cererii de
finanþare, a 200.000 euro (100.000 euro, în cazul
operatorilor economici care activeazã ºi în sectorul
transporturilor). Finanþarea Programului se realizeazã
în continuare din Fondul pentru Mediu, iar pentru
proiectele depuse ºi aprobate pentru anul 2009 este
prevãzutã suma de 310.000 mii lei, din care: 210.000
mii lei pentru proiectele unitãþilor administrativ-
teritoriale ºi 100.000 mii lei pentru proiectele
operatorilor economici.

Pânã la 80%, finanþare
nerambursabilã

În cazul unitãþilor administrativ-teritoriale, finan-
þarea nerambursabilã se acordã în procent de pânã
la 80% din cheltuielile eligibile ale proiectului, iar în
cazul operatorilor economici, finanþarea poate fi de
pânã la 50%. În cadrul unei sesiuni de depunere, un
solicitant poate depune cel mult douã proiecte. Fiecare
proiect poate viza mai multe amplasamente aflate în
proprietatea, concesiunea  sau administrarea
solicitantului. Suma solicitatã prin cererea de
finanþare reprezintã însumarea cheltuielilor eligibile
pentru toate amplasamentele vizate prin proiect.

Pânã în luna octombrie 2009 s-au organizat deja
douã sesiuni de depunere, urmând ca pânã la finele
anului sã se mai deruleze încã una destinatã
operatorilor economici.

LETIÞIA  BOTA

S.C. E.ON Gaz Distribuþie S.A.
Târgu-Mureº, Reg. SUD Sibiu,

anunþã organizarea în data de 30.10.2009, ora 10.00, la sediul din Târgu-
Mureº CO Mureº, str. Barajului nr. 4, licitaþie publicã deschisã pentru
vânzarea unui autoturism avariat marca Skoda Octavia Elegance. Preþul
de pornire a licitaþiei este de 4.000 lei, TVA inclus. Garanþia de participare
la licitaþie este de 10% din preþul de pornire a licitaþiei ºi se depune cu
OP în contul nr. RO11BRDE270SV27540412700 BRD Târgu-Mureº, pentru
E.ON Gaz Distribuþie. În caz de neadjudecare, licitaþia se va repeta în
zilele de vineri (6.11.2009 ºi 13.11.2009), în aceeaºi locaþie, la aceeaºi
orã, conform procedurilor legale. Autoturismul poate fi vãzut, la sediul
CO Târgu-Mureº, din str. Barajului nr. 4. Alte relaþii se pot obþine la
telefon 0749 28.22.06, persoanã de contact dl Gheorghe Rizescu.

Una dintre cele mai mari reali-
zãri pe 2009  ale actualei conduceri
a Primãriei Târgu-Mureº este
eliberarea municipiului de teroa-
rea muzicii electronice ºi redarea
cetãþeanului urbei a climatului de
liniºte ºi odihnã de care avem
atâta nevoie.

În aceastã luptã, cu o menta-
litate pãguboasã ºi primitivã, pe
care ziarul nostru o duce de atâta
vreme, au pus umãrul serios ºi
consilierii municipali, prin adop-
tarea Hotãrâri nr. 76, din septem-
brie 2008, prin care a fost interzisã
muzica în spaþii deschise.

Dacã muzicii care funcþiona
aiurea în grãdinile de varã ºi pe
terasele sezoniere i s-a pus cãpãs-
tru ºi prin implicarea executivului
târgumureºean (mai puþin a Gãrzii
de Mediu ºi a „Sanepidului”), a
altor instituþii cu tentã ecologistã,
poliþiºtii comunitari ºi, în speþã, cei
de la Poliþia Rutierã, mai au de
furcã cu acei conducãtori auto,
mai ales tineri, dar prost crescuþi,
care, odatã urcaþi la volan, ignorã
atât legile circulaþiei, cât ºi regulile
de bunã convieþuire, deranjând cu
muzica lor oraºul.

Apreciem faptul cã Poliþia Rutie-
rã mureºeanã ºi-a luat în serios
obligaþia de a-i reduce la tãcere
pe aceºti maneliºti înrãiþi,
realizând razii ºi amendându-i,
conform art. 100 din noul Cod
Rutier, cu 250 lei.

Cu toate cã numãrul „celor cu
discoteca pe roþi” a scãzut sim-
þitor, mai întâlnim prin oraº ºi pe
ºosele recalcitranþi ºi recidiviºti.

Dupã cum ne-a relatat comandantul
Poliþiei Rutiere Mureº, comisarul-ºef
Lucian Archiudean, cu ocazia
filtrului de sãptãmâna trecutã,
pentru folosirea necorespunzãtoare
a instalaþiei de sonorizare a autove-
hiculelor  au fost amendaþi ºapte
conducãtori auto, din care patru
motocicliºti, pentru modificarea
tobelor de eºapament. Poliþiºtii de
la Rutierã au dat, în cursul zilei de
vineri, 135 de sancþiuni, dintre care

14 pentru depãºiri neregulamentare
ºi foarte multe pentru nerespec-
tarea regimului legal de vitezã. (I.C.)

De veghe
la liniºtea oraºului

MUNICIPIUL TÎRGU-MUREª
organizeazã concurs

pentru ocuparea a douã posturi vacante de
ªEF FORMAÞIE – ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL –

pe perioadã determinatã, la Administraþia Creºelor

Condiþii de participare:
- studii sanitare postliceale
- vechime în specialitate minimum 1 an

Concursul va avea loc în data de 10 noiembrie 2009, ora 10.00, la
sediul Administraþiei Creºelor.

Dosarele pentru înscriere se pot depune pânã la data de 09
noiembrie 2009, ora 12.00, la camera 55, ºi vor conþine:

- cerere
- copie dupã actul de studiu
- recomandare de la ultimul loc de muncã
- curriculum vitae
- cazier judiciar
- adeverinþã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare
- copie xerox dupã livretul militar (dacã este cazul)
- copie xerox dupã cartea de muncã.

Alte informaþii se obþin de la Direcþia comunicare,
proiecte cu finanþare internaþionalã ºi resurse umane, camera 39,

telefon 0365-80.18.66, între orele 8-14.
Primar, dr. DORIN FLOREA

COMUNICAT DE PRESÃ
Gãneºti, 23 octombrie 2009

Primãria Comunei GãneºtiPrimãria Comunei GãneºtiPrimãria Comunei GãneºtiPrimãria Comunei GãneºtiPrimãria Comunei Gãneºti
aduce la cunoºtinþa publicului larg contractarea ºi începerea derulãrii
proiectului „Administraþie pentru cetãþeni - Program de formare pentru
angajaþii administraþiei locale din Gãneºti”.

Cererea de finanþare a fost depusã în cadrul Programului Operaþional
„Dezvoltarea Capacitãþii Administrative”, valoarea totalã eligibilã a
proiectului fiind 386.500 lei din care 328.525 lei finanþare nerambursabilã
din Fondul Social European, 50.245 lei finanþare nerambursabilã din
bugetul naþional, iar 7.730 lei contribuþia beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului este creºterea capacitãþii
administrative  ale administraþiilor locale din România, prin contribuirea
la creºterea eficacitãþii ºi eficienþei administraþiei publice locale din
Gãneºti în cadrul unui program de formare pentru angajaþii administraþiei.

Scopul proiectului este îmbunãtãþirea cunoºtinþelor ºi a expertizei a
18 persoane, personal angajat al Consiliului Local Gãneºti, în domenii
cheie, care vor sprijini implementarea politicilor publice locale din Gãneºti.

În cadrul proiectului se vor organiza cursuri de perfecþionare în
urmãtoarele domenii:

  1. Managementul proiectelor europene
  2. Achiziþii publice
  3. Urbanism ºi amenajarea teritoriului
  4. Limba englezã
  5. Limba germanã
  6. Asistenþã socialã
  7. Relaþii internaþionale ºi protocol
  8. Finanþarea instituþiilor publice ºi bugetare
  9. Managementul instituþiilor publice culturale
10. ECDL
11. Dezvoltare durabilã
12. Egalitatea de ºanse

Pe lângã activitãþile de instruire se vor achiziþiona echipamente care
sã sprijine realizarea acestor cursuri, se vor edita materiale informative
ºi se va organiza un schimb de experienþã în Ungaria.

Primar, KESZEG  STEFAN

UNIUNEA EUROPEANÃ
Fondul Social

European

GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administraþiei

ºi Internelor

Inovaþie în administraþie
Programul Operaþional
„Dezvoltarea Capacitãþii

Administrative”

Persoanã de contact: Gál Sándor (0747 86.50.96, sgal@fatimex.ro)

Consiliul Local Gãneºti
Tel: 0265 – 42.51.01,  Fax: 0265 – 42.50.49
E-mail: contact@primariaganesti.ro :: Web:

www.primariaganesti.ro

Finanþare pentru sistemele de încãlzire,
ce duc la îmbunãtãþirea mediului

Ordinul Ministrului pentru modificarea ºi completarea Ghidului de finanþare a Programului de înlocuire sau
de completare a sistemelor clasice de încãlzire cu sisteme care utilizeazã energie solarã, energie geotermalã
ºi energie eolianã ori alte sisteme care conduc la îmbunãtãþirea calitãþii aerului, apei ºi solului aduce
noutãþi. Astfel, sunt consideraþi eligibili operatorii economici, constituiþi potrivit Legii nr. 31/1990 privind
societãþile comerciale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, cu obiect principal de activitate
„Hoteluri ºi alte facilitãþi de cazare similare” conform CAEN - diviziunea 55, grupa 551, clasa 5510. De asemenea,
unitãþile administrativ-teritoriale sunt explicate drept „comune, oraºe/municipii ºi judeþe, legal înfiinþate ºi
delimitate, administrate conform legii, dar ºi subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureºti”.


