ANUNŢ
Primăria oraşului Hârşova organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie temporar
vacante
Inspector, grad profesional asistent,treapta III, în cadrul Direcţiei Economice şi Resurse Umane,
Compartimentul Financiar Contabil, pe perioadă determinată în intervalul 23-24 iunie 2008, ora11,00
Condiţii de participare:
-studii superioare economice de lungă durată
-vechime în specialitatea studiilor minim 1 an
-cunoştinţe operare calculator
Consilier juridic, grad profesional asistent, treapta III,în cadrul Serciciului Juridic şi administrativ, pe
perioadă determinată, în intervalul 23-24 iunie 2008, ora13,00
Condiţii de participare:
-studii superioare juridice de lungă durată
-vechime în specialitate minim 1 an
-cunoştinţe operare calculator
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei oraşului Hârşova, str. Piaţa 1 Decembrie 1918 nr.1
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune cu 10 zile înainte de ziua concursului la compartimentul Resurse Umane
din cadrul Primăriei.
Relaţii suplimentare şi bibliografia pentru concurs se pot obţine la telefon 0241 870300 int.123

ANUNT
Primaria oras Harsova judetul Constanta, anunta organizarea si desfasurarea concursului in
vederea
ocuparii unor functii publice vacante dupa cum urmeaza:
1.
– CONSILIER – grad profesional superior, treapta III, in cadrul Serviciului Deservire
Cetateni in intervalul 17- 18 iunie 2008, orele 09,00.
2. – REFERENT – grad profesional superior, treapta III, in cadrul Directiei Publice de Asistenta
Sociala , in intervalul 17 – 18 iunie 2008, orele 13,00.
3. – REFERENT – grad profesional asistent , treapta III, in cadrul Directiei Publice de Asistenta
Sociala, in intervalul 17-18 iunie 2008, orele 11,00.
4.
– REFERENT Gestiuni grad profesional superior, treapta III, in cadrul Directiei Ec. si
Resurse Umane comp. Impozite si taxe , in intervalul 17 -18 iunie 2008, orele 09,00.
5.
– INSPECTOR – grad profesional principal, treapta III, in cadrul Directiei Publice de
Asistenta Soiale , in intervalul 23 – 24 iunie 2008, orele 11,00.
6.
– REFERENT – grad profesional principal , treapta III, in cadrul Serviciului Deservire
Cetateni, in intervalul 23 – 24 iunie 2008, orele 09,00.
7. – INSPECTOR – grad asistent, treapta 3, in cadrul Directiei Ec. Res. Umane , birou Impozite
si Taxe, in intervalul 26 – 27 iunie 2008, orele 11,00.
8.
– INSPECTOR – grad profesional asistent , treapta III, in cadrul Directiei Ec. si Resurse
Umane,compartimentul Resurse Umane in intervalul 26 - 27 iunie 2008, orele 13,00.
9.
– REFERENT – grad profesional principal, treapta III, in cadrul Directiei Ec. si Res. Umane
compartiment Financiar Contabil, in intervalul 30 iunie – 01 iulie 2008 , orele 11,00.
10. – CONSILIER – grad profesional principal, treapta III, in cadrul Directiei Urbanism
Programe Dezvoltare , in intervalul 30 iunie - 01 iulie, orele 13,00.
11. - REFERENT grad profesional asistent , treapta III, in cadrul Compartimentului Adm .
Teritoriu Extravilan in intervalul 03-04 iulie 2008 ora 11.
12. – CONSILIER - grad profesional principal treapta III, in cadrul comparimentului Investitii ,
Achizitii in intervalul 03 – 04 iulie 2008 ora 13.
13. – DOUA POSTURI REFERENT , grad profesional superior treapta III,in cadrul Serv. de Politie
Comunitara in intervalul 07 – 08 iulie 2008 ora 09,00.
14. – TREI POSTURI REFERENT , grad profesional principal , treapta III, in cadrul Serv. Politie
Comunitara , in intervalul 07-08 iulie 2008 ora 11,00.
15. – PATRU POSTURI REFERENT, grad profesional asistent, treapta III, in intervalul 07 – 08
iulie 2008 ora 13,00.
16. - SEF SERVICIU POLITIE COMUNITARA in intervalul 26 – 27 iunie 2008 ora 11.
17. - CONSILIER – POLITIE COMUNITARA – grad prof. Principal , tr. 3, in intervalul
26 – 27 iunie 2008 ora 13.
Concursul se va desfasura la sediul Primariei Harsova , str. Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1.
Dosarele de inscriere, se vor depune cu 10 zile inainte de data sustinerii concursului, la comp. Res. Umane
din cadrul Primariei Harsova.
Relatii suplimentare, se pot obtine la telefon 0241/870300. interior 123.

ÎN HÂRŞOVA SE VOR RIDICA ÎNCĂ PATRU BLOCURI PENTRU TINERI
Miercuri, 16 aprilie 2008, primarul Ionel Chiriţă a susţinut la Ministerul Dezvoltării şi Locuinţei şi a obţinut
pentru hârşoveni construcţia a patru blocuri cu 64 de unităţi locative pe strada Căşăriei (în spatele fostului SMA).
Acestea şi cele 32 de unităţi locative care sunt în construcţie pe strada Gropilor, vor fi repartizate tinerilor, cu chirie.

A ÎNCEPUT EXTINDEREA CANALIZĂRII

ÎN ORAŞUL HÂRŞOVA!
Primarul Oraşului Hârşova anunţă că a început programul de extindere şi reabilitare a reţelei de alimentare cu
apă şi a reţelei de canalizare în tot oraşul, program cu finanţare din Fonduri Europene.
Pentru buna desfăşurare a lucrărilor, cetăţenii oraşului vor fi informaţi cu privire la zonele pe care se vor face
măsurătorile topometrice necesare execuţiei acestui program, care se vor efectua zilnic, între orele 8 00 – 18 00.
Rugăm cetăţenii să nu parcheze autovehiculele pe străzile ce urmează a fi programate pentru măsurători, între
orele menţionate.

HÂRŞOVA VA AVEA BAZIN DE ÎNOT
La solicitarea primarului, Ionel Chiriţă, Compania Naţională de Investiţii anunţă că oraşul Hârşova este inclus
pe “Lista sinteză a bazinelor de înot”, aprobată pe anul 2008.
Prin urmare în oraşul nostru se va construi un bazin de înot.

ANUNT
Primaria Orasului Harsova, titulara a proiectului „Construire 64 unitati locative, cu statut de locuinte in regim de
inchiriere pentru tineri pana la 35 de ani” in Harsova, str. Casariei nr. 2B, jud. Constanta, anunta publicul interesat ca,
in urma parcurgerii etapei de incadrare in cadrul procedurii de reglementare, in cadrul sedintei CAT din data de
04.04.2008 s-a luat decizia parcurgerii procedurii simplificate de avizare.
Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM
Constanta – str. Unirii nr. 23 si la sediul titularului din Harsova, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1. Observatiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM Constanta – str. Unirii nr. 23, in termen de 5 zile lucratoare de la publicarea anuntului.

ANUNŢ PUBLIC
PRIMĂRIA ORAŞULUI HÂRŞOVA, titulară a proiectului "CONSTRUIRE 64 UNITATI LOCATIVE, CU STATUT DE
LOCUINTE IN REGIM DE INCHIRIERE PENTRU TINERI PANA LA 35 DE ANI", în oraşul Hârşova, str.Casariei nr.2B, jud.
Constanţa, anunţă publicul interesat că, în urma parcurgerii etapei de încadrare din cadrul procedurii de reglementare,
în cadrul şedinţei CAT din data de 04.04.2008 s-a luat decizia parcurgerii procedurii simplificate de avizare.
Informaţiile, privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus, pot fi consultate la sediul APM
Constanţa - str. Unirii nr. 23 şi la sediul titularului din Hârşova, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, jud. Constanţa.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Constanţa-str. Unirii nr. 23, în termen de 5 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului.

ANUNŢ IMPORTANT
Primăria oraşului Hârşova demarează o campanie pentru îmbunătăţirea calităţii iluminatului public.
Pentru o cât mai bună funcţionare a sistemului de iluminat public, cetăţenii oraşului Hârşova şi ai satului Vadu
Oii sunt rugaţi să se adreseze la Serviciul Deservire Cetăţeni din Primăria oraşului pentru orice defecţiune ivită sau
pentru montarea de lămpi noi sau chiar pentru prelungirea reţelei existente în limita admisă.
Relaţii suplimentarte se pot obţine la telverde (gratuit) 080 080 33 33 sau la tel. 0241/870 300 int. 131.
Persoană de contact Popa Gheorghe.

ANUNŢ CONCURSURI
Primăria oraşului Hârşova anunţă organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea unor funcţii publice vacante
de conducere şi de execuţie după cum urmează:
1.Şef serviciu-Poliţie Comunitară-în data de 23.04.2008, ora 11 proba scrisă şi în data de 24.04.2008, ora 11,
interviul
Condiţii de participare la concurs:
-studii superioare de lungă durată de preferinţă în drept sau studii militare
-vechime în specialitate minim 2 ani
-cunoştinţe operare calculator
-studii de masterat sau postuniversitare în domeniul adm.publice, management ori în specialitatea studiilor
necesare execrcitării funcţiei publice
2. Consilier-Poliţie Comunitară-grad profesional principal, treapta 3, în data de 23.04.2008 ora 13 proba scrisă,
iar în data de 24.04.2008 ora 13, interviul
Condiţii de participare la concurs:
-studii superioare de lungă durată de preferinţă în drept sau studii militare
-vechime în specialitate minim 5 ani
-cunoştinţe operare calculator

3. Inspector clasa I, grad asistent, treapta III, în cadrul Direcţiei Economice şi Resurse Umane, compartimentul
Financiar Contabil, pe perioadă determinată în data de 09.04.2008 proba scrisă, ora 11, iar în data de 10.04.2008 ora
11, interviul
Condiţii de participare la concurs:
-cunoştinţe operare calculator-probă eliminatorie
-studii superioare economice de lungă durată
-vechime în specialitatea studiilor minim 1 an
4. Consilier juridic clasa I, grad asistent, treapta III, în cadrul Serviciului Juridic şi Administrativ, pe perioadă
determinată în data de 09.04.2008 proba scrisă, ora 13, iar în data de 10.04.2008 ora 13, interviul
Condiţii de participare la concurs:
-cunoştinţe operare calculator-probă eliminatorie
-studii superioare juridice de lungă durată
-vechime în specialitatea studiilor minim 1 an
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Oraş Hârşova, strada Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1.
Relaţii suplimentare şi bibliografia pentru concurs se pot obţine la tel. 0241/870000-123

IMPORTANT
Având în vedere intrarea în vigoare a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii
nr.273/2006, orice persoană subiect al unui raport juridic fiscal, inclusiv operatorul economic, instituţia publică şi
instituţia publică locală, care are organizată o entitate, cu sau fără personalitate juridică, la altă adresă decât sediul
social, cu minimum 5 salariaţi, are obligaţia să solicite înregistrarea fiscală a entităţii respective ca plătitoare de salarii
la organul fiscal din subordinea ANAF.
Astfel, orice entitate ce se regăseşte în situaţiile enumerate mai sus, are obligaţia ca în cel mai scurt timp să
solicite înregistrarea fiscală ca plătitoare de salarii la Administraţia Finanţelor Publice Hârşova.

Primăria oraşului Hârşova-Serviciul Taxe şi Impozite
IMPORTANT
Vă aducem la cunoştinţă că la data de 31 MARTIE 2008 este ultima zi în care puteţi achita impozitele şi taxele
la bugetul local aferente semestrului I. După această dată se vor percepe dobânzi şi penalităţi de întârziere.

ANUNT PUBLIC
Primaria orasului Harsova, titulara a proiectului ”Reabilitarea si extinderea retelelor de alimentare cu apa si
canalizare menajera” in orasul Harsova, judetul Constanta, anunta publicul interesat ca in urma parcurgerii procedurii
de reglementare din sedinta CAT din data de 08.02.2008, s-a luat decizia parcurgerii procedurii simplificate de avizare.
Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al proiectului propus, pot fi consultate la sediul APM.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Constanta, strada Unirii nr.23, in termen de 5 zile
lucratoare de la publicarea anuntului.
ANUNŢ IMPORTANT
Persoanele juridice care desfăşoară activitate pe raza oraşului Hârşova, sunt rugate să se prezinte la Primăria
oraş Hârşova-Compartimentul Impozite şi Taxe în vederea ridicării Deciziei de Impunere pe anul 2008.
Menţionăm că această soluţie a fost adoptată pentru remedierea eventualelor greşeli care pot apărea odată cu
aşezarea impozitelor dar şi pentru operativitate în distribuirea acestora.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 870300 int. 118 sau la Telverde 080.080.33.33
ANUNŢ IMPORTANT
În atenţia cetăţenilor deţinători de păsări
Având în vedere faptul că în localitatea Murighiol din judeţul Tulcea au apărut suspiciuni privind gripa aviară şi
că aceasta poate oricând apărea la păsările din localităţile aflate pe traseul de migraţie al păsărilor călătoare, se
recomandă respectarea cu stricteţe a măsurilor privind monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare.
În acest scop trebuie evitat contactul dintre păsările sălbatice şi cele domestice; păsările se vor închide în
adăposturi. Este interzis accesul raţelor şi gâştelor în zonele cu luciu de apă. Nu se va folosi la adăparea păsărilor
domestice apa provenită din lacuri, bălţi.
Toate păsările existente în afara gospodăriei se considără că nu au stăpân, se confiscă şi se eutanasiază fără a
se acorda despăgubiri.
Serviciul Deservire Cetăţeni din cadrul Primăriei oraşului Hârşova

ANUNŢ IMPORTANT

În conformitate cu art.268 alin.1^1 din Legea nr.571/2003-legea privind codul fiscal, autorizaţiile emise în
baza Legii 300/2004 pentru persoanele fizice şi asociaţiile familiale ce desfăşoară activităţi economice în
mod independent se vizează anual, până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul viitor.
Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei pentru eliberarea unei autorizaţii.
Relaţii suplimentare la sediul primăriei, la Serviciul Deservire Cetăţeni.

INFORMAŢII DE ACTUALITATE
S-a aprobat construcţia unei Săli de Educaţie Fizică Şcolară situată în strada Revoluţiei, nr.8, în imediata
vecinătate a Şcolii Generale nr.1 Hârşova. Aceasta va fi în folosul elevilor acestei unităţi şcolare.
S-a eliberat autorizaţia de construcţie pentru acest obiectiv.
A fost avizat Studiul de fezabilitate pentru reabilitarea Sălii de Sport a Liceului teoretic”Ioan Cotovu”Hârşova
Au început lucrările de execuţie la blocul ANL cu 32 de apartamente, destinat tinerilor din oraşul nostru, situat
în strada Gropilor, nr. 20 B.Acesta se află în stadiu de săpătură.
Este în desfăşurare construirea blocului de locuinţe sociale cu 48 unităţi sociale, situat în strada Tabiei, FN. S-a
ajuns la cele 3 scări ale sale la nivelul planşeului de la etajul II.
La Şcoala generală nr.1 Hârşova, în cadrul programului de reabilitare a clădirii se lucrează la schimbarea
acoperişului din azbociment, cu tablă tip Lindab. Stadiul lucrării este în prezent la 50% executată.
Se lucrează la împrejmuirea curţii liceului cu un nou gard.

ANUNŢ CONCURS
Primăria oraşului Hârşova organizează concurs în vederea ocupării unor funcţii vacante după cum urmează:
1. Consilier - grad profesional superior, treapta III, în cadrul comp.Administrare Mediu, în intervalul 17-18
octombrie 2007, orele 11,00
2. Inspector - grad profesional superior, treapta III, în cadrul comp.Adm. Teritoriu Extravilan, în intervalul 17-18
octombrie 2007, orele 13,00
3. Inspector - grad profesional asistent, treapta III, în cadrul comp.Resurse Umane, în intervalul 17-18
octombrie 2007, orele 9,00
4. Referent - grad profesional principal, treapta III, în cadrul Serviciului Deservire Cetăţeni, în intervalul 18-19
octombrie 2007, orele 11,00
5. Inspector - grad profesional asistent, treapta III, în cadrul comp.Impozite şi Taxe, în intervalul 18-19
octombrie 2007, orele 13,00
6. Referent - grad profesional principal, treapta III, în cadrul comp. Protecţie Civilă, în intervalul 18-19
octombrie, orele 9,00
7. Şef Serviciu - în cadrul Serviciului de Poliţie Comunitară, în intervalul 22-23 octombrie 2007,orele 9,00
8. Consilier - grad profesional principal, treapta III, în cadrul Serv. de Poliţie Comunitară, în intervalul 22-23
octombrie 2007, orele 9,00
9. Inspector - grad profesional principal, treapta III, în cadrul comp. Asistenţă Socială, în intervalul 22-23
octombrie 2007,orele 11,00
10. Referent - grad profesional superior, treapta III, în cadrul Serv. Public de Evidenţa Persoanelor, în intervalul
22-23 octombrie 2007, orele 13,00
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Hârşova, str.Piaţa 1 Decembrie 1918, nr.1
Dosarele de înscriere, se vor depune cu 10 zile înainte de susţinerea concursului, la comp. Res. Umane din cadrul
Primăriei Hârşova.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0241/870300, 870301 sau telverde 080.080.33.33
EXTRAS
din ordinul 687/9 august 2007 cu privire la acordarea sprijinului financiar pentru producătorii agricoli sub
formă de bonuri valorice nominale, pentru înfiinţarea culturilor din toamna anului 2007
1.
-

-

Condiţii de eligibilitate şi documentele care însoţesc cererea privind acordarea sprijinului financiar

să nu figureze ca debitori în ultimii 3 ani la Direcţia de Agricultură şi Dezvoltare Rurală respectiv la Sucursala APIA,
sau să-şi lichideze debitele până la data depunerii cererii
cererea se formulează de către solicitant separat pentru fiecare unitate administrativ teritorială în funcţie de
amplasarea terenului, în 3 exemplare, iar după verificarea şi avizarea de către reprezentantul local APIA, se
înmânează un exemplar la beneficiar, unul la centrul local şi unul se transmite la Sucursala judeţeană APIA
împreună cu documentele justificative anexate la cerere
adeverinţă(model) eliberată de primărie conform înscrisurilor din registrul agricol
copie BI sau CI pentru persoane fizice
copie certificat înmatriculare şi/sau certificat de înregistrare pentru persoane juridice
dovada proprietăţii, concesiunii sau a altor documente doveditoare a dreptului de folosinţă a terenului, după caz
pentru suprafeţele arendate se va întocmi tabelul contractelor de arendă încheiate, avizate de secretarul oraşului
care să cuprindă: numele şi prenumele arendatorului(proprietarului de teren), numărul şi data contractelor,
suprafaţa de teren arendată

-

pentru proprietarii care îşi lucrează terenul individual, iar moştenitorii nu au dezbătut succesiunea, ceilalţi
moştenitori vor împuternici pe cel care solicită sprijinul financiar, sub forma de declaraţie pe propria răspundere
documentele care fac dovada achitării arendei, redevenţei sau a altor declaraţii contractuale aferente anului
precedent
certificat fiscal pentru achitarea obligaţiilor privind impozitele şi taxele locale
la recepţia suprafeţelor declarate în cerere şi cultivate, solicitanţii sprijinului vor prezenta factura de cumpărare a
seminţei certificate însoţită de documentul de calitate, precum şi poliţa de asigurare-reasigurare aferentă
suprafeţelor de culturi înfiinţate, încheiată cu societăţile de asigurare-reasigurare
nerespectarea acestor condiţii atrage după sine restituirea de către beneficiati a sumelor primite ca sprijin financiar
sub forma de bonuri valorice
2. Nivelul sprijinului financiar

-

grâu 500 lei/ha
rapiţa 400 lei/ha
alte culturi 450 lei/ha
3.

Termene
- depuneri cereri - 15 octombrie 2007 inclusiv
-utilizare bonuri valorice - 15 decembrie 2007 inclusiv
-depunere de conturi justificative de către furnizori - 29 februarie 2008 inclusiv

