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Vineri, 15 iunie 2018

Angajatorii trebuie să încheie o convenţie cu AJOFM Bihor

Bani pentru angajarea
tinerilor aﬂaţi în vacanţă
Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Bihor amintește angajatorilor că pot beneﬁcia de un
stimulent ﬁnanciar lunar, în
valoare de 250 lei, acordat
din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru ﬁecare elev
și student încadrat în muncă
pe perioada vacanțelor, conform Legii nr. 72/2007.
Stimulentul ﬁnanciar se
poate acorda pe o perioadă de
maxim 60 de zile lucrătoare
într-un an calendaristic, pentru
ﬁecare elev și student pentru
care s-a încheiat contract individual de muncă. Diferența
dintre stimulentul lunar acordat și salariul realizat se suportă de către angajator din
fonduri proprii.
Beneﬁciază de stimulentul
ﬁnanciar lunar prevăzut mai
sus angajatorii care încadrează
în muncă elevi și studenți în
baza: unui contract de muncă
pe perioadă determinată, egală sau mai mică decât durata
vacanței, încheiat în condițiile
legii cu normă întreagă sau cu
timp parțial; unui contract de
muncă temporară, numai dacă
durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică
decât durata vacanței. În cazul

Stimulentul ﬁnanciar este de 250 lei
tinerilor în vârstă de până la
18 ani, contractul de muncă
încheiat cu durata timpului de
muncă de 6 ore pe zi și de 30 de
ore pe săptămână se consideră
încheiat cu normă întreagă.
Pentru a beneﬁcia de acordarea stimulentului ﬁnanciar,
angajatorii trebuie să încheie o
convenție cu AJOFM Bihor în
termen de 30 de zile de la data
angajării elevilor și studenților.
Suma reprezentând stimulentul ﬁnanciar se deduce de că-

tre angajator din contribuția de
asigurări pentru șomaj datorată de angajator, pe care acesta
este obligat, conform legii să o
vireze lunar în contul bugetului asigurărilor pentru șomaj.
Nu beneﬁciază de stimulentul ﬁnanciar: angajatorii care
încadrează în muncă elevi
și studenți anterior datei de
începere a vacanței stabilite
potrivit legii, pentru elevii și
studenții respectivi; angajatorii care au beneﬁciat, pentru

elevii și studenții respectivi, de
stimulentul ﬁnanciar prevăzut
în lege pentru o perioadă de
60 de zile lucrătoare în cursul
anului calendaristic.
Angajatorii interesați se pot
adresa pentru informații suplimentare la sediul AJOFM
Bihor din Oradea, Str. Transilvaniei nr. 14, tel: 0259/436.821.
Alte informații pot ﬁ găsite pe
site-ul agenției: www.bihor.
ajofm.ro.
 A.C.

Locuri libere în stațiuni

Şoferi cu dosare penale Bilete de tratament
2 de Poliție Rurală Beiuș au
depistat în traﬁc un bărbat de
50 de ani, din comuna Holod,
în timp ce conducea un autoturism, având o concentrație
alcoolică de 0,89 mg/l alcool
pur în aerul expirat. Conducătorilor auto le-au fost recoltate
probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei și în ambele
cazuri a fost întocmit dosar de
cercetare penală.

Accident produs de un
bărbat băut
Miercuri, la ora 17.00, pe
strada Primăriei din municipiul Oradea, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției
Municipiului Oradea au depistat în traﬁc un bărbat de
50 de ani, din Oradea, care,
în timp ce conducea un autoturism, a fost implicat într-un
eveniment rutier fără victime.
În urma testării conducătoru-

cumpără teren intravilan în municipiul
Oradea, zona industrială sau zona limitrofă, suprafața 9.000-10.000 mp. Formă teren: dreptunghi, cu latura mică minim 60
ml și latura mare minim 105 ml.
Utilități: gaz metan, energie electrică, apă
potabilă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, la limită de proprietate sau la maxim
câteva zeci de metri de proprietate.
Terenul trebuie să asigure acces facil auto,
inclusiv TIR.
Contact: Carmen Sugaru, 0741.270.721,
carmen.sugaru@velpitar.ro
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Flash rutier

Joi, pe Calea Borşului,
polițiștii Biroului Rutier din
cadrul Poliției Municipiului
Oradea au depistat în traﬁc
un bărbat de 50 de ani, din
județul Bacău, în timp ce conducea o autoutilitară, având o
concentrație alcoolică de 0,80
mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, miercuri,
13 iunie, pe drumul județean
768, în localitatea bihoreană
Hodiș, polițiștii Secției nr.

Vel Pitar S.A.

lui autoturismului cu aparatul etilotest, s-a constatat că
acesta prezenta o concentrație
alcoolică de 0,58 mg/l alcool
pur în aerul expirat. Conducătorului auto i-au fost recoltate probe biologice în vederea
stabilirii alcoolemiei. În cauză
a fost întocmit dosar penal, iar
cercetările continuă. 

disponibile
Casei Județene de Pensii
Bihor i-au fost repartizate
peste 400 de bilete de tratament pentru seria 9, începând cu data de 15 iunie,
pentru mai multe stațiuni
din țară.
Casa Județeană de Pensii
Bihor a trimis, ieri, 14 iunie,
un comunicat de presă, în care
anunță că i-au fost repartizate
406 bilete de tratament pentru seria 9, începând cu data
de azi, 15 iunie, pentru următoarele stațiuni: Sovata, Herculane, Călimănești, Buziaș,
Covasna, Eforie Nord, Felix,
Geoagiu, Govora, Lacul Sărat, 1 Mai, Moneasa, Neptun, Olănești, Ocna Șugatag,
Olănești, Saturn, Slănic Prahova, Techirghiol, Tinca, Turda,
Tușnad, Vatra Dornei, Căciulata și Venus.
Biletele se pot ridica de la
sediul instituției, zilnic, de luni

până vineri, între orele 08.00 16.00, până în data de 18 iunie,
ora 14.00. Redistribuirea biletelor de tratament neridicate
se va face din data de 19 iunie,
ora 08.00.
Biletele de tratament se eliberează personal titularului
sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentiﬁcată din care să
rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de
tratament balnear.
La eliberarea biletelor de
tratament, beneﬁciarii vor
prezenta cuponul pentru plata pensiei aferent lunii mai
(original)/adeverință eliberată
de către angajator cu câștigul
brut aferent lunii anterioare
repartiției, precum și biletul
de trimitere formular cu regim
special de la medicul de familie sau de specialitate (copie și
original).
 L.I.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA –
DIRECŢIA PATRIMONIU IMOBILIAR,
cu sediul în municipiul Oradea, str. P-ţa
Unirii, nr. 1, judeţul Bihor, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Demolare construcţii’’ propus a ﬁ realizat în municipiul Oradea, str. Barcăului, nr. CF 159114,
150114, 161671, 150131, nr. cad. 756/2, 150114,
161671, 150131, judeţul Bihor.
Informaţiile privind proiectul propus pot
ﬁ consultate la sediul autorităţii competente
pentru protecţia mediului, Oradea, Bd. Dacia,
nr. 25/A, tel: 0259-444590, în zilele de luni
până vineri, între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la
sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului în termen de 5 zile de la apariţia
anunţului.
(412)
ANUNŢ PUBLIC

Sinteza S.A. Oradea

anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul: “Închidere depozit de deşeuri varianta 4
conform studiului de fezabilitate depus de Sinteza
S.A., propus a ﬁ amplasat în Oradea, Şos. Borşului,
nr. 35.
Informaţiile privind proiectul propus pot ﬁ consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bihor, Oradea, B-dul Dacia, nr.
25/A, la sediul Sinteza S.A., Şos. Borşului, nr. 35,
în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00, vineri
orele 9.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bihor.
(414)

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor
anunță publicul interesat că, în urma parcurgerii etapei
de încadrare conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004
pentru P.U.Z. CVARTAL „BETFIA AVEN” – ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ PENTRU CONSTRUIRE
LOCUINȚE CU REGIM MIC DE ÎNĂLȚIME, SERVICII, TURISM ȘI AGREMENT – etapa 1, propus a
se realiza în comuna Sînmartin, sat Betﬁa, nr. cad 6193762051, 61812-61850, 61804-61809, 61878, 61879, 61852,
61851, 64128, 64144, 64145, 61876, 64137, 61810. jud.
Bihor, titular Asociația Urbarială Comunală Betﬁa cu domiciliul/sediul în com. Sînmartin, loc. Betﬁa, jud. Bihor,
nr. 61, nu necesită evaluare de mediu urmând ca planul a
ﬁ supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.
Observațiile și comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se pot transmite în scris
la Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, Oradea, Bdul Dacia, nr. 25/A, telefon: 0259/44-45-90, e-mail: ofﬁce@apmbh.anpm.ro, în zilele de luni – vineri, între orele
9.00 – 14.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data
anunțului.
(415)

Vă aşteptăm şi în centru!

Anunţurile de publicitate pot ﬁ depuse şi

achitate şi la Punctul de preluare deschis
lângă Teatrul de Stat din Oradea, pe strada
Patrioţilor nr. 4, de luni până joi, între orele
9.00-18.00, vineri între orele 9.00-16.00 şi
duminica, între orele 16.00-18.00.

