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Comunitate

Subvenþii mai mari 
pentru tinerii fermieri

Atât prin Noua Politicã Agricolã Comunã, cât ºi prin mãsurile adoptate la nivel
naþional, tinerii fermieri vor fi cei mai „rãsfãþaþi“ întrucât vor beneficia de prime de
instalare de pânã la 70.000 de euro ºi terenuri gratuite pentru a-ºi construi case.
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„Tabãra de dezvoltare 
personalã“ 

Programul gratuit se adreseazã elevilor cu rezultate bune la învãþãturã ºi
cu venituri mici, premianþilor concursurilor ºcolare ºi celor care au participat
la activitãþile Casei de Culturã sau ale Primãriei Oraºului Turceni.
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Miss ºi Mister
Adolescenþã – 
Gala liceenilor

„Sã ºtii mai multe,
sã fii mai bun“
ªcoala altfel

Activitãþile au fost concepute sub formã de
proiecte educaþionale la care s-au înscris profe-
sori ºi elevi, cu sprijinul comunitãþii locale ºi al
Asociaþiei Pãrinþilor.
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EDITORIAL

PPrriimmaarr EEcc.. DDuummiittrruu GGÎÎLLCCEEAAVVÃÃ

Fãrã doar ºi poate, în aceastã perioadã ne aflãm
sub semnul alegerilor europarlamentare. Alegerile
din  luna mai  pentru Parlamentul European sunt mai
importante ca oricând ºi datoritã situaþiei geopolitice
din zona de est a Europei. Poate vã întrebaþi – ºi pe
bunã dreptate – ce a fãcut Parlamentul European
pentru fiecare dintre noi. La prima vedere, am putea
spune cã nu mare lucru, însã, dacã analizãm lucrurile
mai profund, atunci ne putem da seama cã a fi stat
membru al UE sau cetãþean european este chiar un
privilegiu. Nu luãm în calcul numai faptul cã putem
cãlãtori doar cu buletinul prin toatã Europa ºi cã am
eliminat cozile interminabile de la ambasade pentru
a obþine o vizã – ºi nici atunci nu eram siguri de acest
lucru –, ci trebuie sã þinem cont  cã facem parte dintr-
un club select al lumii, spre care mulþi se uitã cu invi-
die ºi multe milioane de oameni din afara graniþelor
Europei  ºi-ar dori sã treacã graniþele în interior.
Politicile UE – cele agricole, energetice, coeziune
socialã ºi multe altele – nu fac decât sã ne ajute sã
recuperam din lungul drum ce-l avem de parcurs
pentru a prinde din urmã statele civilizate ale
Europei. Nu este uºor sã recuperam  40 de ani de
perioadã comunistã care au fost pierduþi. Însã trebuie
sã înþelegem cã a face parte din Uniunea Europeanã
ne face sã ne simþim mai siguri alãturi de familia
numitã Europa. Pentru un viitor mai bun al copiilor
noºtri, pentru libertatea de a circula, de a studia ºi de
a muncii în orice stat membru al uniunii europene,
trebuie ca fiecare dintre noi sã înþeleagã cât de impor-
tantã este prezenþa fiecãruia dintre noi  la vot în data
de 25 mai, când va trebui sã trimitem în Parlamentul
European, oameni capabili care sã reprezinte
interese cetãþenilor din România. Exercitându-vã
dreptul de vot veþi contribui fiecare dintre dumnea-
voastrã la dezvoltarea societãþii româneºti.

RRoommâânniiii îîººii aalleegg
rreepprreezzeennttaannþþiiii îînn
PPaarrllaammeennttuull EEuurrooppeenn 

Cu oocazia ssãrbãtoririi SSfintilor
Mari ÎÎmpãrati CConstantin ssi EElena,

urãm ttuturor ccelor 
care ppoartã aaceste nnume, 

multã ssãnãtate ssi nnumai îîmpliniri. 
Sã vvã bbucurati 

de aacestã zzi ffrumoasã!

Sãrbãtoarea SSfintilor MMari
Împãrati CConstantin ssi EElena 

sã vvã aaducã mmultã ffericire, 
sãnãtate ssi îîmplinirea  

tuturor ddorintelor. 
Sã aaveti pparte nnumai dde 

clipe mminunate ssi dde bbucurii 
alãturi dde ccei ddragi. 

Vã uurez uun ssincer 
La MMulti AAni!

Fie cca ttoate îîmplinirile 

frumoase, 

sã vvã îînsoteascã 

pretutindeni. 

Vã ddoresc cca aaceastã zzi

dedicatã SSfintilor MMari

Împãrati CConstantin ssi EElena

sã ffie ccât mmai ffrumoasã! 

La mmulti aani 

tuturor ssãrbãtoritilor!
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Primarul OOrasului
Turceni, 

DDuummiittrruu GGîîllcceeaavvãã

Consiliul LLocal 
Turceni 

Viceprimarul OOrasului
Turceni,

CCrriissttiinnaa CCiilliibbiiuu

Ciocnirea ouãlor de Paºte 
în Stolojani ºi Strâmba-Jiu
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Hotãrâri ale Consiliului Local în martie
11.. HHOOTTÃÃRRÂÂRREE privind aprobarea actualizãrii studiului de fezabilitate
ºi a  proiectului tehnic pentru obiectivul „Înfiinþare reþea canalizare în
satul Murgeºti, aparþinãtor oraºului Turceni, judeþul Gorj“. 22..
HHOOTTÃÃRRÂÂRREE privind aprobarea achiziþionãrii unor servicii de editare
pentru „Monografia oraºului Turceni“. 33.. HHOOTTÃÃRRÂÂRREE privind apro-
barea participãrii Consiliului Local Turceni la proiectul cultural-educa-
tiv „ªi noi avem talent“ desfãºurat în colaborare cu Liceului Tehnologic
Turceni. 44.. HHOOTTÃÃRRÂÂRREE privind aprobarea închirierii prin licitaþie pu-
blicã deschisã a trei spaþii comerciale disponibile situate la parterul
blocului 35-Complex Comercial Turceni, oraº Turceni. 55.. HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
privind stabilirea numãrului de indemnizaþii acordate potrivit preve-
derilor Legii nr.448/2006, pentru anul 2014. În acest sens pentru anul
2014 se aprobã plata din bugetul local al oraºului Turceni, judeþul Gorj,
a unui numãr de 12 indemnizaþii acordate persoanelor cu handicap
grav potrivit prevederilor Legii nr.448/2006. 66.. HHOOTTÃÃRRÂÂRREE privind
aprobarea dãrii în administrare a unor imobile. S-a aprobat darea în
administrare Liceului Tehnologic Turceni, judeþul Gorj, a unor bunuri
imobile, proprietate publicã a oraºului Turceni, situate în oraºul
Turceni, judeþul Gorj. Predarea-preluarea imobilelor  se face pe bazã
de proces-verbal încheiat între pãrþile interesate, în termen de 30 de
zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri. (Imobilele date
în administrare Liceului Tehnologic Turceni sunt urmãtoarele:

Imobilul „Liceul Energetic Turceni“, ªcoala Primarã Gârbovu, ªcoala
Primarã Nr. 1 Murgeºti, ªcoala Primarã Stolojani, ªcoala Primarã
Turceni centru, ªcoala Primarã nr.2 Murgeºti, ªcoala Primarã Strâmba-
Jiu.). 77.. HHOOTTÃÃRRÂÂRREE privind aprobarea Regulamentului de ordine inte-
rioarã ºi a Regulamentului de organizare ºi funcþionare a aparatului de
specialitate al Primarului oraºului Turceni. 88.. HHOOTTÃÃRRÂÂRREE privind
aprobarea întocmirii unui cadastru ºi înscrierea în Cartea Funciarã a
unui teren cu destinaþia pãºune ce aparþine domeniului privat al
oraºului Turceni. 99.. HHOOTTÃÃRRÂÂRREE privind aprobarea întocmirii unui
cadastru ºi dezmembrarea terenului în suprafaþã de 18033 mp ce face
parte din domeniul privat al oraºului Turceni. 1100.. HHOOTTÃÃRRÂÂRREE privind
aprobarea organizãrii ºi desfãºurãrii proiectului „Miss & Mister
Adolescent -2014“ desfãºurat în colaborare cu Liceului Tehnologic
Turceni. 1111.. HHOOTTÃÃRRÂÂRREE pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii
Consiliului Local nr. 34/2014 privind aprobarea închirierii prin lici-
taþie publicã a pajiºtilor din patrimoniul privat al oraºului Turceni. 1122..
HHOOTTÃÃRRÂÂRREE pentru modificarea HCL nr.2/2011 privind constituirea
Comisiei Locale de Ordine Publicã. 1133.. HHOOTTÃÃRRÂÂRREE privind  aprobarea
organigramei ºi  statului de funcþii pentru aparatul de specialitate al
Primarului oraºului Turceni , SPCLEP Turceni ºi aparatul permanent al
Consiliului Local Turceni. 1144.. HHOOTTÃÃRRÂÂRREE privind aprobarea organi-
gramei ºi a statului de funcþii pentru  Spitalul Orãºenesc Turceni. 1155..
HHOOTTÃÃRRÂÂRREE privind aprobarea organigramei ºi a statului de funcþii al
SC TurceniSal SRL. 1166.. HHOOTTÃÃRRÂÂRREE privind numirea reprezentanþilor

Consiliului Local Turceni în Consiliul de administratie al Spitalului
Orãºenesc Turceni . 1177.. HHOOTTÃÃRRÂÂRREE pentru modificarea HCL Turceni
nr.166/2009 privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Oraºului
Turceni cu Consiliul Local al comunei Þînþãreni, Ioneºti, Urdari,
Borãscu, Brãneºti la SC Turcenisal SRL. 1188.. HHOOTTÃÃRRÂÂRREE privind apro-
barea achiziþionãrii unor servicii de topografie, cadastru, realizare pla-
nuri parcelare la nivel de tarla pe teritoriul UAT Turceni, judeþul Gorj.
1199.. HHOOTTÃÃRRÂÂRREE privind stabilirea unei taxe de închiriere la Casa de
Culturã Turceni. S-a stabilit plata unei sume de 2,5 lei/participant/orã
ca taxã pentru închirierea sãlii de consiliu  din cadrul Casei de Culturã
Turceni, judeþul Gorj, pentru organizarea de seminarii,
conferinþe,întruniri ºi alte activitãþi sau manifestãri. De asemenea s-a
stabilit suma de 5 lei/participant/orã ca taxã pentru închirierea sãlii
de spectacol din cadrul Casei de Culturã Turceni, judeþul Gorj, pentru
organizarea de seminarii, conferinþe, întruniri ºi alte activitãþi sau
manifestãri.  Închirierea sãlii de spectacol se va face numai în situaþia
existenþei unui numãr minim de 40 de participanþi. 2200.. HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
privind aprobarea organizãrii unei manifestãri culturale la Casa de
Culturã Turceni. S-a aprobat organizarea, la Casa de Culturã a oraºului
Turceni, judeþul Gorj, a unui spectacol de teatru , în data de
09.04.2014. 2211.. HHOOTTÃÃRRÂÂRREE privind  acordarea de tichete sociale cu
ocazia Paºtelui pentru unele categorii de persoane. 2222.. HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
privind aprobarea organizãrii manifestãrilor  ocazionate de „Ziua
Sãnãtãþii“.

În primul rând vreau sã mulþumesc tuturor locuitorilor oraºului
Turceni, pentru cã s-au implicat activ în curãþirea ºi gospodãrirea local-
itãþii, efectuând activitãþi precum: curãþarea ºi vopsirea pomilor,
curãþarea ºanþurilor de scurgere a apelor, au taiat iarba din faþa curþilor
ºi au plantat flori pentru înfrumuseþarea mediului înconjurãtor. Acest
lucru constituie atât o îndatorire cetãþeneascã, cât ºi un bun exemplu de
spirit civic demn de urmat pentru toatã lumea. Fac apel totodatã ca toþi
cetãþeni sã respecte aceste norme de conduitã în comunitate cu scopul
de a asigura o bunã gospodãrire a mediului înconjurãtor ºi a avea un
oraº frumos ºi curat. Împreunã cu Consiliul Local Turceni am luat
hotãrârea de a distribui þevi pentru realizarea de podeþe la limita propri-
etãþilor. Pânã în momentul de faþã au fost distribuit un numãr de 170 de þevi,
urmând sã mai fie adusã o cantitate de 80 bucã?i ?eavã refolosibilã, în limi-
ta sumei alocate pentru aceastã achiziþie în acest an. Aceastã activitate se va
face ºi în anul 2015 în limita bugetului ce va fi alocat pentru achiziþionarea
numãrului de þevi, ce vor asigura materia primã necesarã pentru realizarea
de podeþe la limitele tuturor proprietãþilor de pe raza oraºului Turceni. 

În domeniul cultural a fost organizat un spectacol de teatru, „Artã“, pe
data de 9 aprilie, la Casa de Culturã, acest eveniment de excepþie fiind con-
siderat important pentru dezvoltarea tinerilor, drept pentru care am þinut
sã fiu prezent în mijlocul lor. Este important ca tinerii sã-ºi dezvolte
deprinderea de a participa la acest gen de evenimente care au ca scop dez-
voltarea lor personalã. 

Având în vedere cã au fost ceva dificultãþi în ceea ce priveºte
soluþionarea problemei islazului de la Stolojani ºi a existat o serie de
nemulþumiri în rândul anumitor cetãþeni vreau sã precizez tuturor celor
interesaþi cã partea de islaz ce a fost retrocedatã cãtre moºtenitorii lui Dinu
Stolojan, s-a fãcut ca urmare a unei hotãrâri judecãtoreºti irevocabile. De
asemenea menþionez faptul cã aparatul de specialitate al Primãriei a fãcut
tot ce era posibil prentru a pãstra în proprietatea domeniului public islazul
în întregime, dar nu a fost posibil din punct de vedere legal. Drept urmare,
celaltã parte din islaz rãmasã se va închiria de cãtre Asociaþia Crescãtorilor

de Animale, care o vor avea ºi în administrare. Vã precizez cã toþi cetãþenii
au dreptul sã se înscrie în asociaþie pentru a putea pãºuna pe islazul închiri-
at. 

Sãrbãtoarea Paºtelui, a fost una specialã datoritã faptului cã  ºi în acest
an am reuºit sã aducem Lumina Sfântã de la Ierusalim la Mânãstirea Sfânta
Treime din satul Strâmba-Jiu ºi la toate bisericile de pe raza localitãþii.
Programul de Paºte a cuprins ºi activitãþi organizate de Primãria Oraºului
Turceni, cum ar fi  concursul de „Ciocnirea ouãlor de Paºte“, organizat a
doua zi de Paºte la Stolojani ºi pe data de 3 Mai în satul Strâmba-Jiu. La aces-
te evenimente am fost  alãturi de cetãþenii care au participat activ atât la con-
curs, cât ºi la masa câmpeneascã organizatã în cadrul evenimentului. Toþi
participanþii au avut parte de muzicã ºi voie bunã. Prin organizarea Horelor
Strãmoºesti se doreºti menþinerea tradiþiei ºi implicarea tinerilor în trans-
miterea mai departe a obiceiurilor ºi tradiþiilor locale. 

Precipitaþiile abundente din ultima perioadã au creat probleme unor
localnici ºi, cum era ºi firesc, m-am deplasat în zonele identificate cu debite
mai mari de apã ºi am monitorizat ºi intervenit împreunã cu cetãþenii pen-
tru a îndepãrta pericolele care ar fi putut sã aparã. Cele mai afectate zone a
fost: Str. Lotaº Vale, Str. Târvuloiu ºi Str. Cercelarilor din satul Strâmba-Jiu. Au
fost inundate mai multe suprafeþe pe care existau deja culturi agricole.
Prentru a preîntâmpina ºi evita efectele nefavorabile ale ploilor abundente,
am hotârât ca funþionarii din cadrul Biroului Tehnic sã se deplaseze în toatã
localitatea, urmând sã întocmeascã un plan al acþiunilor ce se vor desfãºura
în acest an ºi anul viitor; execuþia acestei lucrãri este strâns legatã de alocaþi-
ile bugetare ce se vor putea face în acest scop. Fac apel pe acestã cale la
cetãþeni sã-ºi dea acordul, acolo unde va fi cazul, pentru realizarea canalelor
de scurgere a apelor care vor avea un rol esenþial în evitarea inundaþiilor.
Nici tinerii nu au fost uitaþi, iar luna aprilie a fost una plinã  de evenimente
dedicate tinerilor ºi nu putem trece cu vederea faptul cã a avut loc specta-
colul „Miss ºi Mister adolescenþã“ care a fost organizat chiar de cãtre elevi cu
sprijinul Primãriei. În data de 28 aprilie am particpat ºi organizat o ºedinþã
a organizaþiei de tineret PNL în care li s-a explicat tinerilor cât de important
este pentru dezvoltarea lor sã se implice într-o echipã sau într-o organizaþie.
Cu acesta ocaziei tinerii au fost informaþi cã îºi pot dezvolta diverse abilitãþi,
sã înveþe sã lucreze în echipa ºi sã organizeze diverse evenimente/activitãþi.
Biroul de achizitii publice a desfãºurat pe parcursul lunii martie urmã-
toarele activitãþi: au derulat procedurile de lucru din cadrul biroului pentru
sistemul de management integrat achiziþii  publice; au întocmit docu-
mentele necesare privind proiectul „Modernizare, extindere ºi reabilitare a
Campusului Grup ªcolar Industrial Energetic oraº Turceni, judeþul Gorj“,
cod smis 13532, axa 3 dmi 34; au efectuat procedura de achiziþii pentru
urmãtoarele servicii: a fost semnat contractul de servicii pentru „Transport
elevi din oraºul Turceni“; a fost depusã documentaþia pentru obþinerea
avizului judeþean privind „Stema oraºului Turceni“; a fost încheiat contrac-

tul pentru închirierea pãºunilor de pe raza oraºului Turceni; au fost achiz-
iþionate servicii privind întocmirea unei expertize tehnice pentru
„Amenajare zona sens giratoriu Centru - Biserica Turcenii de Jos -  Colonie“.
Biroul de asistenta sociala a desfãºurat urmãtoarele activitãþi pe parcursul
lunii martie: primirea unui numãr de 15 cereri privind acordarea alocaþiei
petru susþinerea familiei conform legii 277/2010, art.24, alin. 1; primirea
dosarelor pentru alocaþii de stat; primirea unui numãr de 2 dosare privind
acordarea indemnizaþiei pentru creºterea copilului; primirea unui numãr
de 4 cereri privind acordarea ajutorului social conform legii 416/2001;
întocmirea unui numãr de 3 dosare privind acordarea unui ajutor de urgen-
tã; efectuarea unui numar de 20 anchete sociale; consilierea persoanelor cu
handicap ºi a familiilor cu probleme. ªi în acest an, cu ocazia Sfintelor
Sãrbãtori de Paºte am reuºit sã venim în sprijinul familiilor cu venituri
lunare de sub 350 lei/membru de familie prin acordarea a unui tichet val-
oric de 30 lei pentru fiecare membru al familiei. Pentru a beneficia de acest
tichet/membru de familie nu au fost luate alte criterii în considerare în afarã
de venitul lunar pe membru de familie. Dãcã mai sunt familii care întrunesc
aceastã condiþie ºi încã nu au primit acest beneficiu social, pot în continuare
sã aducã acte doveditoare la Biroul de Asistenþã Socialã din cadrul Primãriei.
Activitatea Poliþiei Locale Turceni, în luna martie, a constat în urmãtoarele:
a asigurat mãsurile de ordine la spectacolul organizat de Ziua Femeii, la Casa
de Culturã; au însoþit reprezentanþii de la Asistenþa Socialã ºi deplasarea pe
raza localitãþii pentru efectuarea anchetelor sociale; au fost asigurate
mãsurile de ordine în conformitate cu planul de mãsuri cu ocazia meciurilor
de fotbal din Liga a 3-a, ªtiinþa Turceni-Pandurii Tg.-Jiu din data de
14.03.2014, ªtiinþa Turceni-FC Caransebeº din data de 28.03.2014;  au fost
asigurate mãsurile de ordine cu ocazia meciurilor de fotbal din Liga a 4-a; au
verificat integritatea mijloacelor de semnalizare rutierã; s-au ocupat de asig-
urarea fluenþei traficului rutier ºi verificarea lucrãrilor de reparaþie, plom-
bare pe DJ 673; au verificat starea mobilierului stradal în vederea reparãrii
acestuia; au executat activitãþi zilnice de patrulare, observare, supraveg-
here, pentru a menþine siguranþa publicã; au desfãºurat activitãþi pe linie de
circulaþie rutierã, acordâd atenþie sporitã la intrarea ºi ieºirea elevilor de la
cursuri. Pe data de 29 Mai, am deosebita plãcere de a vã invita sã participaþi
la ceremonia dedicatã  Zilei Eroilor, organizatã la Monumentul Eroilor din
satul Strâmba-Jiu. Aceastã zi de sãrbãtoare aminteºte cinstea ºi onoarea care
ne-a fost adusã de eroii neamului pe câmpul de luptã.

În final þin sã vã lansez tuturor locuitorilor Oraºului Turceni invitaþia de
a participa în perioada 30 Mai- 01 Iuniel la ,,Zilele Oraºului Turceni“ ºi „Ziua
Copilului“. Programul manifestãrilor ocazionate de aceste evenimente va
cuprinde urmãtoarele activitãþi: întreceri sportive, spectacol muzicã, pro-
grame interactive pentru copii, foc de artificii, parada portului popular, voia
bunã va fi asiguratã de artiºti de seamã precum: Niculina Stoican, Petricã
Mâþu Stoian, Elena Meriºoreanu, Proconsul, Direcþia 5 ºi alþii.
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Redacþia 

Monitorul dde TTurceni 

Pentru 

sugestii ººi ppropuneri 

PRIMÃRIA TTURCENI 

Strada MMuncii NNr. 112, 

Tel: 00253/335025, 

Fax 00253/335026

PRIMÃRIA TTURCENI, Strada Muncii nr. 12, Oraº Turceni
Tel: 0253/335025, Fax 0253/335026, www.turceni.ro
POLIÞIA LLOCALÃ TTURCENI, Str. Sf. Nicolae nr.178
Oraº Turceni, jud. Gorj, Cod 217520, E mail-polcomturc@yahoo.com
Tel/fax: 0253/334374, Tel. Mobil patrulã: 0756055347
Tel. ºef Poliþie Localã: 0756055346
SPITALUL OORÃªENESC TTURCENI, Str. Sãnãtãþii nr.1
Tel: 0253/335035, Fax: 0253/335024, E-mail: spitalulturceni@yahoo.com
LICEUL TTEHNOLOGIC TTURCENI, Str. Culturii nr.1
Tel:0253/335012, Fax: 0253/335011, E-mail: licturceni@yahoo.com
AAPPIIAA TTUURRCCEENNII,, Casa de Culturã TURCENI, Tel: 0253/335112

Adrese ºi contacte utileProgramul audienþelor la
Primãria oraºului Turceni

Luni 
între orele 9:00 ºi 12:00 
Primar Dumitru Gâlceavã
Marþi 
între orele 9:00 ºi 12:00
Secretar Elena Golumbeanu
Joi 
între orele 9.00 ºi 12:00
Viceprimar Cristina Cilibiu

SC TURCENISAL SRL VÃ
INFORMEAZÃ 

Având în vedere Hotãrârea Asociaþiei
Salubris Turceni Sud Gorj nr.
25/10.12.2010 în care se aprobã norma
localã de 6,23 kg/persoanã/lunã, cât ºi
pentru a putea pãstra unu tarif cât mai
scãzut în vederea ridicãrii deºeurilor
menajere, vã cerem sprijinul în vederea
colectãrii selective a deºeurilor, þinând
cont de cele relatate mai jos. 

CCee ttrreebbuuiiee ssãã ccoonnþþiinnãã ddeeººeeuurriillee
mmeennaajjeerree:: deºeuri rezultate din activi-
tatea casnicã zilnicã; produse perisabile,
ambalaje din plastic, hârtie, carton;
obiecte vechi ºi deteriorate, þesãturi, sti-
clã, resturi, alimente, materiale plastice,
ambalaje

CCee NNUU ttrreebbuuiiee ssãã ccoonnþþiinnãã ddeeººeeuurriillee
mmeennaajjeerree:: beton, mortar, moloz, pã-
mânt, bãlegar, pietriº amestecat cu nisip
provenit din mãturatul curþii interioare,
resturi din construcþii, materiale de con-
strucþii deteriorate (bucãþi de faianþã,
gresie, cãrãmizi, þiglã etc.); dejecþii ani-
male, resturi de furaje, diverse resturi
vegetale, ierbicide, îngrãºãminte, fungi-
cide; electrice, electrocasnice, electro-
nice uzate (calculatoare, frigidere, cup-
toare, televizoare); deºeuri voluminoase
(mobilier uzat, resturi provenite din
lemn).

Drept urmare a celor relatate mai sus
vã aducem la cunoºtiinþã cã deºeurile
menajere care or sã conþinã cele
menþionate la punctul 2 nu vor mai fi
ridicate de cãtre societatea noastrã.

De asemenea pentru a menþine tari-
ful cât mai mic/persoanã/lunã am apre-
cia dacã ne-aþi sprijini în vederea reci-
clãrii deºeurilor, limitând astfel canti-
tatea de deºeuri municipale colectate.
Colectarea pentru reciclabile se face de 2
ori pe lunã, a doua zi de marþi ºi ultima zi
de marþi din lunã.

CCee mmaatteerriiaallee ppoott ffii rreecciiccllaattee:: hârtie ºi
carton (ziare, reviste, broºuri, pliante, flu-
turaºi, ambalaje, plicuri, materiale pro-
moþionale, hârtii de la birou, manuale
vechi, etc.); plastic (sticle de apã sau suc,
recipienþi de la detergenþi, soluþii de cu-
rãþare, produse cosmetice, folie, pungi de
plastic ºi þiple pentru ambalat etc.); sticlã
(borcane, sticle de vin, suc sau apã etc.);
metal (conserve, doze de aluminiu etc.)

PPeennttrruu aa vvãã ccoonnvviinnggee ssãã rreecciiccllaaþþii ccââtt
mmaaii mmuulltt ppoossiibbiill,, vvãã pprreezzeennttãã uurrmmãã-
ttooaarreellee mmoottiivvee:: Prin reciclarea unei tone
de hârtie sunt salvaþi 17 copaci. Prin reci-
clarea unei tone de deºeuri de hârtie se
economisesc 30.000 l apã, se foloseºte
între 28% ºi 80% mai puþinã energie
electricã ºi se reduce poluarea aerului cu
95%. O dozã de aluminiu reciclatã
economiseºte energie pentru 3 ore de
funcþionare a unui televizor. Un recipi-
ent de sticlã reciclat economiseºte
energie pentru 25 de minute de
funcþionare a unui PC. Un recipient de
plastic reciclat economiseºte energie
pentru 3 ore de funcþionare a unui bec
de 60 W. Din 10-15 PET-uri (sticle de plas-
tic) reciclate se poate confecþiona un tri-
cou. Pânã la 60% din ceea ce ajunge la
coºul de gunoi poate fi reciclat.
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ÎÎnn ddaattaa ddee 55 aapprriilliiee ssaallaarriiaaþþiiii SSppiittaalluulluuii OOrrããººeenneesscc
TTuurrcceennii,, îîmmpprreeuunnãã ccuu aauuttoorriittããþþiillee llooccaallee,, aauu aavvuutt
ppaarrttee ddee oo sseeaarrãã ssppeecciiaallãã îînn ccaaddrruull ccããrreeiiaa aauu ffoosstt
ooffeerriittee ddiipplloommee ddee eexxcceelleennþþãã ttuuttuurroorr ccoommppaarrttii-
mmeenntteelloorr ººii sseeccþþiiiilloorr  ddiinn ssppiittaall,, ppeennttrruu îînnttrreeaaggaa
aaccttiivviittaattee ddeessffããººuurraattãã îînn sslluujjbbaa llooccuuiittoorriilloorr ddiinn
TTuurrcceennii ººii llooccaalliittããþþiillee îînnvveecciinnaattee.. MMaannaaggeerruull ssppii-
ttaalluulluuii,, DDrraaggooºº HHaaþþeeggaann,, aa ddeeccllaarraatt ccãã „„ddiipplloommeellee
ddee eexxcceelleennþþãã ooffeerriittee ppeerrssoonnaalluulluuii SSppiittaalluulluuii
OOrrããººeenneesscc TTuurrcceennii,, ccuu ooccaazziiaa ZZiilleeii SSããnnããttããþþiiii rreepprree-
zziinnttãã rreeccuunnooººttiinnþþaa ffaaþþãã ddee pprrooffeessiioonnaalliissmmuull  ººii llooiiaa-
lliittaatteeaa cceelloorr ccaarree  lluuccrreeaazzãã ddee ffooaarrttee mmuullþþii aannii îînn
aacceesstt ssppiittaall““.. DDee aasseemmeenneeaa,, PPrriimmaarruull oorraaººuulluuii
TTuurrcceennii aa pprriimmiitt  ddiinn ppaarrtteeaa ccoonndduucceerriiii SSppiittaalluulluuii oo
ppllaacchheettãã ccaa sseemmnn aall ggrraattiittuuddiinniiii ººii mmuullþþuummiirriiii ppeenn-
ttrruu sspprriijjiinnuull ccoonnssttaanntt îînn ddeezzvvoollttaarreeaa ssppiittaalluulluuii..

Ziua sãnãtãþi a fost marcatã ºi anul acesta aºa cum se
cuvine de cãtre salariaþii Spitalului Orãºenesc Turceni. La
eveniment au participat, alãturi de cadrele medicale ºi
personalul auxiliar din unitate, ºi primarul Oraºului
Turceni, Dumitru Gîlceavã împreunã cu senatorul de
Gorj Dian Popescu ºi cu subprefectul Virgil Drãguºin. O
parte din cadrele medicale au sãrbãtorit prin muncã, în
sensul cã, în data de duminicã 6 aprilie, a avut loc o acþi-
une în centrul Oraºului Turceni dar ºi în fiecare sat
aparþinãtor. Astfel, au fost amenajate corturi speciale în
satele Strâmba, Valea Viei, Gârbov, Turceni centru,
Turceni de Jos ºi Stolojani, iar cadrele medicale ale
Spitalului Orãºenesc Turceni au oferit gratuit servicii de
consultaþie medicalã, au fost recoltate glicemii ºi tensiu-
ni. Cu aceastã ocazie s-a monitorizat starea de sãnãtate a
populaþiei, dar, în acelaºi timp, spitalul ºi-a promovat
activitãþile pe care le desfãºoarã oferind tuturor cetã-

þenilor pliante cu informaþii utile în ceea ce priveºte ser-
viciile ºi personalul medical.

La eveniment au mai participat, pe lângã salariaþii
spitalului, ºi invitaþi de la alte instituþii ce-ºi desfãºoarã

activitatea pe raza Oraºului Turceni, cum ar fi
Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã, Poliþia
Localã, Primãria Oraºului Turceni, dar ºi rudele ºi pri-
etenii angajaþilor, cât ºi colaboratorii.

Ziua sãnãtãþii la Spitalul Turceni

În curând, Asociaþia 
„PRIETENII SPITALULUI
ORÃªENESC TURCENI“

Nevoia de a oferii servicii medicale de calitate  ºi spri-
jin persoanelor care nu au posibilitãþi financiare de a
plãti un tratament mai costisitor, servicii medicale la
domiciliu pentru persoanele nevoiaºe sau chiar un sim-
plu tratament, a determinat autoritãþile locale din
Turceni sã punã bazele  Asociaþiei  „PRIETENII SPITALU-
LUI ORÃªENESC TURCENI“. O datã cu înfiinþarea acestei
asociaþii existã mai multe posibilitãþi de a sprijinii actul
medical din localitate ºi, în acelaºi timp, posibilitatea de a
colecta fonduri din mai multe surse, inclusiv din donaþii
ale locuitorilor ºi ale agenþilor economici ce desfãºoarã

activitatea pe raza oraºului Turceni. Asociaþia „PRIETENII
SPITALULUI ORÃªENESC TURCENI“ va avea ca scop
îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate populaþiei ºi
îmbunãtãþirea calitãþii vieþii persoanelor care locuiesc în
România, creºterea calitãþii serviciilor medicale acordate
populaþiei, sprijinirea activitãþii medicale din unitãþile
sanitare, inclusiv cu personal medical ºi auxiliar medical
calificat, în vederea acordãrii asistenþei medicale cores-
punzãtoare; sã funcþioneze independent ºi fãrã
obþinerea de profit; sã promoveze transparenþa ºi profe-
sionalismul. Pentru a realiza scopul mai sus menþionat
Asociaþia PRIETENII SPITALULUI ORÃªENESC TURCENI
are urmãtoarele obiective ºi activitãþi: crearea unui cli-
mat propice unei asistenþe medicale centrate cu adevãrat
pe nevoile fiecãrui cetãþean de a beneficia de îngrijiri
medicale de cea mai înaltã calitate ºi îmbunãtãþirea stãrii
de sãnãtate a populaþiei; susþinerea membrilor asoci-
aþiei, a personalului medical ºi a persoanelor dezavanta-

jate în activitãþi de perfecþionare a pregãtirii personale;
achiziþionarea de echipamente ºi aparaturã medicalã
necesare pentru desfãºurarea activitãþii medicale
curente ºi creºterea calitãþii serviciilor medicale acordate
populaþiei; colaborarea cu societãþi, fundaþii, asociaþii
culturale, ºtiinþifice ºi umanitare, precum ºi persoane fizi-
ce ºi juridice din þarã ºi strãinãtate interesate de îmbu-
nãtãþirea calitãþii vieþii persoanelor care locuiesc în
România; creºterea calitãþii serviciilor medicale acordate
populaþiei; asigurarea cu personal medical, personal de
asistenþã medicalã ºi personal auxiliar a unitãþilor sani-
tare publice care au deficit de personal, pentru acordarea
asistenþei medicale corespunzãtoare; colectarea de fon-
duri, donaþii ºi sponsorizãri pentru îmbunãtãþirea activi-
tãþii profesionale a salariaþilor din unitãþile sanitare pu-
blice; colectarea de fonduri, donaþii ºi sponsorizãri pen-
tru îmbunãtãþirea calitãþii vieþii pacienþilor din spitale,
îmbunãtãþirea infrastructurii spitalelor, dotarea cu

aparaturã medicalã; colectarea de fonduri, donaþii ºi
sponsorizãri pentru pacienþii spitalelor ºi persoanele ce
necesitã asistenþã medico-socialã; colectarea de fonduri,
donaþii ºi sponsorizãri pentru sprijinirea elevilor cu
rezultate bune la învãþãturã ºi a elevilor ce provin din
familii cu venituri mici sau din familii fãrã venituri.

Pentru realizarea scopurilor sale, asociaþia va
desfãºura urmãtoarele activitãþi economice directe:
activitãþi referitoare la sãnãtatea umanã; servicii de
furnizare a forþei de muncã; asistenþã socialã; cercetare-
dezvoltare în ºtiinþe sociale ºi umaniste; activitãþi recre-
ative; activitãþi sportive; activitãþi referitoare la sãnã-
tatea umanã. Modul  de acþiune al asociaþiei este strân-
gerea de fonduri pentru acoperirea unor nevoi identifi-
cate împreunã cu conducerea spitalului. Asociaþia se
adreseazã tuturor locuitorilor din Turceni ºi nu numai,
agenþilor economici care doresc sã sprijine dotarea spi-
talului din Turceni.

Mãicuþele de la Mãnãstirea Sf Treime din
Strâmba-Jiu au depus un proiect pentru a
obþine finanþare din  Norvegia pentru mo-
dernizarea mãnãstirii. . 

Mânãstirea Sf. Treime din satul Strâmba
Jiu, aparþinând de oraºul Turceni, are o
importanþã istoricã deosebitã. Prima con-
semnare a existenþei schitului o aflãm în
inscripþia zugrãvitã la 1793 deasupra intrãrii

în pronaos, cu referire la data de 1514 având
ctitori pe Danciu ºi Oprea. Într-un document
datat 1525, Strâmba apare metoh al mânã-
stirii Govora. În anul 1603, în locul vechiului
schit s-a ridicat mânãstirea de azi. Stoichiþã
Râioºeanu, aºezat la Strâmba ca mare pro-
prietar în 1594 ºi ridicat la rangul de logofãt
al doilea, mare vister si mare postelnic, în
sfatul lui Mihai, a contribuit la zidirea mânã-
stirii. În decursul anilor, la sporirea zestrei
mânãstirii au participat Voievodul N. Mavro-
cordat ºi Stefan Cantacuzino. Perioada de
decãdere a mânãstirii a fost dupã anul 1700,
iar la 1812 ea rãmâne în pãrãsire, devenind
bisericã filialã din parohia Hodoroasa. La 8
noiembrie 1724 chiliile ºi acoperiºul bisericii
vor arde. Aºa cum menþioneazã egumenul
Mitrofan într-un hrisov, se bãnuieºte cã focul
a fost pus de 2 cãlugãri strãini din þara
ungureascã. Din acelaºi hrisov, aflãm ca
Râioºeanu Caoitanul s-a împrumutat de 190
taleri sã îi foloseascã la reclãdirea chiliilor ºi
a magaziilor din lemn, iar biserica o va
acoperi cu ºindrilã din stejar. De la aceastã

datã pânã la reclãdirea din anul 1923, nu s-a
mai pãtrat nici un document referitor la
mânãstire. La 5 noiembrie 1923 ieromona-
hul Veniamin Pestrea, revenit în satul natal
de la Muntele Athos, a reînfiinþat schitul
refãcând ºi consolidând biserica ºi chiliile în
paraginã. În 1927, Comisia Monumentelor
istorice condusã de N. Iorga contribuie la
reparaþiile exterioare ale bisericii ºi acoperã
cu var pictura exterioarã degradatã. În anul
1956 Strâmba devine mânãstire de maici
având stareþã timp de 27 ani pe Ermionia
Candea. În  1983, în locul ºindrilei se pune
tablã pe acoperiº ºi se fac reparaþii capitale.
Sub stãreþia lui Paisie Ulesan ºi cu sprijinul
Mitropoliei Olteniei s-au fãcut restaurãri la
biserica ºi s-a pus temelia clãdirii chiliilor.
Din 1991, stareþã este Marina Gligor. 

Din pãcate, timpul nu iertat acest sfânt
lãcaº , fiind crãpaþi pereþii ºi degradându-se
pictura. S-a luat decizia de a se construi o altã
bisericã, Acoperãmântul Maicii Domnului,
vis-a-vis de Sf. Treime. Lucrãrile s-au încheiat
în urmã cu aproximativ 3-4 ani. Toate sluj-

bele se þin acum acolo. În acest sfânt lãcaº
sunt adãpostite aproximativ o sutã de
mãicuþe, provenite din toate zonele þãrii. 

În cadrul proiectului de modernizare, se
va restaura casa egumenului (un fel de
muzeu al mânãstirii), va fi modernizatã
reþeaua de apã ºi canalizare, vor fi executate
lucrãri de peisagisticã, se va amenaja curtea
interioarã, iar drumul de acces din Strâmba-
Jiu pânã la mânãstire va fi refãcut. Proiectul
se va face cu fonduri nerambursabile din
Norvegia (aceste fonduri sunt date pentru
restaurarea lãcaºelor de cult religios), în
cadrul PA16/RO12. Durata proiectului este
de 2 ani si se doreºte dezvoltarea turismului
ecumenic. Maica Stareþã Marina Gligor, este
implicatã cu toatã fiinþa în acest proiect, ºi
doreºte din tot sufletul sã fie realizat. De fapt,
Maica Stareþã este cea care în ultimii ani a
reuºit sã facã investiþii importante, transfor-
mând lãcaºul într-un adevãrat loc de peleri-
naj nu numai pentru oamenii din Oltenia
dar ºi pentru turiºti veniþi  din toate colþurile
þãrii.

A fost depus proiectul de modernizare a Mânãstirii Sfânta Treime din Strâmba-Jiu
PLAN DE MASURI PRIVIND 
ORGANIZAREA ªI DESFÃªURAREA UNOR ACTIVITÃÞI
ÎN CURSUL ANULUI 2014

Membrii comitetului asociaþiei de pensionari Turceni,
stabilesc spre organizare ºi desfãºurare în cursul
anului 2014 urmãtoarele activitãþi: 1. Reactualizarea
situaþiei membrilor pensionari ce fac parte din asoci-
aþie prin discutarea cu fiecare în parte privind aportul
lor în cadrul asociaþiei, identificarea celor decedaþi ºi
trecerea într-o evidenþã pasivã a celor care nu se
implicã în cadrul asociaþiei. 2. Þinerea unei perma-
nente legãturi cu factori de rãspundere de la nivelul
Primãriei ºi a Consiliului Local ºi informarea periodicã
a acestora despre problemele sociale ale comunitãþii,
din fiecare zonã ºi sate, respectiv cu problemele cu
care se confruntã pensionarii ºi nu numai. 3. Vom
rãspunde cu promptitudine la solicitãrile fãcute de
cãtre factori de rãspundere din cadrul Primãriei ºi
Consiliului Local pentru a participa la diferite activitãþi
de interes obºtesc, indiferent de ce naturã, ca de
exemplu, înfrumuseþarea localitãþii, îngrijirea unor par-
curi, locuri de interes public ºi alte activitãþi de interes
public. Precum ºi la activitãþile ce se vor desfãºura în
interesul ºi folosul cetãþenilor dintre care fac parte atât
pensionarii, cât ºi persoanele vârstnice, cum ar fi:
Organizarea Zilei Vârstnicilor ºi Nunta de Aur,  Zilele
Oraºului, Ziua Copilului, Ziua Recoltei, Ziua Republici
ºi alte acþiuni. 4. Intensificarea activitãþilor pentru iden-
tificarea de pensionari ºi persoane vârstnice cu afecþi-
uni medicale ºi lipsiþi de anumite posibilitãþi ºi vizitarea
acestora la domiciliu cu personal medical în vederea
acordãrii unui sprijin medical ºi îndrumarea acestora
cãtre servicile medicale. 5. Fiecare membru al
comitetului va acþiona în sectorul sãu de activitate
pentru înscrierea în cadrul asociaþiei de noi membri
cu rãspundere civicã ºi simþ de rãspundere. 6.
Membrii comitetului sã informeze ori de câte ori este
nevoie membrii asociaþiei din sectorul sãu de activi-
tate de acþiunile ºi activitãþile ce se organizeazã ºi se
desfãºoarã în cadrul asociaþiei cât ºi la nivel de locali-
tate, iar la fiecare ºedinþã de comitet sau ori de câte
ori este nevoie sã vinã cu problemele ºi doleanþele
acestora pentru luarea mãsurilor necesare ºi legale
spre soluþionare. 7. În funcþie de sprijinul acordat la
nivel de localitate, sponzorizãri, cotizaþii proprii ºi a
altor venituri sã organizãm desfãºurarea a douã
excursii în anumite puncte turisitce din judeþ, precum
ºi din judeþele limitrofe. 8. Cu ocazia unor evenimente
ºi sãrbãtori legale se vor organiza diferite concursuri
pentru care se vor înainta diferite premii ºi diplome.
Programul de mãsuri poate fi completat ori de câte ori
va fi nevoie cu propunerile dvs. cât ºi în funcþie de
situaþiile noi apãrute. 
PREªEDINTE, ION  MIUÞ
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ÎÎnn aa ddoouuaa zzii ddee PPaaººttee,, llooccuuiittoorriiii ddiinn ssaattuull SSttoolloojjaannii,,
aauu aavvuutt ppaarrttee ddee ssuurrpprriizzee ppllããccuuttee ddiinn ppaarrtteeaa
aauuttoorriittããþþiilloorr llooccaallee.. SS-aa rreeîînnvviiaatt uunn oobbiicceeii ppiieerrdduutt
îînn ttiimmpp ººii aannuummee „„ HHoorraa SSttrrããmmooººeeaassccãã..
EEvveenniimmeennttuull aa ffoosstt oorrggaanniizzaatt ddee ccããttrree PPrriimmããrriiaa
OOrraaººuulluuii TTuurrcceennii ººii CCaassaa ddee CCuullttuurrãã TTuurrcceennii.. SSpprree
ssuurrpprriinnddeerreeaa oorrggaanniizzaattoorriilloorr llaa eevveenniimmeenntt aauu ppaarr-
ttiicciippaatt aapprrooaappee ttooþþii ooaammeenniiii ddiinn ssaatt ººii aauu lliippssiitt
ddooaarr cceeii ccaarree nnuu eerraauu aaccaassãã îînn zziiuuaa rreessppeeccttiivvãã.. AAuu
vveenniitt llaa ccoonnccuurrssuull ddee cciiooccnniirreeaa oouuããlloorr ccuu mmiicc ccuu
mmaarree aaººaa ccuumm ssee aadduunnaauu ooddaattãã îînn rrããssccrruucceeaa ssaattuu-
lluuii.. 

Primarul Oraºului, Dumitru Gîlceavã, împreunã cu o
parte dintre consilieri ºi aparatul propriu au animat eveni-
mentul care s-a transformat într-o adevãratã competiþie de
ciocnit ouã. Reluarea obiceiului „Hora Strãmoºeascã“ a fost o
idee excelentã dupã cum ne-au declarat participanþii. S-au
prins în horã de la tineri pânã la cei vârstnici. Vârsta înaintatã
nu a fost un obstacol de a nu te prinde în horã, iar pe feþele
celor care au mai trãit aceste evenimente cu mulþi ani în urmã
se citeau bucuria ºi melancolia. Concursul s-a desfãºurat pe
douã categorii, seniori ºi juniori. Au fost înscriºi în concurs 44
de juniori ºi 76 de seniori, iar concursul s-a desfãºurat în ºase
etape. La juniori au câºtigat: : premiul I Auxente Toni, premiul
II Ciobanu Andrei, premiul III  Gherghe Daniel. La seniori,
premiaþi au fost urmãtorii: premiul I Trãsnea ªtefan, premiul
II Achim Larisa, premiul III  Nicu Aurel. Câºtigãtorii com-

petiþiei au primit diplome ºi premii din parte primarului
Oraºului Turceni Dumitru Gîlceavã.

Primarul Dumitru Gâlceavã a declarat: „ Astfel de eveni-
mente se vor desfãºura ºi în celelalte sate aparþinãtoare
Oraºului Turceni“. Un alt concurs de acelaºi fel a fost organi-
zat pe data de 03.05.2014 începând cu ora 18:00, de cãtre
Primãria Oraºului Turceni în colaborare cu Casa de Culturã.
Alãturi de cetãþeni a participat la eveniment ºi primarul
oraºului Turceni Dumitru Gîlceavã. Concursul s-a desfãºurat

pe douã categorii: seniori ºi  juniori. Câºtigãtorii de la catego-
ria „juniori“, din cele72 de persoane înscrise, au fost:
Cãprioarã Elena (premiul I), Olteanu Mãdãlina (premiul II) ºi,
Tauru Oriana (premiul III). La „seniori“, din cei 141 de prtici-
panþi, câºtigãtorii au fost: Popescu Georgeta (premiul), Achim
Alina (premiul II) ºi , Stana Marin (premiul III). Câºtigãtorii au
primit diplome ºi premii din partea primarului Dumitru
Gîlceavã, iar atmosfera a fost destinsã de o formaþie de cân-
tãreþi de muzicã popularã ºi de prinderea în hore.

„Hora Strãmoºeascã“ ºi pãstrarea tradiþiilor 

Ciocnirea ouãlor de Paºte 
în satele Stolojani 
ºi Strâmba-Jiu

Campania Monitorul de Turceni

Comunitatea ta, casa ta!

SSuubb ggeenneerriiccuull „„CCoommuunniittaatteeaa ttaa,, ccaassaa ttaa!!““ PPrriimmaarruull

OOrraaººuulluuii TTuurrcceennii,, DDuummiittrruu GGââllcceeaavvãã vvãã iinnvviittãã îînn ppeerriiooaaddaa

uurrmmããttooaarree,, pprriinn iinntteerrmmeeddiiuull ppuubblliiccaaþþiieeii MMoonniittoorruull ddee

TTuurrcceennii ssãã vvãã iimmpplliiccaaþþii ddiirreecctt îînn lluuaarreeaa ddeecciizziiiilloorr llaa nniivveelluull

OOrraaººuulluuii TTuurrcceennii.. CCaammppaanniiaa îîººii pprrooppuunnee ssãã iiddeennttiiffiiccee pprroo-

bblleemmeellee ccuu ccaarree llooccuuiittoorriiii uurrbbeeii ssee ccoonnffrruunnttãã.. DDee aasseemmeenneeaa

pprriinn iinntteerrmmeeddiiuull ccaammppaanniieeii „„ CCoommuunniittaatteeaa ttaa,, ccaassaa ttaa““ ssuunntt

bbiinnee-vveenniittee oorriiccee ffeell ddee iinniiþþiiaattiivvee ddiinn ppaarrtteeaa oorriiccããrreeii ppeerr-

ssooaannee,, ggrruuppuurrii ssaauu eettnniiii,, ffiiee ccãã vvoorrbbiimm ddee pprrooiieeccttee ccuullttuurraallee,,

ssoocciiaallee ssaauu aaddmmiinniissttrraattiivvee.. CCoommuunniiccaarreeaa ººii ddiiaalloogguull ssuunntt

pprriioorriittããþþiillee PPrriimmããrriieeii TTuurrcceennii îînn ppeerriiooaaddaa uurrmmããttooaarree

Listã consilierii Locali Turceni:
11.. CCiilliibbiiuu CCrriissttiinnaa UUSSLL
22.. SSîîrrbbuu VViiccttoorr UUSSLL
33.. TTrraaººccãã CCoonnssttaannttiinn UUSSLL
44.. DDiinnuu IIoonn UUSSLL
55.. MMããnnooiiuu OOccttaavviiaann UUSSLL
66.. BBuurraaddaa NNiiccoollaaee UUSSLL
77.. IIoonniiþþooiiuu MMaarriiuuss UUSSLL
88.. FFããiinniiººii MMaaggddaalleennaa UUSSLL
99.. DDuummiittrraaººccuu IIoonn PPRRMM
1100.. CCoosstteessccuu FFlloorriinn CCoonnssttaannttiinn UUNNPPRR
1111.. TTuuddoorrooaaiiaa AAlleexxaannddrruu PPPPDDDD
1122.. MMaannoollaacchhee FFlloorriinnaa AAuurroorraa PPDDLL
1133.. CCoorrnneessccuu DDoorruu IIoonn PPDDLL
1144.. RRîîppeeººii IIoonn PPDDLL

Festivalul 
de creaþie
umoristicã
„Al.C.Calotescu
Neicu“

Festivalul concurs interjudeþean de creaþie
umoristicã  „Al.C.Calotescu Neicu“ ajuns la cea
de-a XXII-a ediþie. Organizat de Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Gorj, Biblioteca
Judeþeanã „Christian Tell“, Primãria Oraºului
Turceni, Consiliul Local ºi Casa de Culturã
Turceni la care se alãturã  Liga Culturalã „Fii
Gorjului“, evenimentul prilejuieºte anual, în
luna aprilie, întâlnirea cu  umorul ºi umoriºtii
de cea mai bunã calitate din judeþele Olteniei,
din Hunedoara ºi din Caraº-Severin. 

Festivalul s-a organizat pe trei secþiuni:
Secþiunea Epigramã a avut ca temã „Foaie

verde apã chioarã/Nu se mãnâncã tot ce
zboarã“(Pãstorel) ºi a fost câºtigatã de Janet
Nicã. Pe locul al doilea ºi al treilea s-au situat
concurenþii Ion Micuþ ºi, respectiv, Ioan
Prodan.

La Secþiunea Revista de Umor colectivã sau
individualã a fost premiatã, de cãtre CJCPCT,
revista „Jurnal de piftii“ din Gorj, al cãrei
redactor-ºef este Grigore Dobreanu.

Au fost decernate o diplomã ºi un premiu
pentru expoziþia de caricaturã realizatã de
Nicolae Ioniþã din Ploieºti.

Festivalul zonal de creaþie umoristicã pen-
tru elevi, ediþia a VIII-a, s-a adresat în exclusivi-
tate elevilor Liceului Tehnologic Turceni, cu
acordul Inspectoratului ªcolar Judeþean Gorj
pe douã secþiuni:

1. Creaþie (epigramã, fabulã, prozã umoris-
ticã scurtã). Câºtigãtorii acestei secþiuni au
fost: Milcu Gabriel-locul I, Salavat Mariana
Luciana-locul II ºi ªchiau Andras-locul III.

2. Interpretare (monolog, cuplet, schiþã,
scheci). La secþiunea interpretare individualã
monolog, câºtigãtor a fost elevul Ungureanu
Ilie Vlãduþ. Premiul special la interpretare-
grup a fost obþinut de elevii Sgurescu Roberta
ºi Ungureanu Ilie Vlãduþ, pentru interpretarea
scenetei  „Costicã, dormi!“

Au mai primit premiul de debut la inter-
pretare juniorii Perþ Adiþã ºi Tobã Adina.

Festivitatea de premiere  a avut loc
duminicã 13 aprilie 2014, ora 11.00, în sala
micã a Casei de Culturã Turceni, în prezenþa
organizatorilor, a participanþilor la concurs ºi
a publicului prezent la acest eveniment.
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Gala Miss ºi Mister Adolescenþã 
organizatã de liceenii din Turceni

„Lumea lui
Pãcalã“

Ziua de 1 aprilie este consideratã ca fiind
ziua pãcãlelilor, iar personajul îndreptãþit a se
afla în centrul atenþiei nu poate fi altul decât
Pãcalã, erou al snoavelor populare româneºti,
cunoscut pentru umorul ºi isteþimea sa,
ascunse sub o mascã de naivitate ºi simplitate.
Eroul trateazã autoritãþile sãteºti (popa,
boierul, judecãtorul) cu îndrãznealã ºi ironie
usturãtoare, pedepseºte prostia ºi recom-
penseazã bunãtatea în stilul sãu caracteristic.
Personajul presupune un caracter specific, el
propune, în diversele situaþii în care este
prezentat, soluþii neaºteptate, caraghioase ºi
mai întotdeauna produce ilaritate.

Proiectul „Lumea lui Pãcalã“, dedicat zilei
pãcãlelilor ºi realizat de Casa de Culturã
Turceni în parteneriat cu Biblioteca Liceului
Tehnologic ºi Biblioteca Orãºeneascã
Turceni, s-a desfãºurat sub formã de concurs
tematic, luni 7 aprilie 2014, ora 10.00, în sala
de spectacol a Casei de Culturã Turceni, în
cadrul Programului „ªcoala altfel“.
Concursul, ajuns la ediþia a III-a s-a adresat
elevilor de la clasele I-XII. S-au înscris la con-
curs, cu scenete umoristice, un numãr de 42
de elevi pregãtiþi de cele 8 cadre didactice
dupã cum urmeazã:

1. Clasa a II-a C - cu scenetele „Tilicã la
lecþie“ ºi „Chiriþa“, îndrumãtor învãþãtor
Stancu Lavinia

2. Clasa a III-a A - cu sceneta „Boierul ºi
Pãcalã“, îndrumãtor învãþãtor Stancu ªtefan

3. Clasa a III-a B - cu sceneta „Ilie Pãpãdie“,
îndrumãtor învãþãtor Samfira Eugenia

4. Clasa a IV-a D - cu sceneta „Prostia ome-
neascã“, îndrumãtor învãþãtor Costache
Lãpãduþa

5. Clasa a VI-a C - cu sceneta „Dormi,
Costicã!,“ îndrumãtor profesor Predescu
Loredana

6. Clasa a VII-a A - cu sceneta „Douã
loturi“, îndrumãtor profesor Piþulescu Delia

7. Clasa a VII-a D - cu scenetele „Domnul
Goe“ ºi „Vizitã“, îndrumãtor profesor
Manolache Aurora

8. Clasa a XI-a A - cu sceneta „De zâua
fomeii“, îndrumãtor profesor Vladu Margareta

9. Clasa a XI-a C - îndrumãtor profesor
Predescu Loredana. 

Toþi concurenþii  au primit diplome de
participare ºi au fost recompensate cele mai
bune interpretãri.

AA ffoosstt uunn eevveenniimmeenntt ddee eexxcceeppþþiiee ccaarree aa rreeuuººiitt
ssãã ffaaccãã ssaallaa ccaasseeii ddee CCuullttuurrãã ddiinn OOrraaººuull TTuurrcceennii
nneeîînnccããppããttooaarree.. AA ffoosstt oo aaddeevvããrraattãã ccoommppeettiiþþiiee
ddee ccuullttuurrãã ggeenneerraallãã,, ttaalleenntt ººii ffrruummuusseeþþee.. PPee
llâânnggãã ffaappttuull ccãã ppaarrttiicciippaannþþiiii aauu aavvuutt ooccaazziiaa 
ssãã-ººii eettaalleezzee ttaalleennttuull ººii ffrruummuusseeþþeeaa îînn ffaaþþaa ppuu-
bblliiccuulluuii llaarrgg ddiinn TTuurrcceennii,, ddiinn rrâânndduull ccããrruuiiaa nnuu
aauu lliippssiitt ccaaddrreellee ddiiddaaccttiiccee ººii eelleevviiii ddee llaa lliicceeuu,,
ddaarr ººii pprriieetteenniiii ººii rruuddeellee ppaarrttiicciippaannþþiilloorr,, ccoonn-
ccuurreennþþiiii aauu aavvuutt ppaarrttee ººii ddee pprreemmiiii ccoonnssiisstteennttee,,
ccoonnssttâânndd îînn pprroodduussee eelleeccttrroonniiccee ººii aacccceessoorriiii
ooffeerriittee ddee oorrggaanniizzaattoorrii ººii ddee ssppoonnssoorrii..

În data de 4 aprilie 2014, elevii claselor a X, XI ºi a
XII din cadrul grupului ªcolar Industrial Energetic
Turceni, au organizat competiþia „Gala Miss ºi
Mister Adolescenþã“. Evenimentul a fost organizat
cu sprijinul Primãriei Oraºului Turceni, al
Grupului  ªcolar Industrial Energetic dar ºi al unor
sponsori cum ar fi Ydail Construct, Compania
Simo&Felis ºi Andrei Conea.

Competiþia a fost una strânsã cu probe interesante,
fiecare concurent a avut câte ceva de spus, fiecare ar
fi meritat marele premiu, însã, ca în orice com-
petiþie, doar unul câºtigã trofeul. Printre cele mai
interesante probe menþionãm proba de prezentare
a unui costum turcesc, proba talentului artistic,
proba de originalitate, dans ºi, nu în ultimul rând,
proba þinutei de searã, proba eleganþei.
Juriului i-a fost extrem de greu sã departajeze con-
curenþii, fiindcã toþi s-au prezentat foarte bine. În
final, au învins urmãtorii: la fete, Florentina Suciu
locul I, Elena Toma locul II iar pe locul trei s-a clasat
Daniela Vâlsan. La bãieþi, învingãtorii au fost: Daniel
Dumitru locul I, Robert Leucã locul II, iar pe locul
trei s-a clasat Cãtãlin Mogoºeanu. Trebuie menþionat
cã în concurs s-au înscris ºapte fete ºi ºase bãieþi, ºi a
existat chiar o probã de preselecþie.
Pentru reuºita showlui, organizatorii au avut ºi invi-
taþi de marcã: trupa de dans Xcrew din Târgu Jiu ºi
Liviu Teodorescu, participant în emisiunea Vocea
României. 

ªcoala altfel
„Sã ºtii mai
multe, sã fii
mai bun“
ÎÎnn ppeerriiooaaddaa 77-1111..IIVV..22001144,, llaa LLiicceeuull
TTeehhnnoollooggiicc TTuurrcceennii,, ss-aa ddeerruullaatt  pprroo-
ggrraammuull „„ªªccooaallaa aallttffeell:: SSãã ººttiiii mmaaii mmuullttee,,
ssãã ffiiii mmaaii bbuunn““,, ccaarree aa rreeuunniitt
nnuummeerrooaassee aaccttiivviittããþþii ccuu ccaarraacctteerr
eexxttrraaººccoollaarr.. AAcceesstteeaa aauu ffoosstt ggrruuppaattee ppee
ccoommiissiiii mmeettooddiiccee ººii ppee aarriiii ccuurrrriiccuullaarree,,
ss-aauu ddeessffããººuurraatt dduuppãã uunn oorraarr sseeppaarraatt,,
pprrooggrraammuull zziillnniicc ffiiiinndd ddee llaa oorraa 0088..0000
llaa oorraa 1177..0000,, sseeppaarraatt ggiimmnnaazziiuu ddee lliicceeuu..
AAccttiivviittããþþiillee aauu ffoosstt ccoonncceeppuuttee ssuubb
ffoorrmmãã ddee pprrooiieeccttee eedduuccaaþþiioonnaallee llaa ccaarree
ss-aauu îînnssccrriiss pprrooffeessoorrii ººii eelleevvii,, ccuu sspprriijjii-
nnuull ccoommuunniittããþþiiii llooccaallee ººii aall AAssoocciiaaþþiieeii
PPããrriinnþþiilloorr.. AAcceessttaa aauu oo tteemmaattiiccãã vvaarriiaattãã,,
ccoonnffoorrmm oobbiieeccttiivveelloorr pprrooggrraammuulluuii
„„ªªccooaallaa aallttffeell““- ccuullttuurraallãã,, eedduuccaattiivvãã,,
cciivviiccãã,, ssppoorrttiivvãã eettcc..

Dintre cel 35 de proiecte educaþionale
desfãºurate s-au remarcat urmãtoarele:

concursul „ªi noi avem talent“, ediþia a
III-a – iniþiator doamna director adjunct, pro-
fesor Iliescu Georgeta;

„Clubul de lecturã“ ;“Învaþã sã trãieºti
sãnãtos“ – catedra de limba ºi literatura
românã;

„Prietenii naturii“, activitate de ecolo-

gizare ºi igienizare, la nivelul întregii ºcoli;
„Sã adoptãm un monument“, proiect

educaþional în parteneriat cu Direcþia pentru
Culturã Gorj, Asociaþia Cipria ºi cu Casa de
Culturã a oraºului Turceni – coordonator
consilier educativ, profesor Frunzã Mariana;

„Cangurul matematic“, ediþia 2014, „Sã
învãþãm bridge“, „Bacalaureatul de nota 10“ –
catedra de matematicã;

„Elemente de culturã ºi civilizaþie francezã
ºi englezã“ – catedra de limbi moderne;

Personalitãþi ale chimiei româneºti, vi-
zitã la C.E.T., secþia chimicã, vizitã la mânã-
stirea Dealul Mare – catedra de chimie;

Concurs de tehnoredactare, „Creare
rebus cu ajutorul aplicaþiei“, „Fotografia ºi
natura“ – catedra de informaticã;

„Lumea pe care o descoperi. Orizontul
local, casa noastrã. ªcoli pentru un viitor
verde“ – profesori Fudulache Maria, Florea
Ioana, catedra de geografie ºi de biologie;

Concursul „Electronics. Proiectarea ºi
fabricaþia asistatã de calculator în industria
constructoare de maºini“ – catedra tehnicã;

„Sãnãtate, dezvoltare fizicã armo-
nioasã prin educaþie fizicã ºi sport“ – catedra
de educaþie fizicã;

Partenariat ºcolar bilateral „Comenius
Green Reporters - impact ºi valorizare. Erasmus
- oportunitãþi de cooperare europeanã“ – coor-
donator profesor. Greculescu Aura;

„În lumea lui Pãcalã“, finalizare proiect
„ªi tu poþi“, „Biblioteca vie“ - activitate
cuprinsã în modulul IV al proiectului edu-
caþional „VIAÞA LA POZITIV“, bibliotecar
Vladu Margareta, profesor Predescu Lore-
dana, învãþãtor Stancu Lavinia.

MMaatteerriiaall ddee VVllããdduuþþ IIlliiee UUnngguurreeaannuu,, 
eelleevv îînn ccllaassaa aa XXII-aa AA
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AAttââtt pprriinn NNoouuaa PPoolliittiiccãã AAggrriiccoollãã CCoommuunnãã,, ccââtt
ººii pprriinn mmããssuurriillee aaddooppttaattee llaa nniivveell nnaaþþiioonnaall,,
ttiinneerriiii ffeerrmmiieerrii vvoorr ffii cceeii mmaaii „„rrããssffããþþaaþþii““
îînnttrruuccââtt vvoorr bbeenneeffiicciiaa ddee pprriimmee ddee iinnssttaallaarree ddee
ppâânnãã llaa 7700..000000 ddee eeuurroo ººii tteerreennuurrii ggrraattuuiittee
ppeennttrruu aa-ººii ccoonnssttrruuii ccaassee.. ÎÎnn pplluuss,, eeii vvoorr pprriimmii
ssuubbvveennþþiiii ppee ssuupprraaffaaþþãã mmaaii mmaarrii ccuu 2255%% ffaaþþãã
ddee cceeiillaallþþii ffeerrmmiieerrii.. 
PPâânnãã aaccuumm,, rroommâânniiii ss-aauu oorriieennttaatt îînn mmoodd ssppee-
cciiaall ppee aaffaacceerrii ccuu aallbbiinnee ssaauu lleegguummee,, îînnssãã nnuu
aauu ffoosstt oommiissee nniiccii iinnvveessttiiþþiiiillee mmaaii iinneeddiittee,, ccuumm
aarr ffii ccuullttuurriillee ddee llaavvaannddãã ssaauu ffeerrmmeellee ddee ccaapprree..

În noua Politicã Agricolã Comunã tinerii fermierii
vor primi 70.000 de euro prin mãsura 112 „Instalarea
tinerilor fermieri“, in loc de 40.000 de euro cum era
pânã în prezent. 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar ne-
rambursabil acordat prin Mãsura 112 sunt:

- fermierii în vârstã de pânã la 40 de ani (neîmplin-
iþi la data depunerii Cererii de Finanþare), persoane fi-
zice sau juridice care practicã în principal activitãþi agri-
cole;

- exploataþiile tinerilor fermieri ar trebui sã aibã o
dimensiune economicã cuprinsã între 6 ºi 40 UDE
(Unitate de Dimensiune Economicã reprezentând uni-
tatea prin care se exprimã dimensiunea economicã a
unei exploataþii agricole determinatã pe baza marjei
brute standard a exploataþiei);

- exploataþia este înregistratã în Registrul unic de
identificare - APIA ºi Registrul agricol.

CCoonnddiiþþiiii mmiinniimmee oobblliiggaattoorriiii 
ppeennttrruu aaccoorrddaarreeaa sspprriijjiinnuulluuii
Pentru a putea primi sprijin în cadrul Mãsurii 112,

solicitantul sprijinului trebuie sã îndeplineascã urmã-
toarele condiþii:

- vârsta sub 40 de ani;
- se instaleazã pentru prima datã în exploataþia agri-

colã;
- prezintã un Plan de afaceri pentru dezvoltarea

activitãþilor agricole din cadrul exploataþiei agricole;
- este membru al unei familii de fermieri ºi a lucrat

mai mult de 50% din timpul sãu de lucru în cadrul fer-

mei, cu cel puþin 12 luni înaintea instalãrii sale pe cont
propriu;

- se angajeazã sã urmeze, în primii trei ani de la
primirea sprijinului, cursuri de formare profesionalã
prin Mãsura 111 „Formare profesionalã, informare ºi
difuzare de cunoºtine“ în cel puþin unul din domeniile:
managementul exploataþiei agricole, contabilitatea fer-
mei, protecþia mediului, agricultura ecologicã, altele.

În plus, autoritãþile promit subvenþii mai mari pen-
tru tinerii fermieri. Ei vor primi din partea statului sub-
venþii pe suprafaþã mai mari cu 5% pentru a lucra
pãmântul.

70.000 de euro pentru tinerii care aleg sa munceascã pãmântul

Subvenþii mai mari 
pentru tinerii fermieri

Deºeurile din demolãri ºi construcþii reprezintã o pro-
blemã majorã la momentul actual, deoarece cca.
1500 mc de moloz se genereazã lunar, iar cea mai
mare parte a acestui volum este depozitat pe dome-
niul public dând naºtere, astfel, fenomenului de
depozitare neautorizatã. In scopul reducerii / elim-
inãrii acestui fenomen unitãþile administrativ teritori-
ale, membre ale Asociaþie Salubris Turceni Sud Gorj
vor institui obligativitatea încheierii de contracte de
cãtre beneficiarii autorizaþiilor de construire cu opera-
torul de salubrizare în vederea ridicãrii ºi depozitãrii
acestor tipuri de deºeuri. La eliberarea autorizaþiei de
construire sau desfiinþare trebuie prezentat un con-
tract încheiat cu operatorul de salubrizare pentru ridi-
carea ºi depozitarea deºeurilor rezultate. Depozitarea
deºeurilor în amplasamentele stabilite de Primãrii se
poate face dupã plata taxei locale pentru acoperirea
cheltuielilor efectuate în acest domeniu. Pentru depo-
zitarea deºeurilor din construcþii în oraºul Turceni,
locul s-a stabilit în satul Murgeºti, lângã cimitir.
Consiliul Local al oraºului Turceni a instituit printr-o
hotãrâre o taxã, ce se va plãti la eliberarea autoriza-
þiei de construire sau desfiiinþare, necesarã acoperirii
unei pãrþi din cheltuiala fãcutã de Primãria Turceni cu
forþa de muncã ºi utilajele necesare întreþinerii per-
manente a spaþiului sus menþionat. Pentru celalalte
comune, fiecare sa decis asupra unui loc pe raza
comunei unde vor fi amplasate deºeurile din con-
strucþii. În cazul în care proprietarii imobilelor care se
construiesc, se renoveazã sau se demoleazã nu
încheie contract cu operatorul de salubrizare ºi
depoziteazã deseurile din construcþii în alte spaþii
decât cel stabilit de Primãria Turceni ºi comunele
membre ale Asociaþiei, constituie contravenþie ºi se
pedepseºte cu amendã contravenþionalã de la 500 la
1.500 RON. Pentru celalalte Consilii Locale, membre
ale Asociaþiei Salubris Turceni Sud Gorj, urmeazã sa
se hotãrascã locurile de depozitare a deºeurilor din
construcþii, cât ºi taxa pe care trebuie sã o plãteascã
beneficiarul autorizaþiei de construire sau desfiinþare,
necesara acoperirii unei parti din cheltuiala fãcuta de
Primãriile membre ale asociaþiei pentru forþa de mun-
cã ºi utilajele necesare în spatiile alocate depozitãrii
deºeurilor provenite din construcþii sau demolãri.  În
scopul implementãrii colectãrii selective a deºeurilor
refolosibile de la populaþie, au fost amenajate 39 de
platforme de colectare, dotate cu europubele pentru
colectarea deºeurilor reziduale ºi boxe de colectare
pentru deseurile de hârtie/cartoane ºi PET.

Modalitãþile de depozitare
a deºeurilor rezultate 
din demolãri ºi construcþii

Condiþiile climatice din ultimele zile au favorizat apariþia
ºi dezvoltarea urmãtoarilor boli sau dãunãtori:

Gândacul bãlos al ovãzului poate cauza pierderi impor-
tante ale culturilor de cereale pãioase. Pentru prevenire ºi
combatere se recomandã executarea tratamentului adult; se
face doar în condiþiile în care pragul economic de dãunare
depãºeºte numeric 10-15 adulþi la metrul pãtrat. Se reco-
mandã folosirea unuia dintre urmãtoarele insecticide selec-
tive pentru albine: 1. CALYPSO 480 sc 80 ml/ha sau 2.
KARATE ZEON 0,150l/ha (se aplicã una dintre aceste sub-
stanþe o datã cu erbicidarea)

Pãtarea roºie, ciuruirea, monilioza, viespea fructelor ºi a

seminþelor, omizi, acarieni, pot cauza pierderi importante
ale culturilor de  sâmburoase. Pentru prevenire ºi comba-
tere se recomandã executarea tratamentului I la viespe, se
face doar în condiþiile în care se constatã boli - infecþie secun-
darã, dãunãtori - prezenþa dãunãtorilor. Se recomandã
folosirea unui dintre produsele sau amestecurile urmã-
toare: 

1. ALCUPRAL 50 pu 0,2%. 
2. TOPSIN XOWDG 0,07% + CALYPSO 480sc 0,02% +

ACARICID MILBEKNOCKEC 0,075%
3. TOPSIN XOWDG 0,07% + KARATE ZEON 0,015% +

ACARICID MILBEKNOCK 0,075%
4. MERPAN SC 0,2%
Perioada optimã de trament este atunci când 10-15% din

flori s-au scuturat. Agriculturii care folosesc aceste remedii
împotriva dãunãtorilor au obligaþia de a anunþa apicultorii
pe o razã de 5 km.

Rapãn, monilie, fãinare, viespea merelor, omizi, afide,
psilide, acarieni, pot cauza pierderi importante ale culturilor
de seminþoase. Pentru prevenire ºi combatere se reco-
mandã executarea tratamentului I la viespe, se face doar în
condiþiile în care se constatã boli-infecþie secundarã,
prezenþa dãunãtorilor rezervã biologicã. Se recomandã
folosirea unui dintre produsele sau amestecurile urmã-
toare: 

SHAVIT F 72 WDG 0,2% + CALYPSO 480sc 0,02% + ACA-

RICID MILBEKNOCKEC 0,075%
SHAVIT F 72 WDG 0,2% + KARATE ZEON 0,015% + ACA-

RICID MILBEKNOCKEC 0,075%
DITHANEM 45 0,2% + CALYPSO 480sc 0,02% + ACARI-

CID MILBEKNOCKEC 0,075%
DITHANEM 45 0,2% + KARATE ZEON 0,015% + ACARI-

CID MILBEKNOCKEC 0,075%
MERPAN 50 WP 0,2%
Perioada optimã de trament este atunci când 10-15% din

flori s-au scuturat. Agriculturii care folosesc aceste remedii
împotriva dãunãtorilor au obligaþia de a anunþa apicultorii
pe o razã de 5 km.

Gândacul pãros-epicometis hirta poate cauza pierderi
importante ale culturilor de pomi fructiferi, viþã-de-vie,
rapiþã, graminee, cozacee.  Se recomandã folosirea unuia
dintre urmãtoarele insecticide în momentul în care se con-
statã prezenþa dãunãtorului: 1. CALYPSO 480 sc 0,02%  sau
2.MOSPILAN 20 SG 0,02%.

Controlaþi în permanenþã culturile ºi aplicaþi tratamen-
tul imediat cum constataþi prezenþa dãunãtorului.

Complex boli foliare pot cauza pierderi importante ale
culturilor de cereale pãioase. În cazul constatãrii acestui
complex se recomandã aplicarea urmãtoarelor tratamente
concomitent cu erbicidarea:

1.BRAVO 500SC  1,5l/ha
2.BUMPER 250 EC 0,5l/ha

3.TOPSIN AL 70 PU 1kg/ha
ªoarecele de câmp, poate cauza pierderi importante ale

culturilor de cereale pãioase, plantaþiilor pomicole,
lucernãriilor. Se recomandã folosirea urmãtorului trata-
ment în cazul  în care pragul economic de dãunare
depãºeºte este de peste 5 colonii la hectar: BROMAKOL 25-
50g momeli/galerie activã. Controlaþi culturile ºi aplicaþi
tratamentul fitosanitar la depãºirea pragului economic de
dãunare menþionat mai sus, la un prag economic de
dãunare mai mic tratamentul nu are rost deoarece pierder-
ile sunt mici.

Fuzarioza porumbului, tãciune comun, tãciune prãfos,
gibberellaspp ºi vierme sârmã, ratisoara porumb ºi diabrot-
ica, poate cauza pierderi importante ale culturilor de
porumb. Pentru prevenire ºi combatere se recomandã exe-
cutarea tratamentului la sãmânþã, numai pe parcelele care s-
au realizat urmãtoarele condiþii, au fost constatate boli ºi
daunãtori în rezerva biologicã, în acest caz remediile sunt
urmãtoarele:

1.SEMNAL 500 FS 3,5l/tonã + SEEDOPRID 600 FS 10
litri/tonã

2.MAXIM 035 FS 1l/tonã + CRUISER 350 FS 9 litri/tonã
3.VITAVAX 200 FF 2,5l/tonã + NUPRID ALL 600 FS 8-10

litri/tonã
Sau pot fi folosite alte produse similare omologate.

Tratamentul se face înainte de semãnatul porumbului.

Buletine de avertizare în domeniul agricol

VVãã iinnffoorrmmããmm ccuu pprriivviirree llaa oobblliiggaaþþiiiillee
ccaarree vvãã rreevviinn pprriivviinndd pprreevveenniirreeaa
iinncceennddiiiilloorr ddee mmiirriiººttii,, ssttuuff,, ttuuffããrriiººuurrii ººii

vveeggeettaaþþiiee iieerrbbooaassãã ººii ffoorreessttiieerrãã,, vvãã
ccoommuunniiccããmm uurrmmããttooaarreellee:: ÎÎnn tteemmeeiiuull
pprreevveeddeerriilloorr OOUUGG 119955//22000055 pprriivviinndd

pprrootteeccþþiiaa mmeeddiiuulluuii mmooddiiffiiccããrriillee ººii ccoomm-
pplleettããrriillee uulltteerriiooaarree aarrtt.. 9944,, aalliinn.. 11:: „„pprroo-
tteeccþþiiaa mmeeddiiuulluuii ccoonnssttiittuuiiee oobblliiggaaþþiiaa
ttuuttuurroorr ppeerrssooaanneelloorr ffiizziiccee ººii jjuurriiddiiccee,, îînn
ccaarree ssccoopp:: nnuu aarrdd mmiirriiººttiillee,, ssttuuffuull,,
ttuuffããrriiººuurriillee ssaauu vveeggeettaaþþiiaa iieerrbbooaassãã ffããrrãã
aacccceeppttuull aauuttoorriittããþþiiii ccoommppeetteennttee ppeennttrruu
pprrootteeccþþiiaa mmeeddiiuulluuii ººii ffããrrãã iinnffoorrmmaarreeaa îînn

pprreeaallaabbiill aa sseerrvviicciiiilloorr ppuubblliiccee ccoommuu-
nniittaarree ppeennttrruu ssiittuuaaþþiiii ddee uurrggeennþþãã..““
PPeerrssooaanneellee ggããssiittee vviinnoovvaattee ppeennttrruu
îînnccããllccaarreeaa aacceessttoorr pprreevveeddeerrii lleeggaallee vvoorr
ffii ssaannccþþiioonnaattee ccuu aammeennddãã ddee llaa 33..000000 ddee
lleeii llaa 66..000000 ddee lleeii,, ppeennttrruu ppeerrssooaannee ffii-
zziiccee,, ººii ddee llaa 2255..000000 lleeii llaa 5500..000000 lleeii,,
ppeennttrruu ppeerrssooaannee jjuurriiddiiccee..

Obligaþiile cetãþenilor referitor la prevenirea incendiilor 
de miriºti, stuf, tufãriºuri ºi vegetaþie ierboasã ºi forestierã
Avertizare de la garda de mediu
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ANUNÞ DE PARTICIPARE LA 
„TABÃRA DE DEZVOLTARE 

PERSONALÃ“
23.07.2014 - 29.07.2014

BENEFICIARII PROIECTULUI :
Gratuit pentru elevii cu rezultate bune la învãþã-

turã ºi venitul pe membru de familie sub 750 lei.
Gratuit pentru elevii cu venituri sub 350 lei/ mem-

bru de familie.
Gratuit pentru elevii care în anul ºcolar trecut au

fost premianþi sau au avut rezultate bune la diferite
concursuri ºcolare ºi au venitul peste 750 lei.

Gratuit pentru elevii care sunt prinºi în activitãþile
Casei de Culturã.

Gratuit pentru elevii care s-au implicat în activitãþile
propuse de Primãria Oraºului Turceni (distribuire
marþiºoare sau flori în luna martie, colectare gunoaie,
înfrumuseþare oraº, proiect Let's Do It Romania)

Contracost (582 lei/pers 6 nopti cazare ºi pensi-
une completã + 136 lei/pers transport + 11,5 lei/pers
asigurarea = 729,5 lei/pers) pentru ceilalþi elevii care
vor sã participe ºi nu indeplinesc criteriul de venit
Elevii care se încadreazã în aceastã categorie vor
plãtii valoarea menþionatã anterior la casieria
Primãriei Oraºului Turceni.

Documente necesare pentru înscrierea la program :
Cererile privind gratuitatea sau plata integralã

vor fi întocmite de cãtre pãrinþi pentru fiul/fiica lor ºi
se vor depune la secretariatul Primãriei Oraºului
Turceni. Cererile vor cuprinde:

– semnãtura dirigintelui, directorului unitãþii de
învãþmânt, învãþãtorului sau directorului Casei de
Culturã, dupã caz. 

– documente care sã ateste situaþia financiarã a
pãrinþilor (adeverinþa de salariat, sursa de venit)

–  adeverinþa de la medic privind starea de sãnã-
tate

– copie CI sau CN. 
Termenul de depunere al cererilor este 30 iunie.

Se vor primi cereri în limita locurilor disponibile.

LLeeggee nnrr.. 1177 ddiinn 1177 mmaarrttiiee 22001144 pprriivviinndd uunneellee
mmããssuurrii ddee rreegglleemmeennttaarree aa vvâânnzzããrriiii- ccuummppããrrããrriiii
tteerreennuurriilloorr aaggrriiccoollee ssiittuuaattee îînn eexxttrraavviillaann  ººii
mmooddiiffiiccaarreeaa LLeeggiiii nnrr.. 226688//22000011 pprriivviinndd pprriivvaattii-
zzaarreeaa ssoocciieettããþþiilloorr ccoommeerrcciiaallee ccee ddeeþþiinn îînn aaddmmii-
nniissttrraarree  tteerreennuurrii pprroopprriieettaattee ppuubblliiccãã ººii pprriivvaattãã
aa ssttaattuulluuii ccuu ddeessttiinnaaþþiiee aaggrriiccoollãã ººii îînnffiiiinnþþaarreeaa
AAggeennþþiieeii DDoommeenniiuulluuii  SSttaattuulluuii

Este reglementatã procedura prealabilã vânzãrii
terenurilor agricole situate în extravilan ºi dreptul de
preempþiune la preþ ºi în condiþii egale, aplicabil în cazul
vânzãrii de terenuri agricole situate în extravilan.
Beneficiarii dreptului de preempþiune la achiziþionarea

terenurilor sunt, în ordinea prioritãþii, urmãtorii: copro-
prietarii, arendaºii, proprietarii vecini ºi Statul Român
prin Agenþia Domeniilor Statului.

În vederea vânzãrii, proprietarii de terenuri agricole
situate în extravilan vor avea obligaþia sã înregistreze la
Primãria din raza unitãþii administrativ-teritoriale în
care se aflã terenul o cerere prin care solicitã afiºarea
ofertei de vânzare a terenului. Documentele care vor
însoþii cererea urmeazã a fi stabilite prin normele
metodologice de aplicare a legii. Primãria va afiºa ofer-
ta de vânzare  la sediul sãu sau pe pagina de internet
proprie, timp de 30 de zile, ºi o va transmite ( în funcþie
de suprafaþa terenului) structurilor centrale sau terito-
riale din cadrul Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii

Rurale, care o vor afiºa pe site-ul lor timp de 15 zile.
Titularii dreptului  de preempþiune  au la dispoziþie

un termen de 30 de zile de la data afiºãrii ofertei pentru
a-ºi manifesta în scris intenþia de cumpãrare.

În cazul în care titularii dreptului de preempþiune îºi
manifestã intenþia de cumpãrare, vânzãtorii vor realiza
vânzarea cãtre cel care are prioritate.

În cazul în care  nu existã interes din partea beneficia-
rilor dreptului de preempþiune, vânzarea cãtre un alt
cumpãrãtor poate avea loc  în condiþiile incluse  în ofer-
ta publicatã anterior, vânzãtorii având obligaþia sã
înºtiinþeze în scris Primãria despre realizarea acesteia.

Vânzãtorii au obligaþia de a obþine avizul
Ministerului Apãrãrii Naþionale pentru înstrãinarea

terenurilor agricole situate în extravilan: pe o adâncime
de 30 de km faþã de frontiera de stat ºi þãrmul Mãrii
Negre, cãtre interior, la o distanþã de pânã la 2.400 m
faþã de obiective speciale.

De asemenea, va fi necesar avizul Ministerului
Culturii în vederea înstrãinãrii terenurilor agricole situ-
ate în extravilan: în care se aflã situri arheologice, care
se aflã în zone cu patrimoniu arheologic reperat, sau
care se aflã în zone cu potenþial arheologic evidenþiat
întâmplãtor.

Nerespectarea dreptului de preempþiune ºi a proce-
durilor prealabile  atrage nulitatea absolutã a actelor de
înstrãinare  a terenurilor agricole  situate în extravilan.
Nerespectarea noilor proceduri legale poate atrage  ºi
amenzi de pânã la 100.000 lei .

Legea nu se aplicã vânzãrii terenurilor  situate în
intravilan, nici înstrãinãrilor între rude pânã la gradul
trei inclusiv. Vânzãrile realizate în baza unor antecon-
tracte sau pacte de opþiune autentificate anterior
intrãrii în vigoare a legii vor putea fi finalizate în condiþi-
ile agreate iniþial.

Locuiorii oraºului Turceni care doresc sã primescã mesaje informative 

legate de evenimente ºi informaþii din oraº sunt rugaþi sã trimitã mesaj

cu numele ºi adresa la numãrul de telefon: 041291637

Puteti viziona sedintele ordinare ale Consiliului Local al oraºului Turceni pe site-ul 

www.turceni.ro, sectiunea Orasul Turceni - Arhiva video 

(Link direct http://www.turceni.ro/index.php/module-styles/arhivavideo)

S-a schimbat modalitatea de vânzare
a terenurilor aflate în extravilan

Producãtorii agricoli care doresc sa va-
lorifice producþia primarã, sau produse ali-
mentare obþinute prin procesarea pro-
ducþiei primare, au obligaþia sã solicite de la
D.S.V.S.A. documentul de Înregistrare
Sanitarã Veterinarã ºi pentru Siguranþa
Alimentelor, pentru Vânzare Directã, sau
dupã caz de Vânzare cu Amãnuntul, docu-
mente care stabilesc:

Codul producãtorului, precedat de
iniþialele V.D. (Vânzare Directa) sau V.A.
(Vânzare cu amãnuntul),
 Produsele care se valorificã,
 Cantitatea,
 Locul de comercializare ºi aria de

distribuþie.
Un procent însemnat de produse ali-

mentare de origine animalã ºi nonanimalã,
care asigura piaþa de consum, sunt produse
ºi comercializate de micii producãtori, orga-
nizaþi ca persoane fizice sau juridice ºi care
au ca îndeletnicire creºterea animalelor sau
cultivarea pãmântului. 

Consiliile Judeþene, precum ºi autoritã-
þile locale sprijinã aceastã activitate prin
asigurarea cadrului instituþional ºi juridic,
respectiv, organizarea de pieºe volante,
modernizarea pieºelor agroalimentare
existente, organizarea de târguri, mani-
festãri culturale tradiºionale, prin acor-
darea unor resurse financiare (subvenºii,
premii, sau alte taxe subvenºionate), ca
baza tehnico materialã necesarã pentru ca
micii producãtori sa îºi poatã valorifica în
condiþii optime si legale produsele de ori-
gine animalã ºi nonanimalã.  

De asemenea, un sprijin important îl
acorda Direcþia Sanitara Veterinarã ºi pen-
tru Siguranþa Alimentelor, prin personalul
de specialitate, pentru:

Promovarea programelor de
supraveghere, control ºi eradicare a bolilor
la animale ºi a bolilor ce se pot transmite de

la animale la om;
Monitorizarea ºi verificarea

obiectivelor din sectorul alimentar ºi a
micilor producãtori pentru înregistrarea ºi
pentru funcþionarea acestora în condiþiile
legii;

Acordarea de asistenþã ºi consul-
tan’[ de specialitate autoritãþilor locale care
organizeazã periodic târguri sau mani-
festãri tradiþionale;

Promovarea produselor cu spe-
cific tradiþional prin identificarea producã-
torilor cu astfel de activitãþi, asigurarea asis-
tenþei de specialitate ºi acordarea servici-
ilor de consultanþã pentru încadrarea în
parametrii tehnologici ºi de calitate a aces-
tora;

Creºterea respectului faþã de
consumator prin supravegherea ºi con-
trolul permanent ale spaþiilor unde se pro-
duc, proceseazã, depoziteazã, transportã ºi
comercializeazã produse alimentare desti-
nate consumului uman.

Pentru ca produsele care se comercia-
lizeazã sã nu punã în pericol sãnãtatea po-
pulaþiei, Direcþia Sanitar Veterinarã ºi pen-
tru Siguranþa Alimentelor, atrage atenþia
crescãtorilor de animale ºi micilor producã-
tori cã au urmãtoarele obligaþii:

Sã solicite la D.S.V.S.A,
Documentul de înregistrare sanitara veteri-
nara pentru Vânzare Directa, sau dupã caz
de Vânzare cu Amãnuntul;

Sã posede, pe lângã documentul
de înregistrare sanitara veterinara eliberat
de D.S.V.S.A., urmãtoarele:

- actul de identitate
- copia certificatului de producã-

tor vizat de asociaþia profesionalã ºi/sau de
cãtre medicul veterinar zonal

- carnet de sãnãtate personalã
- fiºa de sãnãtate a animalelor

vizatã de medicul veterinar din localitate
Sã aplice toate mãsurile nece-

sare pentru evitarea oricãrui risc de conta-
minare a produselor de origine animalã ºi
nonanimalã, în timpul obþinerii ºi comer-
cializãrii;

Produsele primare de origine
animalã sã provinã de la animale, pãsãri sau
familii de albine sãnãtoase ºi sã fie manipu-
late numai de cãtre persoane sãnãtoase;

Produsele sã nu fie falsificate
sau sã prezinte modificãri anormale ale
aspectului /culorii, mirosului, gustului ori
consistenþei;

Produsele sã fie transportate în
ambalaje ºi mijloace de transport auto-

rizate, igienizate, însoþite de documente
care sã ateste provenienþa, calitatea ºi
salubritatea acestora;  

Sã afluiascã periodic probe din
materiile prime ºi produsele finite la labo-
ratorul D.S.V.S.A. pentru expertizarea cal-
itãþii ºi salubritãþii acestora;

Produsele sã fie identificate prin
etichete pe care sunt înscrise menþiuni
referitoare la producãtor, denumirea pro-
dusului, data obþinerii, condiþii de pãstrare
ºi, dupã caz, orice alte date necesare infor-
mãrii consumatorului. Eticheta se aplicã pe
ambalajul tradiþional, sticlã pentru laptele
crud, cutii de plastic sau putini, pentru
brânzeturi (modelul se poate obþine de la
serviciul de specialitate din cadrul
D.S.V.S.A. Judeþean).

In cazul produselor tradiþionale,
sã posede certificatul de atestare prin care
acestea sunt înregistrate la Ministerul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale.

Comercializarea produselor ali-
mentare numai în locuri sau spaþii autori-
zate sanitar veterinar, cu respectarea re-
gulilor de igienã ºi temperaturã în zonele
de depozitare ºi expunere.

Inspectorii din cadrul D.S.V.S.A.
efectueazã controale pe întreg traseul par-
curs de alimente, de la producãtor pânã la
consumator, pentru a supraveghea cali-
tatea ºi salubritatea acestora ºi pentru a lua
mãsuri corective în situaþia constatãrii unor
neconformitãþi sau abateri de la legislaþia
din domeniu.

Atragem atenþia micilor producã-
tori de produse alimentare, cã nere-
spectarea normelor sanitare vet-
erinare ºi pentru siguranþa alimentelor
stabilite prin acte normative se
sancþioneazã cu amenzi contra-
venþionale între 1.000 si 5.000 lei ºi
confiscarea produselor.

Condiþii legale pentru
comercializarea 
produselor alimentare 
de cãtre micii producãtori
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OOrrggaanniizzaaþþiiaa CCaarriittaass îînn ppaarrtteenneerriiaatt ccuu
AAggeennþþiiaa NNaaþþiioonnaallãã îîmmppoottrriivvaa TTrraaffiiccuulluuii ddee
PPeerrssooaannee ((AANNIITTPP)) aa llaannssaatt ccaammppaanniiaa
nnaaþþiioonnaallãã ddee pprreevveenniirree iinnttiittuullaattãã
„„NNeeppããssaarreeaa nnee ffaaccee ccoommpplliiccii““.. CCaammppaanniiaa
eessttee ppaarrttee iinntteeggrraannttãã aa pprrooiieeccttuulluuii
„„CCoommbbaatteerreeaa ttrraaffiiccuulluuii ddee ppeerrssooaannee ººii aa
ttuurriissmmuulluuii sseexxuuaall - EETTTTSS““,, ccoo-ffiinnaannþþaatt ddee
CCoommiissiiaa EEuurrooppeeaannãã ººii iimmpplleemmeennttaatt îînn
ppaattrruu ssttaattee:: IIttaalliiaa,, RRoommâânniiaa,, SSppaanniiaa ººii
BBrraazziilliiaa..

SSccooppuull aacceesstteeii ccaammppaanniiii eessttee ddee aa
ccrreeººttee ggrraadduull ddee iinnffoorrmmaarree ººii ccoonnººttiieennttii-
zzaarree aa ppuubblliiccuulluuii aassuupprraa rriissccuurriilloorr ttrraaffiiccuu-
lluuii ddee ppeerrssooaannee pprriinn eexxppllooaattaarree sseexxuuaallãã ººii
aa ttuurriissmmuulluuii sseexxuuaall..

ÎÎnn þþaarraa nnooaassttrrãã ggrruuppuull þþiinnttãã pprriinncciippaall
aall ccaammppaanniieeii ddee pprreevveenniirree eessttee rreepprreezzeenn-
ttaatt ddee ttiinneerriiii ddiinn iinnssttiittuuþþiiiillee ddee
îînnvvããþþããmmâânntt ººii ccoommuunniittããþþiillee ººccoollaarree ((pprroo-
ffeessoorrii ººii ppããrriinnþþii)),, aaccttoorriiii gguuvveerrnnaammeennttaallii
ººii nneegguuvveerrnnaammeennttaallii ccaarree aaccttiivveeaazzãã llaa
nniivveell llooccaall,, pprreeccuumm ººii ppuubblliiccuull ggeenneerraall..

MMeessaajjuull ccaammppaanniieeii ddee pprreevveenniirree ddiinn
RRoommâânniiaa ppuunnee aacccceennttuull ppee iiddeeeeaa ddee
rreessppoonnssaabbiilliittaattee ssoocciiaallãã ººii aattrraaggee aatteennþþiiaa
aassuupprraa iimmppoorrttaannþþeeii ººii nneecceessiittããþþiiii
iimmpplliiccããrriiii ffiieeccããrruuii iinnddiivviidd îînn pprreevveenniirreeaa
ttrraaffiiccuulluuii ddee ppeerrssooaannee..

SSllooggaannuull ccaammppaanniieeii eessttee:: „„NNeeppããssaarreeaa
nnee ffaaccee ccoommpplliiccii““..

AAcceeaassttãã ccaammppaanniiee ddee pprreevveenniirree ssee vvaa
îînncchheeiiaa ppaa 3300 aapprriilliiee aa..cc.. 

LLaa nniivveell rreeggiioonnaall,, CCeennttrruull RReeggiioonnaall
CCrraaiioovvaa vvaa ddeessffããººuurraa oo sseerriiee ddee aaccttiivviittããþþii
pprreevveennttiivvee îînn uunniittããþþiillee ººccoollaarree ddee
îînnvvããþþããmmâânntt ddiinn jjuudd.. DDoolljj,, GGoorrjj,, OOlltt ººii
MMeehheeddiinnþþii,, îînn ccoollaabboorraarree ccuu iinnssttiittuuþþiiiillee ººii
oorrggaanniissmmeellee ccuu aattrriibbuuþþiiii îînn ddoommeenniiuull pprree-
vveenniirriiii ººii ccoommbbaatteerriiii ttrraaffiiccuulluuii ddee ppeerr-
ssooaannee..

„„AAggeennþþiiaa NNaaþþiioonnaallãã îîmmppoottrriivvaa
TTrraaffiiccuulluuii ddee PPeerrssooaannee eessttee CCoooorrddoonnaattoorr
NNaaþþiioonnaall aall aapplliiccããrriiii ppoolliittiicciilloorr îînn ddoommeennii-
uull lluupptteeii îîmmppoottrriivvaa ttrraaffiiccuulluuii ddee ppeerrssooaannee
aavvâânndd rroolluull ddee aa ddeessffããººuurraa aaccttiivviittããþþii ddee
pprreevveenniirree ººii mmoonniittoorriizzaarree aa aacceessttuuii
ffeennoommeenn îînnffrraaccþþiioonnaall““..

CCoooorrddoonnaattoorr CCeennttrruull RReeggiioonnaall CCrraaiioovvaa
IInnssppeeccttoorr pprriinncciippaall ddee ppoolliiþþiiee IIvvããnnuuºº

DDaanniieellaa

Campanie naþionalã de prevenire a 
traficului de persoane

„Nepãsarea 
ne face complici!“

În atenþia pensionarilor

Pensionarii care doresc sã se înscrie la 
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
au posibilitatea sã o facã fãrã a se deplasa 
de la domiciliu în localitatea Târgu-Jiu

PPeennttrruu îînnssccrriieerree ttrreebbuuiiee ssãã pprreezziinnttee uurrmmããttooaarreellee ddooccuummeennttee::
copie dupã buletinul de identitate sau C.I.; copie dupã cuponul de
pensie; suma de bani cu care cotizeazã

AAvvaannttaajjeellee ppee ccaarree llee aauu ppeennssiioonnaarriiii îînnssccrriiººii llaa CC..AA..RR..PP..:: benefici-
azã de împrumuturi cu o dobândã cuprinsã între 2%-7% pe an în
funcþie de fondul avut; documentaþia se întocmeºte la domiciliu ºi
nu trebuie sã se deplaseze la Târgu-Jiu; cotizaþiile, contribuþiile,
ratele vor fi plãtite la domiciliu prin delegatul C.A.R.P. Târgu-Jiu.

ÎÎnn ccaazzuull ddee ddeecceess aall ppeennssiioonnaarruulluuii:: se restituie întreaga sumã cu
care pensionarul a cotizat; se acordã un ajutor de înmormântare în
funcþie de vechimea avutã; se acordã 10% dobândã la suma de bani
cotizatã; se acordã celor care doresc sicriu cu pânza necesarã ºi
cruce din lemn, în prezent la preþul de 23 de lei, diferenþa fiind
suportatã de C.A.R.P., se acordã ajutor financiar de 50 de lei pentru
transportul la cimitir; în cazul în care sicriul este luat din altã parte,
va fi decontatã o parte din preþ.

Persoanele interesate sã se înscrie la Casa de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor pot lua legãtura cu Tudoroaia Alexandru personal,
sau la numãrul de telefon nr. 0763663384. De asemenea, cei intere-
saþi vor primi ºi detalii suplimentare.

1. CS FC Caransebeº (CS) 20 15 2 3 40-12 28 47
2. CS Nuova Mama Mia Becicherecul Mic (TM) 20 13 5 2 41-12 29 44
3. CS FC Hunedoara (HD) 20 14 0 6 34-14 20 42
4. CS Millenium Giarmata (TM) 20 10 6 4 32-22 10 36
5. CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu 2 (GJ) 20 9 4 7 27-22 5 31
6. CS Vulturii 2009 (TM) 20 9 3 8 34-30 4 30
7. ACS ªtiinþa Turceni (GJ) 20 5 5 10 23-39 -16 20
8. CS Muncitorul Reºiþa (CS) 20 5 3 12 29-32 -3 18
9. SCM 2012 Reºiþa (CS) 20 5 2 13 14-40 -26 17
10. ACS Jiul Rovinari (GJ) 20 7 6 7 26-23 3 9
11. FC Avrig (SB) 20 0 0 20 8-62 -54 0

LLoocc EEcchhiippaa MM VV EE II GGooll ++//- PPcctt

CCOOMMUUNNIICCAATT

Program de desfãºurare 
a evenimentelor ocazionate de
Zilele Oraºului ºi Ziua Copilului, 
30 mai - 1 iunie 2014

Vineri, 30 mai 2014 
12:00 - Concurs de table - finala -preselecþia

pe sate duminica 18 mai ora 10:00 (Înscrierile se
fac în perioada 05.05.-18.05, la sediul Primãriei
Oraºului Turceni, etajul 1, biroul 7, regulamentul
îl veþi gãsi pe site-ul Primãrie Turceni). 

13:00 - Concurs de ºah -finala (Înscrierile se
fac în perioada 05.05.-30.05, la sediul Primãriei
Oraºului Turceni, etajul 1, biroul 7, regulamentul
îl veþi gãsi pe site-ul Primãrie Turceni) 

18:00-20:00 - Ansamblul Popular Brâuleþul al
Casei de Culturã Turceni. 

20:30 - 23:30 Spectacol artistic cu partici-
parea artiºtilor: Petricã Mîþu Stoian - muzicã po-
pularã; Elena Meriºoreanu - muzicã popularã;

Niculina Stoican - muzicã popularã;
Sânzienele - muzicã etno-dance; Elisabeta Turcu  -
muzicã popularã. Prezentator: Alin Cãlinescu

Sambãtã, 31 mai 2014
9:30 -  Cross
10:00 - 12:00 Tip -Top Minitop
12:00 -  Handbal fete  (finale)
13:00 -  Campionat de fotbal (finalele)
14:00 - Tenis de masa
16:00 - 17:00  Masterchef (Înscrierile se fac

în perioada 05.05.-30.05, la sediul Primãriei
Oraºului Turceni, etajul 1, biroul 7, regulamen-
tul îl veþi gãsi pe site-ul Primãrie Turceni)

20:30 - 23:30 - Spectacol artistic cu partici-
parea: Keo - muzicã pop, hip-hop; Skizzo Skillz -
muzicã hip-hop; Direcþia 5 - muzicã pop-rock;
Deepcentral - muzicã dance. Prezentator: Alin
Cãlinescu

Duminica, 1 iunie
2014

6:30 - 11:00 Concurs de pescuit  (Înscrierile se
fac în perioada 05.05-23.05, la sediul Primãriei
Oraºului Turceni, etajul 1, biroul 7, regulamentul
îl veþi gãsi pe site-ul Primãrie Turceni)

10:00 - 13:00 Activitãþi liceu în cadrul cãrora
au loc trei competiþii: „Cântec, joc ºi voie bunã“,
„Primar pentru o zi“ ºi „Copii ºi jocuri“

11:00 - 13:00 Portativul muzical
12:00 - 14:00 Parada portului popular 
17:00 - 20:30 Pe dunghiþa Jiului
20:30- 23:50 Spectacol artistic cu partici-

parea: Proconsul - muzicã pop-rock; Pepe - mu-
zicã latino; Like Chocolate - muzicã dance;
Andreea Antonescu - muzicã dance. Prezentator:
Alin Cãlinescu

23:50 -24:00 Foc de  artificii
VVãã aaººtteeppttããmm!!

Zilele Oraºului Turceni 
30 mai - 1 iunie 2014
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