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AGENDA PRIMĂRIEI

Ne apropiem cu paşi repezi de ultima lună a anului 
şi în consecinţă pregătirile se axează în principal în 
această direcţie. a început montarea instalaţiilor pentru 
iluminatul de sărbători. urmează să fie pus Bradul de 
Crăciun. locaţia în care va fi amenajat a fost stabilită 
ţinând cont şi de opiniile dumneavoastră şi anume în 
piaţa centrală a oraşului.

O serie de persoane au vorbit despre necesitatea 
redeschiderii târgului săptămânal care se ţinea în 
fiecare duminică în apropierea unităţii de pompieri 
a ISu. trebuie să precizăm că acesta a fost închis ca 
urmare a focarului de pestă porcină înregistrat cu 
ceva timp în urmă. E important de menţionat că a mai 
existat o tentativă de a-l redeschide dar din cauza slabei 
prezenţe a oamenilor nu s-a putut menţine. E în interesul 
tuturor locuitorilor ca acest târg să funcţioneze din nou 
pentru a nu mai fi nevoiţi să plecăm în zori, departe de 
casă, pentru a cumpăra cele necesare în gospodărie. În 
consecinţă, duminică, 02 decembrie 2012, vă invităm să 
luaţi parte la redeschiderea târgului săptămânal din satul 
Jilţu ( vecinătatea unităţii de pompieri). Funcţionarea 
acestuia depinde de prezenţa noastră, a cetăţenilor 
oraşului şi satelor componente dar şi a comercianţilor 
şi oamenilor din zonele limitrofe. 

a fost realizat stocul de material antiderapant şi s-a 
recurs la transportarea acestuia la majoritatea drumu-
rilor accidentate.

De Ziua Naţională a României, graţie mai multor 

oameni de afaceri inimoşi, se va organiza masa tradi-
ţională în oraşul turceni şi satele aparţinătoare.  Se va 
servi  fasole cu costiţă la ceaun şi vin fiert.  

Mulţumesc pe această cale celor care au făcut 
posibil acest lucru, firmelor SC DaNRuCRIS SRl, SC 
MaRIGaB SRl, SC FlaMION SRl, SC aDINMaD 
SRl, SC paDIStal BaD SRl, SC MultIMaStER SRl 
şi SC GIGIaNa CONSult SRl, cât şi pentru sprijinul 
acordat în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 
Miss Boboc organizat de liceul tehnologic turceni. 
programul manifestărilor va debuta în satul Strâmba-Jiu 
cu o slujbă religioasă, culminând cu ceremonia depunerii 
de coroane la monumentul din localitate. 

În perioada 06-20 noiembrie au avut loc întâlnirile 
cu cetăţenii din fiecare zonă în parte a localităţii turceni. 
Consider foarte utile aceste întâlniri atât pentru mine, 
ca primar, cât şi pentru dumneavoastră fiind un prilej 
bun de a vă expune problemele, nemulţumirile şi de a 
oferi sugestii. astfel de întruniri vor mai avea loc de 
două ori pe an, în primăvara şi toamna fiecărui an al 
mandatului meu.

a fost aprobată întocmirea studiului de oportunitate, 
a raportului de evaluare şi a caietului de sarcini în vederea 
concesionării unei suprafeţe de 280000 mp situată în 
partea de est a Oraşului turceni, în vederea realizării 
unui parc fotovoltaic. În data de 23 noiembrie 
s-a organizat  o dezbatere publică pe această 
temă.

În lunile februarie-martie aşteptăm 
răspunsul de la Consiliul Judeţean cu privire 
la aprobarea finanţării reţelei de apă-canal 
în oraşul turceni şi satele aparţinătoare. 
aprobarea acesteia în paralel cu derularea 
normală a procedurilor birocratice ar duce la 
împlinirea dorinţelor multor locuitori ai ora-
şului turceni şi anume, demararea lucrărilor 
de construire a reţelei de apă-canal.

aceasta ar reprezenta ocazia optimă de a 

face lucrurile în ordine şi ar permite ca în anii următori 
să realizăm asfaltarea, şi în acest fel să nu mai fie nevoie 
de spargerea sau tăierea drumurilor.  

a fost depus proiectul tehnic pentru realizarea 
campusului şcolar, în prezent aflându-se în perioada 
de evaluare. aşteptăm să se treacă la pasul următor şi 
anume înaintarea la Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi turismului. apoi se va trece la semnarea finanţării şi 
ultimul pas, derularea lucrărilor, care sperăm noi să fie 
jumătatea anului viitor. Decurg bine lucrările de realizare 
a ştrandului din localitate şi am încredere că la începutul 
verii vom putea merge acolo ca într-un loc de agrement 
deosebit de plăcut.

În perioada următoare va începe semnarea contrac-
telor pentru atribuirea parcărilor din zona blocurilor, 
concomitent cu plata acestora şi atribuirea însemnelor 
care atestă faptul că respectiva parcare este închiriată.

Este într-un punct bun lucrarea la policlinica din 
incinta spitalului orăşenesc turceni, precum şi reabili-
tarea punctului termic din imediata apropiere. De mai 
multă vreme acesta era nefuncţional. Destinaţia sa a fost 
schimbată, urmând ca la momentul finalizării lucrărilor 
acolo să funcţioneze cabinetele medicilor de familie. 
avem astfel în vedere creşterea valorii actului medical 
în localitatea noastră.

de dumitru Gîlceavă,
Primarul oraşului turceni

pRIMăRIa ORaŞuluI tuRCENI
JuDEţul GORJ

program de audienţe

alegerile parlamentare din judeţul Gorj se anunţă a fi cele mai interesante 
din ţară, colegiul 6 (târgu-Jiu) fiind, probabil, cel mai disputat la nivel 
naţional. aici candidează premierul Victor ponta şi patronul OtV, Dan 
Diaconescu. primul ministru candidează a treia oară în acest judeţ. 
 locuitorii oraşului turceni sunt şi ei aşteptati la urne, pe 9 decembrie, 
pentru a alege deputaţii şi senatorii care îi vor reprezenta în parlamentul 
României în următorii patru ani. Oraşul turceni face parte din colegiul 1 
senatori şi colegiul 4 pentru alegerea deputaţilor.
 Candidaţii pentru un loc de senator în parlamentul României 
pentru colegiul 1 sunt:
 Dumitru - Dian popescu - uSl- Colegiul 1 Senat
 Ion Ruşeţ - aRD - Colegiul 1 Senat
 tudor Barbu – ppDD- Colegiul 1 Senat
 Elena Valentina Oprişor - pRM - Colegiul 1 Senat
 Orient Otto –uDMR- Colegiul 1 Senat
 
 Candidaţii pentru un loc de deputat în parlamentul României 
pentru colegiul 4 sunt:
 Camelia Khraibani - uSl - Colegiul 4 Camera Deputaţilor
 Constantin - Severus Militaru - aRD - Colegiul 4 Camera 
Deputaţilor
 aurel Slapciu –ppDD- Colegiul 4 Camera Deputaţilor
 Gheorghe Daniel Mutafela – pRM-Colegiul 4 Camera Deputaţilor
 Karol Kiss –uDMR- Colegiul 4 Camera Deputaţilor

Importanţa alegerilor parlamentare. Desemnarea primului 
Ministru. Formarea Guvernului

litera Constituţiei

“art 103 (1) preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia 
de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea 
absolută în parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor 
reprezentate în parlament. 
(2) Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile 
de la desemnare, votul de încredere al parlamentului asupra programului şi 
a întregii liste a Guvernului. 
(3) programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de 
Senat, în şedinţă comună. parlamentul acordă încredere Guvernului cu 
votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.“
“art 61 (1): parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului 
roman…“ 
 Este foarte limpede că doar majoritatea parlamentară poate acorda 
încrederea primului ministru, programului său şi doar ea poate investi 
Guvernul. acesta este şi rostul consultărilor. De aici ideea că preşedintele nu 
poate desemna decât o persoană propusă de majoritate care are susţinerea 
parlamentară.

aLeGeri ParLamentare 2012
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Reguli şi măsuri de protecţie 
împotriva incendiilor

 ce trebuie respectate pe timpul 
iernii

  -  Înainte de utilizare şi periodic, sobele de încălzit 
şi coşurile de fum  vor fi verificate, curăţate şi reparate de 
persoane autorizate;
 -   Distanţa între sobe sau burlane şi pereţi, precum 
şi între burlane şi planşeele combustibile, va fi de minimum 
1 m dacă sunt neprotejate şi de minimum 0,70 m când sunt 
protejate prin tencuire sau zidărie; distanţa între partea 
superioară a sobei şi planşeul combustibil va fi minimum 
2 m la planşeele neprotejate şi de minimum 1,5 m la cele 
protejate;
 -  Pardoseala combustibilă de sub sobele metalice 
se va izola cu o placă de azbest de 0,5 cm, acoperită cu 
tablă sau printr-un postament de cărămidă, beton etc. cu 
grosimea de 6 cm. Această protecţie va depăşi perimetrul 
sobei, lateral cu 25 cm şi în faţa focarului cu 50 cm. Dacă 
picioarele sobei sunt scurte, perimetrul va avea o grosime 
de minimum 25 cm;
 -    În podul casei, coşul de fum va fi obligatoriu 
tencuit, pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea 
pătrunde scântei, ce pot fi surse de aprindere;
 -   Uşiţele sau lăcaşurile speciale , prin care se curăţă 
de funingine coşurile şi sobele, trebuie închise şi astupate 
ermetic, după terminarea operaţiunii;
 -  Se interzice utilizarea sobelor defecte şi a coşurilor 
de fum fisurate, folosirea reşourilor electrice improvizate;
 -  Nu este permis ca în coşurile de fum să fie 
încastrate elementele combustibile ale acoperişului;
 -   Focul în sobe nu trebuie lăsat nesupravegheat sau 
în grija copiilor.

   În cazul producerii unui incendiu apelaţi 
numărul de telefon 112. 
                                                                   

 până în prezent au fost depuse 180 de cereri pentru încălzirea pe gaze şi 320 de cereri pentru 
încălzirea pe lemne.  Valoarea ajutoarelor de încălzire se calculează începând cu data de 1 noiembrie 
2012, până la data de 31 martie 2013. ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza cererii 

şi declaraţiei pe proprie 
răspundere – formular  
tipizat, însoţită de 
documente doveditoare 
privind componenţa familiei 
şi veniturile realizate de 
membrii acesteia care nu 
trebuie să depăşească suma 
de 615 lei de persoană.
 Se acordă în continuare 
ajutoarele alimentare care 
provin din stocurile de 
intervenţie comunitare 
destinate categoriilor 
de persoane cele mai 
defavorizate, conform 
OuG 600/2009. Categoriile 
şi cantităţile de alimente 
distribuite sunt: făină, 
mălai, paste făinoase, 

biscuiţi, fasole boabe, orez, zahăr, mazăre, pastă tomate, bulion, ulei.   primele ajutoare constând în 6 
produse s-au acordat deja, urmând să revenim cu informaţii în momentul în care va sosi al doilea lot 
de ajutoare. 

Situaţia cererilor pentru ajutoarele de la Stat 
Şi uniunea europeanĂ

 Sărbătorile de iarnă la 
români încep odată cu prinderea 
postului Crăciunului (15 noiembrie) 
şi ţin până la Sfântul Ioan (7 
ianuarie). Este o perioadă 
bogată în obiceiuri, diferite 
de la o zonă la alta, având 
în centru marile sărbători 
creştine prăznuite în această 
perioadă. Reperele mai 
importante sunt: postul 
Crăciunului, Crăciunul, anul 
Nou, Bobotează şi Sfântul 
Ioan. În funcţie de acestea, 
grupele de tradiţii şi obiceiuri 
diferă. 
 Soborul Sfinţilor 
arhangheli Mihail şi Gavriil 
este prăznuit pe 8 noiembrie. 
Sfinţii Mihail şi Gavriil sunt 
cei care duc la îndeplinire 
porunca milei şi a dreptăţii 
lui Dumnezeu.  Sfântul 
arhanghel Mihail este 
reprezentat în iconografie 
în haine de ostaş, având în 
mână o sabie de foc. Este 
rânduit de Dumnezeu ca 
dreptatea Sa să biruiască în 
istoria mântuirii. El este cel 
care, în momentul căderii 
unor îngeri a strigat: “Să 
stăm bine, să stăm cu frică, să 
luam aminte!”, restabilind ordinea. 
potrivit tradiţiei, la judecata de la 
sfârşitul chipului acestei lumi, morţii 
vor învia la glasul trâmbiţei sale.
 Sfântul arhanghel 
Gavriil este purtătorul veştii milei 
dumnezeieşti faţă de oameni. El a 
vestit că Fiul lui Dumnezeu Se va 
întrupa din Fecioara Maria pentru 
mântuirea neamului omenesc. În 
icoane apare în veşminte sacerdotale, 
purtând în mână ori un crin, semnul 
veştii celei bune, ori o sferă cu 
însemnele lui Hristos, arătând că el 
este mesagerul mântuirii umanităţii. 
 Sfinţii arhangheli Mihail 
şi Gavriil, pe care Biserica Ortodoxă 

îi prăznuieşte pe 8 noiembrie, sunt 
patronii spirituali ai Jandarmeriei 
Române. Motivul pentru care 

Jandarmeria Română i-a ales pe 
Sfinţii arhangheli Mihail şi Gavriil 
să îi ocrotească este faptul că cei 
doi conducători ai oştilor cereşti 
sunt simboluri ale luptei împotriva 
răului.
postul Craciunului este, în felul său, 
un paradox: un post de bucurie; deşi 
în tradiţia creştină postul înseamnă 
pocăinţă, asceză, întristare. postul 
Crăciunului înseamnă toate acestea 
numai în măsura în care simbolizează 
întunericul în care se afla lumea 
înainte de venirea Mântuitorului. 
Dar întrucât aşteaptă şi prevesteşte 
Naşterea lui Mesia, este un post de 
bucurie, un post uşor, cu dezlegare la 

peşte în fiecare sâmbătă, duminică şi 
sărbătoare mai importantă.
 pe 21 noiembrie este o 

altă sărbătoare importantă, 
cunoscută în popor sub numele 
de Ovidenie. Este vorba de 
Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului, care a rămas vreme 
de 12 ani în Sfânta Sfintelor a 
templului iudaic, pentru ca 
apoi să fie logodită cu dreptul 
Iosif. În popor se spune că, în 
această zi, cerurile se deschid 
şi animalele vorbesc; se fac 
praznice pentru cei ce au 
suferit moarte năpraznică.
 Credincioşii îl prăznuiesc 
pe 30 noiembrie pe Sfântul 
apostol andrei, creştinătorul 
neamului românesc, el fiind 
numit “Cel dintâi chemat”, 
întrucât a răspuns primul 
chemării lui Hristos la 
apostolat, ziua fiind totodată 
Sărbătoare Bisericească 
Naţională. Sf.andrei a fost 
cel însărcinat cu răspândirea 
creştinismului, era prevăzător, 
înţelept, devotat lui Iisus.  El e 
cel care cu cinci pâini de orz şi 
doi peşti a hrănit cinci mii de 
oameni. apărător înverşunat al 

creştinismului, a fost condamnat 
la moarte de către romani în patras 
(Grecia), prin crucificare în formă 
de X, plasat pe cruce cu capul în jos. 
Chiar şi în starea de letargie, înainte 
de a muri, propovăduia oamenilor 
care se adunau în jurul lui.
 Sărbătorile religioase în 
luna Noiembrie 2012 sunt:
- 8 noiembrie 2012 - Soborul Sfinţilor 
Mihail şi Gavriil
- 13 noiembrie 2012 - Sfântul Ioan 
Gură de aur; lăsatul Secului pentru 
postul Crăciunului
- 21 noiembrie 2012 - Intrarea în 
Biserică a Maicii Domnului
- 30 noiembrie 2012 - Sfântul apostol 
andrei.

Sărbătorile religioaSe din luna noieMbrie

	 Primarul	 Oraşului	 Turceni	 vă	 informează	 că	 în	
perioada	 următoare	 va	 fi	 supusă	 aprobării	 Hotărârea	
Consiliului	 Local	 privind	 taxele	 şi	 impozitele	 datorate	 de	
cetăţeni	pentru	anul	2013.
	 Principalele	propuneri	ale	Primarului	sunt:
	 -anularea	creanţelor	restante	şi	a	accesoriilor	aferente	
acestora	în	sume	mai	mici	de	50	de	lei,	pentru	poziţiile	de	rol	
care	au	restanţe	şi	sunt	mai	vechi	decât	01.01.2011.
	 -scutiri	la	plata	impozitului	pe	clădiri	şi	a	impozitului	
pe	teren,	de	la	adresa	de	domiciliu,	copiilor	orfani	de	ambii	
părinţi	 în	vârstă	de	până	 la	18	ani	sau	până	 la	25	de	ani,	
dacă	urmează	cursurile	unei	instituţii	de	învăţământ.
	 -reducerea	 cu	 10%	 pentru	 contribuabilii	 care	 îşi	
achită	dările	către	bugetul	local	până	la	data	de	31	martie	a	
anului	2013.
	 -scutirea	 de	 la	 plata	 impozitului	 pe	 clădiri	 şi	 a	
impozitului	pe	teren	numai	pentru	clădirea	folosită	ca	domiciliu	
şi	 terenul	 aferent	 acesteia,	 contribuabililor	 persoane	 fizice	
ale	căror	venituri	lunare	sunt	sub	nivelul	sumei	de	700	de	lei/
membru	de	familie	sau	constau	în	exclusivitate	din	ajutor	de	
şomaj	şi/sau	pensie	de	asistenţă	socială.
	 -scutirea	 de	 la	 plata	 impozitului	 pe	 clădiri	 şi	 a	
impozitului	 pe	 teren	 aferent	 clădirii	 folosite	 ca	 domiciliu	
pentru	contribuabilii	persoane	fizice	care	au	în	îngrijire	copii	
cu	handicap	grav	sau	accentuat	şi	invaliditate	de	gradul	I.
	 După	aprobarea	HCL,	cetăţenii	vor	fi	informaţi	asupra	
perioadei	de	depunere	a	cererilor	pentru	reducerea	taxelor	
şi	impozitelor.

INFORMARE
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 S.N.t.F.C. “CFR Călători” S.a. este principalul operator 
naţional feroviar de pasageri care efectuează transportul public 
de călători pe calea ferată. În ultimii ani, CFR Călători a realizat 
investiţii pentru asigurarea unor servicii de calitate, prin 
modernizarea flotei de vagoane şi locomotive, diversificarea 
canalelelor de distribuţie a biletelor, îmbunătăţirea sistemului 
de informare prin portalul www.cfrcalatori.ro şi nu în ultimul 
rând, extinderea paletei de oferte comerciale. 
 pe această cale vă informăm că începând cu 
data de 9 decembrie 2012 intră în vigoare un nou Mers al 
trenurilor care include servicii de transport atât pentru 
călătorii navetişti cât şi pentru cei ocazionali. 
 pentru o bună informare a cetăţenilor vă prezentăm 
câteva exemple de tarife pentru călătoria cu abonament 
pentru zonele limitrofe. 
 În cele ce urmează vă facem cunoscute ultimele 
noutăţi în domeniile servicii şi oferte: 
1. Serviciul de vizualizare a informaţiilor legate de Mersul 
trenurilor pentru telefonul mobil la adresa m.cfrcalatori.ro. 
aplicaţia poate fi accesată şi prin butonul “Mersul trenurilor 
pentru mobil” de pe site-ul www.cfrcalatori.ro; 
2. Cardul trenplus prin care se pot achiziţiona bilete cu 25% 
reducere din tariful integral de transport, la clasa 1 sau clasa 
a 2-a, pentru călătoria pe orice relaţie cu tren de orice rang. 
Cardul poate fi procurat de la staţiile sau agenţiile de voiaj CFR, la 
preţul de 80 de lei. Este nominal, netransmisibil şi cu o valabilitate 
de un an de zile; 
3. Biletul de week-end care acordă reduceri până la 35% , în funcţie 
de numărul de week-end-uri;

4. Reducere de 5% la orice bilet 
cumpărat on-line de pe site-ul 
www.cfrcalatori.ro; 
5. aplicarea unui „procent 

de fidelitate” la călătoria cu mai multe trenuri aparţinând CFR 
Călători, astfel: reduceri de 10% pentru două trenuri, 15% pentru 

trei trenuri, 20% pentru patru trenuri; 
6. aplicarea simultană a reducerii de anticipate şi a procentului de 
fidelitate la călătoria cu mai multe trenuri. 
 alte oferte comerciale prin care se acordă reduceri la 
transportul cu trenurile CFR Călători:
> „Minigrup 2 - 5” este destinată celor care călătoresc în grupuri 

mici (de 2 - 5 persoane) şi este  valabilă în toate zilele săptămânii, 
mai puţin în zilele de vineri şi duminică, cu reduceri între 10% si 
25 %; 
> „Cartea VSD” (vineri, sâmbătă, duminică) valabilă în week-end, 
cu reduceri între 25% şi 60%;
> „Călătoria dus-întors” cu o reducere de 10%;

> Reducere între 5% şi 13%, la cumpărarea legitimaţiilor de 
călătorie cu anticipate;
> Reducere 50% pentru copiii între 5 şi 10 ani şi gratuit 
pentru copiii cu vârste de până la 5 ani;
> Reducere 50% pentru grupurile formate din cel puţin 
20 de copii sau elevi, inclusiv personal  didactic, medico-
sanitar, administrativ însoţitor (maxim o persoană la 10 
copii);
> Reducere 25% la tarif de tren Regio pentru grupuri 
compuse din cel puţin 30 de persoane. 
 Mai multe detalii găsiţi pe site-ul societăţii noastre la 
adresa www.cfrcalatori.ro. De asemenea vă informăm 
că wvvw.cfrcalatori.ro este singurul site oficial al CFR 
Călători care conţine informaţii actualizate despre Mersul 
trenurilor precum şi alte informaţii referitoare la călătoria 
cu trenul. Dacă cetăţenii doresc să primească informaţii 
despre ofertele şi serviciile noastre se pot înscrie ca 
utilizator la serviciul Newsletter pe site-ul www.cfrcalatori.
ro. 
 am fi bucuroşi să aflăm că aţi transmis informaţiile 
noastre cetăţenilor din localitatea (oraşul) dumneavoastră 

prin canalele de comunicare pe care le aveţi la dispoziţie şi vă 
solicităm sprijinul în această direcţie. 
 Sperăm că prin această scrisoare am oferit câteva 
informaţii utile pentru cetăţenii din localitatea (oraşul) 
dumneavoastră care să-i determine în alegerea serviciilor CFR 
Călători. 

SOCIETATEA NA IONAL  DE TRANSPORT FEROVIAR DE C L TORI 
"C.F.R. C L TORI" S.A.  
SUCURSALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE C L TORI CRAIOVA  
  
 
S.N.T.F.C. "CFR C l tori" S.A. este principalul operator na ional feroviar de pasageri care 
efectueaz  transportul public de c l tori pe calea ferat . În ultimii ani, CFR C l tori a realizat 
investi ii pentru asigurarea unor servicii de calitate, prin modernizarea flotei de vagoane i 
locomotive, diversificarea canalelelor de distribu ie a biletelor, îmbun t irea sistemului de 
informare prin portalul www.cfrcalatori.ro i nu în ultimul rând, extinderea paletei de oferte 
comerciale.  
Pe aceast  cale v  inform m c  începând cu data de 9 decembrie 2012 intr  în vigoare un nou 
Mers al Trenurilor care include servicii de transport atât pentru c l torii naveti ti cât i pentru cei 
ocazionali.  
Pentru o bun  informare a cet enilor va prezent m câteva exemple de tarife pentru c l toria cu 
abonament pentru zonele limitrofe.  
 
 
 

Rela ia Abonament 
lunar 

 

Abonament 
s pt mânal 

 

Abonament 
5 zile din 

lun  
 

Abonament 
10 zile din 

lun  
 

Abonament 
15 zile din 

lun  
 

Turceni - 
Filiasi 

77.70 22.20 27.80 48.10 
 

61.10 
 

Turceni - 
Strehaia 

 

142.80 40.80 51.00 88.40 112.20 

Turceni-
Isalnita 

142.80 40.80 51.00 88.40 112.20 

Turceni - 
Craiova 

 

153.30 43.80 54.80 94.90 120.50 

Turceni - 
Pesteana Jiu 

92.40 26.40 33.00 57.20 72.60 
 

Turceni - 
Rovinari 

 

109.20 31.20 39.00 67.60 85.80 
 

Turceni - Tg 
Jiu 

153.30 43.80 54.80 94.90 120.50 

 
În cele ce urmeaz  v  facem cunoscute ultimele nout i în domeniile servicii i oferte:  
1. Serviciul de vizualizare a informa iilor legate de Mersul Trenurilor pentru telefonul mobil 
la adresa m.cfrcalatori.ro. Aplica ia poate fi accesat  i prin butonul "Mersul Trenurilor pentru 
mobil" de pe site-ul www.cfrcalatori.ro.  

CYMK

În conformitate cu gra-
ficul din numărul trecut al 
“Monitorului de turceni” şi 
afişat la avizierul primăriei 
Oraşului turceni au avut loc 
întâlnirile domnului primar 
Dumitru Gîlceavă cu locuitorii 
oraşului turceni şi ai satelor 
aparţinătoare. Întâlnirile sunt 
socotite a fi  foarte utile întrucât 
au fost expuse şi dezbătute o 
serie de aspecte care privesc 
comunitatea locală. 

Cetăţenii s-au arătat inte-
resaţi de:

-situaţia terenurilor date de 
către primăria Oraşului turceni 
cu titlu de folosinţă gratuită în 
satul nou din Stolojani

-asfaltarea străzi lor şi 
uliţelor

-necesitatea construirii reţe-
lei de apă-canal

-defecţiunile ivite la reţeaua 
de iluminat stradal

-nivelul impozitelor
-salubrizare
-problema rigolelor de pe 

strada Valea Ceplei 
-situaţia fabricii de rigips
-necesitatea montării unui 

panou de afişaj la turcenii de 
Jos în care să se regăsească 
ultimele activităţi, informaţii 
legate de activitatea primăriei 
Oraşului turceni

-problema iluminatului 
public din strada Surupate, 

turcenii de Jos
Cetăţenii au mai solicitat:
-decolmatarea canalului care 

vine de la groapa de cenuşă
-refacerea drumului din 

Submaidane, turcenii de Jos
-introducerea tubului pen-

tru a facilita scurgerea apei pe 
strada Izvorului.

O parte dintre cetăţenii pre-
zenţi au solicitat să fie introduşi 
în baza de date a primăriei 
pentru informarea directă 
prin sms şi de asemenea s-au 
arătat interesaţi să participe la 
şedinţele Consiliului local.

În cadrul întâlnirilor s-au   
pus în dezbatere si  următoarele 
probleme:

-asfaltarea drumului dintre 
biserică-cimitir la Strâmba Jiu 
(o porţiune de aproximativ 
200m)

-asigurarea unui mijloc de 
transport în fiecare duminică 
spre târgul săptămânal din 
Jilţu

-zona magazine Buşe (fosta 
cooperativă)

-construirea unui adăpost 
lângă biserica de la Strâmba 
Jiu

-construirea unui gard de 
împrejmuire a şcolii în partea 
de vest (proprietate popescu 
Nicuşor)

-curăţire gunoaie teren 
Greci

-învoirea animalelor în isla-
zul comunal de la Strâmba Jiu 
(stabilirea unui responsabil)

-situaţia grajdului Băltăreţu 
(str. Viitorului)

-construirea unei parcări în 
zona urezeanu-pod

-renovarea acoperişului 
bisericii de lemn din Strâmba 
Jiu

-consultarea cetăţenilor în 
privinţa asocierii pentru darea 
în folosinţă a unor terenuri agri-
cole (propunere Ion Grecu)

primarul a răspuns punctual 
chestiunilor ridicate de către 
cetăţeni. astfel de întâlniri 
vor mai avea loc şi în anii 
următori. 

ÎNTÂLNIRILE PRIMARULUI CU CETĂŢENII

În această zi minunată  vă doresc multă sănătate, 
bucurii şi împliniri alături de cei dragi.la mulţi ani cu 

ocazia sărbătoririi numelui (andrei) şi fie ca acest sfânt să 
nu lase niciodată speranţa să se stingă din sufletul dvs.!

primar, gîlceavă dumitru

 sfântul căruia îi purtaţi numele să vă ocrotească în 
fiecare zi, să vă aducă liniste şi pace. la mulţi ani cu 

împliniri şi momente frumoase în viitor!

Consiliul loCal turCeni

Fie ca toate lucrurile frumoase, sănătatea şi spiritul 
acestei zile să vă însoţească şi să vă aducă tot ce e mai 
bun! Vă doresc o zi de sf. andrei cât mai frumoasă!

Viceprimar, Cristina Cilibiu 

C.F.r. În sluJba Călătorilor
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La muLţi ani tuturor româniLor 
de 1 decembrie!

CYMK

Marea unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei 
româneşti. Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu 

este opera nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; este 
fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan ţâşnit cu 
putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului, un elan controlat 
de fruntaşii politici, pentru a-i călăuzi cu inteligenţa politică remarcabilă 
spre ţelul dorit. [...]

Marea unire nu a fost rezultatul participării României la război. Nici 
partizanii antantei, nici cei ai puterilor Centrale nu au avut în vedere re-
voluţia din Rusia şi destrămarea monarhiei austro-ungare. Raţionamentul 
lor s-a înscris formulei tradiţionale a raportului de putere între state: 
victoria antantei ne va da Bucovina, transilvania şi Banatul, victoria 
puterilor Centrale ne va da Basarabia; o biruinţă o excludea pe cealaltă, 
astfel că nimeni nu vedea cum ar fi cu putinţă ca toate aceste provincii să 
intre aproape simultan în frontierele Vechiului Regat. [...]

 Nu o victorie militară a stat la temelia României Mari, ci actul de 

voinţă al naţiunii române de a-şi da armătura teritorial-instituţională care 
este statul naţional.[...]

O necesitate istorică - naţiunea 
trebuie s-o trăiască într-un stat naţio-
nal - s-a dovedit mai puternică decât 
orice guvern sau partid, culpabil de 
egoisme sau incompetenţă, şi punând 
în mişcare naţiunea, i-a dat acea forţă 
uriaşă ca peste toate adversităţile să 
dea viaţă  aspiraţiei sale: statul naţi-
onal.” Sunt cuvintele memorabile ale 
lui Florin Constantiniu din lucrarea 
“O istorie sinceră a poporului român”. 
1 Decembrie, ziua tuturor românilor 
se va sărbători la turceni ca în fiecare 
an. Va avea loc slujba de pomenire 
a eroilor neamului, a celor care au 
pierit pentru întregirea şi propăşirea 
neamului românesc.

 Se vor depune coroane de flori la monumentul din Strâmba Jiu. 
Vor participa pompierii de la punctul de intervenţie din turceni al ISu 
”Dumitru petrescu”, membri ai unităţii de poliţie şi poliţie locală, primăria 
şi unităţile din subordine şi instituţiile de învăţământ.

În satele aparţinătoare se va organiza tradiţionalul meniu, fasole cu 
costiţă la ceaun şi se va servi vin fiert la care sunt invitaţi să participe toţi 
cetăţenii. locurile unde servi mesele festive, dedicate sărbătorii naţionale 
a României:

-turcenii de Jos-Magazin Drăghici
-Stolojani-zona Şcolii (actuala Grădiniţă)
-turcenii de sus, blocuri, Jilţu-piaţa centrală a oraşului
-Murgeşti-şcoala Murgeşti
-Valea Viei, Gârbovu- şcoala din Gârbovu
-Strâmba Jiu - zona şcolii Strâmba.

ANUNŢ
 
În data de 6 decembrie 2012, va avea loc evenimentul miss 
boboc 2012, organizat de către liceul tehnologic turceni 
cu sprijinul firmei sC marigab srl şi primăriei oraşului 
turceni,  la sediul Casei de Cultură.

 duminică, 02.12.2012, cu începere de la ora 7:00, va avea 
loc redeschiderea târgului săptămânal din satul Jilţu (vecinătatea 
unităţii de pompieri).  sunt aşteptaţi deopotrivă comercianţii şi 
cumpărătorii.

Primar, dumitru Gîlceavă

se redesChide târgul 
săptămânal din satul Jilţu

“Agenţii Verzi“ au plecat la Strasbourg
 
 grupul de voluntari “agenţii Verzi” va fi prezent, 
în perioada 20-28 noiembrie, la strasbourg, la invitaţia 
parlamentului european. 
 Cei 24 de componenţi ai grupului sunt elevi ai liceului 
tehnologic. proiectul acestora, intitulat sugestiv “turceni, 
oraşul verde al gorjului” s-a clasat pe locul nouă din rândul 
celor 28 de licee naţionale admise la concursul “euroscuola”. 
 deoarece numărul de licee participante la proiect a 
fost unul foarte mare, trebuie apreciat meritul elevilor noştri 
şi a profesorilor îndrumători. elevii sunt sprijiniţi financiar 
de primăria oraşului turceni şi Consiliul local turceni.
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 a început sezonul 
răcelilor, iar datele statistice 
arată că un om răceşte, 
în medie, de două-patru 
ori într-un an.  pentru a 
face faţă acestui sezon este 
obligatoriu să încercaţi să 
le preveniţi. Şi chiar dacă 
nu reuşiţi, există remedii 
ce vă pot ameliora starea de 
sănătate. iată ce vă sfătuim: 

1. Vitamina D

potrivit unui studiu efectuat 
în 2009, cei care au un nivel 
scăzut al acestei vitamine, 
care ajută la reglarea 
sistemului imunitar, sunt 
mai expuşi răcelilor. laptele, 
peştele gras, cum ar fi 
somonul, sau expunerea la 
soare timp de aproximativ 

15 minute zilnic determină 
absorbţia şi producerea de 
vitamina D în organism. 
Nu trebuie depăşită doza 
recomandată zilnic.

2. Mişcarea 

Cercetările au arătat că un 
regim moderat de exerciţii 
fizice, adică 30-90 de 
minute în aproape fiecare 
zi a săptămânii, stimulează 
sistemul natural de apărare 
al organismului, ajutându-
vă să fiţi mai rezistenţi la 
virusurile care provoacă 
răceala. 

3. Somnul 

acesta stimulează sistemul 
imunitar, având un rol 

esenţial în protejarea 
organismului de virusuri. 
7-8 ore de somn în fiecare 
noapte reprezintă cel mai 
simplu mod de a vă apăra de 
răceli. un studiu a arătat că 
cei care dorm mai puţin sunt 
de trei ori mai predispuşi să 
răcească.

4. Stridiile

aceste moluşte conţin zinc 
într-o cantitate mai mare 
decât oricare alt aliment, 
despre zinc fiind dovedit că 
stimulează sistemul imunitar. 
O singură stridie conţine 13 
miligrame de zinc. 

Sfaturi utiLe Pentru Prevenirea răCeLii

 producătorii agricoli vor avea la dispoziţie, începând 
cu sfârşitul lunii noiembrie, 80 de milioane de euro pentru 
crearea unor centre de colectare, sortare, ambalare, etichetare, 
dar şi condiţionare a produselor agricole, a declarat, miercuri, 
ministrul agriculturii, Daniel Constantin, la lansarea 

p r o g r a m u l u i 
“Bunătăţi din 
România”.
 “ Î n 
această lună 
alocăm o 

sumă extrem de importantă pentru crearea acelor centre de 
condiţionare, etichetare, sortare şi ambalare a produselor 
agricole. toate aceste lucruri sunt menite să ajute producătorii 
agricoli. Nu mai puţin de 80 de milioane de euro vor fi 
disponibile de la sfârşitul acestei luni pentru agenţi economici, 
oameni care se vor asocia cu producătorii agricoli pentru a 
ajuta la o mai bună desfacere a produselor agricole”, a afirmat 
Daniel Constantin.
Ministrul agriculturii a subliniat că în ultimul timp s-a extins 
numărul hipermarketurilor care au intrat în programul de 
promovare a produselor româneşti iniţiat de ministerul pe 

care îl conduce, scopul fiind acela de a asigura o desfacere 
cât mai mare a producţiei autohtone. El a adăugat că, în 
acest scop, au fost luate şi alte măsuri, precum modificarea 
legislaţiei pentru certificatele de producător, dar şi modificarea 
programului Naţional de Dezvoltare, astfel încât să se dea 
tuturor producătorilor posibilitatea de a comercializa şi de a 
păstra produsele româneşti nu doar pe perioada de durată a 
acestora, fără să fie în atmosferă controlată.
 Daniel Constantin  a declarat că au mai cedat şi unii şi 
ceilalţi şi putem vorbi despre un grad mai mare de asociere în 
agricultură, de conştientizarea faptului că trebuie să atingem 

anumite puncte de calitate 
pentru a comercializa produsele 
româneşti. pe de altă parte, şi 
hipermarketurile au înţeles că 
au nevoie de produse româneşti. 
astăzi, suntem undeva în zona 
de mijloc, în condiţiile în care 
50% din produsele româneşti 
care se comercializează în medie 
pe an în zona de legume-fructe 
sunt de origine românească.

 potrivit acestuia, în zona de legume-fructe, comparativ 
cu 1 ianuarie - 31 august 2011, anul acesta balanţa comercială 
pe produse agroalimentară s-a îmbunătăţit “vizibil”.
 În ceea ce priveşte condiţia ca un producător român 
să poată pătrunde într-un hipermarket cu produsele sale, 
ministrul a precizat că acesta trebuie să îndeplinească nişte 
cerinţe impuse de unitatea comercială, cerinţe care, însă, 
nu mai sunt atât de mari, ca în anii trecuţi. În plus, Daniel 
Constantin a îndemnat consumatorii să aleagă produsele 
româneşti, pentru că acestea sunt cele mai bune.

80 de Milioane de euro pentru crearea centrelor 
de colectare a produSelor agricole

Calendarul 
popular

 Noiembrie este 11-a 
lună a anului în calendarul 
gregorian şi una dintre cele 
patru luni gregoriene cu o 
durată de 30 de zile.
 Noiembrie începe 
(astrologic) cu soarele 
în semnul Scorpionului 
şi sfârşeşte în semnul 
Săgetătorului. 
 Din punct de vedere 
astronomic, luna noiembrie 
începe cu soarele în constelația 
Balanței, trece prin Scorpion 
şi se sfârşeşte cu soarele în 
constelația Ophiuchus.  
            Numele lunii noiembrie 
(latină: November) vine 
de la cuvântul latinesc 
novem, nouă, pentru că luna 
noiembrie era a noua lună în 
calendarul roman. 
 Grecii numeau luna 
noiembrie Maimakterion. În 
limba română, luna noiembrie 
se numeşte popular şi brumar. 
Este timpul brumei, sunt 
însămânțate toate grânele 
de toamnă şi totul este gata 
pentru iernat.
 Noiembrie începe 
în aceeaşi zi a săptămânii ca 
şi martie în fiecare an şi ca 
februarie cu excepția anilor 
bisecți. I.l.Caragiale spunea 
în Calendar despre luna 
noiembrie: „Monşerii fac ce 
fac şi se împaltonează până 
în călcâie. Dispar cele 16 
ziare cotidiane precum şi una 
veche. Opinia publică regretă 
abonamentele plătite înainte.”

eVenimente ale 
lunii noiembrie
sărbători laiCe

6 noiembrie - Ziua 
internaţională pentru 
prevenirea exploatării 

mediului pe timp de război şi 
conflict armat

14 noiembrie-  Ziua 
mondială a diabeticilor
16 noiembrie-  Ziua 

internaţională a toleranţei
ultima duminică din luna 
noiembrie Ziua mondială 

de comemorare a victimelor 
accidentelor de trafic

20 noiembrie - Ziua 
universală a copiilor şi Ziua 

industrializării africii
21 noiembrie - Ziua 
mondială a televiziunii
25 noiembrie - Ziua 

internaţională a eliminării 
violenţei împotriva femeii

29 noiembrie - Ziua 
internaţională de solidaritate 

cu poporul palestinian
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teleFoane utile
spital  -   0253.335.034 / 0253.335.035

primărie – 0253.335.024 / 0253.335.026
poliȚie  - 0253.335.007

poliȚia loCală – 0756.055.347
CeZ deranJamente  - 0251.929

 distrigaZ  - 0253.335.660  salVare – 112
pompieri – 0253.334.212

direCtor s.C. turCenisal s.r.l.
( societatea de salubrizare ) - 0745/386792

direCtor serViCiul publiC de 
administrare a domeniului publiC Şi priVat 

Şi al sistemului de alimentare Cu apă 
-  0754030986

 akta 0353.524.273
termoCentrala – 0253.335.045

teleFon robot taXe Şi impoZite 
0253.334.326 – număr nou unde cetățenii în baza 

introducerii C.n.p.-ului se pot informa
asupra taxelor și impozitelor.

biroul stare CiVilă - tudorascu alexandru 
tel. : 0756055342, 0253335008

hotărâri -  conSiliul local al oraşului turceni

inForMaŢii utile
Info  meteo:

regimul termic mediu va fi în general apropiat de media climatologică. 
Valori peste media climatologică se pot înregistra în sudul ţării. În intervalele calde din cursul lunii, temperaturile 
maxime pot depăşi 10°c în sud. În nopţile cele mai reci, din partea a doua a lunii, temperaturile minime pot coborî 

sub valoarea de  -20°c în depresiunile din nordul şi centrul ţării. 
cantităţile de precipitaţii vor depăşi valorile medii climatologice în jumătatea nordică a ţării, iar în rest vor fi 
apropiate de valorile normale. ninsorile pot fi asociate temporar cu intensificări ale vântului mai ales în zona 

montană. Se va produce polei, iar în nopţile reci va fi  ceaţă cu depunere de chiciură.

Info pescar:
În această perioadă vremea se răceşte simţitor, iar activitatea peştilor paşnici se reduce. rezultate bune se 

obţin încă la roşioară, babuşcă şi oblete. crapul şi carasul răspund tot mai puţin la momelile oferite, însă puteţi 
obţine rezultate spectaculoase chiar dacă temperatura este mai scăzută.răpitorii sunt încă active şi îşi păstrează 
ritmul de hrănire.creşterea vizibilităţii în apă, odată cu căderea vegetaţiei acvatice, menţine şansele unor capturi 

atractive. În apele de munte este deschis pescuitul la lipan şi păstrăv-curcubeu.

Veţi avea rezultate excelente  în zilele de 13,14,15,28,29,30 . Zile cu activitate slabă sunt4-10, 18-23.

LISTĂ conSILIerI 
LocaLI

1. iordache ion - uSl
2. traşcă conStantin - uSl
3. cilibiu criStina - uSl
4. dinu  ion - uSl 
5. Mănoiu octaVian - uSl  
6. burada nicolae - uSl

7. ioniŢoiu MariuS - uSl 
8. Făinişi Magdalena - uSl
9. duMitraşcu ion - prM 
10. coSteScu Florin 
conStantin   - unpr
11. tudoroaia aleXandru - 
ppdd

12. corneScu doru ion - 
pdl 
13. ureZanu grigore - pdl
14. nicolae Floarea  - pdl 
15. Manolache Florina 
aurora - pdl

Hotărârea nr. 1
art.1. -  Se aprobă întocmirea unui 
studiu de oportunitate, a raportului de 
evaluare şi a caietului de sarcini pentru 
terenul în suprafaţă de 280.000 mp 
aflat în proprietatea privată a oraşului 
turceni, în vederea concesionării prin 
licitaţie publică.
art.2. -   Se alocă o sumă de bani 
pentru a acoperi cheltuielile legate de 
întocmirea acestora.
art.3. -   Se aprobă înscrierea în carte 
funciară a terenului prevăzut la art 1.
art.4. -   Se alocă o sumă de bani pentru 
acoperirea cheltuielilor necesare 
înscrierii în cartea funciară.
Hotărârea nr. 2
art .1 .Consiliul local turceni,județul 
Gorj, ia act de încetarea de drept 
a mandatului de consilier local al 
domnului Biriboiu Ion.
art .2 .Consiliul local turceni, județul 
Gorj, declară vacant locul domnului 
consilier local Biriboiu Ion.                                                                                                   
Hotărârea nr. 3
art.1. Se aprobă întocmirea unei 
documentații tehnico-economice 
pentru ”Construire punte pietonală 
peste râul Jilț, zona Jilț, oraş turceni”  
art.2 Se alocă o sumă de bani pentru 
realizarea documentației prevăzute la 
art.1 din prezenta hotărâre.
Hotărârea nr. 4
art . 1 . Se alocă Mănăstirii  ”Sfânta 
treime” din satul Strâmba Jiu, oraşul 
turceni, județul Gorj, o sumă de bani 
în vederea decontării cheltuielilor 
pentru serviciile de restaurare a picturii 
murale din biserica Mănăstirii Strâmba 
Jiu. 
Hotărârea nr. 5
art. unic.  Hotărârea Consiliului local 
turceni nr.. 77/2010 privind aprobarea 
trecerii în proprietate publică a oraşului 
şi în administrarea Consiliului local a 
unor terenuri cu destinația de drumuri 
de exploatație agricolă , şi art. 1 din 
Hotărârea Consiliului local turceni nr.. 
323/2009 privind aprobarea schimbării 
destinației de locuință a unui imobil şi 
a Regulamentului privind realizarea, 
repartizarea, închirierea şi exploatarea 
şi administrarea locuințelor sociale din 
oraşul turceni, se abrogă.
Hotărârea nr. 6
art. 1 . (1) Se aprobă achiziția unor 
arbuşti, flori şi arbori.
Hotărârea nr. 7
art. 1 . Se aprobă achiziția unor 
materiale (lopeți), în vederea 
îndeplinirii obligațiilor asociației de 
proprietari nr.1 turceni, stabilite prin 

O.G nr.. 21/2002 privind gospodărirea 
localităţilor urbane şi rurale, modificată 
şi completată, în sarcina proprietarilor 
de imobile.
Hotărârea nr. 8
art.1 Se aprobă organizarea 
manifestărilor ocazionate de 
desfăşurarea activităţilor specific 
Revelionului 2012, în oraşul turceni, 
judeţul Gorj.
art.2  Se aprobă programul de activităţi 
şi devizul estimativ pentru organizarea 
activităţilor specifice sfârşitului de an 
(Revelion 2012), organizat în oraşul 
turceni, judeţul Gorj.
Hotărârea nr. 9
art. 1 Se aprobă alocarea unei sume de 
bani pentru organizarea manifestărilor 
ocazionate cu prilejul Zilei Naţionale a 
României de 1 Decembrie 2012.
art.2 Se aprobă programul de activităţi 
şi devizul estimativ al cheltuielilor 
necesare organizării manifestărilor 
legate de sărbătorirea Zilei Naţionale a 
României – 1 Decembrie 2012.
Hotărârea nr. 10
art. 1. Se aprobă documentația 
tehnico-economice pentru obiectivul 
”lucrări de consolidare punte pietonală 
peste râul Jilț, zona Stolojani din oraşul 
turceni ”.
Hotărârea nr.  11
art. 1. Se aprobă documentația 
tehnico-economice pentruobiectivul 
”lucrări de reparații la rețeaua de 
distribuție apă potabilă de la subsolul 
creşei turceni”.
Hotărârea nr. 12
art. 1 . Se aprobă parteneriatul dintre 
oraşul turceni ,prin Consiliului local 
turceni , cu sediul în oraşul turceni 
, Str. Muncii , nr.. 12 , județul Gorj şi 
liceul tehnologic turceni, cu sediul 
în oraşul turceni , Str. Culturii , 
județul Gorj , în vederea pregătirii şi 
implementării proiectului „Să reînviem 
tradiția şi istoria ”, ce se vadesfăşura în 
perioada 01.10.2012-20.06.2013. 
Hotărârea nr. 13
art. 1. (1). Se aprobă o sumă de 
bani pentru achiziţionarea unor 
cadouri, cu ocazia Crăciunului, 2012, 
pentru preşcolarii, elevii din cadrul 
unităţilor de învăţământ de pe raza 
oraşului turceni şi copiii minori 
neinstituţionalizaţi care au domiciliul 
în oraşul turceni, judeţul Gorj.
Hotărârea nr. 14
art. unic. Hotărârea Consiliului local 
turceni nr.. 6/2012 privind organizarea 
comisiilor pe domenii de specialitate ale 
Consiliului local al oraşului turceni, 

anunŢuri
persoanele interesate de hotărârile luate în cadrul şedinţelor consiliului local al oraşului 

turceni le pot urmări pe site-ul primăriei www.turceni.ro. de asemenea, hotărârile 
consiliului local pentru anul 2012 se vor regăsi în fiecare ediţie a Monitorului de turceni.

cetăţenii oraşului turceni şi satelor aparţinătoare au posibilitatea să  participe la şedinţele 
consiliului local al oraşului turceni care au loc in ultima zi de miercuri a fiecărei luni.

se modifică, după cum urmează:
1.  articolul unic se modifică şi 
va avea următorul cuprins :
”art.unic. Se organizează pe durata 
mandatului Consiliului local 
al Oraşuluiturceni , 3 comisii 
de specialitate , în următoarea 
componență: 
1 . Comisia pentru activități economico-
financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, agricultură, gospodărie 
comunală, protecția mediului şi 
turism:
- Iordache Ion  –preşedinte
- traşcă Constantin – secretar
- Cilibiu Cristina  – membru 
- Nicolae Floarea – membru
- tudoroaia alexandru  – membru   
2 .Comisia pentru învățământ, sănătate 
şi familie, activități socio-culturale, 
culte, muncă şi protecție socială, 
protecție copii, tineret şi sport: 
-  Făinişi Magdalena - preşedinte
-  Mănoiu Octavian - secretar
-  Costescu Florin Constantin - 
membru
-  Manolache Florina aurora - 
membru
-  Cornescu Doru Ion  - membru
3 .Comisia pentru administrație 
publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a 
drepturilor cetățenilor:                                                                                    
-  Dumitraşcu Ion - preşedinte
-  Ionițoiu Ion Marius - secretar
-  Burada Nicolae - membru
-  Dinu Ion - membru
-  urezanuGrigore – membru ”
Hotărârea nr. 15
art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-
economică, cu privire la amenajarea 
peisagistică a oraşului turceni şi 
realizarea iluminatului ornamental 
–festiv, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 

2012.
art.2. Se alocă o sumă de bani 
pentru realizarea corespunzătoare 
a iluminatului ornamental-festiv de 
sărbători, în vederea achiziţiei de 
ornamente şi produse pentru iluminatul 
festiv din oraşul turceni, judeţul Gorj, 
ce se vor instala cu ocazia sărbătorilor 
de sfârşit de an.
Hotărârea nr.  16
art. 1. Se aprobă întocmirea unui studiu 
de fezabilitate pentru obiectivul de 
investiții” Construire pod sat Strâmba-
Jiu, str. Corcoduşilor, oraş turceni ”.
art.2Se alocă o sumă de bani pentru 
realizarea studiului de fezabilitate 
prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.
Hotărârea nr.  17
art. 1. Se aprobă întocmirea unui 
studiu de fezabilitate pentru obiectivul 
de investiții” Construire pod sat 
Strâmba-Jiu, str.Stoichiță Rîioşanu, 
oraş turceni”.
art.2 Se alocă o sumă de bani pentru 
realizarea studiului de fezabilitate 
prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.
art. unic. articolul 2 din Hotărârea 
Consiliului local turceni nr.. 32/2011 
privind aprobarea criteriilor şi 
metodologia de repartizare şi închiriere 
a locuințelor din fondul locativ al 
oraşului turceni, se modifică şi va avea 
următorul cuprins:
”art.2 . Se aprobă componența 
comisiei sociale de analiză a dosarelor 
şi repartizarea locuințelor din fondul 
locativ al oraşului turceni, formată 
din:
- GîlceavăDumitru – primarul 
oraşuluiturceni
- Cilibiu Cristina – 
viceprimarul oraşuluiturceni
- Ionițoiu Marius – consilier 
local

- Dumitraşcu Ion -  consilier 
local
- para Nicolae – director al 
Serviciului public turceni
- Croitoru Cristina – consilier 
superior în cadrul compartimentului 
de asistenţă socială din aparatul de 
specialitate al primarului
Fotaalina – consilier juridic din  
cadrul aparatului de specialitate al 
primarului.”
Hotărârea nr. 18
art. 1. (1). Se aprobă alocarea unei 
sume pentru achiziţionarea de cadouri, 
cu ocazia manifestărilor ocazionate de 
Sfântul Nicolae – 06.12.2012, cadouri 
de care vor beneficia elevii şi preşcolarii 
înregistraţi la unităţile de învăţământ 
de pe raza oraşului turceni, judeţul 
Gorj, precum şi a altor categorii de 
copii neînregistraţi, propuşi de către 
compartimentul de asistenţă socială 
din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului.
art. 2 . Se împuterniceşte primarul 
oraşului pentru desemnarea unei 
comisii care să stabilească numărul 
de cadouri, produsele care vor fi 
achiziţionate, cât şi modul de distribuire 
a acestora.
Hotărârea nr.  19
art .1 . Se validează mandatul de 
consilier local al domnului urezanu 
Grigore, la propunerea Comisiei de 
validare , care a examinat legalitatea 
alegerii domniei sale şi care figurează ca 
supleant pe lista partidului Democrat 
liberal Gorj, existând confirmarea 
partidului.
art .2 . Se ia act de depunerea în fața 
Consiliului local, de către domnul 
urezanu Grigore a jurământului în 
limba română, cu formula religioasă.          
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 Mai multe fragmente ceramice ce datează din epoca romană marchează un 
nou punct arheologic pe harta Gorjului, în zona Şomăneşti din comuna Teleşti. 

Fragmentele găsite de 
arheologii din cadrul 
Muzeului Judeţean 
Gorj constau în buze de 
vase sau fragmente de 
castroane. După ce vor 
fi restaurate aceste piese 
vor fi expuse în sălile 
Muzeului Judeţean astfel 
încât gorjenii să se poată 
bucura de frumuseţea 
acestor piese.
 În zona 
Şomăneşti, comuna 
Teleşti, au fost 
descoperite zilele trecute 
vestigii de epocă romană. 
Acestea au fost găsite 
în punctul La Gropi, 
la confluenţa râurilor 
Tismana şi Bistriţa. Aici 
au fost găsite fragmente 

ceramice specifice epocii romane. Toate acestea se leagă de castrul de la Pinoasa 
care se află la o distanţă de un kilometru de acest punct arheologic, cât şi de aşezarea 
geto-dacică de la Vârţ-Rovinari, unde au fost făcute cercetări arheologice în urmă cu 
câteva decenii. Aceste lucruri au fost susţinute de doctorul în arheologie, Gheorghe 
Calotoiu. Fragmentele ceramice descoperite de muzeografii gorjeni constau în 
baze de vase, buze de diferite vase, fragmente de castroane de diferite dimensiuni, 
cât şi vase mai mari. În perioada următoare se vor face cercetări arheologice în zona 
respectivă deoarece este un punct important pentru arheologia Gorjului. Acesta 
se alătură altor puncte importante, cum ar fi Arcani- La Morminţi, unde au fost 
descoperite vestigii de epoca bronzului şi epoca geto-dacică şi medievală, iar în 
perspectivă, la Stolojani, unde se află un punct arheologic de epoca bronzului. 
Toate aceste cercetări arheologice vor fi expuse, după ce vor fi restaurate, în sălile 
Muzeului Judeţean Gorj.

 Zeiţa Minerva
 
 Una dintre cele mai importante descoperiri arheologice din Gorj este 
o statuetă ce o reprezintă pe zeiţa Minerva, statuetă ce a fost solicitată înainte de 
Revoluţie de Muzeul Naţional din Bucureşti. Zeiţa Minerva a fost descoperită la 
Ohaba-Bălăneşti în 1967 de un învăţător. Acest obiect este deosebit de important 
pentru că este din bronz aurit. Zeitatea respectivă are chitonul pe cap, medusa pe 
piept.  Potrivit spuselor lui Gheorghe Calotoiu, această piesă a fost solicitată de 
Muzeul Naţional de la Bucureşti înainte de 1989 în numeroase rânduri, însă a fost 
păstrată aici, în patrimoniul Muzeul Judeţean Gorj. Este o zeitate a militarilor.

Gorjul, izvor nesecat de istorie şi cultură

descoperire arheoloGică în Gorj

INFORMAŢII DE SEZON 
CONDUCEŢI 

PRUDENT ! VIAŢA  ARE 
PRIORITATE !

 
 În ultima perioadă, pe raza judeţului Gorj 
au avut loc o serie de evenimente rutiere grave, în 
consecinţă recomandăm tuturor conducătorilor 
auto să respecte sfaturile noastre.  Înainte de a pleca 
la drum, informaţi-vă despre condiţiile meteo şi 
starea drumurilor ! 
 Poliţiştii vă adresează câteva recomandări 
utile pentru

 UN DRUM ÎN SIGURANŢĂ
 
ŞTIAŢI CĂ: 
•	 Neadaptarea	 vitezei	 la	 condiţiile	 de	
drum reprezintă una dintre principalele cauze 
generatoare de evenimente rutiere?
•	 Distanţa	de	 frânare	 a	unui	 autovehicul	 se	
tripleză în condiţiile unui carosabil alunecos?
•	 Cele	mai	dificile	manevre	pe	timp	de	iarnă	
în traficul urban sunt plecarea de pe loc, depăşirea 
şi oprirea în condiţii de siguranţă?
•	 Ceaţa,	 precipitaţiile,	 albul	 zăpezii	
îngreunează vederea, iar oboseala se instalează mai 
repede?
•	 Într-o	 	 zi	 în	 care	 precipitaţiile	 sunt	
abundente, numărul accidentelor creşte 
considerabil?
 Având în vedere prognoza Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie, iminenţa producerii 
de polei şi a căderilor de zăpadă ce sunt anunţate 
pentru perioada imediat următoare, ne facem 
datoria să vă recomandăm:
•	Înainte	de	a	pleca	la	drum,informaţi-vă	temeinic	
despre condiţiile meteo şi starea drumurilor, 

apelând unul dintre numerele de telefon: 
9360, 3157566, 3186609 sau 3186631 ale 
Comandamentului Central de Iarnă;
•	 Adaptaţi	permanent	viteza	la	condiţiile	de	
drum (carosabil acoperit cu zăpadă, gheaţă sau 
polei);
•	 Circulaţi	cu	o	viteză	care	să	nu	depăşească	
30 km/h, în 
localităţi, sau 50 
km/h în afara 
lor când partea 
c a r o s a b i l ă 
este acoperită 
cu polei, 
gheaţă, zăpadă 
b ă t ă t o r i t ă , 
mâzgă sau piatră 
cubică umedă. 
C o n f o r m 
p r e v e d e r i l o r 
legale în 
d o m e n i u 
r e p r e z i n t ă 
obligaţie a 
conducătorului 
de vehicul.
•	 Folosiţi	 corespunzător	 sistemul	 de	
iluminare-semnalizare, cât şi cel de climatizare 
si dezaburire, pentru a vedea şi a putea fi văzuţi 
în trafic. Reamintim că legislaţia rutieră prevede 
obligativitatea folosirii luminilor de întâlnire, în 
afara localităţilor şi în timpul zilei;
•	 Păstraţi	în	mers	o	distanţă	suficientă	pentru	
a putea opri în condiţii de siguranţă atunci când 
condiţiile de deplasare sunt nefavorabile;
•	 Echipaţi	 autovehiculul	 cu	 pneuri	
corespunzătoare; 
•	 Verificaţi	periodic	acumulatorul	acestuia;	
•	 Nu	 bruscaţi	 comenzile	 şi	 folosiţi	 cu	

preponderenţă frâna de motor;
•	 În	 zilele	 cu	 ploi,	 lapoviţă	 sau	 ninsoare,	
acţionaţi din timp ştergătoarele de parbriz; 
•	 Operatorii	 de	 transport	 ce	 deţin	
autovehicule cu masă mai mare de 3,5 tone, au 
obligaţia legală, de a monta pe roţi lanţuri sau 
alte echipamente antiderapante omologate, pe 

perioadele şi pe drumurile stabilite.
  Nu în ultimul rând, rugăm conducătorii 
auto începători să evite, pe cât posibil, conducerea 
autovehiculului în condiţii de drum alunecos, pe 
timp de noapte sau pe distanţe mari, dată fiind 
experinţa redusă şi riscul implicarii în evenimente 
rutiere nedorite. De asemenea, le reamintim că, 
dacă au mai puţin de un an de practică, viteza 
maximă admisă în afara localităţilor este cu 20 
km/h mai mică.

Drum Bun! 
Conduceţi cu prudenţă!

 Cineva drag sigur vă aşteaptă acasă! 

CYMK


