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AGENDA PRIMĂRIEI

După cum se poate vedea, 
în localitatea noastră sunt în 
fază de execuţie o serie de 
lucrări despre care am relatat 
şi în ediţiile anterioare ale” 
Monitorului de Turceni”şi asu-
pra cărora nu o să mai insist. 
Am avut în vedere trasarea de 
sarcini precise a personalului 
din primarie fiind întocmite 
note de evaluare a activităţii 
şi raporturi de monitorizare a 
sarcinilor acordate fiecăruia.

În acest sens, reprezen-
tanţi ai Primăriei au efectuat 
verificari în teren atât în ve-
derea identificării lucrărilor 
de igienizare cât şi a celor de 
reparatii curente care trebuie 
realizate pentru începerea în 
condiţii optime a anului şcolar 
2012-2013. 

De asemenea, se vor face 
verificări asupra situaţiei dru-
murilor de tarla astfel încât 
transportul recoltelor agricole 
de toamnă să aibă loc fără difi-
cultăţi. Se fac paşi importanti 
în ceea ce priveşte parcelarea 
şi bornarea suprafeţelor care 
să aibă ca finalitate acordarea 
titlurilor de proprietate.

Am solicitat un răspuns 
reprezenţanţilor LAFARGE 
cu privire la stadiul investiţiei. 
Răspunsul venit din partea 
acestora a fost că se află în faza 
de elaborare a documentaţiei 
şi că în aproximativ o lună, o 
lună şi jumătate vom cunoaşte 
oficial situaţia cu privire la 
destinul fabricii de rigips.

În data de 25 iulie a avut 
loc sedinţa Consiluiului Local 
al oraşului Turceni. Au fost 
validate în consiliul local 
biletele câştigătoare ale tom-
bolei “Votează pentru viitorul 
localităţii tale”, urmând ca 
după plata impozitului de 
16% câştigătorii să intre în 
posesia premiilor. S-a aprobat 
Regulamentul de Organizare 
şi Funcționare a noii structuri 
a Consiliului Local Turceni. A 
fost aprobat planul de acțiuni 
şi lucrări de interes local pe 
anul 2012, semestrul II, ce 

vor fi executate de către 
beneficiarii de ajutor social. 
Au fost alocate resursele 
financiare solicitate de către 

Mănăstirea „Sfânta Treime” 
din satul Strâmba Jiu, în ve-
derea decontării cheltuielilor 
ocazionate de achiziționarea 
materialelor necesare pentru 
construirea magazinului de 
pangar din cadrul mănăstirii. 
A fost aprobat Planul de eva-
cuare în situații de urgență şi 
regulamentul de intervenţie. 
Şi pentru că aşa cum se spune 
popular « românul îşi face 
iarna car şi vara sanie » s-a 
aprobat achiziția unor servicii 
de deszăpezire astfel încât să 
nu se întâmple ca iarna să ne 
găsească nepregătiţi. S-a luat 
decizia constituirii comisiei de 
avizare a adunărilor publice la 
nivelul oraşului Turceni dar 
s-a dispus că acestea nu pot 
avea loc în imediata apropi-
ere a Gării C.F.R. Turceni, a 
Spitalului Orăşenesc Turceni, 
a Complexului Energetic 
Turceni, a companiei de 
pompieri Turceni-ISU Gorj, 
a secției  de psihiatrie a 
Spitalului Orăşenesc Turceni. 
Ne propunem să reînviem 
datini şi obiceiuri caracteris-
tice localităţii noastre. Astfel 
am decis, împreună cu Casa 
de Cultura din Turceni orga-
nizarea evenimentului “Hora 
Strămoşească »  ce va avea 
ca prim loc de desfăşurare 
satul Strâmba Jiu în data de 4 
august, urmând ca pe 11 au-
gust să aibă loc la Turcenii de 
Jos. Tot în şedinţa de consiliu 
din 25 iulie au fost aprobate 
noile criterii şi metodologia 
de repartizare şi închiriere a 
locuințelor din fondul locativ 
al oraşului Turceni. 

A   f o s t  m o d i f i c a t ă 
componența comisiei sociale 
de analiză a dosarelor pentru 
repartizarea locuințelor din 
fondul locativ al oraşului 
Turceni din aceasta urmând 
să facă parte :

  - G î l c e a v ă 
Dumitru-primarul oraşului 
Turceni

  -Fota Mugurel 
L e onard o - v i c e pr i mar u l 

oraşului Turceni
  - I o n a ş c u 

Dumitru-consilier local
  Dumitraşcu 

Ion- consilier local
  -Para Nicolae-

director al Serviciului public 
Turceni

  - C r o i t o r u 
Cristina-inspector principal 
în cadrul compartimentului 
de asistență socială din cadrul 
aparatului de specialitate al 
Primarului

  -Fota Alina-
consilier juridic în aparatul de 
specialitate al Primarului.”

Dat fiind faptul că la nivel 
naţional, în învăţământul 
liceal şi nu numai, există o 
serie de sincope, s-a luat ho-
tărarea constituirii comisiei 
speciale de analiză a activității 
desfăşurate la nivelul Grupului 
Şcolar Industrial Energetic 
Turceni şi stabilirea măsu-
rilor ce se impun în vederea 
îmbunătățirii acesteia, în ur-
mătoarea componență :

- G î l c e a v ă  D u m i t r u -
primarul oraşului

-Cornescu Doru Ion-
consilier local

- F ă i n i ş  M a g d a l e n a -
consilier local

- Tr a ş c ă  C on s t a nt i n -
consilier local

- Man ol a ch e  Au ror a -
consilier local

- M ă n o i u  O c t a v i a n -
consilier local

Obiectivele şi tematica 
activității comisiei de verifica-
re şi analiză sunt următoarele 
:

1. Evaluarea unui plan de 
măsuri pentru motivarea şi sti-
mularea elevilor în obținerea 
unor rezultate deosebite la 
învățătură şi cu privire la 
conduita disciplinară.

2. S t a b i l i r e a 
modalităților de recompen-
sare a elevilor care obțin punc-
taje mari în urma evaluării 
potrivit criteriilor stabilite de 
către comisia nominalizată .

Îmi exprim astfel speranţa 
că acest fapt va conduce la 
o creştere consistentă a în-
văţământului în localitatea 
noastră. 

de dumitru Gîlceavă,
Primarul oraşului Turceni

Adeverinţe 
pentru 

agricultorii care 
vor sa acceseze 

credite

	 Agenţia	 de	 Plăţi	
şi	 Intervenţie	 pentru	
Agricultură	 -	 APIA	
reaminteşte	 beneficiarilor	
Schemei	 de	 plată	 unică	 pe	
suprafaţă,	pentru	Campania	
SAPS	 2012,	 că	 eliberează	
adeverinţe	 pentru	 cei	 care	
intenţionează	 să	 acceseze	
credite,	 pentru	 finanţarea	
capitalului	de	lucru	în	vederea	
desfăşurării	 activităţilor	
curente,	 de	 la	 băncile	 care	
au	 încheiat	 convenţii	 cu	
Agenţia.
	 Până	la	această	dată,	
APIA	 a	 încheiat	 Convenţii	
cu	 BRD	 Groupe	 Societe	
Generale,	CEC	Bank,	Banca	
Comercială	 Română	 S.A,	
Banca	 Transilvania,	 Banca	
UniCredit	 Ţiriac	 Bank	 S.A.,	
Banca	 Carpatica,	 Banca	
Centrală	 Cooperatistă	
CREDITCOOP,	 OTP	 Bank	
România	 S.A.,	 Banca	
Comercială	 INTESA	
SANPAOLO	 ROMÂNIA	
S.A.,	 Bancpost	 S.A	 şi	
Procredit	 Bank.	 Fondul	 de	
Garantare	a	Creditului	Rural	
IFN	–	SA	şi	Fondul	Naţional	
de	 Garantare	 a	 Creditului	
pentru	 Întreprinderi	 Mici	 şi	
Mijlocii	garantează	creditele	
acordate	de	bănci	fermierilor	
în	 cadrul	 acestui	 tip	 de	
convenţie.
În	perioada	următoare	APIA	
va	 încheia	 convenţii	 şi	 cu	
alte	Bănci	Comerciale.
Potrivit	 Convenţiei,	 la	
solicitarea	scrisă	a	fermierului	
la	 centrul	 judeţean/local	
unde	 a	 depus	 cererea	 în	
Campania	 SAPS	 2012,	
APIA	va	elibera	o	Adeverinţă	
prin	 care	 confirmă	 că	
Beneficiarul	a	depus	cererea	
de	 plată	 pentru	 Schema	
unică	de	plată	pe	suprafaţă	
(SAPS)	pentru	anul	2012	şi	
că	s-au	efectuat	controalele	
şi	 verificările	 administrative	
asupra	 cererii	 de	 plată	 a	
beneficiarului,	 conform	
reglementărilor	în	vigoare.		

Pot	 beneficia	 de	 această	
adeverinţă	fermierii	selectaţi	
la	 controlul	 pe	 teren	 (clasic	
sau	 teledetecţie)	 numai	
după	 finalizarea	 acestor	
controale.	De	asemenea,	în	
adeverinţă	 se	 va	 menţiona	

suprafaţa	 determinată	
pentru	 plată	 în	 cadrul	
schemei	 SAPS	 şi	 faptul	 că	
beneficiarul	nu	face	obiectul	
excluderilor	 de	 la	 plată	
la	 data	 emiterii	 acesteia,	
precum	 şi	 că	 îndeplineşte	
condiţiile	 generale	 pentru	
acordarea	sumelor	cuvenite,	
în	conformitate	cu	 legislaţia	
în	vigoare.
	 Valoarea	creditului	va	
fi	de	până	 la	90	 la	sută	din	
suma	 cuvenită	 din	 SAPS,	
astfel:
	 a)	 pentru	 creditele	
acordate	 de	 Banca	
Creditoare	 până	 la	 data	 de	
29.09.2012	inclusiv,	la	cursul	
leu/euro	comunicat	de	Banca	
Centrală	Europeană	în	data	
anterioară	 datei	 solicitării	
creditului;
	 b)	 pentru	 creditele	
acordate	 de	 Banca	
Creditoare	începand	cu	data	
de	 30.09.2012	 inclusiv,	 la	
cursul	leu/euro	comunicat	de	
Banca	 Centrală	 Europeană	
din	data	de	30.09.2012.
Cursul	leu/euro	comunicat	de	
Banca	 Centrală	 Europeană	
poate	 fi	 descărcat	 de	 la	
adresa	 http://www.ecb.int/
stats/exchange/eurofxref/
html/index.en.html.
	 R e a f i r m ă m	
recomandarea	 adresată	
potenţialilor	 beneficiari	
interesaţi	 să	 îşi	 aleagă	
Creditorul	 numai	 după	 un	
studiu	 atent	 al	 condiţiilor	
de	 creditare	 impuse	 de	
fiecare	 bancă	 (creditoare),	
pentru	 a	 beneficia	 de	
condiţiile	 de	 creditare	 cele	
mai	 avantajoase	 şi	 care	
se	 potrivesc	 cel	 mai	 bine	
profilului	exploataţiei	sale.
Opţiunea	de	a	solicita	creditul	
aparţine	integral	fermierului.
	 Menţionăm	 că	 APIA	
a	încheiat	astfel	de	convenţii	
şi	 pentru	 campanile	 SAPS	
2007	-	2011.

ServiCiUL reLAţii 
CU PUBLiCUL Şi 

comunicare
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Rezultatele referendumului din 29 iulie în localitatea Turceni
 În data de 29 iulie a avut loc referendumul care urma să decidă dacă preşedintele României, traian Băsescu, va fi sau nu demis din funcţie. Din 

cauza inconvenienţelor, Curtea Constituţională a României a luat hotărârea amânării verdictului până la data de 12 septembrie din 3 motive:
-au fost contestate listele electorale, numărul de 18.292.514 de alegători fiind socotit prea mare, nerealist şi neactualizat;
-în favoarea demiterii preşedintelui României a votat o majoritate covârşitoare a electorilor – 87,52%, din totalul de 46,24% dintre cei prezenţi;
-numărul de voturi necesar demiterii nu a fost atins (respectiv 50% +1 din populaţia cu drept de vot)
 În localitatea turceni prezenţa la vot a fost bună, pragul electoral fiind cu mult depăşit, iar majoritatea celor prezenţi au votat în favoarea 

demiterii.
 În cele ce urmează vom prezenta graficul rezultatelor: 

PlĂţI PRIvIND buNĂsTAREA ANIMAlEloR
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) anunţă 

lansarea sesiunii de primire a cererilor de ajutor pentru Măsura 215 
„Plăţi privind bunăstarea animalelor” – pentru sectorul porcine, 
începând cu data de 16 iulie 2012. Această măsură, finanţată prin 
Axa 2 a PNDR 2007 - 2013, beneficiază de o alocare financiară de 
154.878.049 Euro, aferentă perioadei de programare 2007 – 2013.

Cererile de ajutor se depun la centrele judeţene ale Agenţiei de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) , respectiv al muni-
cipiului Bucureşti, pe a cărui rază teritorială se află sediul social al 
beneficiarilor, în perioada 16 iulie 2012 – 15 august 2012. Perioada 
de depunere a cererilor de ajutor şi formatul cererilor de ajutor şi 
instrucţiunile de completare au fost stabilite prin Ordinul MADR 
nr. 149/2012.

Pot beneficia de plăţile acordate prin Măsura 215 exploataţiile 
comerciale din sectorul de creştere a porcinelor autorizate sanitar 
veterinar şi exploataţiile comerciale de tip A specifice sectorului 
de creştere a porcinelor. Beneficiarii trebuie să îşi asume voluntar 
angajamente în favoarea bunăstării animalelor, în conformitate cu 
art. 40 din Regulamentul CE nr. 1698/2005 pentru a deveni eligibili 
în cadrul acestei măsuri.

Beneficiarii Măsurii 215 pot încheia angajamente voluntare 
multianuale (cinci ani), începând cu data de 16 iulie 2012, pentru 
unul sau o combinaţie între cele şase pachete disponibile. Sprijinul 
se va acorda doar pentru acele angajamente care depăşesc cerinţele 
minime, care prezintă nivelul de referinţă neremunerat, considerat 
drept punct de pornire pentru elaborarea plăţilor compensatorii. 
Plata se efectuează anual, compensând pierderile de venituri şi cheltuieli 
suplimentare induse de aplicarea acţiunilor prevăzute de angajamente.

În cadrul angajamentelor încheiate, beneficiarii trebuie să respecte 

standardele de eco-condiţionalitate (SMR) aplicabile terenurilor agricole 
aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei. În 
cadrul acestei măsuri este exclus sprijinul pentru investiţii.

seRViCiul RelAŢii Cu PuBliCul Şi CoMuniCARe

9 0 106

Total votanti Turceni 6,698 3,989 3,585 0.8987 373 0.0935

Sec ii total votan i votan i prezenti ora 10 procent ora 13 procent ora 16 procent ora 19 procent
Turceni case 805 521.00 145 0.1801 275 0.3416 302.00 0.3752 416.00 0.5168
Turceni blocuri 2,069 949.00 220 0.1063 442 0.2136 573.00 0.2769 720.00 0.3480
Turcenii de Jos 557 430.00 81 0.1454 200 0.3591 260.00 0.4668 330.00 0.5925
Stolojani 572 378.00 74 0.1294 150 0.2622 198.00 0.3462 267.00 0.4668
Murgesti 643 498.00 61 0.0949 120 0.1866 201.00 0.3126 350.00 0.5443
Garbovu Valea Viei 784 486.00 50 0.0638 144 0.1837 250.00 0.3189 364.00 0.4643
Stramba Jiu 1,283 727.00 130 0.1013 265 0.2065 388.00 0.3024 540.00 0.4209
Total votanti Turceni 6,713 3,989 761 0.1134 1,596 0.2377 2,172 0.3236 2,987 0.4450

3,357
2,987

Sec ii total votan i prezen i vot da procent vot nu procent
Turceni case 805 521 466 0.8944 49 0.0940
T i bl iTurceni blocuri 2 0692,069 9494 8369 83 06 8809 106 0 1117.8809 0.1117
Turcenii de Jos 557 430 392 0.9116 34 0.0791
Stolojani 572 378 353 0.9339 23 0.0608
Murgesti 643 498 466 0.9357 29 0.0582
Garbovu Valea Viei 769 486 434 0.8930 48 0.0988
Stramba Jiu 1,283 727 638 0.8776 84 0.1155

2 

 

nr. 
crt specificare porci 

graşi Scrofiţe scroafe 

Coeficient conversie în UVM, conform anexei V din 
Reg. (CE) nr. 1974/2006 

0,3 0,3 0,5 

Suma acordată anual pentru acoperirea costurilor 
suplimentare şi a pierderii de venituri în urma 
aplicării măsurilor de bunăstare a animalelor 

euro / 
uvm 

euro / 
uvm 

euro / 
uvm 

1 pachetul 1 – Creşterea	cu	cel	puţin	10 la sută a	
spaţiului	alocat	disponibil	fiecărui	animal 41,40 165,00 23,30 

2 
pachetul 2 – Asigurarea	 a	 minimum	 11	 ore/zi	
lumină artificială cu o valoare a iluminării de 50 
lux 

19,10 17,20 15,80 

3 pachetul 3 – Îmbunătăţirea condiţiilor	 de	
bunăstare	a	suinelor	pe	durata	transportului 4,80 4,80 5,40 

4 pachetul 4 – Corectarea	 nivelului	 nitriţilor	 şi	
nitraţilor	din	apă 12,00 25,00 18,50 

5 
pachetul 5 – Reducerea	 noxelor	 cu	 30	 la sută 
faţă de nivelul minim obligatoriu prin menţinerea	
în	limite	optime	a	parametrilor	de	microclimat	 

16,80 48,00 22,90 

6 pachetul 6 – Îmbunătăţirea	 condiţiilor	 zonei	 de	
odihnă 

7,20 15,90 13,10 

TOTAL MĂSURĂ 215 Pachet a) (euro / UVM / an) 101,10 275,90 99,00 

 
În	 cadrul	angajamentelor	 încheiate,	beneficiarii	 trebuie să respecte standardele 

de	 eco-condiţionalitate (SMR) aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi 

activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei. În cadrul acestei măsuri este exclus 

sprijinul pentru investiţii. 
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Ansamblul “Brâuletul” al Casei de Cultură Turceni numară la activ 

numeroase participări la concursuri şi festivaluri judeţene, naţionale şi in-
ternaţionale cu succese şi premii obţinute pe scenele din ţară şi străinătate. 
În perioada 11-18 iulie acesta a fost ambasadorul folclorului românesc 
prin participarea la Festivalul Internaţional de Folclor desfăşurat la 
Istanbul, Turcia ca urmare a invitaţiei primite din partea organizatorilor. 
Acest fapt a fost posibil datorită susţinerii de către Primăria Oraşului 
Turceni, fapt care atestă importanţa acordată evenimentelor culurale în 

localitatea noastră.
În urmă cu câteva zile s-a întors din “patria sultanilor”,  unde pe 

parcursul a şapte zile a prezentat portul şi jocurile populare din zona 
Gorjului, Oltului, zona de munte, o notă aparte constituind-o şi suitele de 
dansuri ţigănesti. Festivalul International MCDYouth Festival and Folk 
Dance Contest a numărat la start ţări precum România, Rusia, Georgia 

cu două echipe de dans, Ucraina, Serbia, Bulgaria, Ungaria iar tinerii 
noştrii au facut faţă cu brio unor ansambluri mature, cu ani de zile de 

experienţă, cu membrii recrutaţi dintr-o arie de selecţie mult mai vastă. 
Îndrumaţi de maestrul coregraf Marian Stelea, dansator profesionist al 
Doinei Gorjului, micii dansatori ai Casei de Cultură au dat dovadă de 
o maturitate ieşită din comun, smulgând ropote de aplauze din partea 
publicului turc si nu numai, fiind întâmpinaţi cu multă dragoste chiar 
de pe străzile Isanbulului.

Scena a răsunat de frumuseţea cântecului instrumental românesc 
interpretat de către Iovan Mădălina Elena-nai, Pârvoi Elena Mădălina-
nai, Grădinaru Ramona Ionela-nai şi Dinculeasa Raluca-Gabriela- 
fluier. Grupul de baieţi din cadrul ansamblului din care au făcut parte 
Ungureanu Ilie Vladuţ, Milici Alexandru Ciprian, Miloş Robert Ionuţ, 

Calotă Claudiu şi Popescu Constantin Dragoş au dat o notă de fermitate 
şi de forţă dansului popular. Echipa care a interpretat instrumental o 
serie de cântece olteneşti s-a alăturat horelor la care au mai luat parte 
Moruz Andreea Iulia, Bondoc Ana Maria, Bondoc Mihaela, Lăpădat 
Andrada, Pârvoi Alina Mădălina, Gîlceava Denisa, Pîrvoi Alexandra, 
Burtea Cristina, Trăsnea Maria Magdalena, Iordache Adelina ,Drăghici 
Raluca, Pîrvoi Elena Ramona, Floroiu Loredana, Dobroiu Maria Luiza 
şi Orleanu Daniela Vasilica, tinerele artiste ale Casei de Cultură dând 

dovadă de pricepere şi delicateţe. 
Întregul Ansamblu merită felicitat pentru o prestaţie apreciată de 

publicul spectator şi de oficialităţile prezente la finalul acestiui veritabil 
“maraton” al folclorului est-european. Ca de fiecare dată, întreaga echipă 
a fost premiată, o delegaţie românească formată din Directorul Casei 
de Cultură Cristinel Popescu şi Cristina Matei, membră a Ansamblului 
fiind primită de către Primarul Oraşului Fatih din cadrul metropolei 
Istanbul.

AnsAmbulul “brâuleŢul” A reprezentAt cu mândrie româniA
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În urma discuţiilor avute cu reprezentanţii Primăriei Turceni şi a con-
statării situaţiei din teren, s-a căzut de comun acord că trebuie intervenit în 

soluţionarea problemelor reţelelor de canalizare din subsolurile blocurilor, 
şi anume la reparaţia şi curăţirea acestora.

Chiar dacă această sarcină ar reveni de drept asociaţiei de proprietari, 
pentru că aceasta nu reuşeşte să cumuleze un consens din partea tuturor 
locatarilor -mai ales din punct de vedere financiar – la nivelul Primăriei 
Turceni s-a luat decizia că rezolvarea aceastei problem este o prioritate, în 
consecinţă urmând să se treacă la soluţionarea imediată a ei. 

În subsolurile celorlalte blocuri, reţelele de canalizare sunt sparte sau 
lipsesc în totalitate, apa uzată menajeră deversându-se direct în ele, acestea 
devenind haznale deschise şi focare de infecţie, boli, ţânţari, etc. Mai mult 

decât atât,unii locatari deversează gunoiul menajer în subsoluri. Mirosurile 
caracteristice lor domină atmosfera de altfel placută a oraşului Turceni, 

un oraş european cu parcuri şi spaţii verzi, de recreere, agreement 
şi joacă pentru copii.

Astfel că, în luna mai a început un process îndelung aşteptat de 
către locuitorii Oraşului Turceni ce constă în normalizarea condiţi-
ilor de locuit pentru cetăţenii de la blocuri. Curăţarea subsolurilor 
a constituit vreme de aproximativ 20 de ani una dintre cele mai 
mari probleme cu care se confruntă locatarii. Procedura de lucru 
a constat în curăţarea subsolurilor, înlocuirea tuturor ţevilor de la 
instalaţiile de scurgere care fac accesul la canalizare, urmând ca mai 
apoi pereţii să fie supuşi unei spălării cu apă sub presiune. Astfel 
au fost finalizate blocurile 41, 45, P7şi P9. În prezent se lucrează 
la blocul P7 lucrările având o durată mai mare dat fiind faptul 
că imobilul are patru scări de bloc. Conform spuselor echipei de 
muncitori ritmul lucrărilor este unul bun, lunar fiind finalizate 
trei blocuri cu câte două scări. Odată refăcut şi redat locatarilor 
se va trece la blocurile P15, 40 şi 35. Aşadar,  lucrările proiectate 
se referă la realizarea curăţeniei şi spălarea subsolurilor a 65 de 
scări. Primăria Oraşului Turceni şi-a adus aportul la punerea în 
folosinţă a sistemului de canalizare.

Aceasta este doar una din multiplele lucrări ce se vor face în zona 
blocurilor. Lucrările de hidroizolaţie, izolare termică sunt avute în 
vedere. De asemenea, asfaltarea străzilor este necesară în întreaga 
localitate şi va cuprinde şi străzile dintre blocuri.

Andreea Dudă, locuitor al oraşului 
Turceni:

“Aşteptam de mult o mână de ajutor 
întrucât pentru noi, proprietarii, execuţia în 
particular a acestei lucrări ar fi fost aproape 
imposibil de realizat. Pentru mine ca persoană 

este cu atât mai importantă cu cât aici, în blocul 
41, posed spaţiu commercial şi grija faţă de client este 
o prioritate. Dat fiind faptul că apartamentul meu 
este situat la parter condiţiile sanitare erau critice în 
special pe timpul verii. Este cea mai important dorinţă îndeplinită pentru 
oamenii care locuiesc la bloc.

Ionela Miţaru, locuitor al oraşului Turceni
Această lucrare reprezintă intrarea în normalitate. Nu a avut nimeni 

curajul să se apuce întrucât munca efectuată aici nu e uşoară. Am acelaşi 
sentiment ca şi când m-aş fi mutat în casă nouă.”

subsoluRile blocuRiloR din tuRceni sunt acum cuRate

PeRiCole De eVitAt Pe 
tiMPul VeRii

	 Medicii	 avertizează	 persoanele	 care	 aleg	 să	 meargă	 atât	 la	
ştrand	sau	la	piscină	cât	şi	persoanele	care	merg	la	scaldă	în	lacuri	şi	
râuri,	pentru	a	se	răcori	în	perioadele	caniculei,	să	fie	atente	ca	acele	
locuri	să	fie	dezinfectate	sau	curate.
	 În	perioada	de	caniculă	foarte	multă	lume	allege	să	meargă	la	
ştrand,	 la	 piscină.	Trebuie	 însă	mare	 atenţie	 ca	 aceste	 locuri	 să	 fie	
autorizate	 din	 punct	 de	 vedere	 sanitar.	 Medicii	 atrag	 de	 asemenea	
atenţia	asupra	clorului	din	piscine	care	poate	accentua	acneea,	anumite	
eczeme,	alergii,	 şi	de	aceea	 trebuie	să	se	 facă	 imediat	duş,	 cu	apă	
potabilă.
	 Potrivit	medicului,	îmbăierea	în	locuri	neverificate	poate	duce	la	
infecţii	stafilococice,	streptococice.	De	asemenea,	există	pericolul	de	
înec	mai	ales	dacă	 luăm	 în	considerare	 faptul	 că	 localitatea	Turceni	

se	 află	 într-o	 zonă	
cu	 lacuri	 şi	 râuri	
adânci.
	 Trebuie	 evitate	
expunerile	îndelungi	
la	 soare,	 care	 pot	
duce	 la	 dermatoze,	
f o t o d e rm a t o z e ,	
lupus	 profirii,	 arsuri	
solare,	 cancere	
cutanate.
	 Este	 bine	 ca	
oamenii,	înainte	de	a	
se	expune	la	soare,	
să	 îşi	 ia	 câteva	
minime	 măsuri	 de	

protecţie,	 să	 utilizeze	 creme	 de	 protecţie	 cu	 factor	 mare,	 să	 nu	 se	
expună	în	perioada	de	timp	11:00-16:00,	susţin	medicii.
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Măsura 312 - sprijin pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti
 Meşterii populari din România pot accesa fonduri nerambursabile 
prin Măsura 312 – „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprin-
deri”. Nivelul de finanțare ajunge la 85% din totalul cheltuielilor eligibile, 
iar proiectele care promovează activităţi meşteşugăreşti, de artizanat şi alte 
câteva categorii – cum ar fi cele ce vizează dezvoltarea serviciilor sanitar-

veterinare, a serviciilor medicale sau activităţilor nonagricole productive 
– sunt categoriile de activități care au prioritate anul acesta în accesarea 
finanțării. 
 Unitatea de Sprijin a Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală oferă 
sprijin în ceea ce priveşte informarea  despre tot ceea ce înseamnă să depui 
un proiect cu finanțare nerambursabilă, cum trebuie elaborat, care sunt cri-
teriile de selecție şi cum trebuie concepută strategia de marketing a pro-
duselor. Date fiind condiţiile sociale dificile ale acestui sector e de presupus, 
de asemenea, că majoritatea celor  interesați vor dori să afle mai multe de-
talii despre sprijinul pe care îl pot primi şi condițiile de finanțare. 
 La fel ca în majoritatea zonelor țării, în regiunea noastră se pliază 
următoarele activităţi mesteşugăreşti: tâmplari, pietrari, producători de 
măşti, țesători de covoare, cojocari, împletitori de coşuri din răchită, res-
tauratori de mobilier vechi şi alte categorii. 
 Pentru majoritatea celor ce efectuează acest gen de activităţi s-ar 
impune  elaborarea unui proiect cu finanțare nerambursabilă, în pofida 
unor reticențe privind procedurile percepute drept anevoioase şi posibilele 
dificultăți privind asigurarea cofinanțării necesare. 
 Deşi intensitatea ajutorului public nerambursabil acordat prin 
Măsura 312 este extrem de generoasă (85%), meşterii populari au nevoie 
de cel puțin un sfert din suma totală pentru a începe derularea proiectu-
lui din fonduri proprii.  Însă,  în baza opțiunii de eşalonare a rambursării 
în mai multe tranşe presiunea financiară scade, urmând ca pe parcursul 
implementării proiectului  să primească fondurile nerambursabile. 
 Măsura 312 va fi lansată în luna august a acestui an şi reprezintă 
o oportunitate în ceea ce priveşte posibilitatea obținerii de finanțare pen-
tru activități meşteşugăreşti prin actualul Program Național de Dezvoltare 
Rurală (PNDR 2007-2013) având în vedere rata de cofinanțare publică 
ridicată. 
Consultanții invitați la seminar au explicat detaliat oportunitățile de 
finanțare oferite de Măsura 312 şi au oferit consiliere meşterilor populari în 
ceea ce priveşte elaborarea planului de afaceri şi a bugetului proiectului.   
 Reprezentanta Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, An-

dreea Agrigoroaei, a subliniat faptul că intensitatea sprijinului neramburs-
abil (85%) arată interesul autorităților de a veni în sprijinul inițiativelor pri-
vate din mediul rural, care au ca scop diversificarea activităților generatoare 
de venituri. Aceasta le-a explicat meşterilor populari o serie de condiții şi 
criterii de selecție şi, totodată, a spus că, atunci când mai multe proiecte 

au acelaşi punctaj, sunt prioritizate cele care au 
bugete mai mici, pentru a oferi sprijin unui număr 
mai mare de solicitanți. Sprijinul financiar maxim 
acordat prin Măsura 312 ajunge la 200 000 euro. 

 Criterii de selecție:

  • Solicitantul nu a mai primit fonduri comuni-
tare pentru activități similare în ultimii 3 ani;
 • Proiectele care prin activitatea propusă 
creează mai mult de un loc de muncă pentru fie-
care 25 000 de euro investiți;
 • Sunt prioritizate proiectele care promovează 
activități meşteşugăreşti, de artizanat; proiectele 
care vizează dezvoltarea serviciilor sanitar-veter-
inare sau a serviciilor medicale sunt de asemenea 
prioritizate;
 • Beneficiarii sunt femei (indiferent de vârstă) 
şi tineri cu vârste de până la 40 de ani la data 
depunerii proiectelor;
 Sunt prioritizate microîntreprinderile nou-
înființate care solicită finanțare pentru proiecte ce 
vizează derularea unor activități neagricole pro-
ductive;
 Sunt prioritizate şi proiectele care vizează 
achiziţionarea de echipamente pentru producerea 

energiei din alte surse regenerabile decât biocom-
bustibilii.
 Nu există un punctaj minim pentru ca un proiect să fie aprobat. Proi-
ectele se vor aproba în ordinea descrescătoare a punctajului obținut (de la 
cel mai mare punctaj la cel mai mic), până la epuizarea sumei alocate pentru 
această sesiune de depunere  – aproximativ 134 669 000 euro.

 tipuri de investiții finanțate prin Măsura 312:

 Investiții în activități neagricole productive, cum ar fi:
 Industria uşoară (articole de pielărie, încălțăminte, lână, blană, tri-
cotaje, produse de uz gospodăresc, produse odorizante etc.);
 Procesarea industrială a produselor lemnoase – începând de la sta-
diul de cherestea (ex. mobilă);
 Mecanică fină, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, produc-
erea de ambalaje etc.
 Investiții pentru dezvoltarea activităților mesteşugăreşti, de artizanat 
şi a altor activități tradiționale neagricole cu specific local (prelucrarea fi-
erului, a lânii, olăritul, brodatul, confecționarea de instrumente muzicale 
tradiționale etc.), precum şi marketingul acestora (mici magazine de des-
facere a propriilor produse obținute din aceste activități).
 Servicii pentru populația rurală cum ar fi:
- Croitorie, frizerie, cizmărie;
- Servicii de conectare şi furnizare internet;
- Mecanizare, transport (altele decât achiziția mijloacelor de trans-
port), protecție fitosanitară, însămânțare artificială a animalelor, servicii 
sanitar-veterinare;
- Servicii medicale;
- Reparații maşini, unelte şi obiecte casnice;
- Investiții în producerea de energie regenerabilă;
- Achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse 
regenerabile decât biocombustibilii.
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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 CoMunitARă loCAlă – 0756.055.346
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 0253334800/ tel. Dispecerat 0377.778899
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 şi impozitelor.

BiRoul stARe CiVilă - tudorascu Alexandru 
tel. : 0756055342, 0253335008

hotărâri -  ConSiLiUL LoCAL AL orAŞULUi tUrCeni

inForMAţii UtiLe
info  meteo :

Luna august ar putea fi una normală din punct de vedere termic, uşor mai rece în est, în Câmpia 
româna şi pe litoral. În zilele cele mai călduroase temperaturile maxime pot depăşi chiar şi 35 de 

grade Celsius. În cele mai reci nopţi, însă, temperaturile minime pot coborî sub 10 grade Celsius în 
zonele depresionare din centrul şi nordul ţării.

temperaturile vor putea fi mai ridicate peste cele obişnuite în partea vestică,
nord vestică şi centrală a ţării.

regimul pluviometri ar putea fi normal în cea mai mare parte a sudului şi estului 
teritoriului şi mai sărăcăcios în rest.

vremea pe litoral ar putea fi mai rece decât în ceilalţi ani.

info pescar :

Pescuitul la toate speciile de peşti paşnici şi răpitori dă rezultate bune. Mersul vremii, perioadele 
de caniculă sau schimbările bruşte de temperatură însoţite de precipitaţii pot afecta, însă, sensibil 

activitatea peştilor. Pescuitul în dunăre dă rezultate bune la somn, avat, şalău, mreană şi crap.
În apele de munte, păstrăvii răspund bine atât la năluci, cât şi la muştele artificiale ude sau uscate. 

Ploile repezi de vară pot modifica însă debitul şi limpezimea apei, implicit activitatea peştilor.
Şanse bune : 1, 2, 3, 17, 18, 31 august.

Şanse slabe : 7-13, 22-27 august.

LISTĂ conSILIerI LocaLI
1. iordAChe ion - USL
2. trASCA ConStAntin - USL
3. FotA MUGUreL LeonArdo - USL
4. dinU  ion - USL 
5. MAnoiU oCtAviAn - USL  
6. BUrAdA niCoLAe - USL
7. ionASCU dUMitrU - USL 

8. FAiniSi MAGdALenA - USL
9. dUMitrASCU ion - PrM 
10. CALMUC ion  - UnPr
11. tUdoroAiA ALeXAndrU - PPdd
12. CorneSCU dorU ion - PdL 
13. BiriBoiU ion - PdL  
14. niCoLAe FLoAreA  - PdL 
15. MAnoLAChe FLorinA AUrorA - 
pdl

În urma eforturilor întreprinse de Primăria 
oraşului turceni, persoanele care doresc 

adeverinţă de venit de la Agenţia Finanţelor 
Publice Rovinari se pot adresa începând cu 

data de 01.08.2012 Biroului de Relaţii cu 
Publicul din cadrul instituţiei.

1. HOTĂRÂRE privind tombola 
”Votează pentru Viitorul Localităţii 
Tale” 
Art. 1. Se validează taloanele de 
tombolă, extrase de comisia de 
organizare şi desfăşurare a tombolei 
în data de 25.06.2012
.
2. HOTĂRÂRE privind 
Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Local 
Turceni, jud.Gorj 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul 
de Organizare şi Funcţionare al 
Consiliului Local Turceni, jud.
Gorj.
Art. 2. Începând cu data intrării 
în vigoare a prezentei hotărâri, îşi 
încetează aplicabilitatea Hotărârea 
Consiliului Local Turceni 
nr.21/15.07.2008.

3. HOTĂRÂRE privind darea 
în folosinţă gratuită a unui bun, 
proprietate a oraşului Turceni 
Art. 1. Se aprobă atribuirea în 
folosinţă gratuită a unui rezervor 
de 5 mc situat în Punctul termic 
nr.1 din oraşul Turceni, jud.Gorj 
care se află în proprietatea oraşului 
Turceni, jud.Gorj, pe o perioadă 
de 10 ani de la darea în folosinţă, 
către SC Turcenisal SRL cu sediul 
în oraşul Turceni, jud.Gorj.

4. HOTĂRÂRE privind constatarea 
încetării calităţii de consilier local a 
domnului Calmuc Ion şi declararea 
vacanţei unui mandat de consilier 
local 
Art. 1. Consiliul Local Turceni, jud.

Gorj, ia act de încetarea de drept a 
mandatului de consilier local al 
domnului Calmuc Ion.
Art. 2. Consiliul Local Turceni, jud.
Gorj declară vacant locul domnului 
consilier local Calmuc Ion

5. HOTĂRÂRE privind aprobarea 
planului de acţiuni şi lucrări 
de interes local pe anul 2012, 
semestrul II, ce vor fi executate 
de către beneficiarii de ajutor 
social, conform Legii nr.416/2001, 
cu modificările şi completările 
ulterioare
Art. 1. Se aprobă Planul de acţiuni 
şi lucrări de interes local, pe 
semestrul II al anului 2012 ce vor 
fi executate de către beneficiarii 
de ajutor social, conform Legii 
nr.416/2001.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul oraşului, persoanele 
indicate în anexă şi Compartimentul 
Asistenţă Socială şi Autoritate 
Tutelară.
Art.3. Hotărârea se va afişa la 
sediul Primăriei oraşului Turceni, 
jud.Gorj, se va comunica celor 
interesaţi şi se va publica pe site-ul 
instituţiei.
 Afişarea şi comunicarea se 
vor face de către Compartimentul 
Asistenţă Socială şi Autoritate 
Tutelară.

HOTĂRÂRE privind aprobarea 
unui ajutor financiar Mănăstirii 
”Sfânta Treime”
Art. 1. Se alocă Mănăstirii „Sfânta 
Treime” din satul Strâmba Jiu, oraşul 

Turceni, jud.Gorj o sumă de bani 
în vederea decontării cheltuielilor 
ocazionate de achiziţionarea 
materialelor necesare pentru 
construirea magazinului de pangar 
din cadrul mănăstirii.

6. HOTĂRÂRE privind aprobarea 
Planului de evacuare în situaţii de 
urgenţă
Art. 1. Se aprobă Planul de evacuare 
în situaţii de urgenţă 

7. HOTĂRÂRE privind aprobarea 
achiziţiei unor servicii de 
deszăpezire
Art. 1. (1) Se aprobă achiziţionarea 
unor servicii de deszăpezire în 
oraşul Turceni, judeţul Gorj.
             (2) Se aprobă caietul de 
sarcini în vederea achiziţionării 
unor servicii de deszăpezire în 
oraşul Turceni, judeţul Gorj

8. HOTĂRÂRE privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Local 
Turceni nr.1/2012 privind alegerea 
comisiei de validare a mandatelor 
de consilieri în Consiliul Local al 
oraşului Turceni
Art. unic. Hotărârea Consiliului 
Local Turceni nr.1/2012 privind 
alegerea comisiei de validare 
a mandatelor de consilieri în 
Consiliul Local al oraşului Turceni, 
se modifică după cum urmează :
„ Art.unic. Se alege pe întreaga 
durată a mandatului Consiliului 
Local al oraşului Turceni, comisia de 
validare a mandatelor consilierilor, 
în următoarea componenţă :
1. Iordache Ion- Preşedinte
2. Cornescu Doru Ion- 

Secretar
3. Făinişi Magdalena- 
Membru”

9. HOTĂRÂRE privind constituirea 
comisiei de avizare a adunărilor 
publice
 la nivelul oraşului Turceni
Art. 1. Se constituie comisia de 
avizare a adunărilor publice la 
nivelul oraşului Turceni, astfel :
- Preşedinte : Gîlceavă 
Dumitru- primarul oraşului
- Secretar : Golumbeanu 
Elena- secretarul oraşului
- Membru : cpt.Blîndu Kati- 
reprezentantul jandarmeriei
- Membru : insp.princ.
Vlad Cătălin Tiberiu- reprezentant 
Poliţia Turceni
- Membru : Ciulică Toma 
Marius- şef Poliţie Locală Turceni
Art. 2. Se interzice organizarea 
adunărilor publice în imediata 
apropiere a Gării C.F.R. Turceni, 
a Spitalului Orăşenesc Turceni, a 
Complexului Energetic Turceni, a 
companiei de pompieri Turceni-
ISU Gorj, a secţiei de psihiatrie a 
Spitalului Orăşenesc Turceni.

10. HOTĂRÂRE privind 
constituirea Consiliului Comunitar 
Consultativ
Art. 1. Se aprobă constituirea 
Consiliului Comunitar Consultativ 
al oraşului Turceni în următoarea 
componenţă :
- Fota Mugurel Leonardo-
viceprimarul oraşului
- Tudoroaia Alexandru-
consilier local
- Fudulache Ioan-

reprezentant al comunităţii 
oamenilor de afaceri
- Grecu Marcel-medic
- Iliescu Georgeta-profesor
- Făinişi Antonie-preot
- Croitoru Cristina-
reprezentant al colectivului de 
sprijin al autorităţii tutelare
Art. 2. Consiliul Comunitar 
Consultativ, în componenţa 
prevăzută la art.1 se va întruni 
ori de câte ori este nevoie, în 
şedinţe convocate de oricare dintre 
membrii, pentru soluţionarea 
problemelor sociale la nivelul 
localităţii.

11. HOTĂRÂRE privind 
desemnarea reprezentantului 
oraşului Turceni în Adunarea 
Generală
 a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară în domeniul 
Serviciilor publice de Salubrizare 
”ADIS Gorj
Art.1:  Se desemnează domnul 
Gîlceavă Dumitru , primarul 
oraşului Turceni , ca reprezentant 
al oraşului Turceni în Adunarea 
Generală a Asociaţilor din 
cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară în domeniul 
Serviciilor publice de Salubrizare 
”ADIS Gorj”. 
Art.2:  Începând cu data intrării 
in vigoare a prezentei hotărari 
, art. 5 din HCL nr. 151/2007 
privind participarea oraşului 
Turceni la constituirea Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară 
în domeniul Serviciilor publice 
de Salubrizare ”ADIS Gorj” , îşi 
încetează aplicabilitatea. 
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	 Anul	 1998	 Îl	 găsea	 pe	 Marian	
Pîrvu	 muncindu-şi	 pământul	 ca	 mai	 toţi	
oamenii	 simpli	 din	 localitate.	 Cele	 trei	
hectare	 pe	 care	 le	 deţinea	 împreună	 cu	
familia	s-au	dovedit	a	fi	prea	puţine	pentru	
forţa	 de	muncă	 şi	 dorinţa	 de	 a	 reuşi	 de	
care	dispunea	tânărul	din	satul	Murgeşti.	
Treptat	a	început	să	mărească	suprafaţa	
cultivată,	astfel	că	 în	prezent	a	ajuns	să	
deţină	 30	 de	 hectare	 dintre	 care	 19	 cu	
contracte	de	arendă.	
	 Tipul	 de	 culturi	 practicat	 a	 rămas	
acelaşi	 şi	 anume	 păioase	 şi	 plante	
prăşitoare.	Tractorul	românesc	U	650	cu	
care	 a	 început	 activitatea	 a	 fost	 treptat	
înlocuit	 cu	 utilaje	 moderne	 care	 au	 o	
eficienţă	 mai	 mare	 şi	 contribuie	 la	 o	
productivitate	 mai	 ridicată.	 “La	 început	
multă	lume	mi-a	reproşat	faptul	că	arunc	
banii	 degeaba	 şi	 că	 în	 agricultură	 nu-i	
bine	 să-ţi	 investeşti	 banii.	 Eu	 am	 ţinut	
să-i	 contrazic	 şi	 cred	 că	 timpul	mi-a	 dat	
dreptate”.
	 La	creşterea	producţiei	a	contribuit	
şi	 cultivarea	 “după	 carte”,	 Marian	 Pîrvu	
fiind	student	în	anul	4	la	agronomie.		“Am	
considerat	 necesar	 să	 îmbin	 munca	 pe	
care	o	fac	şi	pe	care	o	îndrăgesc	cu	studiul	
şi	roadele	sunt	pe	măsura	efortului”.	Agricultura	este	principala	activitate	
pe	 care	 o	 desfăşoară	 iar	 veniturile	 îi	 provin	 de	 aici.	 În	 prezent,	Marian	
a	 efectuat	 lucrările	 de	 recoltare	 a	 cerealelor.	Anul	 secetos	 nu	 i-a	 adus	
rezultate	deosebite	dar	chiar	şi	aşa,	în	condiţiile	date	a	obţinut	3	000	kg	
la	hectar	ceea	ce	este	mulţumitor,	iar	producţia	aşteptată	pentru	porumb	
este	de	aproximativ	4500	de	kg	la	hectar.
“Lucrările	le	efectuez	având	avantajul	utilajelor,	al	studiilor	şi	al	anilor	de	

experienţă	în	care	am	cultivat	 intensiv	păioase	şi	prăşitoare”	mai	spune	
tânărul.
	 Familia	 îi	 asigură	 o	 doză	 consistentă	 de	 sprijin	 atât	 în	 treburile	
casnice	cât	şi	la	muncile	câmpului.	Cele	două	vaci	cu	lapte	au	viţeii	mari,	
cei	cinci	porci	şi	13	purceluşi	au	nevoie	mereu	de	cel	puţin	o	persoană	
care	să	se	ocupe	în	permanenţă	de	ei.	Cei	cinci	stupi	asigură	mai	multă	
miere	decât	consumă	în	prezent	întreaga	familie.	Păsările	de	curte	sunt	
“peste	o	sută,	le-am	pierdut	şi	numărul.	E	foarte	important	ca	oamenii	să	
înţeleagă	că	e	foarte	important	să	mănânce	sănătos”.

	 Celor	două	tractoare	şi	două	combine	li	se	vor	alătura	în	viitor	o	
instalaţie	modernă	de	 irigat	precum	şi	o	glorie	pentru	 recoltat	porumbul	
cu	ştiulete.	Anii	tot	mai	secetoşi	l-au	determinat	să	se	gândească	serios	
la	 acest	 tip	 de	 achiziţii	 care	 să	 îi	 asigure	 independenţa	 faţă	 de	 ploaie.	
“Agricultura	presupune	foarte	multă	muncă	şi	riscuri,	dar	dacă	pământul	
este	lucrat	aşa	cum	trebuie	şi	anii	sunt	buni	satisfacţia	este	pe	măsură”.
	 Producţia	obţinută	o	foloseşte	atât	pentru	consumul	animalelor	pe	
care	le	creşte	în	micuţa	sa	fermă	cât	şi	pentru	vânzare.

Nemulţumirile	 sale	 vin	 din	 faptul	 că	 statul	 întârzie	 să	
ia	 măsurile	 aşteptate	 de	 foarte	 multă	 vreme	 în	 folosul	
producătorilor.	De	 asemenea,	 sunt	 necesare	 “foarte	multe	
condiţii	 pentru	 obţinerea	 fondurilor	 europene”	 fapt	 care	
conduce	la	descurajarea	fermierilor.
”Piaţa	nu	este	una	curată,	comercializarea	produselor	nu	se	face	
în	favoarea	ci	mai	degrabă	în	detrimentul	producatorului.	Avem	
nevoie	de	centre	zonale	pentru	colectarea	produselor	agricole	
la	un	preţ	 rezonabil”	ne-a	mărturisit	Marian	Pîrvu.	 În	ciuda	
nemulţumir i lor,	 f e r m i e r u l	
din	 satul	 M u r g e ş t i	

intenţionează	 să-şi	 e x t i n d ă	
activitatea,	 iar	 suprafaţa	 de	 30	 de	 hectare	 să	
crească	până	la	50	de	hectare.
Subvenţiile	i-au	asigurat	o	sursă	consistentă	de	venituri,	un	motiv	în	plus	
pentru	continuarea	activităţii.
	 În	 ciuda	 pesimismului	 de	 care	 dă	 dovadă	 întreaga	 lume	 atunci	
când	vine	vorba	despre	agricultură,	Marian	Pîrvu	este	omul	care	arată	că	
se	poate.	Gospodaria	acestuia	e	una	dintre	dovezile	de	netăgăduit.	Este	
unul	dintre	cetăţenii	 localităţii	 noastre	care	dovedeşte	că	munca	este	o	
virtute.

Puterea exemplului:
oameni gosPodari din Turceni
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