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AGENDA PRIMĂRIEI

Ţin să vă anunţ, încă de la început că, la propunerea 
mea, a fost aprobată în cadrul Consiliului Local al oraşului 
Turceni, o formă de impozitare similară anului precedent. Cu 
alte cuvinte, am fost receptivi la semnalele dumneavoastră  
referitoare la impozite şi vocea cetăţenilor oraşului Turceni 
şi satelor aparţinătoare a fost ascultată. Ca noutate, în cadrul 
şedinţei extraordinare din 12 ianuarie a Consiliului local s-a 
hotărât scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi a impozi-
tului pe teren numai pentru clădirea folosită ca domiciliu şi 
terenul aferent acesteia, contribuabililor persoane fizice ale 
căror venituri lunare brute sunt sub nivelul sumei de 350 lei / 
membru de familie sau constau în exclusivitate din ajutor de 
şomaj şi / sau pensie de asistenţă socială. Scutirea se acordă 
pentru bunurile proprii şi comune soţilor stabilite conform 
art. 2 din Legea nr. 416/2001. Puteţi consulta întregul act 
pe site-ul www.turceni.ro şi, de asemenea, vă invit să vă 
exprimaţi punctele de vedere cu privire la localitatea noastră 
pe pagina mea de facebook sau personal la sediul Primăriei 
în vederea rezolvării problemelor cu care vă confruntaţi.

În ziua de 24 februarie, cu începere de la orele 12:00, vă 

invit să luaţi parte la dezbaterea publică asupra bugetului 
local pe anul 2013. Aceasta va avea loc în sala de şedinţe a 
Consiliului Local a Casei de Cultură din Turceni.

Persoanele singure şi familiile fără venituri sau cu venituri 
foarte mici pot depune la sediul Primăriei, Compartimentul 
Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului, documentele prevăzute de 
legea 416/2001 în vederea acordării ajutoarelor sociale. Pot 
depune cereri şi persoanele singure sau familiile care au, la 
momentul depunerii cererii, datorii faţă de bugetul local al 
oraşului Turceni.

Începând cu 01.01.2012 declaraţia pe proprie răspundere 
pentru acordarea unor beneficii de asistenţă socială se de-
pune din trei în trei luni, după stabilirea bugetului pentru 
ajutorul social.

Începând cu data de 01.01.2013, titularul alocaţiei pentru 
susţinerea familiei depune din trei în trei luni declaraţia 
pe propria răspundere privind componenţa familiei şi 
veniturile realizate de membrii acesteia.

Şi în acest an va continua programul de igienizare a 
subsolurilor la blocuri, în paralel cu legarea acestora la 
reţeaua de canalizare.

 A fost elaborat Proiectul de Hotărâre privind 
Regulamentul de organizare a păşunatului animalelor pe 
raza oraşului Turceni. Acesta aduce o serie de noutăţi şi îşi 
propune ca această activitate să aibă loc în condiţii optime 
avându-se în vedere, în principal, întreţinerea suprafeţelor 
pentru păşunat. Documentul poate fi consultat în detaliu în 
cuprinsul acestei ediţii a Monitorului de Turceni.

A fost luată hotărârea de a suporta toate cheltuielile 
p r i v i n d 

t r a n s -
p or tu l , 

cazarea, diurna şi alte cheltuieli ale Ansamblului Brâuleţul 
al Casei de Cultură în Grecia. Acesta a susţinut o serie de  
spectacole, unul dintre ele fiind chiar la sediul UNESCO 
din Atena. E deja cunoscută mândria şi calitatea cu care 
aceşti copii minunaţi reprezintă localitatea din care provin 
şi fiecare deplasare a lor a făcut cinste oraşului Turceni.

Au fost aprobate lucrările de racordare şi punere în 
funcţiune a cabinetelor medicale ce vor funcţiona în fostul 
punct termic al spitalului orăşenesc din Turceni. Sala de 
sport multifuncţională din satul Strâmba Jiu aflată până în 
prezent în proprietatea oraşului Turceni a fost încredinţată 
cu titlu de folosinţă gratuită Asociaţiei “Sfânta Treime” din 
Strâmba Jiu.

Pentru persoanele care nu şi-au ridicat ajutoarele de la 
UE am trimis o înştiinţare care prevede un termen limită, în 
caz contrar acestea vor fi distribuite către alte persoane.

Are loc în continuare atribuirea parcărilor din zona 
blocurilor. Persoanele dornice să închirieze un loc de parcare 
pe domeniul public se pot prezenta în fiecare zi lucrătoare la 
sediul Primăriei între orele 8:00-16:00 pentru depunerea ce-
rerilor, semnarea contractelor, plata şi atribuirea acestora.

Aşteptăm cu interes demararea lucrărilor la fabrica de 
rigips şi avem în lucru o strategie de atragere a investitorilor. 
Avem semnale pozitive în acest sens, dar acest lucru nu 
depinde întru totul de instituţia noastră. În ceea ce ne 
priveşte facem tot ce ne stă în putere, conştienţi de faptul 
că deschiderea acesteia ar asigura locuri de muncă pentru 
mulţi dintre concetăţenii noştri.

Au loc ultimele proceduri în vederea finanţării campu-
sului şcolar, singurul obiectiv de acest gen din Gorj, care ar 
deveni astfel un reper de seama în dezvoltarea educaţională 
din regiune.

de Dumitru Gîlceavă,
primarul oraşului turceni

PRIMĂRIA ORAŞULUI TURCENI
JUDEŢUL GORJ

program dE audiEnŢE

Producătorii agricoli gorjeni îşi pot depune cererile pentru ajutorul de stat 
prin rambursarea diferenţei de acciză pentru motorina utilizată în agricultură, 
în ultimul trimestru al anului 2012, până la data de 31 martie, inclusiv. Potrivit 
reprezentanţilor APIA Gorj, ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a 
diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) 
pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură.
 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Gorj primeşte 
cererile pentru ajutorul de stat prin rambursare a diferenţei de acciză pentru 
motorina utilizată în agricultură, trimestrul IV 2012, până la data de 31 ianuarie, 
inclusiv. Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre 
acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina 
utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură. Beneficiarii pentru care 
a fost emis acordul prealabil de finanţare depun cererile trimestriale de solicitare 
a ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de 
motorină achiziţionate în trimestrul respectiv, precum şi de documentele prevăzute 
de Ordinul MADR nr. 126/2010, cu modificările şi completările ulterioare.  
 Potrivit legislaţiei în vigoare „cererea trimestrială de rambursare a 
ajutorului de stat nu poate depăşi 40% din cantitatea totală stabilită conform 
acordului prealabil de finanţare prin rambursare”. În cursul anului 2012, au 
fost depuse un număr de 108 cereri reprezentând 54 persoane fizice autorizate, 

înteprinderi familiare, înteprinderi individuale sau societăţi comerciale şi a fost 
autorizată la plată suma totală de 184.351,79 lei din care pentru trimestrul IV, 10 
cereri cu o solicitare la zi în suma de 8.287,66 lei.

amenzi pentru beneficiarii de ajutoare necuvenite   
  
 Beneficiarii accizei reduse pentru motorina utilizată în agricultură riscă 
amenzi de până la 20.000 de lei, dar şi pierderea dreptului de a încasa acest ajutor 
de stat pentru o perioadă de trei ani, dacă în urma controalelor se dovedeşte că 
au beneficiat de un ajutor necuvenit. Vânzarea motorinei pentru care s-a acordat 
ajutor de stat sau utilizarea acesteia în alte scopuri decât cele prevăzute de lege 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei.
 Ajutor necuvenit reprezintă orice sumă care, în urma verificărilor efectuate 
de către APIA sau de către alte instituţii abilitate, se constată că a fost acordată 
beneficiarilor care nu au respectat prevederile legale. 
 Beneficiarii care, prin înscrierea sau atestarea de date nereale pe 
documentele de decontare aferente ajutorului de stat, au încasat sume de la 
bugetul de stat în mod necuvenit nu mai beneficiază de ajutor pentru o perioadă 
de trei ani. Totodată, sumele reprezentând ajutor necuvenit se recuperează de la 
beneficiarii ajutorului de stat.

apia primeşte Cererile pentru motorina subvenţionată 

Anunţ AdministrAţiA nAţionAlă „Apele române”
În conformitate cu Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, Art. 40 

lit.e, se instituie zonă de protecţie pentru lucrările de apărare împotriva inundaţiilor (diguri) a cărei 
lăţime este stabilită în Anexa 2 „lăţimea zonei de protecţie de-a lungul digurilor este de 4 m spre 

interiorul incintei şi toată lungimea dig-mal, dacă aceasta este mai mică de 50 m”. 
Nerespectarea prevederilor legii mai sus menţionate atrage sancţiuni 

conform legislaţiei în vigoare.

Duminică, 24 februarie, cu începere de la orele 12:00 va avea loc 
la Casa de Cultură a oraşului Turceni, în sala de şedinţe 

a Consiliului Local, dezbaterea publică 
având ca temă Bugetul Local pentru anul 2013.
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 Art. 1. Terenurile evidențiate ca păşuni, aparţinând 
domeniului privat al oraşului Turceni vor fi folosite  numai 
pentru păşunatul animalelor.
Art. 2. Fac obiectul prezentului regulament suprafeţele de 
păşune permanentă după cum urmează :
- Sat Strâmba Jiu – 132189 mp
- Sat Valea Viei – 264200 mp
- Sat Murgeşti – 933372 mp
- Sat Jilț – 718895 mp
- Stolojani – 246154mp
- Gârbovu- 106097mp
Art.3
(1)Se stabileşte ca perioadă de păşunat  01.05 – 30.10. 
2013. 
(2) Păşunatul în afara acestei perioade este interzis. 
Pentru animalele găsite pe pajişti în perioada de 
restricţie se vor aplica amenzile prevăzute de actele 
normative în vigoare.
Art.4. Se stabilesc următoarele taxe de păşunat pentru 
anul 2013, acestea rămân în vigoare şi pentru anii 
următori dacă Consiliul Local al oraşului Turceni nu 
dispune altfel:
a) Taxa de păşunat pentru deținătorii de 
animale de pe raza oraşului Turceni este de:
- Bovine 35 lei/cap/animal adult peste 2 ani/
an 
- Cabaline 35 lei/cap/animal adult peste 2 
ani /an
- Ovine şi caprine 10 lei/cap/animal adult 
peste 2 ani /an
- Pentru animalele tinere sub un an taxele se 
reduc la jumătate.
b) Taxa de păşunat pentru deținătorii de animale de pe 
raza comunelor limitrofe oraşului Turceni este de :
- Bovine 70 lei/cap/animal adult peste 2 ani /an
- Cabaline 70 lei/cap/animal adult peste 2 ani /an
- Ovine şi caprine 18 lei/cap/animal adult peste 2 ani /
an
- Pentru animalele tinere sub un an taxele se reduc la 
jumătate.
Taxele de păşunat se vor achita integral până la intrarea 
animalelor pe păşune.
Art. 5.  Crescătorii de animale vor achita integral taxa de păşunat  
la Compartimentul de Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei 
Turceni la începutul sezonului de păşunat, după verificarea în 
prealabil la Biroul Registrului Agricol a numărului de animale 
declarate  şi posesia certificatul sanitar- veterinar din care 
rezultă că animalele sunt sănătoase.
Art. 6. Din sumele provenite din taxa de păşunat se vor face 
lucrări de întreținere şi curățire a păşunilor, înființare padocuri 
pentru animale cu aprobarea Primarului, reparații la cele 
existente,  acțiuni sanitar-veterinare obligatorii.
Art.7.  Scoaterea pe păşune a animalelor este admisă numai în 
cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a)    animalele să fie înregistrate în Registrul Agricol, în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 28/2008 privind 
Registrul Agricol cu modificările şi completările ulterioare;
b)    să prezinte certificat de sănătate emis de către autorităţile 
competente;
c)    să facă dovada achitării taxelor de păşunat;
Art. 8. Prin dispoziția Primarului din rândul crescătorilor de 
animale, pentru fiecare păşune în parte,  se va împuternici 
câte un reprezentant care să supravegheze respectarea 
Regulamentului de organizare a păşunatului pe raza oraşului 
Turceni.
Acesta va fi scutit de la plata taxei de păşunat şi va primi lunar 
suma de 150 lei.
Art. 9. Reprezentanții zonali ai  crescătorilor de animale au 
următoarele responsabilități:
a) Să întocmească un program de păşunat rațional, cu 
respectarea perioadei de refacere a covorului vegetal, după 

fiecare ciclu de păşunat.
b) Să întocmească un tablel nominal cu deținătorii de 
animale din zonă şi să țină evidenţa numărului de animale 
pentru fiecare în parte.
c)  Organizează si supraveghează, după caz, efectuarea 

lucrarilor de întreținere şi de îmbunătățire a păşunilor împreună 
cu deținătorii de animale .
d) Să țină evidența asupra plății taxelor de păşunat şi 
să aibă grijă ca toți crescătorii de animale să respecte normele 
sanitar-veterinare în vigoare şi dispozițiile organelor sanitar-
veterinare.
e) Să verifice dacă deținătorii de animale au certificatul 
sanitar- veterinar emis de către organele competente.
f) Face propuneri cu privire la necesitatea construirii 
pdocurilor pentru animale , să ceară aprobarea Primarului 
pentru construirea lor şi să supravegheze lucrările de amenajare 
a acestora împreună cu crescătorii de animale.
g) Face sesizări către Politia Locală şi Primar cu privire 
la crescătorii de animale care păşunează fară să fi făcut dovada 
plății taxei de păşunat şi alte nereguli cu privire la nerespectarea 
prezentului regulament.
În cazul în care se constată că reprezentantul ales ai crescătorilor 
de animale nu-şi îndeplineşte obligațiile, va fi sancționat cu o 
amendă cuprinsă între 100-500 lei, iar cel mult trei sancțiuni se 
va renunța la serviciile acestuia.
Art.10. Crescătorii de animale au următoarele obligații:
a) Să plătească integral taxa de păşunat înainte de 
aducerea animalelor pe păşune şi să facă dovada plății acesteia
b) să respecte întocmai  programul de păşunat
c) să respecte suprafeţele de păşune repartizate
d) să respecte Regulamentul  de păşunat
e) să respecte normele sanitar-veterinare în vigoare şi 
dispoziţiile organelor sanitar-veterinare;
f)  să urmărească permanent starea de sănătate a 
animalelor şi să anunţe imediat apariţia sau suspiciunea unei 
boli transmisibile la animalele date la păşunat în grija lui;
g) Proprietarul  animalelor răspunde de eventualele 
pagube produse în urma păşunatului.

Art. 11. – Pentru întreţinerea şi îmbunătăţirea păşunilor, 
crescătorilor de animale le revin următoarele obligaţii:
a)    să execute contribuţia în muncă, în funcţie de specia 
animalelor primite la păşunat, astfel:
•    pentru 1 cap bovină şi cabalină mare        2 zile lucru/an;

•    pentru 1 cap tineret bovin                1 zile lucru/an;
•    pentru 1 cap ovine, caprine            1/2 zile lucru/an.
b)    Să execute pe întreaga suprafaţă de păşune următoarele 
lucrări:
•    extirparea buruienilor, defrişarea lăstarilor şi arbuştilor;

•    împrăştierea muşuroaielor proaspete şi cele 
înţepenite;
•    înlăturarea pietrelor.
c)    Să folosească exclusiv drumurile stabilite, fiind 
interzisă trecerea peste păşuni cu căruţa sau cu orice 
alte mijloace de transport, care cauzează deteriorarea 
acestora sau crearea de noi drumuri.
Art. 12. În cazul neexecutării prestaţiei în zile de 
muncă corespunzătoare numărului de animale scoase 
la păşunat,  se va putea achita contravaloarea lucrării 
la tariful de 25 lei/ziua de muncă, până la data de 31 
decembrie a anului în curs. 
Art.13.  (1) Păşunatul neautorizat se sancționează 
cu amenda contravențională între 500 lei – 1500 lei, 
conform Legii zootehniei nr. 72/2002, cu modificările 
si completările ulterioare.
(2) Păşunatul neautorizat reprezintă:
a) păşunatul cu animalele care nu sunt înregistrate la 
registrul agricol;
b) păşunatul în alte locuri decât cele stabilite pentru 
anumite tipuri de animale, ocuparea altui teren decât 
cel stabilit.
c) păşunatul cu animale pentru care nu s-au platit taxe 
de păşunat ;
d) păşunatul cu animale pentru care nu exista certificate 
sanitar-veterinare care să ateste starea de sănătate a 

acestora;
e) păşunatul în perioada interzisă.

Art. 14. Taxele de obor de gloabă  vor fi percepute crescătorilor 
de animale care păşunează animalele  fără să fi achitat taxa de 
păşunat stabilită prin prezentul regulament sau care păşunează 
în locuri în care păşunatul este interzis. 
La taxa de  obor de gloabă se adaugă valoarea pagubei produse,  
amenda contraventională , stabilită  în baza procesului verbal 
de evaluare a pagubelor, întocmit de către Poliţia locală, la 
sesizarea reprezentantului zonal de păşune.
 Art.15.  La sesizarea responsabilului zonal de 
păşune şi împreună cu Poliţia locală  pentru animalele găsite 
nesupravegheate şi în alte locuri decât cele destinate păşunatului 
autorizat , se va dispune ridicarea şi  ducerea acestora la oborul 
de gloabă.
 Art.16. Taxele de obor de gloaba pentru animalele 
aduse în oborul de gloabă şi neridicate de proprietar sunt de :
-  Bovine 25 lei/animal/zi
- Ovine şi caprine 10 lei/animal/zi
- Cabaline 50 lei/animal/zi
 Art.17. (1) Pentru fiecare animal adus în obor se va 
întocmi o fişă în  care vor fi prevăzute costurile zilnice şi date 
privind identificarea animalului.
(2) Proprietarii de animale care se prezintă în maxim 3 zile 
la primărie pentru recuperarea animalelor aduse la obor, au 
obligația să achite amenzile contravenționale, taxa de obor şi 
taxa de gloabă conform prezentului Regulament.
(3) Neridicarea în termen de 3 zile lucrătoare a animalelor din 
obor, aduse în urma nerespectării prezentului Regulament, 
atrage dupa sine valorificarea acestora prin abator specializat, 
în condiţiile legii, iar contravoloarea va intra în bugetul local 
al oraşului.
Art. 18.  Pentru prevenirea păşunatului ilegal se vor efectua 
controale de către echipe mixte formate din reprezentanți 
ai Biroului Registrului Agricol, Poliția locală Turceni şi 
reprezentanții zonali împuterniciți cu supravegherea respectării 
prezentului Regulament.

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REGULAMENTUL  DE ORGANIzARE A PĂșUNATULUI PE RAzA ORAșULUI TURCENI

 În ultimul timp a sporit numărul persoanelor din 
mediul rural care sunt interesate de a primii subvenţii pe păşuni. 
Posibilităţi există în cadrul legal. În sprijinul crescătorilor, 
asocierea este considerată ca fiind acţiunea prioritară. Prin 
înfiinţarea în fiecare localitate rurală a asociaţiilor de păşunat 
se urmăreşte în primul rând, sprijinirea crescătorilor de 
animale, care pot beneficia de sprijinul financiar acordat pe 
suprafaţa de teren folosită. În cazul asocierii crescătorilor 
de animale sau a celor ce primesc în arendă sau alte forme 
de folosinţă păşunea sau izlazul şi menţin păşunea în bune 
condiţii agricole şi de mediu, ei sunt persoanele în drept de a 
primi sprijinul financiar pe suprafaţă. 
 Statul oferă bani pentru subvenţionarea unui hectar 
de păşune, în timp ce Uniunea Europeană plăteşte la rândul 
ei pentru hectarul de păşune. Asta înseamnă că pentru fiecare 
ha de păşune se poate primi 150 de euro.

ÎNREGISTRAREA UNEI ASOCIAŢII DE PĂŞUNAT
 Dacă proprietarii de animale de la sate doresc să 
înfiinţeze o asociaţie de profil aşa cum scrie legea, aceştia 
trebuie să facă unele demersuri, dacă se prevalează de 

prevederile OG 26/2000. 
 Iată paşii care trebuie urmaţi într-o asemenea 
situaţie: 
•rezervarea de nume la Oficiul Registrului Comerţului,
•convocarea de urgenţă a şedinţei de constituire, 

   •întocmirea statutului, 
   •deţinerea procesului verbal al şedinţei de    constituire, 
   •autentificarea acestor acte la notarul public, 
   •delegarea unei persoane care să reprezinte asociaţia, 
   •deschiderea unui cont la o bancă 
   •şi înscrierea asociaţiei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor 
de la judecătorie.
 Promovarea înfiinţării în fiecare comună a asociaţiei 
de păşunat va fi susţinută de ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A 
CRESCĂTORILOR DE ANIMALE în cadrul întâlnirilor 
cu fermierii. Aceştia, împreună cu APIA şi autoritatea 
locală, vor fi îndrumaţi spre a întocmi documentaţiile 
necesare înregistrării asociaţiei. Existenţa asociaţiei dă drept 
membrilor săi să solicite şi să beneficieze de susţinerile 
financiare acordate de UE pentru suprafeţele de păşuni pe 
care le folosesc.

DOCUMENTELE NECESARE
 Documentele doveditoare solicitate producătorilor 
agricoli privind utilizarea terenurilor sunt, după caz: 

• titlul de proprietate, 
• contractul de arendare, 
• contractul de închiriere, 
• adeverinţă de la primaria locală care să ateste 
înscrierea în Registrul agricol a utilizatorilor terenurilor 
respective,
• chitanţa sau bonul fiscal care să ateste achitarea taxei 
de păşunat, 
• contract de păşunat, 
• adeverinţă care să ateste suprafaţa de păşune care ar 
face obiectul plăţilor directe pe suprafaţă ş.a. 
 În cazul utilizării în comun a păşunilor comunale, 
persoanele fizice sau juridice sunt eligibile pentru plăţile 
acordate pe suprafaţă, aferente păşunilor comunale, dacă fac 
dovada utilizării suprafeţei declarate şi identificate în cererea 
de plată, prin actele doveditoare mai sus menţionate.
 La rândul lor, Consiliile locale pot depune cereri de 
plată pentru terenurile agricole pe care le administrează şi 
pentru care nu au fost încheiate, cu alţi producători agricoli, 
contracte de arendare, concesiune, închiriere sau pentru care 
nu se încasează taxa de păşunat. 
 Aceste terenuri pot intra în asociaţii şi pot primi 
finanţare cu condiţia să desfăşoare propria activitate agricolă 
pentru respectarea condiţiilor eligibilităţii.

informAre privind înfiinţAreA 
AsociAţiilor de crescători de AnimAle



Pag. 4EvEnimEnt

CYMK

 Cu ocazia comemorării a 163 de ani de la 
nașterea poetului național, Mihai Eminescu, elevii 
Liceului Tehnologic Turceni au susținut un program 
omagial cu titlul ”Mihai Eminescu-expresia integrală a 
sufletului românesc” ( Nicolae Iorga). 
 Activitatea a avut loc la Cetrul de Documentare 
și Informare din cadrul unității școlare și a fost 
coordonată de următorii profesori: Frunză Mariana, 
Manolache Aurora Florina, Bîcleșeanu Marin. Elevii 
clasei a-XI-a C  au pregătit o prezentare Power Point 
cu date biografice ale marelui poet și creații proprii sub 
semnul inspirației eminesciene. Elevii claselor a-VI-a 
D și a-VIII-a A au lecturat compuneri redactate de ei 

despre semnificația aparte a universului liric eminescian și despre 
influența creațiilor poetului asupra înclinației spre lectură a elevilor. 

Elevii clasei a-V-a D au prezentat pe roluri poemul ”Luceafărul”, iar 
elevii clasei a-V-a B  au recitat un număr de 23 de poezii din vasta 
creație literară a lui Mihai Eminescu.
     În biblioteca unității școlare există aproximativ 100 de volume de 
proză și poezie eminesciană și de asemenea critică literară referitoare 
la opera lui Mihai Eminescu. Cu ocazia evenimentului amintit, doamna 
bibliotecară Vladu Margareta a realizat o expoziție de carte în C.D.I, 

ceea ce le-a oferit elevilor posibilitatea să constate vastitatea și 
diversitatea operei și să fie atrași către lectură.
          Întreaga activitate a fost percepută ca o dovadă a respectului 
față de valorile culturale naționale, dintre care, cea a lui Mihai Eminescu 
se ridică la nivelul universalității.

Consilier Educativ
Frunză Mariana

Eminescu, comemorat de elevii Liceului 
Tehnologic Turceni

Graficul de desfăşurare în anul 2013 a audienţelor în teritoriu 
de către Prefectul Judeţului GorJ, domnul ion - claudiu teodorescu

ORDIN NR 11 
Privind aprobarea Graficului de desf urare în anul 2013 a audien elor în teritoriu 

de c tre Prefectul Jude ului Gorj, domnul Ion - Claudiu TEODORESCU 
 
 
 

 
 

Prim ria Ora ului Turceni 

                15.03.2013 ora 14°° – 16°° 
10.05.2013 ora 14°° – 16°° 
05.07.2013 ora 14°° – 16°° 
30.08.2013 ora 14°° – 16°° 
25.10.2013 ora 14°° – 16°° 
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AnsAmblul “brâuleţul” în GreciA

CYMK

Obiceiurile şi tradiţiile populare locale au prins consistență la 
Turceni de când a luat ființă Ansamblul Brâulețul.  Acesta a oferit 
de-a lungul timpului măsura valorii sale în numeroase concursuri 
şi festivaluri la care a luat parte atât în țară cât şi peste hotare. Pot 
fi menționate participări meritorii la festivalurile internaționale 
de folclor pentru tineret din Turcia (două participări la Festivalul 
Internațional pentru Copii şi Tineret Pendik-2007, Fethye-2009 
şi Istanbul -2012), din Cipru-august 2008 şi din Grecia -2009, 
reprezentând cu succes oraşul Turceni şi România. Membrii 
Ansamblului Brâuleţul  au devenit de-a lungul timpului adevărați 
ambasadori ai folclorului românesc în afara granițelor, ai frumo-
sului. Trofeele obținute cu aceste ocazii sunt dovada talentului şi 
a pasiunii copiilor pentru folclor şi jocurile populare, o speranță 
pentru menținerea vie a tradițiilor româneşti. 

Alături de multe alte succese merită menționate obținerea locului 
I la Festivalul Național şi Internațional ,,Dobroge mândră grădină”, 
Constanța –iunie 2010, locul I şi trofeul Festivalului-Concurs 
Interjudețean ,,Liviu-Dafinescu” aprilie 2012, locul I la Festivalul 
Național de Folclor şi Meşteşuguri ,,Pe fir de baladă”, mai 2012, locul 
I la Festivalul Internațional de Folclor ,,Flori de pe Arieş”-Câmpia 
Turzii, mai 2012. 

Ansamblul Brâulețul al Casei de Cultură din Turceni a fost 
prezent în intervalul 18.01.2013 – 22.01.2013 în Atena, capitala 

invitaţie 8 martie

doamnele şi domnişoarele care doresc 
să participe la evenimentele dedicate zilei de 8 

martie sunt aşteptate să se înscrie la secretariatul 
primăriei oraşului turceni. 

manifestările de anul acesta vor avea loc la cantina 
liceului turceni. Înscrierea se face pe 

baza actului de identitate, în limita a 250 de 
persoane. perioada de înscriere 

8 Februarie-5 martie.

Greciei, la invitația Asociației Culturale Româno-Elene, unde a 
susținut două spectacole extraordinare. 

 Duminică, 20 ianuarie,  a susținut un program artistic în ca-

drul unei petreceri câmpeneşti, iar luni seara a avut loc un program 
deosebit de promovare a tradițiilor româneşti la sediul UNESCO din 
Atena. Referitor la această participare, primarul Dumitru Gîlceavă 
a precizat: „Formația de dansuri «Brâulețul», din cadrul Casei de 
Cultură Turceni, contribuie la promovarea valorilor culturale şi 
artistice ale județului Gorj şi reprezintă un succes al implicării 
tineretului oraşului Turceni în activități socio-culturale, fiind un 
ambasador fidel al imaginii urbei noastre”. 

 Delegația a cuprins un număr de 17 persoane, Primăria 
oraşului Turceni oferind sprijin financiar şi suportând toate costurile 
pe care le-a presupus deplasarea grupului. 

 Toate coregrafiile ansamblului poartă semnătura instructo-
rului Marian Stelea. Despre această participare acesta a menționat: 
,,Am pregătit o serie de dansuri populare deosebite. Aceşti copii 
minunați s-au ridicat la înălțimea aşteptărilor şi au reprezentat cu 
mândrie oraşul Turceni şi România în cel mai vechi leagăn al culturii 
europene” a adăugat instructorul Stelea.
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 Rezerva de umiditate 
pentru grâul însămânţat 
în toamna anului trecut se 
încadrează în valori optime şi 
apropiate de optim, la nivelul 
întregii ţări, se arată în prognoza 
agrometeorologică publicată 
pe site-ul Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie 
ANM. 
 Potrivit specialiştilor 
ANM, în intervalul 4 - 9 
ianuarie 2013, pe majoritatea 
terenurilor agricole la 
adâncimea de maximum 100 
cm, aprovizionarea cu apă în 
cultura grâului de toamnă se va 
menţine în limite satisfăcătoare, 
apropiate de optim şi optime. 
 De asemenea, la 
culturile de câmp şi cele pomi-
viticole se va menţine starea 
de repaus biologic, pe întreg 
teritoriul agricol. Pe terenurile 
fără strat protector de zăpadă 
sau cu strat superficial (sub 
10 cm), la speciile de toamnă 
va exista riscul deprecierii 
aparatului foliar al plantelor 
prin brunificări şi arsuri ale 
vârfului frunzelor. 
 Sub aspect fenologic, 
orzul şi grâul de toamnă se 
vor afla în fazele de răsărire, 
formarea frunzei a treia şi 
înfrăţire (10-100%), iar la 
cultura de rapiţă, pe toate 
suprafeţele cultivate, se va 
semnala înfrunzirea. În toate 
plantaţiile, la speciile pomi-
viticole se va menţine starea de 
repaus vegetativ. 
 Specialiştii ANM 

recomandă continuarea 
efectuării controlului biologic 
sistematic pentru determinarea 
viabilităţii plantelor la culturile 
de toamnă precum şi a 
elementelor de rod la speciile 
pomi-viticole şi aplicarea 
îngrăşămintelor organice 
şi efectuarea lucrărilor de 
întreţinere în vii şi livezi.
 În intervalul 
menţionat, vremea caldă de la 
începutul intervalului va intra 
într-un proces de răcire uşoară, 
aceasta devenind normală sub 
aspect termic, în majoritatea 
regiunilor. Temperatura medie 
diurnă a aerului va fi cuprinsă 
între -8 şi 6 grade Celsius, 
în prima parte a perioadei, 
abaterile termice pozitive fiind 
de 1 - 6 grade Celsius şi -7 şi 
0 grade Celsius în ultimele zile, 
valori apropiate de mediile 
multianuale, în aproape toată 
ţara. 
 Temperatura maximă 
a aerului se va situa între -4 şi 9 
grade Celsius, la nivelul întregii 
ţări, iar temperatura minimă a 
aerului se va încadra între -11 
şi 3 grade Celsius, în cea mai 
mare parte a zonelor de cultură. 
În perioada menţionată se 
prognozează precipitaţii mixte 
(ploaie, lapoviţă şi ninsoare), 
dar şi sub formă de ninsoare, 
în toată ţara. De asemenea, 
vântul va prezenta intensificări 
îndeosebi în centrul, estul şi 
sud-vestul ţării.                

                     sursa: aGerpres

rezerva De umiDitate pentru Grâul 
însămânţat în toamna anului treCut 

se înCaDrează în valori optime

 Luni, 14 ianuarie 2013, s-au aniversat 119 ani de la naşterea Ecaterinei 
Te o d o r o i u , 
cea despre 
care generalul 
f r a n c e z 
B e r t h e l o t 
m ă r t u r i s e a 
în semn 
de pioasă 
p r e ţ u i r e , 
la sfârşitul 
P r i m u l u i 
R ă z b o i 
M o n d i a l , 
că este 
„imaginea vie 
a credinţei în 
destinele unui 
mare popor”. 
P r i m u l 
imbold a 

apărut încă din momentul în care a venit la Bucureşti şi s-a înscris la Şcoala de Fete, 
apoi s-a înrolat drept cercetaş. Imediat ce România a intrat în Primul Război Mondial, 
Ecaterina participă pe front ca soră medicală. 
 După moartea fratelui ei, Nicolae, căzut pe front, Ecaterina decide că trebuie 
să slujească țara în locul lui. În 10 octombrie 1916 a avut loc prima bătălie de la 
Jiu. Trupele Armatei I Române, comandate de generalul Ion Dragalina au respins o 

puternică ofensivă inamică, iar 
soldatul Ecaterina Teodoroiu a fost în primele linii. Satisfacțiile şi durerile se succed 
în contextul situațiilor dramatice de pe front, 
agravate în iarna anului 1917 de epidemia de tifos 
exantematic. Ecaterina este răsplătită pentru curaj 
cu diferite distincții militare şi ridicată la gradul de 
sublocotenent,  primind comanda unui pluton de 
infanterie. 
 Era un bun conducător de luptă. Toată 
lumea o iubea şi o respecta. Odată, când a căzut 
prizonieră, Ecaterina era păzită de un sergent 
neamț. În drumul spre comandamentul german, 
văzând ca nu reuşeşte să-l convingă să-i dea drumul, 
Ecaterina s-a aplecat cu un gest fulgerător, a luat 
revolverul unui ostaş mort şi l-a îndreptat către 
sergentul neamț. Luat prin surprindere, el a predat 
arma şi a ridicat mâinile, iar Ecaterina l-a capturat 
şi l-a dus la comandamentul trupelor române, ca 
prizonier. 
 La  22 august 1917 a avut loc bătălia de la Varnița şi Muncelu. Acțiunea 
ofensivă a armatei germano-austro-ungare este oprită de Armata Română cu pierderi 
grele. În cursul acestei bătălii, Ecaterina Teodoroiu a căzut eroic, în fruntea plutonului 
pe care îl comanda ca sublocotenent. A fost împuşcată în piept. Ultimele ei cuvinte au 
fost: „Înainte băieți, sunteți cu mine!” A fost înmormântată în satul Poieni, comuna 
Fitioneşti, județul Vrancea. Osemintele sale au fost strămutate în iunie 1921 la Tg. Jiu 
în mormântul monument din centrul oraşului. Numele ei adevărat a fost Cătălina 
Toderiu.

119 Ani de lA nAştereA ecAterinei teodoroiu

 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă lansarea începând cu data de 14.01.2013 
a sesiunii de primire a cererilor de ajutor pentru Măsura 215 „Plăţi privind bunăstarea animalelor” – 
pentru sectorul porcine.
Pachetele disponibile în cadrul acestei submăsuri sunt următoarele:
- Pachetul 1 – Creşterea cu cel puţin 10% a spaţiului alocat disponibil fiecărui animal;
- Pachetul 2 – Asigurarea a minimum 11 ore/zi lumină artificială cu o valoare a iluminării de 50 lux;
- Pachetul 3 – Îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a suinelor pe durata transportului;
- Pachetul 4 – Corectarea nivelului nitriților și nitraților din apă;
- Pachetul 5 – Reducerea noxelor cu 30 % față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite 
optime a parametrilor de microclimat;
- Pachetul 6 – Îmbunătățirea condițiilor zonei de odihnă.
 Beneficiarii plăţilor acordate în cadrul Măsurii 215 – sectorul porcine sunt exploatațiile 
comerciale din sectorul de creștere a porcinelor autorizate sanitar veterinar și exploatațiile comerciale 
de tip A specifice sectorului de creștere a porcinelor, care își asumă voluntar angajamente în favoarea 
bunăstării animalelor, în conformitate cu art. 40 din Regulamentul CE nr. 1698/2005. 
 Primirea cererilor de ajutor însoţite de declaraţiile și angajamentele asumate de către 
beneficiari se face la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv 
al municipiului Bucureşti, pe a cărui rază teritorială se află sediul social al beneficiarilor, în perioada 
14.01.2013 – 15.02.2013. Perioada de depunere a cererilor de ajutor, formatul cererilor de ajutor şi 
instrucţiunile de completare sunt disponibile pe site-ul APIA www.apia.org.ro.

S-a lansat sesiunea de primire a cererilor de ajutor 
pentru Măsura 215 

Primăria oraşului Turceni pune în vedere persoanelor singure şi familiilor fără venituri sau 
cu venituri foarte mici că pot depune la sediul Primăriei, Compartimentul Asistenţă Socială şi 

Autoritate Tutelară din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului, 
documentele prevăzute de legea 416/2001 în vederea acordării ajutoarelor sociale.

 Facem precizarea că pot depune cereri şi persoanele singure sau familiile care au, la 
momentul depunerii cererii, datorii faţă de bugetul local al oraşului Turceni. 

Începând cu 01.01.2012 declaraţia pe proprie răspundere pentru acordarea unor beneficii de 
asistenţă socială se depune din trei în trei luni, 

după stabilirea bugetului  pentru ajutorul social.
Începând cu data de 01.01.2013, titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei depune din trei în trei 

luni declaraţia pe propria răspundere privind componenţa  familiei 
şi veniturile realizate de membrii acesteia.                                                             

Primăria oraşului Turceni
În atenţia beneficiarilor legii 416/2001

anunŢ
Persoanele care au depus cerere pentru obţinerea unui  loc de parcare în oraşul Turceni se pot 

prezenta la sediul instituţiei (biroul nr. 1 - Casierie)  pentru semnarea contractului 
şi plata taxei pentru anul 2013.  Persoanele care au închiriat locuri de parcare şi constată  nereguli cu 

privire la ocuparea acestora pot sesiza Poliţia Locală la numărul de telefon 0756055347.
Locurile de parcare rezervate vor fi marcate cu litera R ,la acestea având acces doar persoanele care 
au încheiat un contract de închiriere la Primăria oraşului Turceni. Cei care nu au închiriat până în 

momentul de faţă o parcare de reşedinţă sunt aşteptaţi la secretariatul Primăriei oraşului Turceni de 
luni până vineri între orele 8:00-16:00 în vederea reglementării situaţiei. 
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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
Cum va fi vremea în primele trei luni ale lui 2013

meteorologii prognozează pentru primele trei luni din 2013 o vreme normală, cu temperaturi medii lunare situate în limite apropiate de 
normele climatologice în majoritatea regiunilor, cu excepţia sudului, sud-estului şi vestului ţării, unde valorile termice vor fi peste mediile 
multianuale. Astfel, potrivit estimărilor sezoniere, realizate pe baza datelor furnizate de către centrul european pentru prognoze pe medie 

durata (ecmWf) de la reading, Anglia, în ianuarie temperaturile medii lunare se vor situa în limite apropiate de normele climatologice 
în majoritatea regiunilor, exceptând sud-estul, sudul şi vestul ţării unde, local, vor fi posibile valori termice peste mediile multianuale. 
temperaturile medii vor oscila între -7 grade în moldova şi zero grade celsius în Banat şi dobrogea. în restul teritoriului, mercurul din 
termometre va indica valori negative. de asemenea, cantităţile lunare de precipitaţii vor înregistra, în prima lună din anul 2013, valori 

apropiate de normele climatologice pe aproape întreg teritoriul. normele se vor încadra între 20 l/mp 
în moldova, dobrogea şi transilvania şi 70 l/mp în maramureş şi transilvania.

în februarie, specialiştii Administraţiei naţionale de meteorologie estimează temperaturi medii ce vor depăşi zero grade celsius, în Banat 
(între 0 şi 2 grade celsius), crişana (între -2 şi 1 grad), maramureş (-1... 0 grade), oltenia (-1...1 grad), 

transilvania (-5... 0), muntenia (-3...1 grad), dobrogea (-1...2 grade) şi moldova (-5... 0 grade).
în ceea ce priveşte precipitaţiile lunare, valorile vor fi apropiate de mediile multianuale în cea mai mare parte a teritoriului, iar local în sud-

vestul şi nordul ţării, acestea se pot situa sub valorile normale. potrivit graficului de prognoză, cantităţile minime de precipitaţii se vor situa 
între 20 l/mp în Banat, transilvania, dobrogea şi moldova, şi 30 l/mp în maramureş şi oltenia. 
totodată, cea mai mare cantitate de precipitaţii este prognozată în oltenia, de până la 70 l/mp.

potrivit Anm, prima lună de primăvară va aduce temperaturi medii lunare, în general, apropiate de normele climatologice pe aproape întreg 
teritoriul, exceptând vestul, sud-vestul şi nord-vestul ţării, unde local valorile termice pot fi sub cele normale.
cantităţile lunare de precipitaţii se pot situa peste normele climatologice în cea mai mare parte a teritoriului, 

doar în sud-estul ţării fiind posibile cantităţi apropiate de mediile multianuale.
mediile climatologice pentru temperatură medie vor oscila între -1 grad celsius (în moldova) şi 7 grade celsius (în Banat), în timp ce normele 

climatologice pentru precipitaţii se vor încadra între 15 l/mp, în dobrogea, şi 80 l/mp în maramureş.

LISTĂ ConSILIErI 
LoCaLI

1. sîrBu victor - 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

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea 
lucrărilor de racordare şi punere în 
funcțiune a cabinetelor medicale
       Art. 1 .  Se aprobă lucrările de 
racordare şi punere în funcțiune a 
cabinetelor medicale ce vor funcționa în 
imobilul ”Punct termic spital” din oraşul 
Turceni , str. Sănătății , județul Gorj.
      Art. 2. Se aprobă documentația 
tehnico-economică privind lucrările 
de racordare şi punere în funcțiune a 
cabinetelor medicale ce vor funcționa în 
imobilul ”Punct termic spital”

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea 
contului de execuție a bugetului local 
şi al bugetului instituțiilor publice şi 
activităților finanțate integral sau parțial 
din venituri proprii pe trimestrul III  
2012.
Art. unic .  Se aprobă contul de execuție 
a bugetului local al oraşului Turceni 
şi al bugetului instituțiilor publice şi 
activităților finanțate integral sau parțial 
din venituri proprii pe trimestrul III  
2012.

3. HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă 
gratuită a unui bun, proprietate a 
oraşului Turceni şi asigurarea întreținerii 
acestuia  
Art.1:   Se aprobă atribuirea în folosinţă 
gratuită a imobilului ”Sală de sport 
şcolară cu teren multifuncțional ” , aflat 
în proprietatea oraşului Turceni , județul 
Gorj , şi situate în oraşul Turceni ,sat 
Strâmba Jiu , str. Stochiță Râioşanu nr. 
194A , Asociației ”Sfânta Treime” din 
oraşul Turceni , sat Strâmba Jiu , județul 
Gorj , pe o perioadă de un an de la darea 
în folosință . 
Art.2:   Se împuterniceşte domnul 
Gîlceavă Dumitru , primarul oraşului 
Turceni , să încheie contractul de dare în 
folosință gratuită a bunului menționat la 
art. 1 .  
Art.3:   Predarea - primirea se va face 
pe baza unui proces verbal de predare-
primire încheiat între cele două părţi . 
Art.4:   Se aprobă suportarea cheltuielilor 
privind întreținerea şi utilizarea 
imobilului ”Sala de sport şcolară cu teren 
multifuncțional ”, identificat la art. 1 .
Art.5:   Se alocă Asociației ”Sfânta Treime” 
din oraşul Turceni ,sat Strâmba Jiu, 
județul Gorj, o sumă de bani în vederea 
acoperirii cheltuielilor ocazionate de 
efectuarea curățeniei în imobilul ”Sală de 
sport şcolară cu teren multifuncțional ”. 
Suma, prevăzută anterior, se va acorda în 
tranşe.

4.HOTĂRÂRE privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2013
Art. 1. Se aprobă, începând cu data de 
01.01.2013, nivelul impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2013, facilităţile 
fiscale pentru anul 2013, regulamentul 
de acordare a facilităţilor fiscale şi 
regulamentul pentru stabilirea şi 

încasarea taxei pentru vehicule lente.

5. HOTĂRÂRE privind aprobarea 
achiziției unei maşini de spălat 
pentru ”Sală de sport şcolară cu teren 
multifuncțional”
Art. 1 .   Se aprobă achiziționarea unei 
masini de spălat pentru ”Sală de sport 
şcolară cu teren multifuncțional ”, situată 
în satul Strâmba Jiu , oraş Turceni , 
județul Gorj .

6.HOTĂRÂRE privind modificarea 
inventarului bunurilor ce aparțin 
domeniului public 
al oraşului Turceni , însuşit prin 
Hotărârea Consiliului Local Turceni nr. 
22/12.07.1999 
şi atestat prin H.G nr. 973/2002
Art. 1 :  Se modifică inventarul 
bunurilor ce aparțin domeniului 
public al oraşului Turceni , însuşit prin 
Hotărârea Consiliului Local Turceni 
nr. 22/12.07.1999 privind însuşirea 
inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului public al comunei Turceni, 
şi atestat prin H.G nr. 973/05.09.2002 , 
Anexa 66 , după cum urmează : 
la poziția nr.120, coloana 3 va avea 
următorul cuprins: ”Sat Strâmba-Jiu 
– oraş Turceni , Str. Stochiță Râioşanu 
, nr. 294A ; clădire şcoală corp nr.1: 
suprafață construită = 452 mp, suprafață 
desfăşurată = 452 mp;clădire şcoală 
corp nr.2: suprafață construită = 220 
mp, suprafață desfăşurată = 220 mp; 
grădiniță: suprafață construită = 148 
mp, suprafață desfăşurată = 148 mp; 
remiză PSI: suprafață construită = 16 
mp, suprafață desfăşurată = 16 mp; 
copertină lemne : suprafață construită 
= 15 mp, suprafață desfăşurată = 15 mp; 
grup sanitar 1: suprafață construită = 
14 mp, suprafață desfăşurată = 14 mp; 
grup sanitar 2: suprafață construită 
= 33,66 mp, suprafață desfăşurată = 
33,66 mp; sală de sport şcolară cu teren 
multifuncțional : suprafață construită 
= 601,71 mp, suprafață desfăşurată = 
601,71 mp; teren fotbal: suprafață = 991 
mp ; teren aferent: suprafață = 6391 mp ” 
iar coloana 5 va avea următorul cuprins 
”3.062.507 lei ”.

7.HOTĂRÂRE privind achiziționarea 
unei pompe  şi darea ei în folosință 
gratuită    
Art. 1 . (1) Se aprobă achiziționarea 
unei pompe, necesară  pentru serviciul 
de administrare a domeniului public 
şi privat al oraşului Turceni, aflat în 
administrarea Serviciului public Turceni, 
având caracteristicile prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.
Art   2 . Se aprobă atribuirea în folosinţă 
gratuită a bunului identificat la art. 1 , 
aflat în proprietatea oraşului Turceni, 
județul Gorj,  pe o perioadă de un an de 
la încheierea contractului Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență ”LT.Col. 

Dumitru Petrescu” al județului Gorj – 
Secția de Pompieri Turceni. 

8.HOTĂRÂRE privind  alegerea  
preşedintelui de şedinţă ce va conduce 
şedinţele Consiliului local al oraşului 
Turceni în perioada decembrie 2012 - 
februarie 2013
Art.unic . În perioada decembrie 2012 - 
februarie 2013 şedinţele Consiliului local 
al oraşului Turceni vor fi conduse de 
către domnul consilier Mănoiu Octavian, 
în calitate de preşedinte de şedinţă. 
Mandatul preşedintelui de şedinţă 
este valabil până la desemnarea noului 
preşedinte de şedinţă.

9.HOTĂRÂRE privind aprobarea 
programului de activităţi al Consiliului 
local Turceni şi graficul de şedinţe pe 
trimestrul I 2013
Art. 1 .   Se aprobă programul activităţilor 
Consiliului local Turceni pe trimestrul I 
al anului 2013 şi graficul de şedinţe.

10.HOTĂRÂRE privind numirea 
reprezentantului Consiliului local 
Turceni în Consiliul de administraţie al 
Liceului Tehnologic Turceni  
Art. 1.  Se numeşte reprezentantul 
Consiliului local Turceni în Consiliul 
de administraţie al Liceului Tehnologic 
Turceni , în persoana doamnei Făinişi 
Magdalena, consilier local .
Art. 2.    Orice alte dispoziții contrare 
prezentei hotărâri, se abrogă .

11.HOTĂRÂRE privind aprobarea 
extinderii rețelei de canalizare a oraşului 
Turceni
Art. 1 .    Se aprobă extinderea rețelei de 
canalizare a oraşului Turceni , județul 
Gorj.
(Articolul 1 se referă la o porţiune de 
circa 40m, aflată la intersecţia străzii 
Muncii cu Str. Sf. Gheorghe)
Art. 2. Se aprobă documentația tehnico-
economică privind extinderea rețelei de 
canalizare a oraşului Turceni, județul 
Gorj. 

12.HOTĂRÂRE privind aprobarea 
concesionării unor imobile aflate în 
proprietate publică a oraşului Turceni, 
județul Gorj şi administrate de Consiliul 
Local Turceni 
Art.1. – (1) Se aprobă concesionarea prin 
licitaţie publică a  Căminului Gîrbovu 
situat în satul Valea Viei, oraşul Turceni, 
Str. Sf. Trifon, nr. 51, județul Gorj şi 
a terenului aferent acestuia, aflat în 
proprietatea publică a oraşului Turceni 

şi în administrarea Consiliului Local 
Turceni şi identificat potrivit anexei nr. 
66 din HG nr.973/2002, poziția nr.129, 
în vederea amenajării unui spațiu 
comercial.
 (2) Se aprobă concesionarea prin licitaţie 
publică a Şcolii primare nr. 1 Murgeşti  
situată în satul Murgeşti, oraşul Turceni 
, Str. 1 decembrie , nr. 123 , județul Gorj 
şi a terenului aferent acesteia, aflată în 
proprietatea publică a oraşului Turceni 
şi în administrarea Consiliului Local 
Turceni şi identificată potrivit anexei 
nr. 66 din HG nr.973/2002, poziția 
nr.116, în vederea amenajării unui spațiu 
comercial.
 (3) Se aprobă concesionarea prin licitaţie 
publică a Şcolii primare Turceni situată în 
oraşul Turceni, Str. Sf. Ilie, nr. 48, județul 
Gorj şi a terenului aferent acesteia, aflat 
în proprietatea publică a oraşului Turceni 
şi în administrarea Consiliului Local 
Turceni şi identificată potrivit anexei 
nr. 66 din HG nr.973/2002, poziția 
nr.131, în vederea amenajării unui spațiu 
comercial.
Art.2. - Concesionarea imobilelor 
menţionate la art.1 alin.2 şi 3 se va face 
pe o perioadă de 10 ani, iar imobilul 
prevăzut la art.1 alin.1 se va face pe o 
perioadă de 49 ani.

13.HOTĂRÂRE  privind aprobarea 
vânzării, prin licitaţie publică, a unor 
imobile terenuri şi construcții  aflate 
în domeniul privat al oraşului Turceni, 
judeţul Gorj 
Art.1 - Se aprobă vânzarea prin licitaţie 
publică a unui imobil - teren , în suprafață 
de 1358 mp, aparţinând domeniului 
privat al oraşului Turceni, identificat 
conform anexei nr.1.
Art.2 - (1) Se aprobă vânzarea prin licitaţie 
publică a imobilului teren în suprafață de 
811 mp, împreună cu construcția aferentă 
(Bl. P18) , aparţinând domeniului privat 
al oraşului Turceni  şi identificat conform 
anexei nr.2 .
  (2) Se aprobă vânzarea prin licitaţie 
publică a imobilului teren în suprafață de 
643 mp, împreună cu construcția aferentă 
(Bl. P20) , aparţinând domeniului privat 
al oraşului Turceni  şi identificat conform 
anexei nr.3 .
(3) Se aprobă vânzarea prin licitaţie 
publică a imobilului teren în suprafață de 
811 mp, împreună cu construcția aferentă 
(Bl. P22) , aparţinând domeniului privat 
al oraşului Turceni  şi identificat conform 
anexei nr.4 .
(4) Se aprobă vânzarea prin licitaţie 
publică a imobilului teren în suprafață 

de 4504,57 mp, împreună cu construcția 
aferentă (Bl. 49), aparţinând domeniului 
privat al oraşului Turceni  şi identificat 
conform anexei nr.5 .

14.HOTĂRÂRE privind  aprobarea  
deplasării  unei  delegaţii în Grecia 
Art . 1.  Se aprobă , plata cheltuielilor de 
transport, asigurarea medicală, cheltuieli 
cu cazarea, diurna şi a altor cheltuieli 
(taxe feribot,etc.), pentru deplasarea unei 
delegații formată din formaţia de dansuri 
“Brâuleţul” , din cadrul Casei de Cultură 
Turceni şi însoțitorii acesteia, la acțiunea 
de promovare a valorilor culturale şi 
artistice ale județului Gorj, manifestări ce 
vor avea loc la Atena- Grecia, în perioada 
18.01.2013 – 22.01.2013.

15.HOTĂRÂRE privind aprobarea 
întocmirii Studiului de oportunitate 
pentru identificarea soluției optime 
în vederea administrarii obiectivului 
”Ştrand Murgeşti”
Art. 1. Se aprobă întocmirea Studiului 
de oportunitate pentru identificarea 
soluției optime în vederea administrarii 
obiectivului ”Ştrand Murgeşti” situat 
în oraşul Turceni, sat Murgeşti, județul 
Gorj.

16.HOTĂRÂRE privind aprobarea 
închirierii unor spații aflate în proprietatea 
oraşului Turceni
Art.1. Se aprobă închirierea, pentru o 
perioadă de 5 ani, S.C. Dumimed  S.R.l 
, înregistrat la  Registrul Comerţului cu 
numărul de identificare J18/59/29.01.2004 
, Cod Unic de Înregistrare 16094036 din 
data de 30.01.2004, cu sediul în orasul  
Turceni în incinta Spitalului Orăşenesc 
Turceni, judetul Gorj, reprezentată prin 
Dr. Caprioara Dumitru şi Cabinetului 
Individual Medic de Familie  Olaru 
Gabriela, înregistrat în Registrul Unic 
al Cabinetelor Medicale sub nr. de 
identificare  314 din data de 25.VII.200 
cu sediul în oraşul Turceni,  reprezentată  
prin  Dr. Olaru Gabriela, imobilul situat 
în oraşul Turceni , Str. Sănătății, județul 
Gorj.

17.HOTĂRÂRE privind  aprobarea 
prelungirii contractelor de închiriere 
pentru spațiile comerciale situate în bl. 
35, parter, oraş Turceni, județul Gorj 
Art.1. Se aprobă prelungirea contractelor 
de închiriere pentru spațiile comerciale 
situate în bl. 35, parter, oraş Turceni, 
județul Gorj, proprietate privată a 
oraşului Turceni , pentru o perioadă de 
un an.



Pag. 8in mEmoriam...

un An fAră... el ! sABin trăistAru  (1971 – 2012 )

 Un zbor frânt înainte de vreme… o călătorie făcută 
prea devreme … spre cer. o ultimă lecţie de viaţă însă 
nu pentru dragi săi elevi,  ci doar pentru el… Pentru cel 

ce a fost şi va rămâne 
pentru noi, Sabin 
Trăistaru, învăţător şi 
profesor. 
 Un suflet mare, 
un coleg întotdeauna 
amabil și surâzător, 
un profesor îndrăgit 
de elevii săi, un 
iubitor de frumos, 
o fire sensibilă şi 
boemă, o voce caldă 
ce a încântat sufletele 
celor ce-l ascultau, 
un spirit liber. azi, 
din păcate, el însuși o 
voce în corul cerurilor. 
ne cuprinde o tristeţe 

profundă, întrebări nesfârşite nu-și găsesc răspunsul.  
  Cuvintele nu mai au puterea de a exprima ce 
simţim, noi cei care l-am iubit acum  la un an de când a 
plecat pre devreme printre îngeri... Mereu ne-ai surprins. 
Cu pregătirea ta, cu educaţia ta, cu nobleţea ta, cu știinţa 
de a împărtăși elevilor cunoștinţele tale, cu umorul tău, 
cu voce ta și, nu în ultimul rând, cu mărinimia ta şi de ce 
nu, cu moartea ta…ne-ai lăsat pe toţi fără cuvinte și le 
căutăm acum cu greu pentru a te evoca. ne-ai bulversat 
pe toţi, ne-ai răscolit priorităţile vieţii și, acum, cu greu 
vom reuși, doar cu amintiri, să umplem golul pe care 
l-ai lăsat. Bucuria de a trăi, plăcerea de a-i încânta pe 
ceilalţi ne vor lipsi mereu. 
 am învăţat să fim mai calzi, mai optimiști, mai buni 

și, pentru toate acestea, îţi mulţumim. 
 anii vor trece  și, o dată cu ei, generaţii după 
generaţii de elevi se vor perinda pe băncile școlii. Pe 
chipul bun și inteligent al dl. Prof. Sabin se va așeza 
ușor simfonia uitării. Pentru noi, însă, cei care l-am 
cunoscut și l-am îndrăgit, niciodată.nu-ţi vom uita  
chipul , dorinţele și visele neîmplinite, te vom ţine mereu  
strâns în inima noastră. Îţi promitem că în toate zilele 
vieţii noastre ne vom ruga, din tot sufletul, pentru tine, 
Sabine.

 rămas bun din nou, dragul nostru profesor Sabin, 
soţ, tată, coleg și prieten!!!
  Preot Făinişi antonie

dascălul nostru...de suflet

 e toamnă iar, pe bănci abecedare
sub ochii de copii par lumi vrăjite,

în suflet simt o mare tulburare
Gândind la vremi trecute, fericite.

el ne-a iubit, în sufletul lui mare
noi toţi învăţăceii-am încăput,

de-atâtea ori pe fruntea lui sudoare
A curs luând-o iar de la-nceput.

ne-a fost alături pavăză şi gând
la ceas de bucurie şi răscruce

sub ochii lui el ne-a văzut crescând,

cu cinste şi-a purtat a vieţii cruce.
cum rădăcina îşi hrăneşte pomul

în toţi a şlefuit plin de răbdare, omul.

CYMK


