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AGENDA PRIMĂRIEI

Pe 24 februarie a avut loc dezbaterea publică a bugetului local 
pentru anul 2013. Întâlnirea a fost prefaţată de o serie de probleme 
pe care le-au ridicat persoanele prezente. S-a discutat despre 
regulamentul de păşunat recent elaborat şi despre intrarea acestuia 
în vigoare la o dată ulterioară. S-a stabilit necesitatea reunirii 
crescătorilor de animale într-o asociaţie care ar putea beneficia 
de o serie de avantaje, printre care şi primirea de subvenţii pentru 
întreţinerea păşunilor. Cea mai stringentă temă rămâne cea a 
extinderii reţelei de apă canal în satele aparţinătoare şi se aşteaptă 
rezolvarea acesteia. S-a făcut o prezentare a costurilor pe care le-ar 
presupune lucrările de execuţie, la final participanţii înţelegând 
necesitatea unei finanţări care să nu depindă în totalitate de 
bugetul local. 

Una dintre problemele ridicate de cetăţeni a fost asfaltarea 
străzilor din zona blocurilor care va trebui să demareze în 
această primăvară. Igienizarea subsolurilor a fost şi ea cuprinsă 
în bugetul pe anul în curs şi va demara în curând. De asemenea, 
se vor aloca bani pentru finalizarea ştrandului până la începutul 
verii acestui an.

Joi, 28 februarie, a avut loc prima şedinţă de constituire a unui 
Grup de Acţiune Locală. Crearea acestuia reprezintă un beneficiu 
atât pentru mediul public cât şi privat, depunerea de proiecte 
pentru obţinerea fondurilor europene precum şi finanţarea 
acestora fiind mult simplificată. Au participat la prima şedinţă 
un număr de 8 primari şi alţi doi şi-au exprimat dorinţa de a 
face parte din GAL.

Cu ocazia zilei de 8 Martie, doamnele şi domnişoarele au fost 
sărbătorite printr-o serie de manifestări. Asigurăm doamnele şi 
domnişoarele de toată consideraţia, recunoştinţa şi respectul 
nostru şi le urăm o primăvară frumoasă şi o viaţă fericită.

Luni, 04 Martie, a avut loc şedinţa Consiliului Profesoral, la 
care au participat cadrele didactice ale G.S.I.E. Turceni, unde am 
participat în calitate de invitat. Cea mai importantă temă a dis-
cuţiei a constituit-o apropiata începere a lucrărilor de construcţie 
a Campusului Şcolar. De asemenea, un aspect important a fost 
constituit de împrejmuirea corpurilor de liceu, cantină, sală de 
sport precum şi cuprinderea în acest perimetru a unui spaţiu de 

magazine şi a unui părculeţ interior. Acest lucru ar contribui, în 
opinia domnului director Vladu Octavian şi a cadrelor didactice 
prezente, la sporirea siguranţei elevilor care învaţă aici, mai ales 
având ca exemplu o serie de întâmplări nedorite care au avut loc 
în ţară în decursul acestui an.

Conform graficului primit de la Prefectura Judeţului Gorj, în 
data de 15 martie, au fost prezenţi  la Turceni reprezentanţi din 
partea domnului prefect Claudiu Teodorescu în vederea susţinerii 
unei audienţe. Întrucât au existat numeroase probleme referitoare 
la delimitarea proprietăţilor s-a luat decizia achiziţionării unui 
aparat GPS nou. Cu ajutorul acestuia au fost rezolvate o serie 
de sesizări depuse la Comisia de Fond Funciar. Astfel, au fost 
parcelate mai multe suprafeţe aflate în Luncă ( zona Gării). 
Urmează bornarea islazurilor şi a celorlalte suprafeţe agricole în 
funcţie de cereri şi priorităţi. 
 Persoanele care au solicitat un loc de parcare şi nu şi-au 
achitat taxa în termen de 7 zile (termen limită 31 martie 2013), 
sunt aşteptate să se prezinte la sediul instituţiei pentru a încheia 
contractul de închiriere. În caz contrar, locul de parcare solicitat 
poate fi redistribuit unui alt solicitant. 
 A fost aprobat Planul de Ordine şi Siguranţă Publică 
a oraşului Turceni pe anul 2013, conform căruia este organizată 
activitatea structurilor de Poliţie Locală pentru menţinerea 
ordinii şi siguranţei publice pe teritoriul oraşului. Acesta a avut 
loc ca urmare a asigurării unui cadru corespunzător organizării 
şi funcţionării Poliţiei Locale a oraşului Turceni.

A fost aprobată constituirea cu titlu gratuit a unor drepturi 
de uz si servitute asupra unui teren în suprafaţă de 500 mp, în 
favoarea SOCIETĂŢII NAŢIONALE DE TRANSPORT GAZE 
NATURALE TRANSGAZ S.A. MEDIAŞ în vederea construirii 
unui SNRP.

A fost aprobată asocierea oraşului Turceni cu S.C. Siniat S.A.  
în vederea modernizării unui  drum de exploatare. 
Scopul acestuia este să asigure o nouă cale de acces 
către fabrica de rigips pentru a prelua traficul greu 
de pe raza localităţii.

A fost aprobată efectuarea unor activităţi de 
voluntariat în cadrul Compartimentului Asistenţă 
Medicală pentru unităţi de învăţământ.

În baza legii nr.15/2003 a fost aprobată atribuirea 
unui teren în folosinţă gratuită mai multor persoane 
din satul Stolojani în vederea construirii unei 
locuinţe proprietate personală.

A fost aprobată investiţia “Reabilitare, extindere 
şi modernizare sistem rutier străzi în oraşul Turceni, 
judeţul Gorj”, necesitatea rezultând din nevoia de a 
asigura o dezvoltare durabilă din punct de vedere 

economic, urbanistic şi social, iar oportunitatea investiţiei fiind 
reprezentată din fonduri guvernamentale.

A fost aprobat Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al 
oraşului Turceni, pe anul 2013, reactualizat. Acesta este menit să 
reglementeze managementul situaţiilor de urgenţă în domenii 
precum protecţia civilă, apărarea împotriva incendiilor, situaţii 
de urgenţă etc..

A fost aprobat Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pe 
anul 2013, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social. 
Din cuprinsul acestuia amintim: lucrări de curăţare a resturilor 
vegetale aflate pe marginea drumurilor comunale şi judeţene 
de pe raza satului Strâmba Jiu, Gârbovu, Valea Viei, Murgeşti; 
salubrizare străzi, salubrizare şi întreţinere parcuri; ecologizare 
pârâu Strâmba Jiu; lucrări de întreţinere, ecologizare râuri; lucrări 
de întreţineri, reabilitare şi ecologizare a rigolelor şi canalelor 
de colectare; întreţinerea rigolei de colectare a apelor pluviale; 
lucrări de întreţinere a zonelor şi spaţiilor verzi din Parcul Central, 
Parcul Monument şi a celorlalte parcuri; lucrări de întreţinere în 
cimitirul oraşului, reabilitarea islazului local, lucrări de strângere 
a deşeurilor; lucrări de săpare şi întreţinere. 

A fost aprobată Lista Programelor şi proiectelor culturale 
minimale proprii pentru anul 2013 ale Casei de Cultură a oraşului 
Turceni. S-a hotărât ca organizarea şi desfăşurarea Festivalului de 
creaţie umoristică “Al.C.Calotescu Neicu” să aibă loc în perioada 
19.04.2013-21.04.2013, festival organizat de Consiliul Local 
Turceni, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Gorj şi Biblioteca Judeţeană Gorj.

Ca urmare a solicitării venite din partea Liceului tehnologic 
Turceni, Consiliul Local va sprijini organizarea şi desfăşurarea 
“Miss & Mister Adolescent 2013” ce se va desfăşura în data de 
28.03.2013.

de dumitru Gîlceavă,
primarul oraşului turceni

PRIMĂRIA ORAŞULUI TURCENI
JUDEŢUL GORJ

program de audienţe

1. Când se vor 
asfalta străzile dintre 
blocuri? dacă îmi amintesc 
bine aţi promis că va 
începe asfaltarea! Liviu o., 
muncitor.
 r ă s p u n s : 
Cunosc realitatea 
fiecărei străzi din oraş! 
Modernizarea străzilor s-a 
făcut şi se face după un 
program stabilit în funcţie 
de gradul de utilizare, 
trafic, starea fizică, existenţa 

utilităţilor. În funcţie de 
posibilităţile de finanţare, s-a făcut eşalonarea şi prioritizarea lor. 
Străzile dintre blocuri urmează să fie asfaltate în această primavară!

2. În campania electorală aţi promis locuri de muncă. aş 
dori să ştiu dacă în oraşul nostru locurile de muncă vor fi o prioritate 
pentru noi, alegătorii dumneavoastră, pentru că traiul nostru în acest 
oraş  depinde şi de situaţia financiară a oamenilor.
- ionela, 27 de ani.
 răspuns: Ceea ce afirmaţi în legătură cu necesitatea creării 
locurilor de muncă pentru a asigura o viaţă normală este foarte adevărat. 
E o problemă care mă macină şi pe mine şi care nu se rezolvă peste 
noapte. Mai mult decât atât nu ne implică doar pe noi, Primăria oraşului 
Turceni. Lipsa locurilor de muncă este cauza majoritară a multelor 
neajunsuri care împovărează viaţa oamenilor şi chiar dezvoltarea 
oraşului.
Am discutat cu câteva grupuri de investitori, pe de-o parte, cei prezenţi 
şi cunoscuţi deja în zonă, alţii care şi-au manifestat interesul sub o 
formă sau alta. Sunt anumite probleme care îngreunează şi limitează, 
prin birocraţia legislaţiei, dar şi prin posibilităţile celor interesaţi, 

ţinând seama că încă traversăm o perioadă de reticenţă a investitorilor 
în a-şi plasa banii. Mai mult decât atât, am sprijinit proiectele în care 
am fost solicitaţi de către firmele care vor să demareze investiţii în zonă. 
Semnele sunt încurajatoare dar, din păcate, durata realizarii lor este mai 
mare decât ne-am dori cu toţii.

3. de ce nu  are loc reabilitarea subsolurilor de la blocuri? se 
poate ca primăria să ne ajute în această privinţă? - Camelia, 35 de 
ani.
 răspuns: Primăria Turceni se numără printre primele şi 
puţinele care au început aceste lucrări în vederea normalizării situaţiei 
pentru locuitorii de la blocuri. În proiectul de buget pentru anul 2013 a 
fost alocată o sumă de bani care să permită continuarea lucrărilor sistate 
o dată cu venirea iernii. În primăvară vor începe aceste lucrări. Ele vor 
fi efectuate din fonduri ale Primăriei urmând ca locatarii să achite apoi 
valoarea investiţiei.

4. Bună ziua! mă numesc maria,  din turceni, şi am tot 
încercat să ajung la dumneavoastră în audienţă, dar programul 
încărcat nu-mi permite acest lucru. aş dori să-mi exprim două 
probleme de care mă lovesc în acest oraş. una dintre ele este cea a 
străzilor neasfaltate, care în zilele cu ploaie trebuie să-mi iau cizmele 
de cauciuc dacă vreau să ajung la stradă, iar ce-a de-a doua este cea a 
canalizării. muţumesc!
 răspuns: Ştiu că asfaltarea şi reţeaua de apă canal sunt cele 
mai dorite obiective de către locuitorii oraşului Turceni. Din punct de 
vedere a realizării acestora, în mod normal, ar trebui realizată reţeaua 
de apă canal apoi asfaltarea. Bugetul local alocat investiţiilor permite 
în decursul a câţiva ani realizarea asfaltării, nu însă şi a canalizării 
şi introducerii apei. De aceea, am decis să aşteptăm încă o perioadă 
limitată finanţarea reţelei, care avem convingerea că va veni. Apoi, în 
cea de-a doua fază, să trecem la asfaltare şi în felul acesta să nu mai fim 
nevoiţi să refacem asfaltul. În cazul că această finanţare nu se va face, 
deşi conform anunţului guvernului, până în anul 2018, apa şi canalizarea 

vor trebui să fie realizate în toate oraşele, voi demara asfaltarea străzilor 
în cea de-a doua parte a mandatului meu.
 5. domnule primar, v-am auzit spunând despre ştrand că va 
fi gata la vară. e adevărat sau sunt doar vorbe?
 răspuns: Lucrarea de la Murgeşti decurge bine şi sunt 
convins că va fi gata la vară, aşa cum am menţionat.

6. mă numesc Violeta, sunt cetăţean al oraşului turceni 
şi locuiesc pe str. prof. emil Gîlceavă. Vă trimit acest mesaj cu 
rugămintea de a lua la cunoştinţă că a fost anulat becul din stâlpul 
din faţa casei mele dar peste stradă se află o FÂntÂnĂ de unde mai 
multe familii ai acestei străzii se alimentează cu apă deoarece nu au o 
altă sursă de apă în curtea proprie. datorită lipsei iluminatului public 
,folosirea fântânii este îngreunată după lăsarea întunericului, se pot 
produce accidente deoarece sunt şi bătrâni şi copii care o folosesc. nu 
cred că este foarte costisitor acest iluminat deoarece şi noi contribuim 
la plata impozitului. sper că veţi lua la cunoştinţă acest caz şi veţi 
găsi o rezolvare. aştept un răspuns din partea dumneavoastră.Vă 
mulţumesc în numele tuturor.
 răspuns: E adevărat că am hotărât reducerea cheltuielilor 
cu iluminatul public şi pentru că nu se cunosc costurile pe care acesta 
le presupune, vă spun că taxele şi impozitele încasate de la cetăţeni se 
cheltuiesc anual, în întregime exclusiv pentru acest iluminat care ajunge 
să coste 20 mld lei vechi anual. Sigur, în cazuri precum cel semnalat, 
vom lua măsura reinstalării acestuia.

 Mulţumesc tuturor celor care mi-au adresat întrebări! Fac 
precizarea că indiferent de natura sau gravitatea lor, îmi sunt necesare 
şi le tratez cu multă seriozitate! Mă ajută în dorinţa de a cunoaşte 
realitatea şi cât mai multe despre dumneavoastră. Îmi puteţi scrie pe 
facebook, telefona sau trimite mesaje!

Cu stimă, consideraţie, prietenie,
dumitru Gîlceavă, primarul oraşului turceni

În diaLoG Cu CetĂŢenii - rĂspunsuri La ÎntreBĂriLe Venite de La dumneaVoastrĂ
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 Începând cu 1 ianuarie 2007, 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură (APIA) implementează măsuri 
de sprijin pentru fermieri finanţate din 
Fondul European pentru Garantare în 
Agricultură – FEGA ca plăţi directe în cadrul 
Schemei de Plată Unică pe Suprafaţă – SAPS, 
precum şi măsuri de sprijin finanţate din 
bugetul naţional şi Fondul European pentru 
Agricultură şi Dezvoltare Rurală – FEADR 
ca plăţi naţionale directe complementare 
– PNDC. În cadrul Axei nr. 2 din PNDR 
2007-2013 sunt prevăzute măsuri cu 
finanţare FEADR (măsura 211, 212, 214) 
ce vizează acordarea de plăţi compensatorii 
pentru terenurile agricole situate în zonele 
defavorizate.
 În vederea administrării şi 
controlului  sprijinului acordat fermierilor 
după aderarea României la Uniunea 
Europeană, s-a creat în cadrul APIA 
un instrument denumit Sistem Integrat 
de Administrare şi Control – IACS. 
Componentele IACS urmăresc să gestioneze 
cererile de plată înaintate de către fermieri şi 
să se asigure de corectitudinea informaţiilor 
declarate de aceştia. Acest control al 
corectitudinii se realizează prin compararea 
datelor declarate de fermier în cererea de 
plată cu o serie de date de referinţă, stocate 
în baza de date a sistemului.
 În anul 2012, din fondurile 
europene: fondul european pentru garantare 
în agricultură (F.E.G.A.), fondul european 
pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
(F.E.A.D.R.) şi bugetul naţional se acordă 
fermierilor plăţi în cadrul următoarelor 
scheme/măsuri de sprijin:
I.1. Schema de plată unică pe suprafaţa 
(SAPS)
I.2. Plăţi naţionale directe complementare 
(PNDC):
I.2.1. PNDC1- culturi în teren arabil,
I.2.2. PNDC2- in pentru fibră
I.2.3. PNDC3- cânepă pentru fibră
I.2.4. PNDC4- tutun
I.2.5. PNDC5- hamei
I.2.6. PNDC6- sfeclă de zahăr
I.3. Schema de plată separată pentru zahăr

I.4. Schema de sprijin pentru orez din zonele 
defavorizate altele decât zona montană
I.5. Măsuri de dezvoltare rurală
I.5.1. Sprijin pentru zona montană 
defavorizată (ZMD)-Măsura 211
I.5.2. Sprijin pentru zonele defavorizate altele 
decât cea montană -  Măsura 212
     I.5.2.1. Zona semnificativ defavorizată 
(ZSD)
     I.5.2.2. Zona defavorizată de condiţii 
naturale specifice (ZDS)
I.5.3. Plăţi de agro-mediu-Măsura 214
- pachetul 1 – pajişti cu înaltă valoare 
naturală
- pachetul 2 – practici agricole tradiţionale
- pachetul 3 – pajişti importante pentru 
păsări
- pachetul 4 – culturi verzi
- pachetul 5 – agricultura ecologică:
     a. varianta 5.1 – culturi agricole pe terenuri 
arabile (inclusiv plante de nutreţ)
    b. varianta 5.2 – legume (inclusiv ciuperci 
şi cartofi)
    c. varianta 5.3 – livezi
    d. varianta 5.4 – vii
       e. varianta 5.5 – plante medicinale şi 
aromatice
- pachetul 6 – pajişti importante pentru 
fluturi (Maculinea sp.)
- pachetul 7 – terenuri arabile importante 
ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu 
(Branta ruficollis)
 Măsurile de dezvoltare rurală 
sunt măsuri cuprinse în Axa II din Planul 
Naţional de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R. 
2007-2013).
Plăţile directe în cadrul Schemei de plată 
unică pe suprafaţă (SAPS) se vor acorda 
ca plată unică pe hectarul de teren agricol, 
independent de nivelul producţiei (decuplate 
de producţie). România aplică această 
schemă în primii trei ani după aderare, cu 
posibilitatea prelungirii cu încă doi ani cu 
aprobarea Comisiei Europene.
 Conform Tratatului de aderare, 
România suplimentează acest sprijin prin 
plăţi naţionale directe complementare 
(PNDC) aşa numitele “top up-uri” (măsuri 
finanţate din FEADR  şi din  bugetul 

naţional).
 Fermierii pot beneficia de  plăţile 
directe pe suprafaţă dacă:
- completează şi depun o cerere în termenul şi 
forma cerută de APIA care să fie înregistrată 
de către Sistemul Integrat de Administrare şi 
Control (IACS);
- utilizează o suprafaţă agricolă care este 
întreţinută în bune condiţii agricole şi de 
mediu – GAEC;
- suprafaţa exploataţiei îndeplineşte criteriile 
de mărime (este egală sau mai mare de 1 
hectar şi este compusă din parcele agricole 
eligibile egale sau mai mari de 0,3 ha sau 0,1 
ha pentru vii, livezi, arbuşti fructiferi, hamei, 
pepiniere pomicole şi viticole).
 Fiecare stat membru al Uniunii 
Europene şi-a stabilit bunele condiţii agricole 
şi de mediu pe care trebuie să le respecte 
fermierii care solicită plăţi directe.
 Bunele condiţii agricole şi de 
mediu sunt obligatorii pentru toţi utilizatorii 
de teren agricol care solicită sprijin în cadrul 
schemelor de plată pe suprafaţă după data 
aderării. De asemenea, aceste condiţii sunt 
obligatorii pentru toate parcelele agricole din 
cadrul exploataţiei, indiferent dacă fermierul 
solicită sprijin numai pentru o parte dintre 
ele.
 Fermierii sunt informaţi asupra 
modalităţii de accesare a sprijinului sub 
forma plăţilor directe printr-un ghid al 
fermierilor “Informaţii generale pentru 
fermieri privind plăţile directe pe suprafaţă 
în anul 2012, pus la dispoziţia lor, în mod 
gratuit, de către APIA.
 Fermierii care doresc sprijinul/
plata aferentă uneia si schemele menţionate 
anterior trebuie să bifeze schema dorită în 
câmpul aferent din cererea unică de plată pe 
suprafaţă. Cerere unică de plată pe suprafaţă 
2009, să depună la APIA documentele 
aferente respectivului PNDC, Schemei de 
plată pentru culturi energetice, Schemei de 
plată pentru tomatele destinate procesării, 
Schemei de plată separată la zahăr, conform 
termenelor menţionate şi să bifeze de 
asemenea în cererea unică de plată pe 
suprafaţă tipul de document depus.

InformaţII pentru fermIerI – plăţI dIrecte pentru terenurI

 Administraţia locală are în plan, pentru prima 
jumătate a acestui an, un proiect care să vină în sprijinul 
crescătorilor de animale de pe raza localităţii.
 Autorităţile locale fac demersurile necesare pentru 
îndemnarea proprietarilor de bovine de a intra într-o 
asociaţie de fermieri care să revitalizeze şi să organizeze 
sectorul de creştere a animalelor. ”Intenţia noastră este de a-i 

convinge pe crescătorii de animale de a-şi înfiinţa o asociaţie. 
În momentul de faţă, avem în plan întâlniri zonale, în sensul 
programării de întâlniri cu crescătorii de animale în fiecare 
sat aparţinător al oraşului Turceni. Stăm de vorbă cu oamenii 
şi încercăm să-i convingem de beneficiile asocierii şi de faptul 
că o asociaţie de crescători de animale nu este precum vechile 
CAP-uri, de care oamenii se feresc. Menirea nostră este să 
le prezentăm beneficiile unei asociaţii de profil”, a declarat 
primarul Gîlceavă. De asemenea, acesta a mai precizat că 
“dacă proprietarii de bovine vor conştientiza importanţa 
asociaţiei de crescători de vite, până la finalul primăverii vor 
putea face parte din Grupul de Acţiune Locală ale cărui baze 
se pun în prezent. Am purtat discuţii cu o parte din ei cu 

prilejul diferitelor întâlniri şi mulţi sunt dispuşi să facă acest 
pas. Oamenii trebuie să înţeleagă că această asociaţie va fi 
doar a lor, nu a unei singure persoane, şi că prin intermediul 
asociaţiei pot accesa fonduri europene şi subvenţii masive 
de la APIA pentru îmbunătăţirea condiţiilor de creştere a 
animalelor şi pentru întreţinerea islazurilor pe care noi, ca 
administraţie locală, le punem la dispoziţia lor. În momentul 
de faţă, avem mai multe islazuri, însă au mai rămas puţine 
animale în curţile oamenilor”, a precizat primarul Dumitru 
Gîlceavă. 
 Pentru a veni  în folosul acestora am putea studia şi 
varianta de a permite construirea unor adăposturi la câmp 
solicitate de mai mulţi cetăţeni. 

Constituirea unei asoCiaţii 
locale de fermieri

 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) 
demarează cu 1 martie 2013, Campania de primire a cererilor de plată 
pentru schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă.
 Pentru a beneficia de sprijinul financiar pe suprafaţă, fermierii 
trebuie să depună la Centrele APIA, în intervalul 1 martie - 15 mai 2013, 
o singură cerere de plată. Pentru cererile de plată depuse începând cu 
data de 15 mai, se vor aplica penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare 
de întârziere. După data de 10 iunie 2013, cererea de sprijin nu mai este 
admisă la calculul plăţii pentru anul în curs.
 Pot beneficia de măsurile de sprijin pe suprafaţă persoanele 
fizice şi/sau juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită 
plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, administratori în 
cadrul asociaţiilor în participaţiune etc. Dacă proprietarul a dat terenul în 
arendă, l-a concesionat sau l-a închiriat, sprijinul financiar pe suprafaţa 
respectivă va fi acordat celui care lucrează terenul.
Precizăm că sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin un 
hectar, formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare.  
În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, 
pepinierelor viticole sau al arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a 
parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 hectare.
 De asemenea, solicitantul trebuie să respecte Bunele Condiţii 
Agricole şi de Mediu (GAEC) şi Cerinţele Legale în Materie de Gestionare 
(SMR) pe toată suprafaţa fermei.
 
Măsurile de sprijin pe suprafaţă sunt:
1. Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS);
2. Plăţi naţionale directe complementare (PNDC):
- PNDC 1- culturi în teren arabil;
-  PNDC 2- in pentru fibră;
- PNDC 3- cânepă pentru fibră;
- PNDC 4- tutun;
- PNDC 5- hamei;
- PNDC 6- sfeclă de zahăr.
3. Schema de plată separată pentru zahăr;
4. Schema de sprijin pentru orez din zonele defavorizate altele decât zona 
montană;
5. Plăţi compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală:
- Măsura 211 - Plăţi compensatorii pentru zonele montane defavorizate;
- Măsura 212 - Plăţi compensatorii pentru zonele specific şi semnificativ 
defavorizate din punct de vedere natural.
- Măsura 214 - Plăţi de Agro-mediu*:
- Pachetul 1 (P1) - Pajişti cu înaltă valoare naturală;
- Pachetul 2 (P2) - Practici agricole tradiţionale;
- Pachetul 3 (P3) - Pajişti importante pentru păsări;
- Pachetul 4 (P4) - Culturi verzi;
- Pachetul 5 (P5) - Agricultura ecologică;
- Pachetul 6 (P6) - Pajişti importante pentru fluturi;
- Pachetul 7 (P7) - Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru 
gâsca cu gât roşu.
*Se pot combina pe parcelă: P1 cu P2 sau P4 cu P5. Nu se pot combina 
pe parcelă P4 cu P7.
 Un element important şi în Campania 2013 este aplicaţia IPA 
Online, prin intermediul căreia fermierii deja înregistraţi la APIA în 
campaniile precedente, şi care intenţionează să solicite sprijin pe suprafaţă 
în anul 2013, prin acces la internet, pot să completeze electronic declaraţia 
de suprafaţă, să vizualizeze şi, după caz, actualizeze propriile parcele - aşa 
cum au fost digitizate în campania anterioară. De asemenea, fermierii îşi 
pot digitiza parcele noi prin identificarea pe ortofotoplanurile disponibile 
în baza de date (LPIS) a APIA.
 Schemele / măsurile de sprijin pe suprafaţă sunt finanţate din 
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi din bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

serViCiuL reLaŢii Cu puBLiCuL Şi ComuniCare

a început campania de primire a cererilor de 
plată pentru măsurile de sprijin pe suprafaţă

Intrarea în vIgoare la data de 1 februarIe a ordInuluI de guvern nr. 8/2013 
prIvInd plata ImpozItuluI agrIcol pentru fermIerI

 IMPOZITE PENTRU TERENURI 
CULTIVATE
 Ordinul de Guvern nr. 8/2013 prevede plata unui 
impozit agricol pentru fermierii persoane fizice. Astfel, 
potrivit acestui ordin, dacă un fermier cultivă mai mult de 
două hectare de teren cu cereal, se percepe un impozit de 
71,84 de lei/hectar, pentru ce depăşeşte această suprafaţă. 
De asemenea, dacă se va depăşi două hectare cultivate cu 
plante oleaginoase se va plăti un impozit de 73,28 lei/hectar, 
la cartofi 558,08 lei/hectar depăşit, la sfeclă de zahăr 111,52 
lei/hectar şi la hamei pe rod 237,28 lei/hectar.
 Pentru cultivarea cu mai mult de 1,5 hectare se va 
percepe un impozit de 128,16 lei/hectar, în cazul cultivării 
de leguminoase boabe, şi 753,44 de lei/hectar în cazul 
pomilor pe rod, iar pentru tot ceea ce depăşeşte un hectar 
cultivat cu tutun se va plăti un impozit de 169,6 lei/hectar. 
În cazul în care fermierul va cultiva mai mult de o jumătate 
de hectar de legume pe câmp va plăti un impozit de 640,16 
lei/hectar şi în cazul viţei de vie pe rod, tot ce va depăşi o 
jumătate de hectar va însemna un impozit anual de 221,6 
lei/hectar. De asemenea, se mai plăteşte un impozit de 
1.883,68 de lei pentru orice suprafaţă care depăşeşte limita 
legală de 0,3 hectare de flori şi plante ornamentale, precum 
şi 1.285,28 de lei/hectar fiecare suprafaţă ce va depăşi 0,2 
hectare cultivate cu legume în sere.
 CREŞTERI DE IMPOZIT ÎN TREPTE 
LA ANIMALE
 În cazul impozitului la animale, situaţia se 

complică puţin. Astfel, fermierii vor plăti un impozit de 
72,48 de lei pentru fiecare vacă sau bivoliţă deţinută în plus 
faţă de cele două capete permise de lege. Dacă fermierul 
deţine între 10 şi 50 de ovine sau caprine, va plăti un 
impozit de 3,68 de lei pentru fiecare, iar peste 50 de ovine 
şi caprine câte 10,4 lei pentru fiecare cap de animal în plus. 
Pentru porcii de îngrăşat se va plăti un impozit de 8,96 lei 
dacă fermierul deţine între şase şi 10 capete de animale, şi 
28,32 de lei pentru fiecare animal, dacă fermierul deţine 
mai mult de zece porci. Impozitul la familiile de albine este 
de 11,2 lei/ familie, dacă fermierul deţine între 50 şi 100 de 
familii, şi 15,68 de lei, pentru fiecare familie de albine, dacă 
fermierul deţine peste o sută de familii. În cazul păsărilor 
de curte, se va plăti un impozit de 0,48 de lei, între 100 şi 
500 de capete, şi 0,32 de lei, peste 500 de capete.
 SCUTIRE DE IMPOZIT
 Ordinul de Guvern nr. 8/2013 prevede că sunt 
scutiţi de impozit fermierii care au sub două hectare de 
culturi de cereale, plante oleaginoase, cartofi, sfeclă de 
zahăr şi hamei pe rod, până la 1,5 hectare de leguminoase 
boabe şi pomi pe rod, sub un hectar de tutun, până la o 
jumătate de hectar de legume de câmp şi vie pe rod, până 
la 0,3 hectare de flori şi plante ornamentale şi până la 0,2 
hectare de legume în sere.
 Scutiţi de la impozit sunt şi fermierii care au până 
la două capete de vaci şi bivoliţe, zece ovine şi caprine, şase 
porci pentru îngrăşat, până la 50 de familii de albine şi până 
la o sută de păsări de curte.
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a XXi-a ediţie a festivalului-ConCurs de Creaţie umoristiCă
,,al.c.calotescu neicu’’        

CYMK

 Postul Paştelui a început pe 18 martie şi se 
încheie pe 5 mai. Lăsata Secului are loc în două etape 
pentru Postul Paştelui 2013: lăsata secului de carne 
(10 martie) şi lăsata secului de brânză (17 martie).
 
	 Lăsata	 Secului	 de	 Paşte	 păstrează	 acte	 rituale	
specifice	unui	început	de	An	agrar	celebrat	la	echinocţiul	de	
primăvară.	După	apariţia	creştinismului	şi	fixarea	Paştelui	în	
raport	de	echinocţiul	de	primăvară	şi	 faza	 lunară,	 cele	mai	
importante	 sărbători	 şi	 obiceiuri	 păgâne	au	 fost	 împinse	 în	
afara	ciclului	pascal:	la	Lăsata	Secului	de	Paşte	şi	la	Rusalii.
	 În	 prima	 parte	 a	 ciclului	 (Săptămâna	 Nebunilor)	
timpul	 îmbătrâneşte	 şi	 se	 degradează	 neîncetat:	 apar	
mascaţii	(Măscăruşi,	Fărşăngari,	Corni);	abundă	elementele	
orgiastice	 (excese	 de	 mâncare,	 băutură,	 distracţie),	 se	
strigă	fetele	nemăritate,	se	întorc	spiritele	morţilor	care	sunt	
îmbunate	 cu	 pomeni	 (Sâmbăta	 Părinţilor,	 Moşii	 de	 Iarnă,	
Moşii	de	Piftii,	Moşii	 cei	Mari)	 şi	 culminează	cu	moartea	şi	
incinerarea	simbolică	a	divinităţii	adorate	în	noaptea	Lăsatului	
Secului	de	Paşte.
	 În	 a	 doua	 parte	 a	 ciclului	 (Săptămâna	 Caii	 lui	
Sântoader)	 viaţa	 intră	 în	 normal:	 spaţiul	 este	 purificat	 cu	
ajutorul	 Cucilor,	 Sântoaderilor	 şi	 focurilor	 rituale	 (roata	 de	
foc,	 Hodăiţele	 etc.),	 se	 fac	 urări	 de	 sănătate	 şi	 rod	 bogat,	
se	împacă	şi	se	iartă	oamenii	care	dau	dovadă	de	toleranţă	
şi	 îngăduinţă.	 Nu	 lipsesc	 vrăjile	 şi	 descântecele	 de	 ursită,	
alimentele	rituale	(oul	fiert	sau	copt,	piftiile,	plăcintele,	„cuci”,	
„brăduţi“,	coliva	lui	Sântoader),	actele	de	purificare	a	corpului	
şi	altele.

	 În	riturile	apusene,	precum	și	în	unele	dintre	riturile	
răsăritene,	 lăsatul	 secului	 de	 brânză	 și	 lăsatul	 secului	 de	
carne	 au	 loc	 deodată.	 În	 ritul	 bizantin	 primul	 are	 loc	 cu	 o	
săptămână	înaintea	celui	de-al	doilea.
	 Astfel,	 lăsatul	 secului	 de	 brânză	 se	 sărbătorește	
în	Duminica	 izgonirii	 lui	Adam	din	Rai,	dar	e	precedat	de	o	
săptămână,	săptămâna	tirofagiei,	în	care	se	mănâncă	lactate,	
ouă	 și	 pește	 în	 toate	 zilele,	 și	 în	 care,	 potrivit	 majorității	
tipicelor,	 nu	 are	 loc	 euharistia.	 	După	 duminica	 înfricoșatei	
judecăți,	 potrivit	 tipicului	 bisericesc,	 nu	 se	 mai	 mănâncă	
produse	lactate	până	la	Paște,	pentru	că	începe	postul.

Lăsata Secului pentru Postul Paştelui. 
Tradiţii şi obiceiuri

Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi 
spiritul primăverii să vă însoţească pretutindeni. 

la mulţi ani!

Consiliul local turceni

vă doresc o primăvară caldă,  lumină în suflet, 
multe bucurii şi împliniri. 

la mulţi ani!

Cilibiu Cristina
viceprimarul oraşului turceni

	 Pe	la	jumătatea	lunii	aprilie,	cel	mai	longeviv	
festival	de	umor	ajunge	la	cea	de-a	XXI-a	ediţie.	Spre	
deosebire	 de	anii	 precedenţi,	 în	 acest	 an,	Festivalul-
Concurs	de	Creaţie	Umoristică	,,Al.C.Calotescu	Neicu’’-	
ce	 poartă	 numele	 unui	 renumit	 epigramist	 al	 ţării	 din	
perioada	 interbelică,	 originar	 din	 Turceni-păstrează	
formula	 de	 bază	 a	 festivalurilor	 de	 umor	 cu	 caracter	
interjudeţean	 (pentru	 judeţele	 Olteniei,	 Hunedoara	 şi	
Caraş-Severin).
									 Organizat	cu	scopul	de	a	menţine	şi	promova	
interesul	 	 creatorilor	 	 din	 domeniu,	 festivalul	 are	
prevăzute	 două	 secţiuni	 care	 se	 adresează	 special	
elevilor	 Liceului	 Tehnologic	 Turceni,	 devenind	 o	
adevărată	tradiţie	participarea	acestora	la	categoriile:
	 	 	 	 	 	 	 -	 creaţie	 (epigramă,	 fabulă,	 proză	 umoristică	
scurtă)
						-	interpretare	(monolog,	cuplet,	schiţă,	scheci)
	 	 	 	 	 	 	 	 În	perioada	19-21	aprilie	2013,	epigramişti	 de	
seamă		se	vor	întrece	la	trei	categorii:
						-epigramă;	tema	acestui	an	va	fi	,,Lupul	îşi	schimbă	
părul,	dar	năravul	ba!’’

	-	revistă	de	umor
	-umor	la	rotativă	(creaţie	literară	umoristică,	fotografie	
şi	caricatură,		publicate	presă)
							 Festivitatea	 de	 premiere	 va	 avea	 loc	 pe	 21	
aprile	2013	în	sala	mică	a	Casei	de	Cultură	Turceni,	
ocazie	cu	care			se	vor	afla	faţă	în	faţă	participanţii-	
concurenţii,	juriul,	alcătuit	din	personalităţi	de	marcă	în	
domeniul	literar,			organizatorii	şi	publicul	consumator	
al	acestui	gen;	capul	de	afiş	îl	va	constitui	expoziţia	
de	caricatură,	iar	spre	deliciul	celor	prezenţi	în	sală,	
turnirul	 epigramistic	 cu	 replici	 umoristice,	 mai	 mult	
sau	mai	puţin	acide,	va	completa	un	program	pentru	
toate	vârstele	şi	toate	gusturile.
		 Organizatorii	 acestui	 eveniment:	 Centrul	
Judeţean	pentru	Conservarea	şi	Promovarea	Culturii	
Tradiţionale	Gorj,	Biblioteca	Judeţeană	”Christian	Tell”,		
Primăria	Oraşului	Turceni,	Consiliul	Local	şi	Casa	de	

Cultură	Turceni,	Liga	Culturală	“Fiii	Gorjului”	Bucureşti-	
şi-au	propus	şi		în	acest	an	să	ofere	publicului	larg	un	
festival	de	umor	calitativ.

Cu ocazia Zilei sănătăţii urez 
angajaţilor din domeniul medical, 

precum şi tuturor locuitorilor 
oraşului turceni, multă sănătate şi 

putere de muncă. 

primarul oraşului turceni 
gîlceavă dumitru 
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8 martie - Ziua Femeii , sărbătoarea primăverii  

Ziua de 1 Martie a adus venirea primăverii şi odată cu ea, celebrarea 
fiinţelor dragi nouă. Fie că a fost vorba de mame, iubite, surori sau colege,     

l e - a u  f o s t 
oferite mărţi-
şoare şi felici-
tări în semn 
de preţuire. 
D e  ace laş i 
lucr u  s -au 
bucurat toate 
locuitoarele 
oraşului în 
d i m i n e a ţ a 
z i l e i  d e  1 
Martie când 
a u  p r i m i t 
mărţişoare şi 
felicitări care 

au marcat venirea primăverii, într-o dimineaţă răcoroasă în care iarna parcă 
nu vroia să se lase dusă.

Primăria Oraşului Turceni a organizat anul acesta o festivitate la care 
au luat parte doamnele şi domnişoarele. Ca în fiecare an, s-a urmărit ca 
reprezentantele sexului frumos să uite de rutina zilnică şi, pentru o seară, 
să se simtă cu adevărat bine.

La eveniment au fost încântate de către renumiţi artişti populari, precum 
şi de surprizele puse la cale de către organizatori. Casa de Cultură a oraşului a 
pregătit şi ea un spectacol de primăvară dedicat doamnelor şi domnişoarelor. 
Acesta a avut loc sâmbătă, 9 Martie.  Spectacolul a fost unul reuşit deoarece, 
spun reprezentanţii Casei de Cultură, a avut un program complex.

“Pentru fiecare dintre noi, mama reprezintă fiinţa cea mai de preţ. Ne-am 

fi dorit să poată fi prezente la eveniment toate doamnele şi domnişoarele 
din oraş, dar 
acest lucru 
n u  p o a t e 
f i  p os ibi l 
din motive 
tehnice. Am 
c ăut at  p e 
cât posibil 
să creăm o 
atmosferă 
c a r e  s ă 
destindă şi 
să distreze 
d is t ins e le 
n o a s t r e 
i n v i t a t e . 
Doresc un -La Mulţi Ani- sincer tuturor femeilor din oraşul Turceni şi le 
asigur de preţuirea şi recunoştinţa pe care le-o purtăm”, a declarat primarul 
oraşului Turceni, Dumitru Gîlceavă.

CYMK

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°° 

 

  
primăvara e anotimpul renaşterii, al trezirii la 

viaţă, al razelor calde de soare. vă doresc multă 
sănătate, fericire şi să vă bucuraţi de aceste 

zile minunate!

gîlceavă dumitru
primarul oraşului turceni

Cunoscutul	bioterapeut	
Iulian	Urziceanu	va	
susţine	şedinţe	de	
tratament	bioenergetic	
la	Turceni.	Doritorii	se	
pot	înscrie	la	sediul	
Asociaţiei	de	Proprietari	
bl.35,	sc.3,	parter,	sau	la	
telefon:	0761.757.805.
Domnia	sa	a	precizat	
că	pentru	eficienţa	
tratamentului	sunt	
necesare	minim	10	
şedinţe.	Cost	şedinţă:	20	
Ron,	acestea	vor	începe	
în	funcţie	de	numărul	
de	înscrişi.	Minim	10	
persoane.	Înscrierile	
se	pot	face	până	la	1	
Aprilie.	
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 Alergiile de primăvară intră 
în categoria alergiilor sezoniere, fiind 
declanşate de prezenţa polenului în 
aer şi modificări climatice. Printre 
cele mai frecvente alergii de primăvară 
sunt rinita alergică, rozaceea, alergii 
cauzate de iederă şi astm.
 Principalele cauze ale 
alergiilor de primăvară sunt:
  • sensibilitatea sistemului imunitar;
 • polenul din atmosferă, purtat în 
perioada primăverii de la o plantă 
la alta. Polenul are capacitatea de a 
declanşa reacţii alergice ale sistemului 
imunitar în cazul persoanelor 
sensibile;
  • modificări ale vremii, fapt care duce 
la deprimarea sistemului imunitar.
Alergiile de primăvară se manifestă 
simptomatic astfel:
 • strănut;
 • congestie nazală;
 • rinoree;
 • înroşirea şi lăcrimarea ochilor;
 • durere de cap;
 • letargie;
 • stare generală de oboseală;
 • dificultăţi de respiraţie;
 • sufocare, cauzată de astm;
 • reacţii alergice manifestate prin 
înroşirea pielii, iritaţii şi senzaţie de 
mâncărime.

 Remedii naturiste pentru 
alergii de primăvară

1. Consumaţi în fiecare zi 
ceai de mentă, ceai verde sau ceai de 
muşeţel.
2. Beţi în fiecare zi un pahar cu 
apă şi zeamă de lime.
3. Beţi apă în care aţi fiert puţin 
orez.
4. Beţi puţină apă în care aţi 
adăugat cantităţi egale de oţet de mere 
şi miere de albine.
5. Beţi la intervale regulate de 
timp lapte cald în care aţi adăugat o 
cantitate mică de germeni de grâu.
6. Aplicaţi comprese cu apă 
rece sau efectuaţi băi cu apă rece.
7. Fierbeţi un amestec de 
grapefruit tăiat mărunt, miere de 

albine şi zeamă de lămâie. 

 Dietă pentru alergii de 
primăvară
1. Adoptaţi o dietă bogată 
în vitamine şi minerale, în special 
vitaminele din complexul B şi vitamina 
C.
2. Vitaminele din complexul 
B menţin sănătatea corpului şi 
stimulează procesul de regenerare 
celulară. Vitamina C este la rândul său 
eficientă pentru întărirea sistemului 
imunitar.
3. Adaptaţi vestimentaţia în 
funcţie de vremea de afară.

 Iată câteva dintre 
alimentele care ajută la combaterea 
alergiilor

 Sfecla roşie - combinaţia de 
antocianine pe care o conţine este un 
puternic agent anti-inflamator care 
luptă împotriva alergiilor.
 Praful de curcumă - folosirea 
condimentului ţine alergiile departe. 
Acesta are şi puternice calitaţi anti-
oxidante care funcţionează precum 
alimentele bogate în anti-oxidanţi în 
combaterea alergiilor.
 Lămâia - este fructul care 
duce adevărate bătălii împotriva 
alergiilor de primăvară. Este şi un 
puternic anti-inflamator care reduce şi 
nivelul colesterolului.
 Ceapa - ajută în special 
oprirea curgerii nasului şi a ochilor. 
Ceapa este recomandată primăvara în 
timpul oricărei mese.
 Mango - conţine vitamina 
C, sistemul imunitar fiind astfel la 
cele mai înalte cote după consumarea 
fructului. Mango este o alternativă ca 
gust la portocale.
 Usturoi - aprovizionează 
corpul cu antihistamine naturale, 
consumul său fiind o bună modalitate 
de a păstra alergiile la distanţă.
 Nucile - conţin acizi 
Omega-3 care reduc reacţiile alergice. 
Omega-3 se regăseşte şi la peştii de apă 
sărată.

aLerGiiLe de primĂVarĂ Şi metode de 
ComBatere a aCestora

1. Ce treBuie sĂ ConŢinĂ deŞeuriLe menaJere? 
- Deşeuri rezultate din activitatea casnică zilnică.
- Produse perisabile, ambalaje din plastic, hârtie, carton. 
- Obiecte vechi şi deteriorate, ţesături, sticlă, resturi alimentare, 
materiale plastice, ambalaje.  

2. Ce nu treBuie sĂ ConŢinĂ deŞeuriLe menaJere?   
- Beton, morat, moloz, pământ, bălegar, pietriş amestecat cu nisip 
provenit din măturatul curţii interioare, resturi din construcţii, materiale 
de construcţii deteriorate (bucăţi de faianţă, gresie, cărămizi, ţiglă etc..)
- Dejecţii animale, resturi de furaje, diverse resturi vegetale, 
ierbigide, îngrăşăminte, fungicide. 
- Electrice, electrocasnice, electrocasnice uzate (calculatoare, 
frigidere, cuptoare, televizoare)
- Deşeuri voluminoase (mobilier uzat, resturi provenite din 
lemn).

la soliCitarea mai multor Cetăţeni,
turCenisal vine Cu preCiZări 

reFeritoare la deŞeurile menajere
 Consiliul Profesoral al unei unităţi de 
învăţământ are rol de decizie în procesul instructiv-
educativ, fiind constituit din totalitatea personalului 
didactic de predare titular sau suplinitor. Se întruneşte 
o dată pe lună sau în şedinţe extraordinare atunci 
când este necesar. Şedinţa Consiliului Profesoral din 
4 martie 2013 de la Liceul Tehnologic Turceni l-a avut 
drept invitat pe D-l Primar Dumitru Gîlceavă, care 
a afirmat: „Pentru mine cadrele didactice reprezintă 
o categorie aparte în societate prin aportul pe care 
şi-l aduc la formarea şi educarea tinerei generaţii.” 
Aceste cuvinte au constituit o bună introducere 
pentru problemele abordate în continuare, legate 
de şcoală şi activitatea ei. Un prim aspect a fost 
proiectul de buget pentru anul 2013, în care sunt 
prevăzute sumele corespunzătoare pentru salariile 
profesorilor şi întregului personal, cheltuielile 
materiale, bursele elevilor, decontarea transportului 
pentru profesorii şi elevii navetişti. O problemă de 
mare interes pentru noi este campusul şcolar, proiect 
care prevede extinderea prin construirea de noi 
corpuri şi modernizarea celor existente. D-l Primar 
a subliniat că momentul demarării lucrărilor nu 
este departe, urmează să vină o comisie care să facă 
o evaluare la faţa locului. Pentru unitatea noastră 

campusul şcolar reprezintă spaţiul de care avem 
nevoie, astfel încât procesul instructiv-educativ 
să se defăşoare în condiţii optime. În vara anului 
2013 se continuă aplicarea programului iniţiat de 
Primărie şi anume tabăra la mare pentru elevi şi 
cadre didactice. În scopul trierii cît mai corecte a 
acestora au fost realizate fişe de evaluare pentru elevi 
şi profesori, astfel încât să fie cuprinşi toţi cei care au 
rezultate bune, iar în cazul elevilor, şi cei cu situaţie 
materială precară. Se are în vedere recompensarea 
elevilor şi cadrelor didactice cu rezultate deosebite la 
concursuri şi olimpiade de către Primărie şi Consiliul 
Local. 
 Un alt aspect amintit de d-l Primar este 
cel legat de curăţenia de primăvară, care trebuie 
făcută atât la nivelul localităţii, cât şi al perimetrului 
unităţii şcolare şi bineînţeles că elevii şi cadrele 
didactice vor răspunde prezent la această iniţiativă, 
pentru că primăvara  este momentul cel mai potrivit 
să contribuim la crearea unui ambient cât mai 
plăcut acolo unde ne desfăşurăm activitatea. Toate 
problemele discutate au demonstrat că autorităţile 
locale sunt deschise pentru dialog şi pentru 
colaborare, iar elevii şi cadrele didactice găsesc 
sprijin atunci când este nevoie.

ColaBorarea ŞCoală-primărie
 BenefiCă pentru elevi, Cadre didaCtiCe, părinţi

	 Agenţia	de	Plăţi	şi	Intervenţie	pentru	Agricultură	
(APIA)	 desfăşoară	 în	 perioada	 1	 februarie	 -	 10	 iunie	
2013,	Campania	de	informare	privind	primirea	cererilor	
de	 sprijin	 pe	 suprafaţă,	 având	 sloganul:	 “Fii	 Fermier	
European!	Depune	la	APIA	Cererea	de	sprijin!
	 În	Campania	2013	ne	pregătim	pentru	viitoarea	
Politică	Agricolă	Comună.”
	 Obiectivul	 general	 al	 campaniei	 îl	 reprezintă	
informarea	 fermierilor	 cu	 privire	 la	 fondurile	 europene	
şi	 naţionale	 destinate	 schemelor/măsurilor	 de	 sprijin	
pe	suprafaţă	în	anul	2013,	precum	şi	la	modalitatea	de	
accesare	a	acestora.
	 Se	 pune	 accent	 în	 continuare	 pe	 informarea	
eficientă	a	fermierilor	cu	privire	la	aplicaţia	de	identificare	
online	 a	 parcelelor	 agricole	 –	 IPA	 Online,	 prin	 care	
beneficiarii	 îşi	pot	vizualiza,	prin	conexiune	la	 internet,	
propriile	 parcele	 digitizate	 în	 campania	 anterioară	
şi	 îşi	 pot	 digitiza	 şi	 alte	 parcele	 prin	 identificare	 pe	
ortofotoplanurile	 disponibile	 în	 baza	 de	 date	 (LPIS)	 a	
APIA.
	 Buna	informare	a	fermierilor	reprezintă	una	din	
primele	şi	cele	mai	importante	condiţii	pentru	derularea	
la	 timp	 şi	 corectă	 a	 întregului	 proces	 de	 absorbţie	 a	
fondurilor	europene	alocate	pentru	sectorul	agricol	din	
România.
	 Pe	 durata	 Campaniei,	 centrele	 judeţene	 şi	
locale	 ale	Agenţiei	 vor	 organiza	 sesiuni	 de	 informare	
şi	 instruire	 a	 fermierilor	 şi	 respectiv	 a	 administraţiei	
agricole	din	primării,	cu	privire	la	perioada	de	depunere	a	
cererilor	de	sprijn	pentru	plăţi	pe	suprafaţă	în	anul	2013,	
modalitatea	 de	 completare	 a	 acestora,	 condiţiile	 de	
eligibilitate	impuse	de	legislaţia	europeană	şi	naţională,	
tipurile	de	controale	impuse	de	regulamentele	europene,	
precum	şi	 la	pachetele	financiare	care	pot	fi	accesate	
în	 cadrul	 măsurilor	 de	 sprijin	 pe	 suprafaţă.	 În	 cadrul	
sesiunilor	de	instruire	se	va	acorda	o	atenţie	deosebită	
procedurii	 de	 completare	 electronică	 a	 declaraţiei	 de	
suprafaţă	şi	 identificare,	 respectiv	de	schiţare	corectă,	
online	a	parcelelor	agricole.	
	 De	 asemenea,	 se	 va	 pune	 accent	 pe	
obligativitatea	 agricultorilor	 de	 a	 respecta	 normele	

de	 ecocondiţionalitate	 pe	 toate	 suprafeţele	 agricole	
utilizate.	De	aceste	 instruiri	vor	beneficia	atât	 fermierii	
cât	 şi	 administraţia	 agricolă	 din	 primării,	 respectiv	
personalul	din	bibliotecile	judeţene	şi	comunale	cuprinse	
în	programul	Biblionet.
Informaţii	suplimentare:
	 Campania	de	primire	a	cererilor	de	sprijin	pe	
suprafaţă	se	va	derula	 în	perioada	1	martie	–	15	mai	
2013,	 respectiv	 10	 iunie,	 cu	 penalizări	 de	 1%	 pentru	
fiecare	zi	de	întârziere.

măsurile de sprijin pe suprafaţă sunt:
1.	Schema	de	plată	unică	pe	suprafaţă	(SAPS);
2.	Plăţi	naţionale	directe	complementare	(PNDC):
-	PNDC	1-	culturi	în	teren	arabil;
-		PNDC	2-	in	pentru	fibră;
-	PNDC	3-	cânepă	pentru	fibră;
-	PNDC	4-	tutun;
-	PNDC	5-	hamei;
-	PNDC	6-	sfeclă	de	zahăr.
3.	Schema	de	plată	separată	pentru	zahăr;
4.	Schema	de	sprijin	pentru	orez	din	zonele	defavorizate	
altele	decât	zona	montană;
5.	 Plăţi	 compensatorii	 pentru	 măsurile	 de	 dezvoltare	
rurală:
	 Măsura	211	-	Plăţi	compensatorii	pentru	zonele	
montane	defavorizate;
	 Măsura	212	-	Plăţi	compensatorii	pentru	zonele	
specific	şi	semnificativ	defavorizate	din	punct	de	vedere	
natural.
	 Măsura	214	-	Plăţi	de	Agro-mediu*:
-	Pachetul	1	(P1)	-	Pajişti	cu	înaltă	valoare	naturală;
-	Pachetul	2	(P2)	-	Practici	agricole	tradiţionale;
-	Pachetul	3	(P3)	-	Pajişti	importante	pentru	păsări;
-	Pachetul	4	(P4)	-	Culturi	verzi;
-	Pachetul	5	(P5)	-	Agricultura	ecologică;
-	Pachetul	6	(P6)	-	Pajiști	importante	pentru	fluturi;
-	Pachetul	7	(P7)	-	Terenuri	arabile	importante	ca	zone	
de	hrănire	pentru	gâsca	cu	gât	roşu.
*Se	pot	combina	pe	parcelă:	P1	cu	P2	sau	P4	cu	P5.	Nu	
se	pot	combina	pe	parcelă	P4	cu	P7.

“Fii Fermier European! Depune la APIA 
Cererea de sprijin!

anunţ
Primăria oraşului Turceni anunţă persoanele care au solicitat 

un loc de parcare şi nu şi-au achitat taxa în termen de 7 zile 
(termen limită 31 martie 2013), să se prezinte la sediul instituţiei pentru a încheia contractul 
de închiriere. În caz contrar, locul de parcare solicitat poate fi redistribuit unui alt solicitant.

Întrucât numărul de parcări libere a scăzut, cetăţenii care nu au depus cerere pentru 
închirierea unui loc de parcare sunt rugaţi să se prezinte pentru clarificarea situaţiei.



Pag. 7                            administraţie

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

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 pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului local Turceni 
nr. 308/2009  privind asigurarea 
resurselor financiare pentru 
proiectul ”Modernizare , extindere, 
şi reabilitare a campusului Grup 
Şcolar Industrial Energetic” oraşul 
Turceni , județul Gorj    
 
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea 
achiziționării unor costume pentru 
Casa de Cultură Turceni
Se aprobă achiziționarea unui 
număr de 11 costume pentru Casa 
de Cultură Turceni.

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea 
investiției ”Reabilitare, extindere şi 
modernizare sistem rutier străzi în 
oraşul Turceni , județul Gorj”
Se aprobă necesitatea şi 
oportunitatea realizării investiției 
”Reabilitare, extindere şi 
modernizare sistem rutier 
străzi în oraşul Turceni, județul 
Gorj”, necesitatea rezultând din 
nevoia de a asigura  dezvoltare 
durabilă din punct de vedere 
economic, urbanistic şi social, 
iar oportunitatea investiției fiind 
reprezentată de finanțarea conform 
HG 577/1997.
 Se aprobă instrumentarea realizării 
investiției ”Reabilitare, extindere şi 
modernizare sistem rutier străzi 
în oraşul Turceni, județul Gorj”, 
precum şi asigurarea resurselor 
pentru proiect
Se aprobă Studiul de fezabilitate 
pentru ”Reabilitare, extindere şi 
modernizare sistem rutier străzi 
în oraşul Turceni, județul Gorj” 
întocmit de S.C. PROTIPCONS 
S.R.L.
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea 
asocierii oraşului Turceni cu S.C 
SINIAT  SA 
Se aprobă asocierea  oraşului 
Turceni, județul Gorj cu S.C 
SINIAT  SA, cu sediul în Bucureşti, 
Str. Drumul Leordeni, nr. 106, în 
vederea modernizării drumului de 
exploatare – De 536/2.
  Se aprobă Contractul de asociere 
cadru dintre oraşul Turceni cu S.C 
SINIAT  SA, cu sediul în Bucureşti

5. HOTĂRÂRE privind atribuirea 
unui teren în folosinţă gratuită 
domnului Rădulicea Nicolae  

în baza Legii nr. 15/2003 în 
vederea construirii unei locuinţe 
proprietate personală.
 Se aprobă cererea domnului 
Rădulicea Nicolae domiciliat în 
oraşul Turceni, str. Prof. Emil 
Gîlceavă nr. 115,  județul Gorj,  şi se 
atribuie în folosinţă gratuită terenul 
în suprafaţă de 400 mp – situat în 
oraşul Turceni, județul Gorj - în 
scopul construirii unei locuinţe 
proprietate personală în condiţiile 
Legii nr.15/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Beneficiarul terenului aprobat 
potrivit art.l este obligat să 
înceapă construirea locuinţei 
în termen de 1 an de la data 
încheierii contractului de atribuire 
în folosinţă gratuită a terenului 
şi să o realizeze cu respectarea 
prevederilor Legii nr.50/1991-
republicată- cu modificările şi 
completările ulterioare.

6. HOTĂRÂRE privind atribuirea 
unui teren în folosinţă gratuită 
domnului Moraru Marian 
în baza Legii nr. 15/2003 în 
vederea construirii unei locuinţe 
proprietate personală.
 Se aprobă cererea domnului 
Moraru Marian domiciliat în 
oraşul Turceni,  județul Gorj  şi se 
atribuie în folosinţă gratuită terenul 
în suprafaţă de 400 mp – situat în 
oraşul Turceni, județul Gorj - în 
scopul construirii unei locuinţe 
proprietate personală în condiţiile 
Legii nr.15/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Beneficiarul terenului aprobat 
potrivit art.l este obligat să 
înceapă construirea locuinţei 
în termen de 1 an de la data 
încheierii contractului de atribuire 
în folosinţă gratuită a terenului 
şi să o realizeze cu respectarea 
prevederilor Legii nr.50/1991-
republicată- cu modificările şi 
completările ulterioare.

7. HOTĂRÂRE privind atribuirea 
unui teren în folosinţă gratuită 
domnului Ancuța Dan Ion 
în baza Legii nr. 15/2003 în 
vederea construirii unei locuinţe 
proprietate personală.
 Se aprobă cererea domnului 
Ancuța Dan Ion domiciliat în 

oraşul Turceni,  județul Gorj  şi se 
atribuie în folosinţă gratuită terenul 
în suprafaţă de 400 mp – situat în 
oraşul Turceni, județul Gorj - în 
scopul construirii unei locuinţe 
proprietate personală în condiţiile 
Legii nr.15/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Beneficiarul terenului aprobat 
potrivit art.l este obligat să înceapă 
construirea locuinţei în termen de 1 
an de la data încheierii contractului 
de atribuire în folosinţă gratuită 
a terenului şi să o realizeze cu 
respectarea prevederilor Legii 
nr.50/1991-republicată- cu 
modificările şi completările 
ulterioare.

8. HOTĂRÂRE privind atribuirea 
unui teren în folosinţă gratuită 
domnului Popescu Marius în 
baza Legii nr. 15/2003 în vederea 
construirii unei locuinţe proprietate 
personală.
 Se aprobă cererea domnului 
Popescu Marius domiciliat în 
oraşul Turceni,  județul Gorj  şi se 
atribuie în folosinţă gratuită terenul 
în suprafaţă de 400 mp – situat în 
oraşul Turceni, județul Gorj - în 
scopul construirii unei locuinţe 
proprietate personală în condiţiile 
Legii nr.15/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Beneficiarul terenului aprobat 
potrivit art.l este obligat să înceapă 
construirea locuinţei în termen de 1 
an de la data încheierii contractului 
de atribuire în folosinţă gratuită 
a terenului şi să o realizeze cu 
respectarea prevederilor Legii 
nr.50/1991-republicată- cu 
modificările şi completările 
ulterioare.

9.HOTĂRÂRE privind atribuirea 
unui teren în folosinţă gratuită 
domnului Preotesoiu Marinel  
în baza Legii nr. 15/2003 în 
vederea construirii unei  locuinţe 
proprietate personală.
 Se aprobă cererea domnului 
Preotesoiu Marinel domiciliat în 
oraşul Turceni,  județul Gorj  şi se 
atribuie în folosinţă gratuită terenul 
în suprafaţă de 400 mp – situat în 
oraşul Turceni, județul Gorj - în 
scopul construirii unei locuinţe 
proprietate personală în condiţiile 
Legii nr.15/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Beneficiarul terenului aprobat 
potrivit art.l este obligat să înceapă 
construirea locuinţei în termen de 1 
an de la data încheierii contractului 
de atribuire în folosinţă gratuită 
a terenului şi să o realizeze cu 
respectarea prevederilor Legii 
nr.50/1991-republicată- cu 
modificările şi completările 
ulterioare.

10. HOTĂRÂRE privind atribuirea 

unui teren în folosinţă gratuită 
domnului Vărzaru Gheorghe în 
baza Legii nr. 15/2003 în vederea 
construirii unei locuinţe proprietate 
personală.
 Se aprobă cererea domnului 
Vărzaru Gheorghe domiciliat în 
oraşul Turceni, nr.610,  județul 
Gorj  şi se atribuie în folosinţă 
gratuită terenul în suprafaţă de 
400 mp – situat în oraşul Turceni, 
județul Gorj - în scopul construirii 
unei locuinţe proprietate personală 
în condiţiile Legii nr.15/2003, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 Beneficiarul terenului aprobat 
potrivit art.l este obligat să înceapă 
construirea locuinţei în termen de 1 
an de la data încheierii contractului 
de atribuire în folosinţă gratuită 
a terenului şi să o realizeze cu 
respectarea prevederilor Legii 
nr.50/1991-republicată- cu 
modificările şi completările 
ulterioare.

11. HOTĂRÂRE privind aprobarea 
dezmembrării unui imobil
 Se aprobă dezmembrarea terenului 
proprietate privată  a oraşului 
Turceni, în suprafață de 36000  mp, 
înscris în Cartea Funciară nr. 591 
a oraşului Turceni, situat în oraşul 
Turceni, în două loturi, după cum 
urmează: 
1. Lotul 1 în suprafață de 21688  
mp, teren intravilan; 
2. Lotul 2 în suprafață de 14312 
mp, teren intravilan.
 Se dispune înscrierea în evidenţele 
Cărţii Funciare a O.C.P.I Gorj 
a situaţiei nou create prin 
dezmembrare.

12. HOTĂRÂRE privind aprobarea 
organizării şi desfăşurării 
proiectului ”Miss & Mister 
Adolescent -2013” desfăşurat în 
colaborare cu Liceului Tehnologic 
Turceni
Se aprobă participarea Consiliului 
Local Turceni la proiectul ”Miss & 
Mister Adolescent -2013”desfăşurat 
în colaborare cu Liceul Tehnologic 
Turceni, ce se va desfăşura în data 
de 28.03.2013 .

13. HOTĂRÂRE privind aprobarea 
Planului de acțiuni şi lucrări de 
interes local pe anul 2013, ce vor 
fi executate de către beneficiarii 
de ajutor social, conform Legii 
nr.416/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare
 Se aprobă Planul de 
acțiuni şi lucrări de interes local, 
peanul 2013,  ce vor fi executate  de 
către beneficiarii de ajutor social, 
conform Legii nr.416/2001.

14. HOTĂRÂRE privind aprobarea 
Planului de Ordine şi Siguranță 
Publică al oraşului Turceni

  Se aprobă Planul de Ordine şi 
Siguranță Publică al oraşului 
Turceni
15. HOTĂRÂRE privind  alegerea  
preşedintelui de şedinţă ce va 
conduce şedinţele Consiliului local 
al oraşului Turceni în perioada 
martie - mai 2013
În perioada martie - mai 2013 
şedinţele Consiliului Local al 
oraşului Turceni vor fi conduse de 
către Cilibiu Cristina, în calitate de 
preşedinte de şedință.

16. HOTĂRÂRE privind aprobarea 
reactualizării Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor al oraşului 
Turceni , pe anul 2013 
  Se aprobă reactualizarea Planului 
de analiză şi acoperire a riscurilor 
al oraşului Turceni, pe anul 2013.

17. HOTĂRÂRE privind aprobarea 
constituirii cu titlu gratuit a unor 
drepturi de uz şi servitute asupra 
unui teren în suprafaţă de 500 
m.p.,  în favoarea SOCIETĂȚII 
NAȚIONALE DE TRANSPORT 
GAZE NATURALE TRANSGAZ 
S.A MEDIAŞ
 Se aprobă constituirea cu titlu 
gratuit a unor drepturi de uz şi 
servitute în favoarea SOCIETĂȚII 
NAȚIONALE DE TRANSPORT 
GAZE NATURALE TRANSGAZ 
S.A MEDIAŞ, asupra unui teren în 
suprafaţă de 500 m.p. situat în T 42, 
P 496/31 din oraşul Turceni, județul 
Gorj, având număr cadastral 35814, 
în vederea construirii unui SNRP. 

18. HOTĂRÂRE privind aprobarea 
constituirii cu titlu gratuit a unui 
drept de uz şi servitute asupra 
unor terenuri,  în favoarea SC  
DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL
Se aprobă constituirea cu titlu 
gratuit a unor drepturi de uz 
şi servitute în favoarea SC 
DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL, 
asupra unor terenuri situate în 
vecinătatea DJ 673 şi a De 536/2 
din oraşul Turceni, județul Gorj, în 
vederea construirii unei conducte 
pentru alimentarea cu gaze a 
obiectivului aflat în proprietatea 
S.C. SINIAT S.A.

19. HOTĂRÂRE privind 
aprobarea efectuării unor 
activități de voluntariat în cadrul 
compartimentului asistență 
medicală pentru unități de 
învățământ
Se aprobă efectuarea unor 
activități de voluntariat în cadrul 
compartimentului asistență medical 
pentru unități de învățămant 
din aparatul de specialitate al 
Primarului oraşuluiTurceni.
Activitățile de voluntariat se vor 
efectua în urma unei perioade de 
probă de 3 luni.
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Ştiinţa turceni, în continuare prima în clasament

 
 Ştiinţa	Turceni	a	obţinut	duminică,	10	martie,	o	nouă	victorie	în	Campionatul	Ligii	
a-IV-a	şi	continuă	să	conducă	în	clasament.	Victoria	cu	6-1	împotriva	Ştiinţei	Hurezani	a	
fost	una	muncită	şi	obţinută	parcă	mai	greu	decât	o	arată	rezultatul	final.	Formaţia	oaspete	

s-a	închis	în	apărare	iar	pe	fondul	

unei	recuperări	rezultată	dintr-o	inexactitate	a	jucătorilor	din	Turceni	a	reuşit	să	obţină	un	
penalty	 transformat	cu	siguranţă	de	către	căpitanul	echipei.	Căpitanul	Ştiinţei	a	readus	
echipa	din	Turceni	în	joc	după	un	gol	marcat	pe	finalul	primei	reprize.	Astfel	că,	la	pauză,	
tabela	arăta	un	neverosimil	scor	de	egalitate.	Echipa	lui	Cojocaru	a	ieşit	revitalizată	de	la	
vestiare	şi	a	început	să-şi	impună	stilul	de	joc.	Cele	două	schimbări	efectuate	la	sfârşitul	
primei	reprize	(Agarafinei	în	locul	lui	Mondescu,	în	linia	de	atac,	respectiv	Călin	în	locul	
lui	Lupşoiu	 la	mijlocul	 terenului	 )	au	contribuit	şi	ele	 la	acest	deznodământ.	Echipa	din	
Hurezani	s-a	întâlnit	de	puţine	ori	cu	mingea	iar	golurile	au	curs	firesc,	conform	cursului	
jocului.	Simcea	cu	un	hattrick,	Agarafinei	cu	o	dublă	şi	Călin,	aflat	la	prima	reuşită	în	tricoul	
Ştiinţei,	au	închis	tabela	la	6-1.	Au	mai	intrat	pe	teren	Vârlan	în	locul	lui	Dolcescu	L.,	şi	
Barbu	în	locul	lui	Olteanu.“Băieţii	au	început	prea	relaxaţi	această	partidă	şi	am	depus	un	
efort	consistent	pentru	a	marca	şi	a	ne	impune”.
	 Echipa	de	juniori	a	câştigat	3-0	prin	neprezentarea	oaspeţilor,şi	cu	40	de	puncte	
se	află	pe	 locul	3	al	clasamentului	 iar	echipa	de	Liga	a	V-a	a	câştigat	 în	deplasare,	 la	
Cătunele,	echipa	aflată	înaintea	desfăşurarii	acestei	întâlniri	pe	prima	poziţie	a	clasamen-
tului	 cu	 scorul	 de	3-2.	 În	ultima	etapă	desfăşurată	 în	weekend,	Echipa	Ştiinţa	Turceni	
II	a	învins	acasă	cu	scorul	de	2-1,	formaţia	din	Teleşti	şi	se	află	pe	poziţia	a	5-a	a	cla-
samentului.	Disputa	de	la	Tismana,	desfăşurată,	Duminică,	17	Martie,	a	adus	o	înfrângere	
formaţiei	de	juniori	şi	o	victorie	deosebită	formaţiei	de	seniori	din	Liga	a	IV-a.	Scorul	de	
5-0	pentru	echipa	din	Turceni	vorbeşte	de	la	sine	despre	modul	de	desfăşurare	a	jocului.	
Pentru	formaţia	noastră	au	marcat:	Simcea,	Dolcescu,	Agarafinei,	Lupşoiu	(2).	

	 Pe	24	februarie	se	iubeşte.	Se	iubeşte	în	stilul	
dulce	 românesc,	 în	 cel	 mai	 curat	 şi	 mai	 intens	 mod.	
Este	zi	de	primăvară,	iar	natura	revine	la	viaţă,	păsările	
presară	bucurie,	florile	anotimpului	ne	încântă	simţurile,	
voia	bună	e	la	ea	acasă,	pe	plaiurile	mioritice.
	 În	mediul	 rural,	 în	 special,	 tradiţia	 străveche,	
riturile	vechilor	traci	rămân	încă	vii.	Românul	de	aici	îşi	
mai	aduce	încă	aminte	de	obiceiul	de	demult	al	fetelor	
şi	 băieţilor,	 care,	 în	 ziua	 lui	Dragobete,	 se	 primeneau	
în	 haine	 curate	 de	 sărbătoare	 şi	 porneau	 cu	 voie	
bună	 înspre	 pădure,	 pentru	 a	 culege	 ghiocei,	 viorele,	
tămâioasă,	pe	care	le	aşezau	la	icoane	şi	le	foloseau	la	
diverse	farmece	de	dragoste.	Înspre	ora	prânzului,	fetele	
porneau	 în	 goană	 înspre	 sat,	 fuga	 fiecăreia	 atrăgând	
după	sine	câte	un	băiat,	şi	nu	unul	oarecare,	ci	acela	
care	le	îndrăgea.	De	îşi	prindea	aleasa,	acesta	îi	fura	o	
sărutare	în	văzul	lumii,	sărutare	ce	simboliza	legământul	
lor	de	dragoste	pe	întregul	an	de	zile.	De	aici	şi	celebra	
zicală	“Dragobetele	sărută	fetele!”,	mult	îndragită	de	fetele	nerăbdătoare,	ce	purtau	în	suflet	

speranţa	primirii	a	cât	
mai	 multor	 sărutări,	
ce	 erau	 menite	 să	
le	 aducă	 acestora	
dragoste	 pe	 deplin	
în	viitor.	Un	alt	obicei	
al	 fetelor	 era	 de	
a	 strânge	 omătul	
netopit,	apa	de	ploaie	
sau	de	izvor,	pe	care	
o	 considerau	 ca	
având	efecte	magice	
asupra	 lor	 atunci	
când	 o	 foloseau,	
întrucât	 deveneau	
mai	 frumoase	 şi	

mai	drăgăstoase.	Fiecare	avea	grijă	ca	această	zi	să	nu	îi	prindă	fără	pereche,	ceea	ce	ar	
fi	 reprezentat	 un	 semn	 rău,	 prevestitor	 de	 singurătate	 pe	 întreg	 parcursul	 anului,	 până	 la	
următoarea	zi	de	Dragobete.
	 Cu	 ocazia	 acestei	 sărbători,	 Casa	 de	 Cultură	 a	 Oraşului	 Turceni,	 cu	 sprijinul	
Primăriei	oraşului	Turceni	a	organizat,	în	data	de	24-02-2013,	un	spectacol	care	a	avut	drept	

obiective:
-redescoperirea	Dragobetelui;
-popularizarea	tradiţiei	în	rândul	tinerilor;
-sensibilizarea	 tinerilor	 în	 vederea	 necesităţii	
păstrării	identităţii	naţionale;
-dezvoltarea	abilităţilor	de	comunicare;
-promovarea	 valorilor	 morale	 şi	 spirituale	 ce	
definesc	acest	popor.
	 În	cadrul	spectacolului,	elevii	cursanţi	ai	Casei	
de	Cultură	au	interpretat	cântece	şi	jocuri	populare	
având	ca	temă	iubirea	şi	tradiţia	românească.
	 Programul	 a	 fost	 pentru	 toate	 gusturile	 şi	 a	
cuprins:	 piese	 de	 teatru,	muzică	 uşoară,	muzică	
populară	 iar	 introducerea	a	fost	făcută	de	Grupul	
de	majorete	al	Casei	de	Cultură	din	Turceni.
	 Prilej	 de	 bucurie	 şi	 bunăstare,	 Dragobetele	
reprezintă	unul	dintre	cele	mai	frumoase	obiceiuri	
străvechi	ale	poporului	român.	Păcat	însă	că	foarte	

mulţi	i-au	uitat	semnificaţia	şi	au	substituit-o	cu	sărbătoarea	vecinilor	noştri	occidental,	aceea	
a	Sfântului	Valentin,	ce	nu	are	nici	o	înrudire	cu	mitologia	populară	română.	
 
“Aceasta	e	una	
dintre	dovezile	
care	 arată	
că	 la	 Turceni	
tradiţiile	 nu	
se	 sting	 ci,	
d impo t r i v ă ,	
î n f l o r e s c	
an	 de	 an.	
Sărbătoarea	
iubirii	 la	
români,	 chiar	
dacă	 se	
manifestă	 în	
această	 zi,	 nu	
trebuie	limitată	la	o	zi	anume,	ci	trebuie	ca	zi	de	zi	să	fim	atenţi	şi	iubitori	faţă	de	persoanele	
de	lângă	noi”	a	declarat	primarul	oraşului	Turceni,	Dumitru	Gîlceavă.
	 Însă	 românii	 care	 cunosc	 legenda	 lui	Dragobete	 o	 celebrează	 pe	 24	 februarie	 a	
fiecărei	primăveri.
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Clasament	înregistrat	la	finalul	etapei	a	XV-a	
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