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a g e n ţ i a  d e  p l ă ţ i 
ş i  inte r v e nţ i e  p e nt r u 
a g r i c u l t u r ă  ( a p i a ) 
informează că în perioada 
15 iulie – 31 august 2011 se 
depun cererile de solicitare 
a primei pe exploataţie - 
specia bovine.

potrivit oMadr nr. 
215/2010 cu modificările 
şi completările ulterioare, 
pentru anul 2011, prima 
pe exploataţie se acordă, 
o  singură dată  p e an, 
producătorilor agricoli 
înscrişi în evidenţa apia 
cu cod unic de identificare, 
în funcţie de efectivul de bo-
vine înregistrat în registrul 
naţional al exploataţiilor, la 
data de:

1.  31 ianuarie 2008, 
care îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiţii:

a) exploataţia să fie de mi-
nimum 3 capete de bovine;

b) vârsta bovinelor să fie 
de minimum 6 luni;

c) exploataţia există 
înregistrată în registrul 
naţional al exploataţiilor la 
data solicitării primei.

2. 31 ianuarie 2009, pen-
tru exploataţiile înfiinţate 
în perioada 1 februarie 
2008 - 31 ianuarie 2009, 
care îndeplinesc, cumulativ, 
următoarele condiţii:

a) exploataţia să fie de 
minimum 3 capete de bo-
vine la data de 31 ianuarie 
2009;

b) vârsta bovinelor să fie 
de minimum 6 luni la data 
de 31 ianuarie 2009;

c) exploataţia există 
înregistrată în registrul 
naţional al exploataţiilor la 
data solicitării primei.

3. 31 ianuarie 2010, pen-
tru exploataţiile înfiinţate 
în perioada 1 februarie 
2009-31 ianuarie 2010, care 
îndeplinesc, cumulativ, 
următoarele condiţii:

a) exploataţia să fie de 
minimum 3 capete de bo-
vine la data de 31 ianuarie 
2010;

b) vârsta bovinelor să fie 
de minimum 6 luni la data 
de 31 ianuarie 2010;

c) exploataţia există 
înregistrată în registrul 

naţional al exploataţiilor la 
data solicitării primei.

4. 14 iulie 2011, pentru 
exploataţiile înfiinţate în pe-
rioada 1 februarie 2010-14 
iulie 2011, care îndeplinesc, 
cumulativ, următoarele 
condiţii:

a) exploataţia să fie de mi-
nimum 3 capete de bovine la 
data de 14 iulie 2011;

b) vârsta bovinelor să fie 
de minimum 6 luni la data 
de 14 iulie 2011;

c) exploataţia există 
înregistrată în registrul 
naţional al exploataţiilor la 
data solicitării primei.

pot beneficia de prima 
pe exploataţie şi persoanele 
fizice care în cursul anului 
2011 şi-au schimbat forma 
juridică conform prevede-
rilor ordonanţei de urgenţă 
a guvernului nr. 44/2008 
p r i v i n d  d e s f ă ş u r a r e a 
activităţilor economice de 
către persoanele fizice auto-
rizate, întreprinderile indi-
viduale şi întreprinderile 
familiale, cu modificările 
ulterioare, şi care figurează 
înregistrate în registrul 
naţional al exploataţiilor 
la datele de referinţă cu 
exploataţii de minimum 3 
capete de bovine, cu vârsta 
acestora de minimum 6 
luni.

pentru a beneficia de pri-
ma pe exploataţie, solicitanţii 
trebuie să depună la centrul 
local / judeţean al agenţiei 
de plăţi şi intervenţie pentru 
agricultură, respectiv al mu-
nicipiului bucureşti, pe raza 
căruia se află înregistrată 
exploataţia, în perioada 15 
iulie– 31 august 2011, ce-
rerea de solicitare a primei 
aferentă fiecărei exploataţii 
deţinute.

C e r e r e a  t r e b u i e  s ă 
fie vizată de asociaţiile 
crescătorilor de animale le-
gal constituite, care sprijină 
interesele crescătorilor de 
bovine, taurine şi / sau 
bubaline.

SERVICIUL RELAŢII 
CU PUBLICUL ŞI 

COMUNICARE

cererile de solicitare a primei pe 
exploataţie - specia bovine pot fi 

depuse până la 31 august
agenda pRimăRiei

1. În data de 29.06.2011 , a avut loc şedinţa ordinară 
a Consiliului Local. Dintre hotărârile de consiliu adoptate 
amintesc;

-  acordarea sumei de 10000 lei parohiei de la Turcenii de 
Jos pentru realizarea unei fântâni în curtea bisericii şi construcţia 
unei sobe de teracotă ; validarea ca şi consilier a d-lui Dinu Ion , 
membru a PNL ; aprobarea achiziţiei unui tractoraş pentru tuns 
gazonul pe terenurile de sport 

- s-a aprobat întocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul “Amenajare şi realizare 
zid de sprijin – sat Gârbovu, oraş Turceni ;

- s-a aprobat achiziţia a 24 de jaluzele pentru creşă ;
2.  În data de 08.07.2011 , a avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului Local .Cu această 

ocazie s-au adoptat următoarele hotărâri de consiliu local:
- S-a alocat suma de circa 1.800.000 lei din care 130.000 lei proveniţi de la guvern, pentru 

scoaterea la licitaţie a lucrărilor de proiectare şi execuţie în vederea amenajării de trotuare şi 
parcări în zona veche a blocurilor

- S-a aprobat întocmirea SF pentru realizarea extinderii alimentării cu apă pentru o parte 
din gospodăriile de pe str.Iancu Popilian , str.Muncii . S-a avut în vedere să se asigure branşarea 
la noua reţea de alimentare cu apă a tuturor gospodăriilor care erau racordate la vechea reţea 
de alimentare cu apă. De asemenea se va realiza extinderea  reţelei de alimentare cu apă până la 
podul de peste Jilţ ( între fabrica de pâine şi pod )

- S-a aprobat asocierea localităţii noastre la APAREGIO. În acest fel operatorul la furnizarea 
de apă actual, Serviciul Public, va fi înlocuit cu cel judeţean. Salariaţii Serviciului Public aferenţi 
activităţii vor fi preluaţi de operatorul judeţean. 

3. S-a finalizat lucrarea de reabilitare a unor fântâni publice. În urma acestei activităţi s-au 
reabilitat un număr de 12   fântâni. Consider că activitatea de reabilitare a fântânilor ar trebui  
să continue şi asteptăm propunerile dumneavoastră de fântâni  publice ce trebuiesc reabilitate 
şi cum consideraţi că ar trebui să fie acestea reabilitate  pe adresa de e-mail: primariaturceni@
yahoo.com

4. Pentru o mai bună gestionare a deşeurilor provenite din demolări , a deşeurilor din 
construcţii şi a altor gunoaie care nu  intră în categoria deşeurilor menajere, intenţionăm ca în 
fiecare sat să se stabilească un loc pentru depozitarea acestora temporară,  de unde acestea să fie 
preluate periodic de SC TURCENISAL SRL . Aceste locuri de depozitare temporară a deşeurilor 
din demolări se vor înfiinţa după obţinerea avizului de mediu. Pentru o mai bună stabilire a  
acestor locuri de depozitare temporară puteţi trimite propunerile dumneavoastră pe adresa de 
e mail: primariaturceni@yahoo.com . În momentul de faţă, dacă aveti astfel de deşeuri, vă rog să 
luaţi legătura cu SC TURCENISAL SRL  , dl. Director Ungureanu Nicolae , telefon 0745386792, 
care vă va sprijini în îndepartarea acestora.

5. Pentru finalizarea blocurilor neterminate din oraş, ne propunem să le scoatem la vânzare, 
urmând să fie finalizate şi vândute către populaţie. Considerăm ca aceasta este o soluţie pentru 
terminarea acestor blocuri, deoarece primăria nu are fondurile necesare.Puteţi şi dumneavoastră 
să vă spuneţi opinia faţă de această soluţie, participând la sondajul de opinie de pe site-ul 
www.primariaturceni.ro .Deoarece pe site-ul primăriei cineva a întrebat care sunt criteriile de 
repartizare a apartamentelor vă aduc la cunoştinţă că în momentul de faţă primăria mai are în 
jur de 140 de apartamente şi garsoniere, care sunt date cu chirie. Se fac repartiţii  numai pentru 
apartamentele  sau garsonierele care au rămas libere. Repartiţia se face pe baza punctajului obţinut 
prin depunerea unui  dosar. În ziar sunt prezentate criteriile pe baza cărora se punctează fiecare 
dosar.

6. În data de 27.07.2011 a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului Local , principalele hotărâri 
care s-au adoptat sunt următoarele :

- Întocmirea studiului de fezabilitate pentru extinderea iluminatului public între fosta 
fabrică de pâine şi pasarele

- Achiziţionarea unei cositoare care va fi folosită de serviciul public pentru cosirea ierbii 
pe marginea străzilor 

- S-a aprobat regulamentul pentru eliberarea permiselor de liberă trecere pentru autovehi-
colele de capacitate mai mare de 3,5 tone. Pentru utilajele agricole s-a stabilit ca aceste permise 
să se elibereze gratuit, la solicitarea celor interesaţi.

- S-a aprobat realizarea a patru podeţe tubulare, din care 3 la Stolojani şi unul la Valea 
Viei.

- S-a aprobat realizarea lucrărilor de igienizare la liceu şi toate şcolile.
- S-a aprobat întocmirea studiului de fezabiliate pentru modernizarea drumului de la 

Strâmba Jiu spre Mănăstire.
- S-a aprobat inventarul parcelelor de teren mai mici de 400 mp , din Satul Nou Stolojani ce 

se pot atribui tinerilor sub 35 de ani pentru construcţia de locuinţe. Lista se va afişa la primărie 
după care se va face o întâlnire cu persoanele interesate pentru ca acestea să-şi exprime opţiunile. 
Va urma aprobarea fiecărui dosar în Consiliul Local, după care fiecare solicitant căruia i s-a 
aprobat cererea va fi pus în posesie! 

de Dumitru Gîlceavă,
Viceprimarul Oraşului Turceni
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Art. 1 Se aprobă Regulamentul pentru 
eliberarea şi folosirea Permiselor de Liberă 
Trecere pentru circulaţia pe străzile din Oraşul 
Turceni.  

CapiTolul i -  definire şi 
ClasifiCare

Art. 2 Sunt denumite “permise de liberă 
trecere” (prescurtat L.T.), înscrisurile tipizate 
eliberate de Poliţia Locală a oraşului Turceni, 
care conferă posesorului dreptul de a pătrunde 
cu un tip de autovehicul, într-o perioadă 
definită şi cu un orar stabilit în zone în care 
sunt impuse anumite restricţii de circulaţie 
(limitare de tonaj, acces interzis).

Art. 3 L.T.-urile vor avea înscrise în mod 
obligatoriu următoarele:

 A. Pe faţă:
a) numărul şi data înregistrării cererii;
b) posesorul autovehiculului (eventual pe 

cine deserveşte);
c )  nu m ăr u l  d e  î n m at r i c u l are  a l 

autovehiculului; 
d) tonajul autovehiculului şi  t ipul 

acestuia;
e) durata de valabilitate a permisului;
f) orele între care s-a aprobat accesul.
 B. Pe verso:
a) zonele şi străzile pe care este permis 

accesul şi circulaţia;
b) tariful încasat, numărul şi felul docu-

mentului doveditor al achitării;
c) instrucţiuni specifice (minimale) privind 

utilizarea permisului.
Art. 4 Clasificarea permiselor de liberă 

trecere:
 I. Din punct de vedere al duratei de 

valabilitate;
 I.1. formular tipizat - cu valabilitate 

pe întreg anul; (de culoare albastră)
 I.2. formular tipizat cu valabilitate 

lunar;(de culoare galbenă)
 I.3. formular tipizat cu valabilitatea 

zilnică. (de culoare roşie)
 
CapiTolul ii - ModaliTaTea 

de eliberare
Art. 5 (1) Solicitanţii, în vederea elibe-

rării LT.-urilor vor prezenta următoarele 
documente:

a) cerere în care să se specifice detaliat 
următoarele:

- motivaţia solicitării;
- durata pentru care solicită eliberarea de 

LT. (anual, lunar, zilnic);
- tonajul, felul autovehiculului;
- zona pentru care solicită şi străzile;
- tipul mărfurilor sau materialelor 

transportate;
- programul (zi/noapte) pe care-l solicită, 

etc.
b) copie xerox a certificatului de înmatri-

culare al autovehiculului 
c) copie xerox a certificatului de înmatri-

culare al societăţii comerciale în cazul în care 
se solicită o durată de un an;

d) copie a Autorizaţiei de funcţionare (în 
cazul în care magazinele de aprovizionat sunt 

specializate în desfăşurarea produselor perisa-
bile - pâine, lactate, produse din carne);

e) dacă este cazul:
- documente care atestă handicapul neuro-

motor (atestate de cel în drept); 
(2) Toate documentele arătate mai sus se vor 

prezenta la Poliţia Locală, compartimentului 
desemnat de conducerea Poliţiei Locale, care 
verifică documentaţia şi întocmeşte talonul. 

(3) Eliberarea L.T.-urilor se realizează după 
ce se face dovada achitării taxei aferente.

În cazul avizării favorabile se va achita 
tariful aferent urmând a se elibera LT-ul.

 În cazul avizării favorabile de către 
Comisie se va achita tariful aferent, urmând a 
se elibera LT.-ul, conform art. 6 din prezentul 
regulament.

 Art. 6 Cuntumul taxelor LT-urilor 
este prevăzut de HCL nr. 276/2010 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 
2011. 

 Taxele vor fi plătite la compartimentul 
taxe şi impozite din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului .

CapiTolul iii - sCuTiri Şi 
reduCeri de la plaTa Tarifului 
de uTiliZare a druMurilor 
publiCe

Art. 7 (1) Sunt scutite de plata tarifului 
şi pot circula fără permise de liberă trecere, 
următoarele categorii de autovehicule:

- autoturisme aparţinând autorităţilor 
şi instituţiilor publice, precum şi cele aparţi-
nând societăţilor acestora;

- autovehiculele destinate transportului 
de călători, autorizate să desfăşoare această 
activitate;

- autovehiculele aparţinând, societăţi-
lor, regiilor, ce necesită intervenţii în vederea 
efectuării de reparaţii la reţelele edilitare;

- autovehiculele utilizate de agenţii 
economici care au contracte de prestări 
servicii cu Consiliul Local, precum şi cele care 
aprovizionează creşe, grădiniţe, şcoli, spitale, 
cămine de bătrâni, sau alte asemenea, pe 
teritoriul oraşului Turceni şi care se deplasează 
în acest scop, sunt exceptate de la plata taxei 
de eliberare a Permisului de Liberă Trecere.

- autovehiculele speciale care se depla-
sează în scopuri funerare;

(2) Deţinătorii de autovehicule ce fac 
obiectul acestei hotărâri pentru care impozitele 
aferente acestora sunt achitate la bugetul local 
al oraşului Turceni, beneficiază de reducerea la 
jumătate a taxei de eliberare a LT-urilor.

(3) Toate unităţile şi persoanele interesate, 
nominalizate la alin. 1, vor depune adrese de 
solicitare a permiselor LT însoţite de copii după 
cărţile de identitate ale autovehiculelor pentru 
care se face solicitarea şi dovada că se află în 
unul din cazurile menţionate.

(4) Deţinătorii de utilaje agricole pot 
beneficia de permis de liberă trecere gratuit 
pentru accesul la terenurile agricole.

CapiTolul iV – Menţiuni 
speCifiCe

Art. 8 Permisul de liberă trecere este valabil 
numai în original, fotocopiile etc, nu conferă 
posesorului dreptul de acces în zonele pentru 
care se eliberează LT.-uri.

Art. 9 Permisele de liberă trecere nu pot fi 
folosite în scopul parcării autovehiculelor pe 
străzile pe care acestea au fost autorizate să 

circule, în locurile unde se interzice această 
manevră.

Art. 10 În cazul în care, un mijloc de 
transport autorizat prin LT. (pe număr de 
înmatriculare) a fost avariat, scos din circulaţie, 
radiat, înstrăinat, etc., proprietarul acestuia 
poate solicita eliberarea unui nou permis de 
liberă trecere pentru un alt mijloc de transport 
din dotarea proprie, cu condiţia ca acesta sa se 
încadreze în aceleaşi limite de tonaj. Eliberarea 
noului LT. se va face fără plata de taxe sau tarife 
suplimentare, cu condiţia ca vechiul LT. să fie 
prezentat pentru anulare.

Art. 11 În cazul deteriorării permisului de 
liberă trecere se poate elibera un nou permis 
(cu aceleaşi înscrisuri ca şi cel deteriorat) nu-
mai după prezentarea formularului deteriorat 
în vederea anulării, în urma achitării taxei de 
eliberare duplicat.

Art. 12 În cazul pierderii sau furtului 
permisului de liberă trecere, se poate elibera 
o dovadă cu valabilitatea de o lună. Dovada 
va purta aceleaşi înscrisuri (tonaj, număr 
de înmatriculare, zone de acces, tip marfă, 
posesor, etc.) ca şi înscrisul original. 

Dovada se va elibera după ce solicitantul 
a declarat la sediul Primăriei Turceni motivul 
pierderii sau furtului. 

După expirarea termenului de o lună, se va 
putea elibera un nou permis de liberă trecere 
(cu aceleaşi înscrisuri ca şi vechiul permis 
pierdut) cu condiţia achitării taxei de eliberare 
duplicat, începând cu luna următoare expirării 
dovezii, pentru LT-urile eliberate pe perioada 
de 1 an, iar pentru LT-urile eliberate pe o 
perioadă de o lună se va elibera numai chitanţa, 
în urma achitării taxei de eliberare duplicat 
pe care se va menţiona autovehiculul pentru 
care a fost eliberat LT-ul pierdut şi perioada de 
valabilitate rămasă.

CapiTolul V - ConTraVenţii 
Şi sanCţiuni

Art. 13 Deţinătorii de autovehicule ce 
necesită obţinerea LT-urilor prevăzute de 

prezenta hotărâre au următoarele obligaţii:
(a) Să deţină LT-uri pentru a desfăşura 

activităţi în zonele restricţionate şi să îl expună 
la vedere, în interiorul vehiculului.

(b) Să respecte datele referitoare la orar, 
traseu şi valabilitate, înscrise pe LT.

(c) Să prezinte Permisul de Liberă Trecere 
la solicitarea organelor 
poliţiei locale, sau împu-
terniciţilor primarului, 
în original, la solicitarea 
îndreptăţită a acestora.

(d) Autovehiculele 
autorizate trebuie să fie 
în stare tehnică corespun-
zătoare, nepoluante, cu 
suprastructuri închise sau 
prevăzute cu prelată şi cu 
aspect corespunzător.

(e) După descărcarea 
şi încărcarea mărfurilor, 
zona se va lăsa curată şi 
se vor lua măsuri pen-
tru a evita murdărirea 

străzilor.
Art. 14 Constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu amendă contravenţională de la 
500 lei până la 1500 lei faptele prevăzute la art. 
13 litera a) şi b) şi cu amendă contravenţională 
de la 100 lei până la 500 lei faptele prevăzute la 
art. 13 litera c), d) şi e).

Art. 15 Pentru nerespectarea repetată a 
condiţiilor prevăzute în permisul de liberă 
trecere, posesorii acestuia vor fi sancţionaţi, 
pe lângă amenda prevăzută la  art. 14 şi cu 
reţinerea sau după caz, retragerea LT-ului.

Permisul de liberă trecere reţinut sau 
retras, însoţit de o copie a procesului-verbal 
de constatare a contravenţiei, va fi depus de 
agentul constatator la sediul Poliţiei Locale a 
Oraşului Turceni.

Reţinerea sau retragerea permisului de 
liberă trecere exonerează Primăria Oraşului 
Turceni de restituirea tarifelor de utilizare a 
drumurilor publice care au stat la baza eliberări 
acestuia.

Art. 16 Constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor se va face de către Poliţia 
Locală a Oraşului Turceni şi împuterniciţii 
Primarului.

Art. 17 Dispoziţiile prezentei hotărâri se 
completează cu prevederile OG nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 
modificările ulterioare, contravenientul având 
posibilitatea achitării pe loc sau în termen 
de cel mult 48 de ore de la data încheierii 
procesului-verbal ori, după caz, de la data 
comunicării acestuia, jumătate din minimul 
amenzii prevăzute la art. 14, agentul constata-
tor făcând menţiune despre această posibilitate 
în procesul verbal.

Art. 18 Prevederile prezentei hotărâri 
vor fi duse la îndeplinire de către  Primar şi 
împuterniciţii acestuia şi va intra în vigoare la 
data adoptării acesteia. 

Art. 29 La data intrării în vigoare a pre-
zentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziţii 
contrare.

HotăRâRe pRivind apRobaRea ”Regulamentului pentRu elibeRaRea şi folosiRea 
peRmiseloR de libeRă tReceRe pentRu ciRculaţia pe stRăZile din oRaşul tuRceni”

Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj atrage atenţia cetăţenilor asupra măsurilor 
ce se impun pentru eradicarea ambrosiei (iarba pârloagelor), care are un impact 
negativ asupra sănătăţii populaţiei.  

Amplasament: marginea drumurilor, a şoselelor şi căilor ferate, în grădini, în 
culturile de cereale şi de floarea soarelui, pe malul şanţurilor, în apropierea dărâmă-

turilor, pe şantierele de construcţii, în locuri părăginite pe terenurile agricole lăsate 
în paragină, în zonele unde s-a depozitat pământ excavat şi pe terenurile lipsite de 
vegetaţie şi prost întreţinute.

Efecte: alergii afectând sever calitatea vieţii cetăţenilor, provocând rinită alergică 
sezonieră manifestată prin strănut, prurit nazal, congestive nazală la care se poate adă-
uga conjuctivita alegrică manifestată prin lăcrimare, prurit şi chiar astm bronşic. 

Măsuri de combatere: cosirea repetată a terenurilor înainte de înflorirea plantei 
sau smulgerea manuală a acestora şi ierbicidarea culturilor agricole. 

atenţie la ambrosia artemisiifolia 
(iarba pârloagelor)!
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elevii cAre Au luAt peste 9,50 lA evAluAre pleAcă 
în excursie

   În vara anului 2011, la Grupul Şcolar Industrial Energetic Turceni s-au înscris la testele de la 
Evaluarea Naţională  159 de elevi; dintre cei înscrişi la evaluare   unul nu s-a prezentat. Au primit note 
sub 5 numai 5 elevi; 55  au avut medii între 5,00 şi   6,99; 71 au primit medii între 7,00 şi 8,99 iar 27 au 
obţinut punctaje între 9,00 şi 9,99 , media 10 nefiind „vânată” de niciunul dintre elevi.

    În urma repartiţiei computerizate, locurile disponibile la specializările din liceu au fost ocupate în 
totalitate în funcţie de opţiunile elevilor.

 Drept recompensă, elevii care au obţinut media de la evaluare peste 9,50 vor pleca  într-o excursie 
de două zile, împreună cu alţi elevi din alte licee ale judeţului Gorj, în perioada 10-20 august.

Director, prof. Cornescu Doru Ion

Biblioteca Orăşenească Turceni cu sprijinul 
Primăriei Oraşului şi în parteneriat cu Casa 
de Cultură Turceni, organizează cursuri de 
utilizare a calculatorului, pentru persoanelor de 
vârsta a doua şi a treia care întâmpină dificultăţi 
în căutarea informaţiilor utile de pe internet; 
a folosirii mesageriei instant (Yahoo, Skype, 
Google); a email-ului; a folosirii webcam-ului 
şi aparatelor multimedia sau la descărcarea 
fotografiilor de pe acestea. 

  Toate aceste aparate nu vor mai fi doar 
obiecte de valoare păstrate prin sertare (telefoa-
ne, aparate foto, etc.) sau mobilierul de care vă 
apropiaţi  pentru a şterge praful; în urma acestor 

cursuri acestea vor deveni tehnologia de care 
vă veţi bucura cu uşurinţă, veţi şti să folosiţi o 
cameră web şi veţi putea vorbi cu prietenii sau 
cu nepoţii aflaţi la distanţă.

 Durata cursului va fi de o săptămână (5 şe-
dinţe  a câte o oră pe zi, cu maxim 4 cursanţi).

La sfârşitul cursurilor se vor oferi diplome 
cu valoare simbolică.

Înscrierile se pot face la numărul de telefon 
0253/334 293 sau direct la bibliotecă, de marţi 
– sâmbătă,  între  orele 08.00-16.00. 

Cursuri de utilizare a 
calculatorului pentru 
persoanele de vârsta

 a doua şi a treia

„Fiul Risipitor” de Radu Tudoran este o poveste de iubire cu urcuşuri şi coborâşuri, 
o poveste dulce-amară. Ea este copila-adolescentă din care va înflori femeia, veşnicul 
început, eterna Eva, iar El este anonimul, bărbatul, Adam fără nume, aproape fără chip. Eva punctează timpul 
din nerăbdarea de a creşte şi nu pentru a se încadra istoric într-o epocă. Aceeaşi poveste de dragoste ar fi putut 
fi trăită în orice moment al omenirii. Practic, în „Fiul Risipitor” se înfiripă o poveste de iubire fără sfârşit, o 
iubire ce revine ori de câte ori el este obosit, sărăcit sufleteşte, flămând de ea. Iar Eva îl va accepta necondiţionat, 
sacrificând de fiecare dată pentru el „viţelul cel gras”.

Romanul „Fiul Risipitor” ne invită la o poveste de dragoste neîmplinită, acea dragoste care consumă individul 
până la extenuare, ce transcede timpul. O carte pe care o citeşti pe nerăsuflate, pe care o simţi cu fiecare fibră a 
fiinţei şi pe care ai reciti-o la nesfârşit. Jocul lui Radu Tudoran cu ideile s-a încheiat cu un roman despre eternul 
feminin şi despre dragostea atotcuprinzătoare. În ciuda gustului amar din final, la o privire mai atentă romanul 
este o lecţie de viaţă care merită învăţată.

CarTea 
lunii

„fiul risipitor”, de radu Tudoran

„În aceeaşi zi, Eva primi o scrisoare cu mărci belgiene. Erau în sufragerie când 
i-o aduse  Maiorul.

-Ia uite ce mi-a dat factorul pentru frumuşica noastră! Sărută-l pe unchiu’, 
să se bucure şi el cu tine.

Luă scrisoarea cu mâinile amorţite şi se duse în cameră. Înainte de a deschide 
plicul respiră adânc. Nu-şi amintea să-i fi fost vreodată atâta teamă de ceva, cât 
îi era de hârtia aceasta venită dintr-o lume necunoscută, dintr-un loc intangibil. 
El scria: „ Şi aici, atât de departe, îţi mai şoptesc numele, Eva! Nu ştiu dacă te 
mai gândeşti la mine; m-ar durea să mă uiţi şi înţeleg că altfel nu se poate. Nu-ţi 
doresc altceva decât să ai mult noroc de acum înainte. Aş fi fericit să te mai găsesc 
o dată în drumul meu, ca în vara trecută, pe care mi-ai făcut-o atât de frumoasă, 
dar ca să sper atât din partea soartei e prea mult. Ca să-ţi cer ţie ar fi nedrept 
şi poate crud. Dacă vreodată nu ai ce face şi îţi aduci aminte de mine, scrie-mi 
două rânduri; mă vor bucura mai mult decât ai putea crede.”

Mai jos era un adaos: „Mama realmente nu se simte bine; sunt destul de 
plictisit.”

Rămase cu scrisoare în mână. Ultimele rânduri spuneau despre el poate mai 
mult decât ştiuse ea vreodată: mama nu se simte bine; sunt plictisit. Tot ce nu 
era pe placul lui îl plictisea. Nu avea alt sentiment disponibil pentru durerile 
celorlalţi.”

Visele de azi să 
devină 

realitate, speranţele 
de mâine impliniri, 

gândul bun şi 
fericirea să vă 

însoţească mereu.
La Mulţi Ani de ziua 
numelui (Sf. Maria)!

Consiliul local 
Turceni
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HoTărÂre
privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile 

care pot fi atribuite în folosinţă gratuită conform preve-
derilor Legii nr. 15/2003 

Consiliul Local Turceni Turceni , judeţul Gorj:
 Având în vedere :
-  Prevederile Legii nr. 215/2001, republicată ;
- Prevederile  Legii nr. 15/2003 privind sprijinul 

acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 
proprietate personală; 

- Normele metodologice pentru aplicarea  preve-
derilor Legii nr. 15/2003;

- Procesul verbal nr. 8134/26.07.2011 încheiat cu 
ocazia inventarierii terenurilor din str. SF. Dumitru care 
pot face obiectul aplicarii Legii 15/2003,

Hotărăşte:
Art. 1.  .   Se aprobă inventarul terenurilor disponibile, 

din domeniul privat al oraşului Turceni , judeţul Gorj, care 
pot fi atribuite în folosinţă gratuită în baza Legii 15.2003, 
pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, 
în limita suprafeţelor disponibile la nivelul localităţii, 
tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani.

Art. 2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 
se însărcinează primarul oraşului Turceni şi compar-
timentele de resort din aparatului de specialitate al 
primarului . Comisia: Preşedinte - Mitu Maria , Secretar - Călugaru Nicolae, Membru - Popescu Catalin, 

Membru - Matieşescu Grigore, Membru - Turneanu Bogdan. 

documente
ce stau la baza întocmirii do-

sarului în vederea închirierii de 
locuinţe din  fondul locativ al 
oraşului Turceni

 1  .  –  C opie  a 
Contractului de închiri-
ere care să ateste situaţia 
locativă actuală a solici-
tantului. Aceasta în cazul 
în care solicitantul stă 
cu chirie într-o locuinţă 
particulară.

 2 . -  Declaraţie 
notarială  că este tolerat 
în spaţiu de o persoană. 
În cazul în care solicitantul 
locuieşte fără contract de 
închiriere.

 3 . – Copie după 
Certificatul de căsătorie. 

 4  .  -   C o p i e 
după Carte /Buletin de 
identitate. 

 5 . – Copie după 
Certificatul de naştere pen-
tru fiecare  copil.

 6 . – Copie după Certificatul de 
sănătate a persoanei din care să rezulte 
boala de care suferă , documente din 
care să rezulte că un membru al familiei 
se află în întreţinere (hotărâre judecăto-
rească )sau că s-a dispus , conform legii 
, însoţitor care să locuiască cu bolnavul 
, fiind nevoie de o cameră în plus.

 7. – Copie după Actul de 
studii sau de pregătire profesională 

(diplomă,certificat).
 8 . – Copie după Înscrisurile din 

care să rezulte ca tinerii care au împlinit 
18 ani provin din case de ocrotire 
socială.

 9 . -  Copie după Actele din care 
să rezulte că tinerii sub 30 ani au fost 
evacuaţi din casele naţionalizate. 

 10 . -  Declaraţie notarială (ambii 
soţi) din care să rezulte că nu deţin şi 
nu au deţinut o locuinţă proprietate 
personală.

 11 . – Adeverinţe  din care să 
rezulte calitatea de medic sau profesor. 

CriTeriile Şi MeTodologia 
de reparTiZare a loCuinţelor 

d i n  f o n d u l  l o C aT i V  a l 
oraŞului TurCeni

CRITERII :
 A  . (1) Condiţiile de locuit ale 

solicitantului :
- Chiriaş în spaţiul de fond locativ 

privat- 10 p
- Tolerat în spaţiu - 7 p
(2) Spaţiu ce revine unei persoane
-  20 mp/pers- 0 p
-  15 mp/pers-5  p
- 10 mp/pers-7,5 p 
-  5  mp/pers-15 p
B  Stare civilă:
- căsătorit-10 p
- necăsătorit-5 p

- pentru  fiecare copil-3 p
C . Strarea de sănătate a solicitantului, 

sau a unor membrii ai familiei :
boala de care suferă solicitantul,un 

membru al  familiei  sau af lat în 
întreţinere,necesită po-
trivit legii însoţitor sau o 
cameră în plus-2 p

D. Nivelul de stu-
di i  ş i / s au  pregăt i re 
profesională:

- fără studii şi /sau fără 
pregătire profesională - 5 
p

- cu şcoală generală , 
fără pregătire profesio-
nală- 5 p

- cu studii medii-10 p
- cu studii superioare- 

15 p
E . Situaţii locative sau 

sociale deosebite 
- tineri proveniţi 

din casa de ocrotire soci-
ală şi care au împlinit 18 
ani -15 p

- tineri evacuaţi 
din case naţionalizate - 10 p

F . Vechimea cererii solicitantului 
      - dacă cererea este depusă de peste 

un an , iar pentru fiecare an în plus se va 
acorda câte un punct - 5 p

G . Domiciliul mai vechi de un an în 
oraşul Turceni- 15 p

H . Nu pot primi locuinţe din fondul 
locativ al Oraşului Turceni persoanele 
care au deţinut sau deţin locuinţă.  

I .Acte din care să rezulte calitatea de 
medic sau profesor - 5 p         

Criteriile şi metodologia de repartizare şi închiriere  a locuinţelor din fondul locativ 
al oraşului Turceni 

CYMK

Terenurile disponibile care poT fi aTribuiTe în folosinţă graTuiTă
Situatia terenurilor disponibile aflate în domeniul

privat al unit ilor administrative – teritoriale, din intravilanul
Ora ului Turceni

Ora Turceni Suprafa a total : 5662.5 din care:
mp cur i,

construc ii
arabil vii livezi p uni

Turceni, str. Sf Dumitru 209
Turceni, str. Sf Dumitru 312.5
Turceni, str. Sf Dumitru 341
Turceni, str. Sf Dumitru 400
Turceni, str. Sf Dumitru 400
Turceni, str. Sf Dumitru 400
Turceni, str. Sf Dumitru 400
Turceni, str. Sf Dumitru 400
Turceni, str. Sf Dumitru 400
Turceni, str. Sf Dumitru 400
Turceni, str. Sf Dumitru 400  
Turceni, str. Sf Dumitru 400  
Turceni, str. Sf Dumitru 400  
Turceni, str. Sf Dumitru 400  
Turceni, str. Sf Dumitru 400  

Total: 5662.5  

Comisia
Pre edinte Mitu Maria
Secretar C lugaru Nicolae
Membru Popescu Catalin
Membru Matie escu Grigore
Membru Turneanu Bogdan

situaţia terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al unităţilor
 administrative-teritoriale, din intravilanul oraşului Turceni
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încheiem asigurări rCa şi asigurări locuinţe. 
persoanele interesate sunt rugate să sune la tel.: 

0752.643.638

anunŢ

anunţuri
Persoanele care doresc să afle mai multe detalii despre 
Hotărârile Consiliului Local pot solicita mai multe  
informaţii la Departamentul de Relaţii cu Publicul din 

cadrul Primăriei.   Vă mulţumim!

Şedinţele Comisiei de Fond Funciar se ţin în fiecare zi de 
Vineri,  după ora 10:00.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează cu privire 
la nerespectarea Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) 5 şi 8, prin care nu 
este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a 
vegetaţiei pajiştilor permanente.

Referitor la GAEC 5 precizăm că nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor 
vegetale pe terenul arabil, iar obiectivul acestei condiţii este menţinerea materiei 
organice în sol prin aplicarea măsurilor de gestionare minimă a miriştilor.

Agricultorul care utilizează teren arabil (inclusiv pajişti temporare) nu trebuie 
să ardă miriştile şi/sau resturile vegetale rezultate după recoltarea culturilor (paie 
de cereale păioase, vreji de plante proteice sau de cartof, coceni de porumb, tulpini 
de floarea soarelui, rapiţă ş.a.), inclusiv miriştile sau iarba rămasă după cosirea 
pajiştilor temporare.

Agricultorilor care nu respectă acest GAEC, li se vor aplica reduceri la suma totală 
de plată, conform modului de aplicare a sancţiunilor pentru nerespectarea GAEC.

Conformitatea sau după caz neconformitatea cu GAEC 5 se constată la controlul 
pe teren, în timpul campaniei de vară, unde se observă dacă miriştea sau resturile 
vegetale au fost sau nu arse.

Gravitatea nerespectării GAEC 5 se evaluează în funcţie de suprafaţa parcelelor 
cu mirişti sau resturi vegetale arse, raportată la tolalul suprafeţei arabile determinate 
din exploataţie.

Referitor la GAEC 8 precizăm că nu este permisă arderea vegetaţiei pajiştilor 
permanente, iar obiectivul acestei condiţii este menţinerea unui nivel minim de 
întreţinere a solului prin protejarea pajiştilor permanente.

Agricultorul care utilizează pajişti permanente nu trebuie să ardă vegetaţia, 
inclusiv iarba rămasă după cositul pajiştilor.

În cazul în care arderea a fost provocată de cauze necunoscute, iar agricultorul 
prezintă sesizarea înregistrată la poliţie sau la inspectoratul general pentru situaţii 
de urgenţă privind acest fapt – GAEC 8 este respectat.

Neconformitatea cu GAEC 8 se constată în timpul campaniei de vară, la faţa 
locului, de către inspector, care a găsit pe teren parcele de pajişti permanente arse.

Agricultorilor care nu respectă această condiţie li se vor aplica reduceri la suma 
totală de plată, conform modului de aplicare a reducerilor şi excluderilor pentru 
nerespectarea GAEC. 

 Gravitatea nerespectării GAEC 8 se evaluează în funcţie de suprafaţa parcelelor 
de pajişti permanente arse, raportată la tolalul suprafeţei de pajişti permanente din 
exploataţie.

SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE

Vrei să beneficiezi de sprijin pentru bunăstarea animalelor ? INTERZIS la arderea miriştilor şi a resturilor 
vegetale pe terenul arabil

Cine sunt beneficiarii ?

a) solicită ajutor de stat pentru toate cele 
7 măsuri,pentru una sau mai multe măsuri 
tehnologice care asigură bunăstarea porcinelor, 
înainte de începerea activităţii, în baza cererii 

iniţiale anuale.
b) îşi asumă pe bază voluntară, pentru o peri-

oadă de 5 ani, angajamentul ferm pentru utilizarea 
tuturor celor 7 măsuri, a uneia sau mai multor 
măsuri tehnologice de bunăstare animală.

c) fac parte din forme asociative legal consti-
tuite, grupuri de producători recunoscute de stat, 
asociaţii economice sau cooperative de producţie 
şi valorificare ori sunt membrii ai altor organizaţii 
profesionale;

d) sunt înregistraţi în Rregistru agricol/Registrul 
naţional al exploataţiilor al ANSVSA,deţinînd un 
cod de exploataţie;

e) respectă Ordinul preşedintelui ANSVSA nr 
202/2006.

Care sunt documentele necesare, aprobării 
şi termenul lor de depunere  pentru cererea 
iniţială anuală?

Pentru a beneficia de ajutoarele de stat prevă-
zute trebuie să completeze o cerere iniţială anuală, 
şi să o depună, la centrul judeţean, al APIA, în 
perioada 01 – 15 octombrie a fiecărui an, însoţită 
de următoarele documente:

a) copie de pe certificatul de înregistrare la 
registrul comerţului/certificatul de înregistrare 
fiscală.;

b) copie BI/CI al administratorului/ reprezen-
tantului legal

c) copie de pe angajamentul scris prin care se 
angajează că pentru o perioadă de 5 ani utilizează 
toate cele 7 măsuri, una sau nişte combinaţii între 
cele 7 măsuri tehnologice, cu declaraţiile aferente 
acestuia;

d) documentul care atestă calitatea de membru 
al unei forme asociative legal constituite, al 
unui grup de producători recunoscut, al unei 
asociaţii economice sau cooperative de producţie 
şi valorificare ori de membru al altor organizaţii 
profesionale;

d1)Documentul care atestă înregistrarea în 
Registrul agricol/Registrul naţional al exploata-
ţiilor al

ANSVSA;

f) copie a autorizaţiei sanitar veterinare pentru 
exploataţie;

i) declaraţie pe propria răspundere că solici-
tantul nu are emisă o decizie de recuperare a unui 
ajutor de stat;

j) copia contractului de asistenţă încheiat 
conform legii 
cu un medic ve-
terinar de liberă 
practică.

k)  dovadă 
cont trezorerie.

Care sunt 
docomentele 
n e c e s a r e , 
aprob ări i  ş i 
termenul lor de 
depunere pen-
tru  solicitarea 
ajutorului de 
stat?

Cei care au 
cererea iniţială 
avizată favora-
bil trebuie să 
completeze şi 

cererea pentru încasarea ajutorului de stat care: se 
depune, la central judeţean al APIA din 3 în 3 luni, 
în termen de 30 de zile la incheierea perioadei de 
3 luni individual sau prin reprezentant legal.

Documente necesare:
a)copie de pe factura fiscală de vânzare a 

scroafelor şi scrofiţelor sau act de mutaţie sau 
transfer după caz;

b)în cazul porcilor abatorizaţi, copie de pe 
documentul de însoţire a porcilor de la fermă la 
abator, copie de pe factura fiscală pentru porcii 
abatorizaţi şi clasificaţi, întocmită pe baza preţului 
rezultat/kg carcasă ca urmare a aplicării grilei de 
preţuri, folosind preţul negociat pentru nivelul 
de referinţă, copie de pe raportul de clasificare a 
carcaselor;

c) copie a documentului de însoţire a porcilor 
de la fermă la abator şi copie a raportului de 
clasificare a carcaselor, pentru porcii proveniţi din 
ferme proprii şi abatorizaţi în abator propriu;

c1)copie a documentului de însoţire a por-
cilor de la fermă la abator, copie a raportului de 
clasificare a carcaselor şi copie a facturii fiscale 
de abatorizare a porcilor în regim de prestări 
servicii

c2) copii ale facturilor către forme asociative 
în scopul obţinerii şi valorificării superioare a 
producţiei şi în cazul porcilor abatorizaţi copii 
ale facturilor, întocmite pe baza preţului rezultat/
kg carcasă urmare a aplicării grilei de preţuri, 
folosind preţul negociat pentru nivelul de refe-
rinţă împreună cu copia raportului de clasificare 
a carcaselor;

d)mişcarea lunară şi cumulată a efectivelor de 
porcine.

e)fişa urmăririi activităţii la porcine, înre-
gistrată la unitatea de creştere şi semnată de 
conducătorul unităţii şi de directorul economic.

sursa: 
MinisTerul agriCulTurii Şi 

deZVolTării rurale

(www.madr.ro)

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte 
Beneficiarilor Schemei de plată unică pe suprafaţă pentru Campania 2011, 
că eliberează adeverinţe pentru cei care intenţionează să acceseze credite 
pentru finanţarea activităţilor curente de la băncile care au încheiat convenţii 
cu Agenţia.

Începând cu data de 25 iunie a.c., creditele pot fi accesate şi de la Banca 
Transilvania si Banca Intesa Sanpaolo Bank Romania, cu care APIA a încheiat 
convenţii în acest sens.

Potrivit Convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului la centrul judeţean/
local unde a depus cererea în Campania SAPS 2011, APIA va elibera o Adeverinţă 
prin care confirmă că

Beneficiarul a depus cererea de plată pentru Schema unică de plată pe 
suprafaţă (SAPS) pentru anul 2011 şi că s-au efectuat controalele şi verificările 
administrative asupra cererii de plată a beneficiarului, conform reglementărilor 
în vigoare. Nu pot beneficia de această adeverinţă fermierii selectaţi la controlul 
pe teren (clasic sau teledetecţie).

De asemenea, în adeverinţă se va menţiona suprafaţa determinată pentru plată 
în cadrul schemei SAPS şi faptul că beneficiarul nu face obiectul excluderilor 
de la plată la data emiterii acesteia, precum şi că îndeplineşte condiţiile generale 
pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Valoarea creditului va fi de până la 80 la sută din suma cuvenită din SAPS, 
denominată în lei la cursul leu/euro comunicat de BNR de la data solicitării 
creditului.

SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE

adeverinţe pentru cei care accesează credite 
pentru finanţarea activităţilor
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1.HOTĂRÂRE  privind achiziţionarea a 24 jaluzele verticale
- se aprobă achiziţionarea a 24 jaluzele verticale pentru dotarea 

Creşei Cămin  aflate în patrimoniul oraşului Turceni , judeţul Gorj  .  
2. HOTĂRÂRE privind  alegerea  preşedintelui de şedinţă ce va 

conduce şedinţele Consiliului local al oraşului Turceni în perioada 
iulie  - septembrie 2011

Art.unic . În perioada iulie  - septembrie 2011 şedinţele Consiliului 
local al oraşului Turceni vor fi conduse de către Trăistaru Sabin , în 
calitate de preşedinte de şedinţă. Mandatul presedintelui de sedinţă este 
valabil până la desemnarea noului preşedinte de şedinţă.

3. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani Parohiei 
Turcenii de Jos

- se alocă Parohiei Turcenii de Jos , din oraşul Turceni , judeţul 
Gorj , suma de 10.000 lei pentru achiziţionarea unei sobe şi pentru 
executarea unei fântâni în incinta curţii bisericii .

4.HOTĂRÂRE privind încetarea de drept a calităţii de consilier a 
domnului Traşcă Liviu  

- Consiliul local Turceni , judeţul Gorj ia act de încetarea de drept 
a calităţii de consilier local , prin demisie , a domnului consilier Traşcă 
Liviu   .

- Consiliul local Turceni , judeţul Gorj , declară vacant locul 
domnului consilier local Traşcă Liviu   .

5. HOTĂRÂRE pentru modificarea  Hotărarii Consiliului local nr. 
115/2011 privind aprobarea unei documentaţii tehnico – economice 
pentru obiectivul ”Racordare la reţeaua de alimentare cu apă a blocu-
rilor de locuinţe din oraşul Turceni (18 scări)       

Art. unic . Hotărârea Consiliului local Turceni nr. 115/2011 privind 
aprobarea unei documentaţii tehnico – economice pentru obiectivul 
”Racordare la reţeaua de alimentare cu apă a blocurilor de locuinţe 
din oraşul turceni (18 scări)  , se modifică şi se completează , după 
cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins : ” Art.l. Se 
aprobă documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii 
”Racordare la reţeaua de alimentare cu apă a blocurilor de locuinţe din 
oraşul turceni (18 scări).

2.  La articolul 1 după  alineatul (1),  se introduce un nou alineat , 
alineatul 2 , cu urmatorul cuprins: ”(2) Se aprobă cuprinderea 
obiectivului de investiţii menţionat la alin. 1 , în lista de investiţii a 
oraşului Turceni , pe anul 2011 . ”

3. La articolul 1 după  alineatul (2),  se introduce un nou alineat 
, alineatul 3 , cu următorul cuprins: ” (3) Executarea obiectivului de 

investiţii menţionat la alin. 1 se va face în conformitate cu legislaţia 
urbanistică în vigoare ” 

6. HOTĂRÂRE  pentru modificarea  Hotărarii Consiliului local nr. 
2/2011 privind  constituirea Comisiei locale de ordine publică  

           Art. unic . Hotărârea Consiliului local Turceni nr. 2/2011 
privind  constituirea Comisiei locale de ordine publică  , se modifică 
după cum urmează:

1 Articolul unic se modifică şi va avea următorul cuprins:
” Art.unic.  Se constituie Comisiei locale de ordine publică, în 

următoarea componenţă :
- Primar – Iordache Ion 
- Şeful Poliţiei Turcei – Popa Silviu
- Şeful Poliţiei Locale Turceni – Ciulică Toma  
- Secretarul oraşului – Ciobanu Mircea 
- Consilier local - Biriboiu Ion 
- Consilier local - Dumitraşcu Ion 
- Consilier local – Dinu Ion  ”
7. HOTĂRÂRE pentru modificarea  Hotărarii Consiliului local nr. 

6/2008 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale 
Consiliului Local al oraşului Turceni    

Art. unic . Hotărârea Consiliului local Turceni nr. 6/2008 privind 
organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local 
al oraşului Turceni  se modifică după cum urmează:

1.  Articolul unic se modifică şi va avea următorul cuprins :  ” 
Art. unic.  Se organizează pe durata mandatului Consiliului local al 
Oraşului Turceni , 3 comisii de specialitate , în următoarea componenţă 
: 

1 . Comisia pentru activităţi economico-financiare , amenajarea 
teritoriului şi urbanism , agricultură , gospodărie comunală , protecţia 
mediului şi turism :

- Gîlceavă Dumitru – preşedinte 
-  Ionaşcu Dumitru – secretar 
- Dumitraşcu Ion – membru 
- Cornescu Doru Ion – membru
- Braia Gabriela  – membru   
2 . Comisia pentru învăţămant , sănătate şi familie , activităţi 

socio-culturale , culte , muncă şi protecţie socială , protecţie copii , 
tineret şi sport : 

-  Trăistaru Sabin - preşedinte 
-  Rîpeşi Ion - secretar 
-  Mănoiu Octavian - membru

-   Nicolae Floarea - membru
-  Iovan Eugen - membru
3 . Comisia pentru administraţie publică , juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinii şi liniştii publice , a drepturilor cetăţenilor :                                                                                    
-  Dinu Ion  - preşedinte 
-  Sfîrlogea Maria - secretar 
-  Biriboiu Ion - membru
-  Urezeanu Grigore - membru
-   Giumanca Viorel – membru ”
8. HOTĂRÂRE privind numirea reprezentantului Consiliului local 

Turceni în  Consiliul de administraţie al GSIE Turceni  
- Art. 1.   Se numeşte reprezentantul Consiliului local Turceni 

în Consiliul de administraţie al Grupului Şcolar Industrial Energetic 
Turceni , în persoana domnului Trăistaru Sabin , consilier local .

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de 
funcţii Spitalului Oraşenesc Turceni                                         

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de activităţi  al 
Consiliului local Turceni şi graficul de şedinţe pe trimestrul III 2011   

11. HOTĂRÂRE privind aprobarea întocmirii studiului de feza-
bilitate pentru obiectivul  ”Amenajare şi realizare zid de sprijin – sat 
Gârbovu , oraş Turceni ”

12. HOTĂRÂRE privind  validarea unui mandat de consilier local  
în Consiliul local al oraşului Turceni 

- Art.unic . Se validează mandatul de consilier local în 
Consiliul local al oraşului Turceni , judeţul Gorj , al domnului consilier 
Dinu Ion.   

HoTărÂri – Consiliul local al oraşului Turceni

LISTĂ
consilieri locali

Gîlceavă Dumitru PNL-0747087797
Mănoiu Octavian PNL-0745300572

Dinu Ion PNL – 0748284956
Braia Gabriela PNL- 0748284955

Ionaşcu Dumitru PNL– 0748284953
Giumancă Viorel PNL – 0748284954
Trăistaru Sabin PNL – 0745300583
Dumitraşcu Ion PSD – 0745594491
Sfîrlogea Maria PSD- 0756055353
Nicolae Floarea PC – 0768109280
Iovan Eugen PD-L – 0745300576

Cornescu Doru PD-L -0745300580
Rîpeş Ion PD-L – 0745300585

Urezeanu Grigore PD-L - 0745300586
Biriboiu Ion PD-L – 0744142555

ANUNŢ
Pentru a putea beneficia de prevederile L76/2002

(legea şomajului), absolvenții instituțiilor de
învățământ, în vârstă de minimum 16 ani  au
obligația de a se înregistra la agențiile pentru 

ocuparea forței de muncă în termen
 de 60 de zile de la absolvire.

Acte necesare: 
BULETIN DE IDENTITATE- Original şi copie

ACTELE DE STUDII SAU CALIFICARE- 
Original şi copie

ADEVERINŢĂ MEDICALĂ 
CU MENȚIUNEA „ APT DE MUNCĂ”

DOSAR CU ŞINĂ

Telefoane uTile
spiTal  -   0253.335.034 / 0253.335.035

priMărie – 0253.335.024 / 0253.335.026
poliȚie  - 0253.335.007

poliȚia CoMuniTară – 0756.055.346
CeZ deranJaMenTe  - 0251.929

 disTrigaZ  - 0253.335.660
 salVare – 112

poMpieri – 0253.334.212
direCTor s.C. TurCenisal s.r.l.

( societatea de salubrizare ) - 0745/386792
direCTor serViCiul publiC de 

adMinisTrare a doMeniului publiC Şi priVaT 
Şi al sisTeMului de aliMenTare Cu apă 

-  0754030986
 aMbaVi – 0253.334.522

TerMoCenTrala – 0253.335.045
Telefon roboT TaXe Şi iMpoZiTe 

0253.334.326 – număr nou unde cetățenii înbaza 
introducerii C.n.p.-ului se pot informa

asupra taxelor şi impozitelor.
biroul sTare CiVilă - feţeanu Vergilia

0756.055.349

reZulTaTele sondaJului:

„Primăria nu are fonduri necesare finalizării 
blocurilor neterminate din oraş. O soluţie ar 

fi vânzarea acestora către un investitor privat, 
iar acesta să le finalizeze şi să le vândă către 

populaţie. Sunteţi de acord cu această soluţie?”

Număr de votanţi: 57
DA - 38 persoane
NU- 14 persoane
NU ŞTIU- 5 persoane

În momentul de faţă, administrarea domeniului public şi privat al Oraşului Turceni este realizată de Serviciul 
Public al Oraşului Turceni. Acesta ar trebui să asigure permanent întreţinerea străzilor, a zonelor verzi, a terenuri-
lor de joacă pentru copii, a drumurilor şi canalelor de tarla, a cimitirelor, a podeţelor şi a altor bunuri aparţinând 

oraşului. Am constatat că datorită lipsei de personal ( serviciul public a fost restructurat pentru încadrarea acestuia 
în numărul de personal stabilit de guvern) şi a lipsei de dotări acesta nu realizează lucrările necesare. 

înTrebarea lunii augusT: CONSIDERAŢI CĂ SE IMPUNE CA ADMINISTRAREA DOMENIULUI 
PUBLIC ŞI PRIVAT AL ORAŞULUI TURCENI SĂ fIE fĂCUTĂ DE O fIRMĂ PRIVATĂ?

Primăria Oraşului Turceni şi Consiliul Local Turceni vă invită să participaţi la sondajele de opinie de 
pe site-ul Primăriei www.turceni.ro (sondajul este afişat în partea dreaptă, pe pagina web)! 

Fiecare locuitor din oraşul Turceni şi satele aparţinătoare poate să-şi facă cunoscute opiniile,  să 
adreseze propuneri către Primărie, să sesizeze diferite probleme, să vină cu idei şi sugestii! 

Sondajele de opinie se realizează lunar. www.turceni.ro

înTrebarea lunii augusT
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Un gând senin şi un 
buchet de culoare şi 

veselie care să vă 
aducă noroc în viaţă 

şi prieteni în casă în 
această zi!

La Mulţi Ani de 
Sf. Maria!

Gîlceavă Dumitru, 
Viceprimar Oraşul 

Turceni

Sfântul căruia îi purtaţi numele (Sf. Maria) să 
vă ocrotească în fiecare zi. La mulţi ani cu 

împliniri şi momente frumoase în viitor! 

Iordache Ion, 
Primarul Oraşului Turceni

Sfântul Pantelimon este unul dintre cei mai cunoscuţi 
şi iubiţi sfinţi ai Bisericii lui Hristos. Pomenit în data de 27 
iulie, acest sfânt este adesea numit „doctor fără de arginţi”, 
arătându-se prin aceasta cum că el n-a umblat după averi şi 
s-a mulţumit cu ceea ce putea avea din rosturile lui şi nu cerea 
de la nimeni să-i plătească pentru binefacerile făcute. Sfântul 
Pantelimon este considerat ocrotitorul medicilor şi tămăduitor 
al bolnavilor, el este un model de doctor, slujitor şi creştin 
următor lui Hristos.

        Sfântul Pantelimon - o viaţă închinată slujirii 
aproapelui

        Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon a trăit 
în vremea împăratului Maximian Galeriu şi era originar din 
cetatea Nicomidiei. El a văzut lumina zilei în anul 284, dintr-un 
tată păgân, senator la curtea împăratului, şi o mamă creştină. 
Primul său nume a fost „Pantoleon”, adică „cel în toate puternic 
ca un leu”. Mama lui Pantoleon, Evula, îl iubea pe Hristos în 
taină, numindu-se creştină. Ea îi vorbea despre împlinirea 
sufletului şi despre tainele credinţei în nemurire.

Ca urmare a influenţei dragostei mamei sale, acesta va 
înceta a mai cerceta căile sfinte o dată cu moartea acesteia. 
Filosofia îi va prinde mai mult atenţia. După moartea mamei, 
tatăl a dat copilul la şcolile păgâne ale timpului. A terminat 
cu succes Şcoala de Medicină la Nicomidia. Mai apoi, tânărul 
Pantelimon a fost încredinţat, spre ucenicie, medicului 
Eufrosin. Dobândind multe cunoştinte şi o înţelepciune aleasă 
a practicării medicinei, el a fost remarcat de împărat, care l-a 
şi ales drept medic al său.

        Dumnezeu va apărea din nou în inima tânărului 
doctor, făcându-l să-şi dorească cu ardoare Botezul în Hristos. 
Schimbarea cea mai mare din viaţa lui Pantelimon a avut loc în 
momentul întâlnirii acestuia cu bătrânul creştin Ermolae, care 
a arătat celui dintâi cum doar Hristos binevoieşte a vindeca, 
prin sau mai presus de oameni. Trecând zilnic prin faţa curţii 
preotului unei biserici din Nicomidia - Sfântul Ermolae - tână-
rul Pantoleon a fost chemat odată să intre înăuntru.

         Bătrânul Ermolae începu apoi să-l înveţe că numai 
Hristos este singurul doctor adevărat, al sufletelor şi al trupu-

rilor. Vizitele la acesta au urmat pentru mai mult timp. Într-o 
zi, pe când se întorcea de la Eufrosin, Pantoleon găsi pe drum 
un copil mort, muşcat de o năpârcă. Vrând să probeze adevărul 
cuvintelor lui Ermolae, el chemă în 
ajutor numele lui Hristos şi îndată 
copilul se ridică, iar năpârca muri. 
Aceasta a dus la botezarea tânăru-
lui Pantelimon. Va primi numele 
de Pantelimon care înseamnă „cel 
cu totul milostiv”.

        După primirea Sfântului 
Botez, mai multe vindecări făcea 
Pantelimon, boli incurabile şi 
neputinţe nespuse pierind în faţa 
iubirii şi credinţei sale. Marele 
Pantelimon face minuni atât prin 
harul primit, cât şi prin tratamen-
tele pe care le dă celor bolnavi. 
Drept urmare a milosteniei sale, el 
şi-a împărţit toată averea săracilor, 
iar celor pe care îi vindeca de boli 
şi neputinţe, nu le cerea nimic 
drept plată. De aici i se trage şi 
numele „doctor fără de arginţi”.

        Din cauză că era căutat 
de mulţi bolnavi, ceilalţi medici 
din Nicomidia deveniseră invi-
dioşi pe el şi, fiindcă îngrijise un 
creştin tocmai chinuit din ordinul 
împăratului, ei profitară de ocazie 
pentru a-l denunţa pe Pantoleon la împărat. Pentru credinţa 
şi dragostea tânărului Pantelimon faţă de Hristos, împăratul 
Maximian porunceşte ca acesta să fie supus unor chinuri 
groaznice, după care decide să-i fie tăiat capul.

        Tânărul a fost legat de un stâlp şi trupul i-a fost sfăşiat 
cu gheare de fier, iar rănile arse cu făclii aprinse. Însă torţele 
s-au stins, iar rănile sfântului s-au vindecat. A fost scufundat în 
plumb topit şi aruncat în mare, legat de un pietroi. L-au aruncat 

apoi fiarelor sălbatice, dar acestea s-au arătat blânde. Împăratul 
s-a înfuriat şi a dat ordin ca sfântul să fie legat de o roată cu 
lame ascuţite, care, rostogolindu-se de la înălţime, în faţa 

întregului oraş, să-l omoare. 
Hristos l-a eliberat pe sfântul 
mucenic, în rostogolirea roţii, 
roata strivind un mare număr 
de necredincioşi. Maximian 
a dat ordin ca Pantoleon să 
fie decapitat, iar trupul să fie 
dat în foc.

        În momentul morţii 
sale, din cer s-a auzit cuvântul: 
„Slujitor credincios, dorinţa 
ta va fi acum îndeplinită, por-
ţile cerului îţi sunt deschise, 
cununa ta e pregătită. Vei 
fi de-acum înainte adăpost 
deznădăjduiţilor, ajutor celor 
încercaţi, doctor bolnavilor 
şi teroare demonilor. De ace-
ea, numele tău nu va mai fi 
Pantoleon, ci Pantelimon.”

        Pantelimon, doctorul 
cel bun şi nerăpitor de averi, 
a mucenicit pentru dragostea 
sa faţă de Hristos, fiind deca-
pitat din ordinul împăratului. 
Se spune de către Tradiţia 

creştină, cum că în momentul 
decapitării sfântului, din rana lui nu a curs sânge, ci lapte, iar 
măslinul de care a fost legat a rodit în acel moment. Spre a nu 
lua creştinii cinstitul trup al sfântului, acestuia i s-a dat foc, 
însă o altă minune a mărturisit vrednicia aceluia. Credincioşii 
au scos din cenuţă trupul neatins de foc al lui Pantelimon şi 
l-au îngropat cu mare cinste, pe proprietatea lui Arnantios 
Scolasticul, în anul 303.                                                                                                       

Preot,Bondoc Dumitru Iustin

CYMK

Sfântul pantelimon-făcătorul de minuni

notă: Tânărul solicitant poate fi absolvent de liceu cu sau fără examen de bacalaureat. Atenţie! 
Sunt eligibili solicitanţii (cu vârsta minimă de 18 ani) care au terminat 10 clase, cu profil agricol.

Solicitanţii trebuie să facă dovada studiilor cu diplome de absolvire a zece clase cu profil agricol, 
zootehnic, economic cu profil agricol şi veterinar însoţită de „Certificat de calificare profesională (com-
petenţe), documente recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Planul de afaceri trebuie să cuprindă detalii privind:
• descrierea situaţiei iniţiale a exploataţiei agricole preluate, precum şi a etapelor şi obiectivelor 

stabilite în vederea dezvoltării acesteia;
• descrierea detaliata a investiţiilor, programelor de formare profesională, serviciilor şi a altor 

acţiuni în vederea dezvoltării activităţilor exploataţiilor agricole;
• elemente referitoare la mediu şi evaluarea principalelor riscuri;
• descrierea modului de utilizare a întregului sprijin financiar nerambursabil solicitat.
• demonstrarea viitoarei viabilităţi economice a exploataţiei agricole: costuri, venituri şi cheltuielile 

realizate respectând standardele comunitare, în condiţii de piaţă şi concurenţă.
Planul de afaceri va menţiona obligatoriu: titlul proiectului, data întocmirii acestuia şi cursul de 

schimb euro/ lei al Băncii Central Europene valabil la data elaborării acestuia.
IMPORTANT ! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Planului 

de afaceri şi pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii pentru obţinerea 
sprijinului.

Valoarea sprijinului nerambursabil
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10.000 Euro pentru o exploataţie agricolă 

cu dimensiunea minimă de 6 UDE, iar peste această dimensiune, sprijinul pentru instalare poate 
creşte cu 2.000 Euro/1UDE, dar nu va putea depăşi 25.000 Euro/exploataţie. Valoarea sprijinului 
acordat se calculează în lei, în funcţie de rata de schimb EUR/ LEU, cea mai recentă stabilită de 
către Banca Centrala Europeană înaintea datei de 1 ianuarie a anului în care se elaborează decizia 
de acordare a ajutorului (certificatul de plată), conform prevederilor art. 7 şi 11 din Regulamentul 
CE 1913/ 2006. 

Sursa de informare - http://www.apdrp.ro/, http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.
aspx?t=dezvoltarerurala (va urma)                                                                                 Mitaru Oana

Măsura 112 „instalarea tinerilor fermieri” (ii)


