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AGENDA PRIMĂRIEI

Întrucât bugetul pentru anul în curs se situează sub 
nivelul prognozat la începutul lunii ianuarie, depunem 
eforturi pentru realizarea cât mai multor obiective de 
investiţii din cele programate.

În data de 5 iulie 2013 s-a semnat contractul 
de finanţare pentru construirea campusului Şcolar 
Turceni, ceea ce va deveni la finalul investiţiei unul 
dintre cele mai importante centre de educaţie din 
regiune. Realizarea acestuia se va face în mare parte 
din fonduri europene.

Am bucuria să vă anunţ că începând cu data de 
09.08.2013 s-a deschis Ştrandul de la Murgeşti care va 
deveni cu siguranţă unul din principalele obiective de 
agrement ale Oraşului Turceni.

De curând, a fost finalizată şi dată în folosinţă 
investiţia denumită „Reabilitare străzi zona Nord 
blocuri, Turceni: 

 - STR. SĂNĂTĂŢII, pe o lungime de 186 m, de la 
intersecţia cu STR. 7 APRILIE până la  intersecţia  cu 
STR. PROMETEU 

- STR. PROMETEU, pe o lungime de 288 m, de la 

intersecţia cu STR. SĂNĂTĂŢII până la  intersecţia cu 
STR. 1 MARTIE 

- STR. 1 MARTIE, pe o lungime de 199 m, de la 
intersecţia cu STR. PROMETEU până la  intersecţia 
cu STR. SĂNĂTĂŢII

 - STR. SF. VARVARA, a fost amenajată o porţiune 
de 40 m din intersecţia cu STR. PROMETEU, în zona 
blocului P21 

- amenajare parcare în zona punctului termic 
PT2. 

     Am solicitat efectuarea unui studiu hidrologic 
în perimetrul limitrof Oraşului Turceni în care să se 
prezinte modul de existenţă a apelor subterane precum 
şi regimul acestora.

Luând în considerare faptul că sistemul centralizat 
de alimentare cu apă al oraşului a fost construit în 
anii ’70, nu mai satisface necesarul de alimentare cu 
apă al oraşului, iar satele componente se alimentează 
din fântâni şi izvoare de coastă cu apă puţină, vom da 
prioritate efectuării studiului şi realizării investiţiei 
referitoare la alimentarea cu apă.

Pentru a rezolva alimentarea cu apă a Oraşului 
Turceni şi satelor componente se va realiza investiţia 
„îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în 
Oraşul Turceni, Judeţul Gorj” cu o concepţie construc-
tivă şi tehnologică modernă, dimensionată la nivelul de 
dezvoltare în perspectiva oraşului, contribuind astfel 
la satisfacerea criteriilor dezvoltării durabile.

Având în vedere că echipa de fotbal, Ştiinţa Turceni, 
a promovat în liga a III-a, criteriile de licenţiere ale 
echipei şi omologare a stadionului au impus noi 
standarde. În acest sens au fost efectuate o serie de 
lucrări de adaptare la cerinţele impuse de Federaţia 

Română de Fotbal:
•	 Au	fost	amplasate	200	de	scaune,	urmând	ca	

în viitor întreaga suprafaţă a tribunei să fie amenajată 
cu scaune;

•	 A	fost	montată	o	tabelă	de	marcaj;
•	 S-au	construit	porţi	mobile	pentru	echipele	de	

juniori şi seniori.
Graţie colaborării cu CEO, Sucursala Electrocentrale  

Turceni, am reuşit să punem în practică obiective 
importante pentru Oraşul Turceni şi locuitorii săi, şi 
anume: lucrări de întreţinere efectuate pe str. Uzinei, 
decolmatarea canalului de scurgerea apelor din 
apropierea străzii Submaidane. De asemenea, avem 
programate următoarele planuri de dezvoltare: execu-
tarea lucrărilor necesare pentru reabilitarea conductei 
de agent termic în perioada 15 august – 1 octombrie, 
achiziţionarea de aparatură medicală pentru Spitalul 
Orăşenesc Turceni în parteneriat cu CEO, Sucursala 
Electrocentrale  Turceni.                  

Continuă lucrările de curăţare, igienizare a subso-
lurilor şi racordarea lor la reţeaua de canalizare. Blocul 
G 27 va fi racordat la reţeaua de gaze naturale, pentru 
acest lucru fiind aprobată extinderea reţelei.

Şi în acest an am decis să sprijinim elevii cu merite 
deosebite la învăţătură şi situaţie socială dificilă prin 
acordarea a 53 de  recompense materiale care s-au 
încadrat între 300 şi 700 de lei (La acestă categorie 
întrând şi elevii cu rezultate deosebite la olimpiade şi 
concursuri), precum şi prin oferirea unei tabere şcolare 
la Năvodari.

Un număr de 90 de copii din unităţile educa-
tive preşcolare au beneficiat de o excursie la Băile 
Herculane.

de dumitru Gîlceavă,
primarul oraşului turceni

 La data de 05.07.2013, a fost semnat 
contractul de finanţare al proiectului  
“modernizare, extindere şi reabilitare al 
Campusului grup şcolar industrial energetic“ de 

către unitatea administrativ  teritorială – oraş 
turceni  (în calitate de beneficiar) şi ministerul 
dezvoltării regionale şi administraţiei publice 
prin agenţia pentru dezvoltare regională sud-
vest oltenia pentru programul operaţional 
regional 2007-2013. proiectul se implementează 
pe o perioadă de 24 de luni. În cadrul proiectului 
vor avea loc lucrări de modernizare şi extindere 
a campusului şcolar şi furnizarea de produse 
(echipamente, dotări şi mobilier) în vederea 
creşterii calităţii nivelului de învăţământ şi 
îmbunătăţirea imaginii oraşului turceni, judeţul 

gorj. beneficiarii direcţi ai investiţiei sunt elevii 
care vor studia în unitatea de învăţământ şi 
cadrele didactice care vor preda în unitatea mai 
sus menţionată.       

 
CLădirea grupuLui 
şCoLar se va moderniza,  
extinde  şi  reabilita. 
Astfel: 
•	 se	 	 va	 	 mări		
capacitatea structurii   
existente   cu  16 săli  de  
clasă,   7  laboratoare,    2  
laboratoare fonetice, 1  
cabinet  metodic,    1  cabinet  
medicină   generală,    1  
cabinet stomatologie,  1 
CDI, 1 amfiteatru  cu 174 
de locuri  
•	 amfiteatrul			de		174		
de  locuri  şi  spatulele  

tehnice   vor fi  amplasate   la  subsol,  realizat   
în exteriorul  perimetrului  construit  al celor 
două corpuri  destinate  învăţământului  existent  
şi propus; amplasarea  este  determinată   de 
considerente   structurale  - deschideri  atipice  şi 
de dorinţa  de a păstra o suprafaţă  liberă la nivelul 
parterului,  cât  mai mare;
•	 extinderea	 	 clădirii	 grupului	 şcolar	 va	 fi	
legată direct  de clădirea  corpului existent,   cu 
accese la fiecare nivel;   
•	 se	va	realiza	o	legătură		la	nivelul	etajului		1	
între  corpul extindere  A1 şi cantină;

•	 extinderea		clădirii	grupului	şcolar	va	avea	
un regim de înălţime:  S+P+3E;
•	 corpul	 A2	 extindere	 	 va	 fi	 legat	 direct	 	 şi	
va comunica direct  cu corpurile, va fi  prevăzut  
cu  un ascensor  în  scopul  permiterii   accesului  
persoanelor fizice.                            

 Corp  internat se va extinde şi 
reabilita. Astfel: 
•	 se	 	 va	 	 renunţa	 	 	 la	 	 spaţiile	 	 destinate				
atelierelor   improvizate pentru   elevi      la  parterul 
construcţiei;
•	 se	va	majora		capacitatea			de	cazare		pentru		
elevi  la 203 de locuri  în  53 de camere  - în medie 
3,83 elevi/ cameră,  existând camere de 4 şi 3 
locuri şi camere de 2 locuri - pentru persoane cu 
dizabilităţi  locomotorii;
•	 se	 vor	 crea	 41	 de	 locuri	 de	 cazare	 pentru	
cadrele didactice, 22 de camere dintre care una de un 
loc  - pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii
•	 extinderea	 	 corpului	 internat	 	 va	 	 avea	
un regim  de  înălţime:  P +2E (extinderea  este 
denumită CORP   B2  pe planul de situaţie anexat 
având suprafaţa construită de 280  mp, suprafaţa 
desfăşurată de 840 mp);
 
 CLĂDIREA CANTINEI se  va moderniza 
şi reabilita. Astfel: 
•	 se	 va	 	 urmări	 eliminarea	 	 intervenţiilor			
improprii  impuse de necesităţi  (sală de sport 
improvizată la parter, cale de acces/evacuare  
blocată);
•	 se	va	urmări	realizarea	unor	compartimentări	
şi a unor dotări în concordanţă cu normele sanitar  
veterinare în vigoare;
•	 se	va	asigura	o	capacitate	de	262	de	locuri	/	
schimb.
 Cabina poartă se  va   reabilita.

s-a semnat ContraCtuL de FinanŢare 
aL CampusuLui şCoLar
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 Primăria Oraşului 
Turceni oferă consultanţă 
gratuită persoanelor interesate 
în accesarea de fonduri europene. 
Potenţialii beneficiari pot solicita 
informaţii şi consiliere din partea 
personalului Primăriei în fiecare 
Luni şi Joi, ora 16:00, în Sala de 
Şedinţe din sediul instituţiei.  

 Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală este documentul 
pe baza căruia poate fi accesat Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală şi care respectă liniile directoare 
strategice de dezvoltare rurală ale 
Uniunii Europene.
 Prin Măsura 121 se acordă 
fonduri nerambursabile în proporţie 
de 40% – 75% (pentru perioada 2010 – 
2013) din valoarea eligibilă a proiectului, 
fondurile reprezentând cofinanţarea 
publică, la care trebuie să se adauge 
contribuţia privată.
 Plafonul minim acceptat 
pentru un proiect finanţat prin Masura 
121 este de 5.000 de euro, această sumă 
reprezentând valoarea totală eligibilă a 
proiectului.
 Valoarea maximă eligibilă 
va fi de 125.000. euro, iar ponderea 
sprijinului nerambursabil va fi de 
40% reprezentând 50.000 euro pentru 
proiectele care aparţin unei forme 
asociative şi care deservesc majoritatea 
membrilor acesteia (jumătate plus unul 
din membri).

 Obiectivele principale 
ale măsurii 121 sunt: 
- promovarea investiţiilor 
în exploataţiile agricole din sectorul 
vegetal  
- dezvoltarea sectorului de 
creştere a animalelor 
- realizarea de construcţii noi 
şi modernizarea construcţiilor agricole 
existente din cadrul acestora şi a 
utilităţilor afernte, 
- achiziţionarea de maşini şi 
utilaje noi, 
- înfiinţarea de plantaţii etc.

 Condiţiile care trebuie 
să le îndeplinească solicitantul?

 Solicitantul trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii :
- fermierii, aceştia fiind 
persoane fizice sau juridice, care practică 
în principal activităţi agricole, a căror 
exploataţie este situată pe teritoriul 
ţării şi are o dimensiune între 2 şi 50 
UDE (reprezintă unitatea prin care se 
reprezintă dimensiunea economică a 
unei exploataţii agricole determinată 
pe baza marjei brute standard a 
exploataţiei, valoarea unei unităţi de 
dimensiune economică este de 1.200 de 
euro). 
- Să fie persoană fizică sau 
juridică română cu capital privat;
- Capitalul/ acţionariatul 
solicitantului eligibil, poate fi atât 
integral din România cât şi mixt sau 
integral străin;
- Să acţioneze în nume 
propriu;
- Să asigure surse financiare 
stabile şi suficiente pe tot parcursul 
implementării proiectului.

 Care sunt solicitantii 
eligibili?
Categoriile de beneficiari eligibili care 
pot primi fonduri nerambursabile sunt:
- Persoană fizică;
- Persoană fizică autorizată;
- Întreprinderi individuale ;
- Întreprinderi familiale ;
- Societate în nume colectiv SNC;
- Societate în comandită simplă – SCS ;
- Societate pe acţiuni ;
- Societate în comandită pe acţiuni – 
SCA;
- Societate cu răspundere limitată – 
SRL;
- Societate comercială cu capital privat;
- Societate agricolă ;
- Societate cooperativă agricolă;
- Grup de producători;
- Cooperativă agricolă.

 3. Care sunt activităţile 
eligibile?

Activităţi eligibile

Fondurile nerambursabile vor fi 
acordate beneficiarilor eligibili pentru 
investiţii corporale şi/sau necorporale, 
conform următoarei liste indicative a 
cheltuielilor eligibile:
1. Construirea şi/sau modernizarea 
clădirilor utilizate pentru producţia 
agricolă la nivel de fermă
2. Construirea şi/sau modernizarea 
infrastructurii rutiere interne sau de 
acces din domeniul agricol;
3. Construirea şi/sau modernizarea 
fermelor de taurine pentru producţia 
de lapte;
4. Construirea şi/sau modernizarea 
serelor, inclusiv a centralelor termice şi 
instalaţiilor de irigat;
5. Achiziţionarea sau achiziţionarea 
în leasing de tractoare noi, combine 
de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, 
echipamente şi accesorii, echipamente 
şi software specializate;
6. Achiziţionarea sau achiziţionarea în 
leasing de noi mijloace de transport 
specializate                     necesare 
activităţii de producţie;
7. Înlocuirea plantaţiilor viticole din 
soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului 
biologic de producţie 
8. Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, 
arbuşti fructiferi şi căpşuni;
9. Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, 
pomi fructiferi şi arbuşti, alţi arbori;
10. Investiţii pentru producerea şi 
utilizarea durabilă a energiei din surse 
regenerabile în cadrul fermei;
11. Investiţii pentru înfiinţarea de 
culturi de specii forestiere cu ciclu de 
producţie scurt şi regenerare pe cale 
vegetativă, în scopul producerii de 
energie regenerabilă;
12. Investiţii în apicultură, cu excepţia 
celor realizate prin Programul Naţional 
Apicol;
13. Investiţii pentru procesarea 
produselor agricole la nivelul fermei, 
cuprinzând echipamente pentru 
vânzarea acestora, inclusiv depozitare, 
răcire etc.;
14. Costurile generale ale proiectului 
cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri 
şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe 
pentru eliberarea certificatelor, avizelor 
şi autorizaţiilor necesare implementării 
proiectelor
15. Investiţii necesare adaptării 
exploataţiilor pentru agricultură 
ecologică;
16. Investiţiile necesare realizării 
conformităţii cu standardele 
comunitare.
 Vor fi considerate cheltuieli 
eligibile, mijloacele de transport 
specializate care transportă numai un 
anumit tip de materii prime/mărfuri 
adecvate activităţii descrise în proiect, 
următoarele:
-  Autocisterne,Autoizoterme,
Mijloace de transport animale,Mijloace 
de transport albine.
Cheltuielile cu orice alt mijloc de 
transport nu sunt considerate eligibile.

 Documentele necesare 
întocmirii Cererii de Finanţare

Documentele obligatorii care trebuie 
ataşate Cererii de finanţare pentru 
întocmirea proiectului sunt:
1. a) Studiul de Fezabilitate/Memoriul 
Justificativ pentru proiecte fără lucrări 
de construcţii şi/ sau montaj
2. Situaţiile financiare (bilanţ , contul de 
profit şi pierderi ) 
2.1 Document însuşit de un expert 
contabil din care să rezulte că veniturile 
din activităţi agricole reprezintă cel putin 
50% din veniturile de exploatare ale 
solicitantului, sau în cazul persoanelor 
fizice autorizate, întreprinderilor 
individuale şi întreprinderilor familiale:
Declarație pe propria răspundere 
a solicitantului că veniturile din 
activităţile agricole reprezintă cel puţin 
50% din total venituri.
3. a) Documente solicitate pentru 
terenul agricol:
a) 1. Copie după actul de proprietate 
al terenului şi/sau tabel centralizator 
emis de Primărie semnat de persoanele 
autorizate conform legii, conţinând 
sumarul contractelor de arendare cu 
suprafeţele luate în arendă pe categorii 
de folosinţă, perioada de arendare şi/sau 
contractul de concesiune şi/ sau orice 
alt document care să certifice dreptul de 
folosinţă al terenului.
şi
a) 2. Copie din Registrul Agricol 
emis de Primării care să certifice dreptul 
de proprietate şi/ sau de folosinţă 

(arenda/ concesionare) al terenului 
pentru baza de producţie, cu ştampila 
primăriei şi menţiunea „Conform cu 
originalul”.
b) Documente solicitate pentru imobilul 
(clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ 
vor fi realizate investiţiile:
b) 1. Actul de proprietate asupra 
clădirii;
b) 2.Documentul care atestă dreptul de 
proprietate asupra terenului, contract de 
concesionare sau alt document încheiat 
la notariat, care să certifice dreptul 
de folosinţă al terenului: contract 
de închiriere, contract de comodat, 
pentru terenul pe care este amplasată 
clădirea, valabil inclusiv în perioada de 
monitorizare a proiectului.
b)Document pentru efectivul de animale 
deţinut în proprietate
4. Certificat de urbanism sau autorizaţie 
de construire pentru proiecte care 
prevăd construcţii (noi, extinderi sau 
modernizări). 
5. Clasarea Notificării/Adresa de 
negaţie;
sau,
Decizia etapei de încadrare / acord 
de mediu/ decizia etapei de evaluare 
initiala
6. Declarația pe propria răspundere.
7. Certificate care să ateste lipsa 
datoriilor emise de Direcţia Generală 
a Finanţelor Publice şi de primăriile pe 
raza cărora îşi au sediul social şi puncte 
de lucru 
8. a) Notificare care să ateste 
conformitatea proiectului cu legislația 
în vigoare pentru domeniul sanitar 
veterinar şi siguranta alimentelor 

b) Aviz sanitar privind 
conformitatea proiectului cu condiţiile 
de igienă şi sănătate publică
9. Pentru unitățile care se modernizează 
şi se autorizează/avizează conform 
legislației în vigoare:
9.1 Autorizaţie sanitară.
9.2 Autorizaţie sanitară veterinară 
9.3 Nota de constatare privind condiţiile 
de mediu 
10. Certificat constatator emis de Oficiul 
Registrului Comerţului din care să 
rezulte faptul că solicitantul are capital 
privat 100% şi codul CAEN conform 
activitatii pentru care solicită finanțare 
şi că nu se afla în proces de lichidare, 
fuziune, divizare 
11. a) Certificatul de înregistrare eliberat 
de Oficiul Registrului Comerţului 
conform legislaţiei în vigoare sau 
Hotărâre judecătorească definitivă
b) Aviz de recunoaştere pentru grupurile 
de producători emis de MADR.
12. Autorizaţia de plantare pentru 
proiectele care vizează înfiinţarea sau 
reabilitarea plantaţiilor pomicole, 
de arbuşti fructiferi şi viţă de vie 
pentru struguri de masă, eliberată de 
către Direcţia pentru Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală.
13. Raport asupra utilizării programelor 
de finanţare nerambursabilă întocmit 
de solicitant (va cuprinde obiective, tip 
de investiţie, lista cheltuielilor eligibile 
costuri şi stadiul proiectului, perioada 
derulării proiectului).
14. Fişa de înregistrare a producătorilor 
în agricultura ecologică aprobată de DAJ 
însoțită de contractul cu un organism 
de inspecție şi certificare aprobat de 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale.;
15. Document emis de catre solicitant 
din care să reiasă că este membru al 
acesteia însoţit de documentul de 
înfiinţare al acestora (act constitutiv şi 
statut).
16. Copie după Diploma de studii/ 
Certificat care să dovedească pregătirea 
profesională în domeniul pentru care 
solicită finanţarea 
17. Declaraţie pe propria răspundere în 
care să se menţioneze că responsabilul 
legal de proiect/ Adeverința care să ateste 
vechimea în muncă şi în specialitate sau 
un curs de pregătire profesională.
18. Raport de evaluare a clădirii care 
se renovează întocmit de un evaluator 
autorizat.
19. Document care sa certifice vechimea 
clădirilor care se demolează (autorizație 
de construire sau alt document oficial)
20. Alte documente justificative (se vor 
specifica după caz):
21. Angajamentul persoanelor fizice de 
a se autoriza în PFA.
22. Aviz de gospodarirea apelor în 
cazul investițiilor privind irigațiile/ 
notificarea de începere a execuţiei.

primĂria oraŞului turCeni oferĂ ConSultanŢĂ 
GratuitĂ În aCCeSarea de fonduri europene

anunŢ important

Beneficiarii de Alocaţie pentru Susţinerea Familiei 
sunt aşteptaţi în cursul lunii august să depună cererile 

şi declaraţiile pe propria răspundere însoţite de 
documentaţia aferentă la sediul Primăriei Oraşului 

Turceni, Biroul Asistenţă (parter). 
Documente necesare: adeverinţă fisc,   adeverinţă 

Registrul Agricol, adeverinţă Taxe şi Impozite,  
cupoane alocaţie de stat, adeverinţă salariat (dacă e 

cazul), cupon pensie (dacă e cazul). 

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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 d i s t r a c ţ i e  ş i  v o i e  b u n ă  d e  z i l e l e  o r a ş u l u i  t u r c e n i
Zilele Oraşului Turceni au fost sărbătorite în perioada 22 iunie-23 iunie 

iar la eveniment au participat peste 5000 de persoane, un număr care a 
depăşit orice record al acestui eveniment atât de important pentru locuitorii 

din oraşul Turceni şi satele aparţinătoare. De-a lungul acestei manifestări, 
participanții au putut asista la un spectacol oferit de interpreți şi formații 
cunoscute de muzică uşoară, populară şi de petrecere: Olguţa Berbec, Văru 
Săndel, Jean de la Craiova, Nicuşor Micsoniu, Andreea Bălan, Loredana 
Feraru, Cornelia Tică, Ionela Moruntan, Claudia Ghiţulescu, Maria Loga, 
Dj Ryno şi Silvia cu trupa de dans, Leo Cosma şi Formaţia Best VPD, 
Izabela Tomita, Anca Mărginean, Oana&Alex, Luminiţa Ţicleanu, Triton, 
Daniela Gyorfi şi MC Geo cu trupa de dans. Merită să amintim că aceştia 
au fost numai o parte din artiştii invitaţi să încânte publicul spectator din 
Turceni. Autorităţile locale, prin Primăria Oraşului Turceni şi Consiliul 
Local, au depus toate eforturile necesare pentru ca locuitorii să aibă parte 
de un spectacol unic, de unde să nu lipsească voia bună şi distracţia. „Ne 

bucurăm de numărul mare de participanţi din acest an şi ne dorim ca şi 
în anii viitori, locuitorii oraşului să participe într-un număr la fel de mare 
la evenimentele şi manifestările culturale pe care le organizăm cu cel mai 

mare drag. ”, a declarat Dumitru Gîlceavă, primarul oraşului Turceni. 
Participanţii s-au putut bucura şi de concursurile organizate cu această 
ocazie: concursul de şah de la Casa de Cultură a oraşului Turceni, concursul 

de interpretare Tip-Top Mini-Top, concursul de table de la Casa de Cultură, 

Festivalul concurs ,,Pe dunghiţa Jiului’’, – finala Campionatului de fotbal de 
pe  Stadionul oraşului Turceni, concursul de pescuit la balta Murgeşti. 

CYMK

La mulţi ani de sFÂnta maria tuturor sărbătoriţilor! 
Fie ca această sfântă sărbătoare să aducă pace şi bucurie 

în sufletele voastre, multă sănătate şi numai bucurii!

Consiliul Local turceni

Fie ca din această zi sfântă să răsară mereu câte-o rază 
de soare care să vă aducă fericire şi bucurie. multă 

sănătate! La mulţi ani  cu ocazia sărbătorii 
numelui (sf. maria)!

Cilibiu Cristina
viceprimarul oraşului turceni
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DeschiDerea ştranDului Din turceni, un motiv De bucurie pentru locuitorii oraşului

CYMK

  

de sf. maria, zi de mare sărbătoare, primiţi din partea 
mea cele mai sincere urări de bine, sănătate, mult noroc şi 

împlinirea tuturor dorinţelor. La mulţi ani! 

gîlceavă dumitru
primarul oraşului turceni

vineri, 9 august, a avut loc un eveniment deosebit de 
important pentru locuitorii oraşului turceni şi anume 
deschiderea ştrandului oraşului turceni.

Cu o suprafaţă a terenului amenajat de 5284 mp şi o 
suprafaţă construită desfăşurată de 462,6 mp, obiectivul va 
constitui unul dintre cele mai frumoase locuri de agreement 
pentru toate categoriile de persoane din oraşul turceni.

intrarea în incinta acestuia se va face dinspre latura de 
est, pietonal sau cu autoturismele, în parcarea ştrandului 
găsindu-şi loc un număr de 40 de maşini. 

accesul se va face prin intermediul unei cabine-poartă, 
de unde se pot achiziţiona bilete.  intrarea va costa 10 lei 
pentru adulţi şi 5 lei pentru copii.

ştrandul cuprinde, conform temei de proiectare, două 
bazine pentru adulţi, având o adâncime minimă -1.10m şi 
adâncimea maximă -1.50m şi unul pentru copii, adâncime 
minimă - 0.50m, adâncime maximă - 0.70m, cu plajă cu 
şezlonguri şi duşuri exterioare, un teren de sport mutifunc-
ţional, un corp de vestiare şi grupuri sanitare separate, băr-
baţi/femei, dar şi un corp restaurant, cu bucătărie şi anexe. 
ştrandul  beneficiază de un sistem de ultimă generaţie, de 
filtrare şi purificare a apei, reglarea pH automată, sistem 
de electroliză a apei, aceasta fiind uşor sărată.  sala de mese 
şi terasa exterioară s-au deschis şi ele clienţilor.
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ţine-mi Doamne în veci 
părinţii,
sănătoşi precum lumina
iar din gija ce ne-o porţi,
udă Doamne şi grădina!

Fă să susure izvorul,
sus unde se adapă cerbii
iar din dragoste Divină,
Fă să crească firul ierbii!

ţine-mi Doamne verzi copacii
Şi nu ne usca pădurea
chiar de suntem păcătoşi,
nu seca, Doamne, fântâna!

iar sub cerul plin de stele
unde nu atinge norul,
Fă-mi te rog şi mie o scară

ca să pun şi eu piciorul!

căci e ultima zvâcnire
a slugirii pe pământ
Şi de atâta răutate
ies şi morţii din mormânt!

aici jos e jale mare,
simt cum se roteşte terra 
Parcă totul se sfârşeşte
sau de acum începe era?

ţine-mi Doamne în piept iubirea
să mă pot roti prin cer
Şi cu ea să-ţi mângâi glezna
altfel Doamne am să pier!

Vasiluţă Gheoghe

rugă

 Elevii de la Turceni au toate motivele să fie fericiţi: pe de-o parte, că a venit vacanţa, iar pe de 
alta, că rezultatele bune la învăţătură înregistrate anul acesta au fost recompensate pe măsură.
 Primarul Gîlceavă a gândit un sistem inedit menit să stimuleze interesul elevilor pentru 
învăţătură. ”Eu provin dintr-o familie care a pus cartea la loc de cinste şi consider că dezvoltarea unei 
comunităţi, precum şi cea a societăţii este legată direct de gradul de educaţie a oamenilor. Urmărim să 
creăm la Turceni cele mai bune condiţii pentru copiii din localitate şi zonele limitrofe”. 
 În tabăra organizată anul acesta, la mare, au mers peste 100 de elevi selectaţi în baza mediilor 
obţinute şi a situaţiei materiale, având prioritate cei care provin din familii cu posibilităţi reduse. Acest 
proiect intitulat  “Tabără de dezvoltare personală” a fost aplicat pentru prima dată anul trecut şi ca 
urmare a rezultatelor bune am hotărât continuarea acestuia. Un număr de 53 de elevi au primit diplome 
şi recompense materiale care s-au încadrat între 300 şi 700 de lei, la această categorie intrând elevii cu 
rezultate deosebite la olimpiade şi concursuri. 
 Nici copiii de la grădiniţă nu au fost uitaţi, 90 dintre aceştia participând la excursiile organizate 
în staţiunea Băile Herculane. “Elevii nu mai găsesc o motivaţie pentru a studia iar datoria noastră este 
să găsim cele mai bune soluţii pentru a-i încuraja şi stimula. Pe viitor, avem în vedere şi alte metode care 
au în vedere colaborarea cu unităţile industriale din oraş”.
 De asemenea, jucătorii echipei de fotbal, victorioşi în campionat, cupă şi recent promovaţi în 
Divizia C, au efectuat un cantonament la mare. “Urmărim ca munca tuturor celor care contribuie la 
promovarea oraşului Turceni să fie răsplătită şi acest fapt aduce tot mai multe rezultate” a mai declarat 
primarul oraşului Turceni.

Primarul Gîlceavă încurajează 
tinerii să înveţe

NOuTĂţI Cu PRIvIRE LA RESTITuIREA PROPRIETĂţILOR
LEGEA 165/2013 PRIvIND MĂSuRILE PENTRu FINALIZAREA 

PROCESuLuI  DE RESTITuIRE, îN NATuRĂ SAu PRIN EChIvALENT, A 
IMOBILELOR PRELuATE îN MOD ABuZIv îN PERIOADA REGIMuLuI 

COMuNIST îN ROMâNIA
 În conformitate cu prevederile acestei 
legi a fost suspendat procesul de emitere a 
actelor de proprietate în temeiul legilor de 
fond funciar.
 Potrivit prevederilor legii privind 
măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist din România, comisia 
de inventariere constituită la nivelul fiecărei 
unităţi administrativ-teritoriale este alcătuită 
dintr-un reprezentant al Instituţiei Prefectului 
(preşedinte al comisiei), primarul şi secretarul 
unităţii administrativ-teritoriale respective, 
un specialist în măsurători topografice şi 
în identificarea tarlalelor şi parcelelor din 
cadrul unităţii administrativ-teritoriale, un 
reprezentant al oficiului teritorial de cadastru 

şi publicitate imobiliară. În funcţie de specificul 
localităţii, din componenţa Comisiei mai 
pot face parte un reprezentant al Agenţiei 
Domeniilor Statului şi un reprezentant al 
Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva.
 Legea 165/2013 prevede ca în termen 
de 180 de zile de la data constituirii, comisia 
are obligaţia de a întocmi situaţia terenurilor 
agricole şi forestiere, aflate în domeniu 
public sau privat al statului sau, după caz, al 
unităţii administrativ-teritoriale, care pot face 
obiectul reconstituirii dreptului de proprietate 
pe fiecare unitate în parte, după care se vor 
relua procedurile de emitere a actelor de 
proprietate privind restituirea proprietăţilor.
 Aşadar, în perioada 1 ianuarie 2014-1 
ianuarie 2016, procesul de restituire trebuie 
finalizat.

  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 sătenilor care 
mergeau, de la cel mic la cel mai în vârstă, la 
hora strămoşească, hora care reprezintă unul 
dintre cele mai frumoase obiceiuri străvechi 
ale poporului român şi totodată un prilej de 
bucurie şi bunăstare al întregului sat.
  Cu ocazia acestei sărbători, Casa 
de Cultură a Oraşului Turceni, cu sprijinul 
Primăriei Oraşului Turceni, a organizat, în 
data de 20.07.2013, hora strămoşească în satul 
Stolojani.Următoarea horă va avea loc în satul 
Turcenii de Jos, locaţia magazin Drăghici, pe 
data de 23.08.2013, începând cu ora 19:00. 

“Hora strămoşească”, 
sărbătorită de locuitorii 

din stolojani
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teLeFoane utiLe

spitaL  -   0253.335.034 / 0253.335.035
primărie – 0253.335.024 / 0253.335.026

poLiȚie  - 0253.335.007
poLiȚia LoCaLă – 0756.055.347
Cez deranjamente  - 0251.929

 distrigaz  - 0253.335.660  saLvare – 112
pompieri – 0253.334.212

direCtor s.C. turCenisaL s.r.L.
( societatea de salubrizare ) - 0745/386792

direCtor serviCiuL pubLiC de administrare a 
domeniuLui pubLiC şi privat şi aL sistemuLui de aLimentare 

Cu apă -  0754030986
 akta 0353.524.273

termoCentraLa – 0253.335.045
teLeFon robot taXe şi impozite 

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

asupra taxelor şi 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 modifiarea 
articolului 1 din Hotărârea Consiliului 
Local Turceni nr. 32/2008 privind 
aprobarea criteriilor şi metodologia de 
repartizare şi închiriere a locuințelor 
din fondul locativ al oraşuluiTurceni
Art .I .Articolul 1 din Hotărârea 
Consiliului local Turceni nr. 32/2008 
privind aprobarea criteriilor şi 
metodologia de repartizare şi 
închiriere a locuințelor din fondul 
locativ al oraşului Turceni, se modifică 
şi va avea următorul cuprins:
” Art. 1. Se  aprobă criteriile de 
repartizare şi închiriere a locuințelor 
din fondul locativ al oraşului 
Turceni.” 
Art.II. Restul prevederilor Hotărârii 
Consiliului local Turceni nr. 32/2008 
privind aprobarea criteriilor şi 
metodologia de repartizare şi 
închiriere a locuințelor din fondul 
locativ al oraşului Turceni, rămân în 
vigoare.  

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea 
achiziționării unor servicii juridice
Art. 1 Începând cu data prezentei 
hotărâri, se aprobă alocarea unei 
sume de bani în vederea angajării 
unui avocat, care să reprezinte 
OraşulTurceni, în cauza din Dosar 
nr. 14265/95/2010 aflat pe rolul 
Tribunalului Gorj, precum şi pentru 
recuperarea prejudiciului din 
contractele încheiate cu SC UNIX 
SRL Tîrgovişte. 

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea 
unui ajutor financiar Mănăstirii 
”Sfânta Treime ” 
Art . 1. Se alocă Mănăstirii ”Sfânta 
Treime ” din satul Strâmba Jiu, 
oraşul Turceni, județul Gorj, o sumă 
de 14.000 lei în vederea decontării 
cheltuielilor pentru efectuarea 
reparațiilor din incinta mănăstirii.

4. HOTĂRÂRE privind alocarea unei 
sume de bani Asociaţiei Sportive 
Ştiinţa Turceni
Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 
100.000 lei de la bugetul local al 
oraşului Turceni, Asociației Sportive  
”Ştiința Turceni”.
Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului 
Asociației Sportive  ”Ştiința Turceni” 
pe anul 2013.

5. A fost aprobată HOTĂRÂREA 
privind documentației tehnico – 
economice pentru obiectivul
” Construire guri de scurgere – străzi 
Turceni ”
Art. 1 . Se aprobă documentația 

tehnico – economic pentru obiectivul” 
Construire guri de scurgere – străzi 
Turceni ”

6. HOTĂRÂRE privind aprobarea 
documentației tehnico – economice 
pentru obiectivul
” Întreținere clădiri administrative şi 
tribune”
Art. 1 . Se aprobă documentația 
tehnico – economic pentru obiectivul 
”Întreținere clădiri administrative şi 
tribune”.
 
7.HOTĂRÂRE privind aprobarea 
unor documentații pentru obiectivul 
de investiții ”Alimentare cu energie 
electrică Ştrand Turceni, oraş Turceni, 
județul Gorj
Art. 1 . Se aprobă documentațiile 
– proiect tehnic şi caiet de sarcini- 
pentru obiectivul de investiții 
”Alimentare cu energie electrică 
Ştrand Turceni, oraş Turceni, județul 
Gorj.

8. HOTĂRÂRE privind aprobarea 
concesionării Şcolii vechi din oraşul 
Turceni, proprietate publică a oraşului 
Turceni, județul Gorj precum şi a 
caietului de sarcini şi documentației 
de atribuire.
Art.1. – Se aprobă concesionarea 
prin licitaţie publică, a  imobilului 
clădire ”Şcoală veche Turceni” în 
oraşulTurceni, Str. Sf. Ilie, nr. 48, 
județul Gorj.
Art.2. Se aprobă caietul de sarcini şi 
documentația de atribuire privind 
concesionarea Şcolii vechi din oraşul 
Turceni.
Art.3. – Concesionarea imobilului 
mai sus menţionat se va face pe o 
perioadă de 7 ani.
Art.4. (1)-Nivelul minim al redevenţei 
care reprezintă şi preţul de pornire al 
licitaţiei este prevăzut în caietul de 
sarcini al concesiunii.
(2) – Redevenţa obţinută prin 
concesionarea imobilului prevăzute 
la art.1 se face venit la bugetul local al 
oraşului Turceni, județul Gorj.
Art.5. –  Pentru evaluarea ofertelor 
în vederea concesionării imobilului 
prevăzute la art.2 se împuterniceşte 
domnul Gîlceavă Dumitru să 
desemneze, prin dispoziţie, comisia 
de evaluare a ofertelor. 
Art.6. - Se aprobă Contractul cadru 
de concesiune.
Hotărârea Consiliului Local Turceni 
nr. 20/2013 se revocă.

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea 
unor documentații tehnico-

economice
Art. 1. Se aprobă documentația 
tehnico-economică a obiectivului 
”Lucrări de reabilitare hidroizolație 
terasă Bl. P17, sc. 1 ; Bl. P10, sc. 2 ; Bl. 
P39, sc. 3 ; Bl. 46, sc. 1 ; Bl. 36 , sc. 3 ; 
Bl. P21 Sc. 2 ; Bl 35 , Sc. 2 ; Bl P11 , sc. 
1 ; Bl. P8 , sc. 2 ; Bl.36 sc. 1; Bl P7 sc. 2 
; Bl. 39 , sc. 2 , Bl. G25 , sc. 1 , Bl. P15 
, sc. 2 ; Bl G25 , sc. 2 , Bl. G27 , sc. 4 , 

Bl G26 , sc. 2 ; Bl. P9 sc. 3 ; Bl. 42 Sc. 
2  – oraş Turceni, județulGorj.
Art. 2. Se aprobă documentația 
tehnico-economică a obiectivului 
”Racordare canalizare în subsolurile 
blocurilor din oraşul Turceni” la  Bl. 
35, sc. 1, sc. 2 , sc. 3 , sc. 4 ; Bl. 40, sc. 1 
, sc. 2 ; Bl. 46, sc. 2 ; Bl. P15 , sc. 1 , Bl 
42, Sc. 1 , sc. 2 ; Bl. 41 sc. 1 ,sc .2 ; Bl 38, 
sc. 1 sc.2 , sc. 3 ; Bl 37, sc. 1 sc.2 , sc. 3 
; Bl 36, sc. 1 sc.2 , sc. 3 ;  Bl. P14 , sc. 1, 
sc. 2  ; Bl. P16 sc. 2 ; Bl. P21, sc. 1 ; Bl. 
43 sc. 1 sc. 2 ;  Bl. 44 sc. 1 sc. 2 ; Bl. 45 
sc. 1 ;   Bl. P9 sc. 1 , sc. 2 ; Bl. P10 sc. 1 
sc. 3 ; Bl. P11 sc. 2 ; Bl. P12 sc. 1 , sc. 2 
; Bl. P19 sc. 1 , sc. 2 ; Bl. P23 sc. 1 , sc. 2 
; Bl. G26 sc. 1 ,sc. 2 ; Bl. G27 sc. 4 ; Bl. 
G25 sc. 1 ,sc. 2 ; Bl. P7 sc. 1 , sc. 3 , sc. 4 
,   – oraş Turceni, județul Gorj ”.
Art.  3. Se aprobă Contractul de 
mandat – cadru care se va încheia 
între oraşul Turceni, în calitate de 
mandatar, pe de o parte, şi Asociația 
de Proprietari nr. 1 Turceni, în calitate 
de mandant, pe de altă parte.

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea 
extinderii rețelei de gaze naturale la 
BL. G27 sc. 1 
Art. 1. Se aprobă extinderea rețelei 
de gaze naturale la BL. G27 sc. 1 din 
oraşul Turceni, județul Gorj. 
Art. 2.Se aprobă documentaţia tehnică 
pentru obiectivul ”Extinderea rețelei 
de gaze naturale la BL. G27 sc. 1” .
Art. 3.Se aprobă suportarea de către 
chiriaşii din Bl. G27, sc.1 a cotei/părți 
cuvenite din contravaloarea lucrării 
”Extinderea rețelei de gaze naturale la 
BL. G27 sc. 1”, în situația cumpărării 
imobilelor închiriate.

11.HOTĂRÂRE pentru modificarea 
şi completarea Hotărârii Consiliului  
Local Turceni nr. 27/2000 privind 
trecerea în patrimoniul Consiliului 
local a unor imobile
Art. unic . Hotărârea Consiliului local 
Turceni nr.27/2000 privind trecerea în 
patrimoniul Consiliului local a unor 
imobile, se modifică şi se completează, 
după cum urmează:
1. Titlul Hotărârii Consiliului 
Local Turceni nr. 27/2000 privind 
trecerea în patrimoniul Consiliului 

local a unor imobile se modifică şi va 
avea următorul cuprins:
”HOTĂRÂRE privind trecerea în 
patrimoniul oraşului Turceni a unor 
imobile şi inventarierea acestora în 
domeniul privat al oraşului”
2. Art. unic din Hotărârea 
Consiliului local Turceni nr. 27/2000 
privind trecerea în patrimoniul 
Consiliului local a unor imobile, 

se modifică şi va avea următorul 
cuprins:
”Începând cu data de 06.09.2000 se 
trece în patrimoniul oraşuluiTurceni 
şi se inventariază în domeniul privat al 
oraşului Turceni, județul Gorj, terenul 
în suprafață de 46000 mp, având 
categoria de folosință curţi construcții, 
identificat în oraşulTurceni, tarlaua 
40, parcela nr. 34B, județul Gorj.

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

graficul de şedinţe.

13.HOTĂRÂRE privind aprobarea 
rectificării bugetului Spitalului 
Orăşenesc Turceni, pe anul 2013 şi 
modificarea listei de investiții
Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului 
Spitalului Orăşenesc Turceni, pe anul 
2013.
Art. 2 Se aprobă modificarea listei 

de investiții a Spitalului Orăşenesc 
Turceni.
Rectificarea a vizat achiziţionarea 
aparaturii medicale de primă 
necesitate: un defibrilator şi un 
analizor.  

14.HOTĂRÂRE privind alocarea unei 
sume de bani Casei de Cultură Turceni 
în vederea organizării proiectului 
”Hora strămoşească” 
Art. 1  Se aprobă suplimentarea la 
1.500 lei a sumei alocate de la bugetul 
local al oraşuluiTurceni, Casei de 
Cultură Turceni, pentru finanțarea 
unor cheltuieli necesare desfăşurării 
proiectului ”Hora strămoşească”.
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CRITERIILE  

 DE REPARTIZARE I ÎNCHIRIERE A LOCUIN ELOR  
DIN FONDUL LOCATIV AL ORA ULUI TURCENI  

 
Adoptate în edin a Consiliului Local al ora ului Turceni din 21.06.2013 

 
 
A.(1) Condi iile de locuit ale solicitantului : 

- persoane f r  ad post                                                                                  15 p 
            - chiria  în spa iu de fond locativ privat                                                        10 p 
            - tolerat în spa iu                                                                                                7 p 
(2) Spa iul ce revine unei persoane  
- 20mp/pers.                                                                                                                    0 p 
- 15 mp/pers.                                                                                                                   5 p 
- 10 mp/pers.                                                                                                                7,5 p 
- 5 mp/pers.                                                                                                                   15 p 
B. Stare civil  : 
- c s torit                                                                                                                      15 p 
- uniune consensual                                                                                                     10 p 
- nec s torit                                                                                                                     5 p 
- pentru fiecare copil                                                                                                      3 p 
C. Starea de s n tate a solicitantului, sau a unor membrii ai familiei : 
- boala de care sufer  solicitantul , un membru al familiei sau aflat în între inere , 
 necesit  potrivit legii înso itor sau o camer  în plus                                                   2 p 
- persoane cu handicap grav sau accentuat                                                                20 p 
D. Nivel de studii i/sau preg tire profesional  : 
- f r  studii i/sau f r  preg tire profesional                                                              5 p  
- cu coal  general  , f r  preg tire profesional                                                         5 p  
- cu studii medii                                                                                                             10 p  
- cu studii superioare                                                                                                    15 p  
E. Situa ii locative sau sociale deosebite  
- tineri proveni i din casa de ocrotire social  i care au împlinit 18 ani                  15 p  
- tineri evacua i din case na ionalizate                                                                        10 p  
F. Vechimea cererii solicitantului  
- dac  solicitarea este depus  de peste un an                                                                5 p  
G. Domiciliul mai vechi de un an în ora ul Turceni                                                  15 p  
H. Venitul echivalent pl ii chiriei                                                                                 3 p  
I. Solicitantul sau so ul/so ia s  nu de in  sau s  nu fi de inut locuin                      3 p 
J. Calitatea de medic sau profesor                                                                               10 p 
                    
 

criteriile  De rePartizare şi închiriere 
a locuinţelor Din FonDul locativ al 

oraşului turceni 
adoptate în şedinţa consiliului local al oraşului 

turceni din 21.06.2013
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 După tradiţie, în data de 13 Iunie, locuitorii din oraşul Turceni şi satele aparţinătoare 
împreună cu 
autorităţile locale 
au omagiat, de 
ziua Înălţării 
D o m n u l u i , 
eroii neamului 
românesc. De-a 
lungul timpului, 
poporul român 
a fost nevoit 
în nenumărate 
rânduri să lupte 
cu înverşunare 
pentru apărarea 

pământului strămoşesc şi pentru  
păstrarea fiinţei naţionale. Această 
luptă a încorporat mii de luptători 
din toate categoriile sociale. 
 Prin hotărârile Sfântului 
Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române din anii 1999 și 2001, 
sărbătoarea Înălțării Domnului a 
fost consacrată ca Ziua Eroilor și 
sărbătoare  națională bisericească. 
Totodată, Legea 379/2003 privind 
regimul mormintelor și operelor 
comemorative de război a 
proclamat cea de-a patruzecea zi 
de la Sfintele Paști, sărbătoarea 

Înălțării Mântuitorului 
Iisus Hristos – Ziua 
Eroilor, ca sărbătoare 
națională a poporului 
român.
 Slujbe de pomenire 

vor fi oficiate după Sfânta Liturghie şi 
la cimitirele, troiţele şi monumentele 
dedicate cinstirii eroilor neamului. 
 În această zi importantă, 
monumentul din zona centrală a 
satului Strâmba-Jiu a devenit loc 
de pelerinaj. În data de 13 iunie 
au fost  pomeniţi eroii, ostaşii şi 
luptatorii români din toate timpurile 
şi din toate locurile, care s-au jertfit 

pe câmpurile de luptă, în lagăre 
şi în închisorile comuniste pentru 
apărarea patriei şi a credinţei 
stramoşeşti, pentru întregirea 
neamului, libertatea şi demnitatea 
poporului român. 
 Eroii Neamului au fost 
comemorati atât de autorităţile 
locale şi de reprezentanţii instituţiilor 
statului cât şi de locuitorii din oraşul  
Turceni şi din satele aparţinătoare, 
care au depus coroane de flori la 
monumentul închinat acestora.

DePunere De coroane şi slujBă reliGioasă cu ocazia comemorării “zilei eroilor” 

 locuitorii oraşului turceni s-au bucurat de prima ediţie a Festivalului berii
 prima ediţie a Festivalului berii s-a desfăşurat în perioada 13-14 iulie, la turceni. 

evenimentul a fost organizat de către primăria oraşului turceni şi Consiliul Local, în par-
teneriat cu tuborg românia. participanţii la manifestare s-au putut bucura de un program 
artistic deosebit, dintre care amintim câţiva cântăreţi de renume de muzică uşoară şi po-
pulară: eLisabeta vasiLe, CataLin CaLbeaza, adina rosCa, vaLenCio, dj 

rYno si siLvia 
C u  t r u pa 

de dans, 
m i r e L a 
Constantin, oana si aLeX 
(juniorii triton), Luminita 
tiCLeanu, triton,  danieLa 
gYorFi si mC geo Cu trupa 
de dans . 

 La eveniment au participat 

p e s te  2 0 0 0 
de persoane 
care au avut 
parte de un 
spectacol de 
excepţie: parc 
de distracţii, 

spectacol de lumini la cel mai înalt nivel, 
muzică diversificată. având în vedere nu-
mărul mare de participanţi dar şi bucuria 
cu care a fost primit acest eveniment de 
către locuitorii din oraşul turceni şi satele 
aparţinătoare, organizatorii plănuiesc să organizeze “Festivalul berii” şi anul viitor. 

CYMK


