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AGENDA PRIMĂRIEI

              Trebuie 
să încep prin a 
pre c i z a  c ă  î n 
numărul trecut 
al ziarului am 
nominalizat con-
silierii locali care 
au votat împotri-
va proiectului de 
hotărâre privind 

aprobarea programului şi a devizului estimativ 
pentru organizarea  sărbătoririi în oraşul nostru 
a Zilei Internaţionale a persoanelor în vârstă. 
La cererea lor trebuie să precizez că aceştia au 
votat împotrivă deoarece nu au fost de acord cu 
unele prevederi ale proiectului, deşi în principiu 
au acceptat acest proiect. Acesta fusese adoptat cu 
votul tuturor consilierilor prezenţi într-o şedinţă 
anterioară, dar atunci când s-a început organizarea 
evenimentului, am constatat că au fost anumite 
scăpări în prevederile hotărârii de consiliu şi 
aceasta a trebuit  refăcută.

În data de 10.11.2011 a avut loc şedinţa  ex-
traordinară a Consiliului Local, care a adoptat în 
principal următoarele hotărâri:

- Alocarea sumei de 2.500 lei pentru Hramul 
Bisericii de la Stolojani şi 2.500 lei pentru Hramul 
Bisericii de la Turcenii de Jos;

- S-a aprobat întocmirea evaluării şi a ex-
pertizei tehnice pentru valorificarea următoarelor 
imobile : bl. P18 , bl .P20, bl. P22, bl. 49, cele 
două puncte termice şi a şcolii vechi din Turceni. 
Avem intenţia ca aceste imobile să fie puse în 
valoare. Astfel, pentru blocurile P18, P20, P22 şi 
P 49, blocuri de locuinţe neterminate se doreşte 
vânzarea acestora în vederea finalizării construc-
ţiilor şi vânzarea către populaţie a locuinţelor 

(apartamente). În cazul celor două puncte termice 
şi a şcolii vechi există posibilitatea concesionării 
către firme private care să desfăşoare aici diverse 
activităţi economice.

- S-a aprobat alocarea sumei de 8.ooo lei 
pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei 
Naţionale a României  şi inaugurarea noului 
Monument al Eroilor de la Strâmba-Jiu .

În data de 30.11.2011 a avut loc şedinţa ordinară 
a Consililului Local . Cele mai importante hotărâri 
adoptate au fost:

- S-au stabilit taxele şi impozitele locale 
pentru anul 2012. Consiliul Local a hotărât ca 
acestea să rămână la nivelul anului 2011 şi a  
aprobat acordarea bonificaţiei maxime prevăzute 
de lege de reducere cu 10% a acestora în cazul în 
care o persoană face plata impozitelor şi taxelor 
locale până la data de 15 martie 2012 pentru taxele 
şi impozitele ce le datorează pentru anul 2012;

- S-a aprobat ca şi în acest an copiii din ora-
şul Turceni să primească cadouri de Crăciun. De 
asemenea s-a aprobat organizarea Revelionului, 
în piaţa de lângă Sala de Sport. Ca în fiecare an, 
se va organiza un spectacol cu muzică populară 
şi uşoară precum şi foc de artificii.

- În acest an s-a aprobat să se ofere cadouri 
copiilor şi cu ocazia zilei de Moş Nicolae;

- S-a aprobat alocarea sumei de 3000 lei 
pentru Liceul din Turceni, pentru sprijinirea 
activităţilor legate de Ziua Liceului;

- S-a aprobat structura reţelei şcolare pentru 
anul următor. Aceasta rămâne în continuare aşa 
cum este în prezent;

- S-a aprobat scoaterea la concurs a pos-
tului de director la Casa de Cultură a Oraşului 
Turceni;

     Vreau să remarc două evenimente importante 

ce au avut loc în oraşul nostru în această perioadă. 
Cel mai important cred că este sărbătorirea Zilei 
Naţionale. Cu această ocazie a avut loc inaugurarea 
şi sfinţirea Monumentului  Eroilor de la Strâmba 
Jiu. Prin realizarea acestui monument şi a parcului 
ce-l înconjoară, aducem prinosul nostru de recu-
noştinţă pentru cei ce s-au jertfit pentru ţară şi 
lăsăm pentru cei care vin după noi un loc sacru de 
pelerinaj şi de aducere aminte. Le mulţumim celor 
care s-au jertfit pentru ţară, că au avut încredere 
în noi,  urmaşii lor, că merităm această jertfă. Îmi 
exprim recunoştinţa faţă de cei care au ridicat în 
acest loc,  pentru prima oară, un semn de amintire 
pentru eroii neamului.

           În luna noiembrie a avut loc concursul Miss 
Boboc G.S.I.E Turceni. Îi felicit şi pe  această cale 
pe organizatori, pe concurente şi pe câştigătoare. 
A fost un eveniment deosebit pentru tineretul din 
localitatea noastră.

           Deoarece sunt în continuare cereri pentru 
copii care să beneficieze de serviciile oferite de 
creşă, am făcut demersurile necesare  pentru 
mărirea capacităţii creşei cu încă cincisprezece 
locuri. În momentul de faţă, creşa funcţionează 
cu un număr de cincisprezece copii şi are per-
sonal minim prevăzut de lege pentru asigurarea 
condiţiilor optime pentru aceştia. Creşterea 
numărului de locuri la creşă este posibilă numai 
după ce Primăria are acordul de la Guvern pentru 
aprobarea înfiinţării de locuri de muncă  care să 
asigure îngrijirea şi supravegherea pentru încă alţi 
cinsprezece copii.

           Închei prin a vă ura tuturor Sărbatori 
Fericite alături de cei dragi, multă sănătate, încre-
dere în ziua de mâine, care poate fi mai bună, un 
an nou cu împliniri, alături de tradiţionalul  “La 
Mulţi Ani “!

de Dumitru Gîlceavă,
Viceprimarul Oraşului Turceni

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte 
beneficiarilor interesaţi că, în cursul lunii decembrie 2011, se depun cererile 
de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare pentru motorina cu acciză 
redusă pentru anul 2012.

Conform H.G. nr. 408/2010 si O.M.A.D.R. nr. 126/2010 cu modificările 
şi completările ulterioare, Cererea de acord prealabil pentru finanţare prin 
rambursare se depune la centrul APIA judeţean sau al municipiului Bucureşti, 
pe raza căruia se află exploataţia / exploataţiile agricole pentru care se solicită 
ajutorul de stat sau unde a fost depusă cererea de plată pentru sprijinul pe 
suprafaţă.

Ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoli care îndeplinesc urmă-
toarele condiţii, în funcţie de sectorul (vegetal, zootehnic şi/sau îmbunătăţiri 
funciare) în care îşi desfăşoară activitatea:

a) să fie înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul agricol, 
Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare;

b) să fie înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) al Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor cu efectivele de 
animale sau să deţină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară 
pentru păsări/familii de albine/viermi de mătase;

c) suprafaţa totală de teren pe care le exploatează să fie de minimum 1,0 ha, 
iar suprafaţa parcelelor agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, 
culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor 
fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;

d) să exploateze/să deţină/să crească animale/păsări/familii de albine/viermi 
de mătase în vederea obţinerii producţiei agricole pentru care solicită ajutorul 
de stat;

e) să utilizeze instalaţii 
de irigat acţionate cu mo-
toare termice.

Menţionăm că benefi-
ciarii nu trebuie să fie în 
dificultate financiară în 
sensul Liniilor directoare 
comunitare privind ajutorul 
de stat pentru salvarea şi 
restructurarea firmelor afla-
te în dificultate, respectiv 
persoane care constituie 
subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare.

Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se emite de către centrul 
APIA judeţean sau al municipiului Bucureşti, în termen de cel mult 30 de zile de 
la data depunerii cererii de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza 
standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina 
utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură.

SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE

Finanţare prin rambursare pentru motorina cu acciză redusă pentru anul 2012
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                                    DIVERSE

Pelham Grenvile Wodehouse (n. în 1881 la Guildford) a studiat la Dulwich College. Deşi opera sa este una 
tipic britanică prin subiecte, personaje şi limbaj, după 1924 P.G. Wodehouse îşi trăieşte cea mai mare parte a vieţii 
în Franţa şi Statele Unite. În cele peste o sută de cărţi ale sale Wodehouse a descris ca nimeni altul viaţa idilică de 
provincie a englezilor din epoca edwardiană. Adevărate capodopere umoristice, romanele lui Wodehouse au fost 
traduse în peste treizeci de limbi (inclusiv în japoneză şi arabă). În anul 1975, cu câteva săptămâni înainte de a muri, 
Wodehouse a primit titlul de Cavaler al Imperiului Britanic, pentru serviciile aduse ţării. Jeeves şi Wooster sunt 
probabil cele mai cunoscute şi iubite personaje create de el. Jeeves este „perfectul gentelmen al unui gentelmen”,  
valetul cu sclipiri de geniu, doldora de cunoştinţe psihologice, cel care îi scoate totdeauna din bucluc nu numai pe 
Bertie, ci şi pe cei apropiaţi stăpânului său. Wooster este un „om de lume” cam tont, „care trăieşte şi respiră pe cont 
propriu”, cu maniere de şcoală particulară britanică şi expresii hilare  rămase memorabile.

    „Bucuria matinală” (1946) face parte din seria romanelor cu valetul Jeeves şi îl aruncă pe stăpânul acestuia, Bertie 
Wooster, într-o serie de încurcături tragi-comice tipice pentru faimosul cuplu. Împotriva voinţei lui, tânărul stăpân 
este silit să meargă în Steeple Bumpleigh, pe domeniul înfricoşătorului său unchi prin alianţă, lordul Worplesdon, 
şi al nu mai puţin înspăimântătoarei mătuşi Agatha. Deşi face tot posibilul să evite orice încurcătură, Bertie, în 
mărinimia sa, decide să-şi ajute doi prieteni – scriitorul Boko şi tânăra Nobby – să smulgă de la tutorele fetei şi 
unchiul său, lordul Worplesdon, consimţământul pentru căsătoria celor doi. Din păcate, intră în conflict cu unchiul 
cel ţâfnos – pe care venise să-l ajute la încheierea unei afaceri –, se logodeşte fără voie cu logodnica unui prieten (şi 
fosta logodnică a lui însuşi), e ameninţat cu o nuntă iminentă şi riscă să intre la închisoare. În paralel, nici celelalte 
personaje nu par să o ducă prea bine, începând cu unchiul Percy Worplesdon şi terminând cu partenerul său de 
afaceri din America, Chichester Clam. Ca de obicei, însă, Jeeves apare întotdeauna acolo unde e nevoie de el.

„N-aş putea s-o conving niciodată pe mătuşa ta că m-am dus la un bal mascat numai în interes de afaceri. Femeile 
au tendinţa să-şi închipuie ce-i mai rău.

- Există ceva adevăr aici.
- Şi n-are rost să încerci să apelezi la raţiunea lor, pentru că vorbesc atât de-al naibii de repede!  Nu, a spus unchiul 

Percy, pân-aici mi-a fost. Pot doar să strâng din dinţi şi să-mi încasez porţia, ca un gentleman englez veritabil.
- Doar dacă, bineînţeles, Jeeves n-are vreo sugestie.
- Replica l-a înviorat o clipă. Apoi expresia amărâtă şi sofisticată i-a revenit pe chip şi şi-a clătinat din nou 

scăfârlia, molâu şi demoralizat.
- Imposibil. Situaţia îl depăşeşte şi pe Jeeves.
- Nicio situaţie nu-l depăşeşte pe Jeeves, am zis eu pe un ton de dojană blândă. De fapt, am continuat, 

cred că deja fermentează ceva în dovleacul ăla spaţios. Greşesc, Jeeves, când am impresia că îţi pot vedea sclipirea 
inspiraţiei?......”

„Bucuria Matinală” 
                     de Pelham Grenvile Wodehouse

CARTEA 
LUNII

      Nu este suficientă identificarea unei cardiopatii datorită 
aterosclerozei  coronarelor sau constatarea  ,,a posteriori’’ că 
cineva a făcut un infarct miocardic fără să ştie (şi are sechelele 
,,urmelor’’ electrice pe electrocardiogramă). Ele trebuie anali-
zate atent, selectiv şi individualizat şi integrate de medic într-o 
mare optică de patologie generală.

    Este obligatorie ,, inventarierea’’ cauzelor esenţiale ca şi 
căutarea insistentă şi competentă a caracteristicilor proprii 
fiecărui pacient: ereditare şi familiale; patologice socio-eco-
nomico-profesionale;  nutriţionale şi metabolice sanguine şi 
infecţioase etc..

     Conceptul factorilor de risc a apărut în legătură cu 
cercetările privitoare la localizarea coronariană a procesului 
arterosclerotic, în special la formele manifeste ale bolii ischemi-
ce a miocardului: angina de piept, infarctul miocardic. Deşi au 
multe interferenţe cu cei presupuşi cauzatori ai aterosclerozei, 
factorii de risc nu se suprapun cu aceştia. ,,Ei trebuie consi-
deraţi ca precursori ai bolii sau ca stadii incipiente ale bolii…
semnificaţia lor este, prin definiţie, predictibilitatea, fapt ce le 
oferă o importanţă deosebită în profilaxia bolii’’. Factorii de 
risc sunt o modalitate practică de identificare a predispoziţiei 
la îmbolnăvire.

     Succesul măsurilor de profilaxie a cardiopatiei ischemice 
coronariene la tineri şi adulţii tineri, precum şi previzibilitate a 
accidentului major (infarctul miocardic) la indiferent ce vârstă, 
începe cu depistarea  acelora pe care detectarea  „factorilor de 
risc” îi desemnează drept ,,candidaţi’’ la boala coronariană. Deci 
,,aparent sănătoşi’’, bolnav ,,potenţial’’, persoană cu ,,potenţial’’ 
patogen, om ,,predispus’’, individ ,,vulnerabil’’oameni aflaţi în 
faza incipientă a bolii, în faza de constituire etc.. Factorii de risc 
sunt factori interni (endogeni) sau externi (exogeni), moşteniţi 
sau câştigaţi, a căror prezenţă la anumite persoane reflectă o 
predispoziţie crescută la constituirea adesea prematură, a unor 
boli vasculare în general, a bolii coronariene în special.

     Astăzi, după un sfert de secol de cercetări, deşi natura şi 
cauza determinantă a bolii coronariene rămân ignorate, au putut 
fi evidenţiaţi  o serie de factori predispozanţi; aceşti factori, care 
pot favoriza apariţia sau agravarea bolii coronariene, au fost 
denumiţi factori de risc coronarian.

   Sunt descrişi peste 50 asemenea factori de risc şi lista lor 
este în creştere. Sunt factori de risc unanimi admişi (vârsta, 
hipertensiunea arterial, hipercolesterolemia, tutunul, diabetul 
zaharat etc.),alţii controversaţi (excesul de glucide, stresul, 
calitatea apei de băut etc.) şi factorii contestaţi (sexul, eredi-
tatea, profesiunea de medic etc.). Trăsătura comună tuturor 
factorilor de risc: raportul direct sau indirect cu trei elemente 
fundamentale: comportamentul individual, mediul de viaţă; 
societatea modernă.

     Combinarea mai multor factori de risc la acelaşi individ 
creşte în mod exponenţial riscul de a face  boala; însumarea 
a trei factori de risc majori de risc: hipertensiunea arterială, 
dislipidemia, fumatul măreşte riscul de boală de 7-10 ori faţă 
de riscul fiecărui factor citat, luat izolat. Când factorii de risc 
sunt asociaţi, efectele lor nu se adună, ci se multiplică.  

       
Doctor, Liviu Martin

Postul Crăciunului este primul post din 
anul bisericesc şi ultimul din anul civil. Începe 
pe 15 noiembrie şi se încheie pe 24 decembrie. 
Prin durata lui de 40 de zile, ne amintim de 
postul lui Moise de pe Muntele Sinai, când 
acesta aştepta să primească cuvintele lui 
Dumnezeu scrise pe lespezile de piatră ale 
Tablelor Legii. Astfel, creştinii postind 40 de 
zile, se învrednicesc să primească pe Cuvântul 
lui Dumnezeu întrupat şi născut din Fecioara 
Maria.

Dezlegări în Postul Crăciunului
După rânduiala din pravile, în timpul 

Postului Crăciunului, miercurea şi vinerea 
nu mâncăm cu untdelemn şi nu bem vin. În 
aceste două zile postim până la ora 3-4 p.m., 
când mâncăm hrană uscată sau legume fierte. 
Dacă se întâmplă să cadă miercuri şi vineri un 
sfânt care să aibă Doxologie mare, dezlegăm 
numai la untdelemn şi la vin şi mâncăm o 
singură dată în zi. Dacă s-ar întâmpla miercuri 
sau vineri să cadă un sfânt care are Priveghere, 
dezlegăm la untdelemn, la vin şi la peşte. Şi 
dacă se va întâmpla pomenirea sfântului al 
căruia este hramul Bisericii, miercuri sau 
vineri, de asemeni mâncăm peşte.

Marţi şi joi nu mâncăm peşte ci numai 
untdelemn şi vin. Dacă se întâmplă să cadă 
un sfânt marţi sau joi, care sa aibă Doxologie 
mare, atunci mâncăm peşte.

În Postul Crăciunului avem dezlegare la 
peşte sâmbăta şi duminica. Biserica a rânduit 

ca în fiecare sâmbătă şi duminică cuprinse 
între 21 noiembrie (Intrarea Maicii Domnului 
în Biserică) şi 20 decembrie (pomenirea 
Sfântului Ignatie Teoforul), să avem dezlegare 
la peşte.

Postul Crăciunului în tipicul Sfântului 
Sava

În tipicul Sfântului Sava întâlnim următoa-
rele precizări: „Deci suntem datori în aceste 
40 de zile să păzim în fiecare săptămână, trei 
zile postindu-le fără untdelemn şi vin: luni, 
miercuri şi vineri. Iar dacă se va întâmpla 
vreun sfânt mare în aceste zile întru pomenirea 
lui dezlegăm şi facem praznic pentru dragostea 
sfântului. Adica în ziua a 16-a, a 23-a şi a 30-a 
ale lunii noiembrie. Şi în zilele 4, 5, 6, 9, 17 
şi 20 ale lunii decembrie. Dacă aceste zile se 
vor întâmpla marţi sau joi atunci mâncăm 
peşte iar dacă va fi luni, miercuri sau vineri 
dezlegăm numai la untdelemn şi vin, iar peşte 
nu mâncăm în afară de faptul dacă se va în-
tâmpla să fie hramul Bisericii. Deci dacă se va 
întâmpla hramul vreunui sfânt dintre aceştia 
în mănăstire atunci dezlegam la peşte şi la vin 
în orice zi ar cădea. Iar unele Tipice de la ziua a 
9-a a lunii Decembrie poruncesc să postim şi la 
peşte, să nu mai facem nici un fel de dezlegări, 
în afară de sâmbătă şi duminică şi de va fi 
hramul vreunui sfânt (când se dezleagă).”

  Preot, 
Bondoc Dumitru Iustin

ANUNŢ
Biblioteca Orăşenească Turceni, organizează  prin pro-

gramul Biblionet, în lunile Decembrie-Februarie,  cursuri 
GRATUITE de 5 zile, pentru persoanele de vârsta a treia.

Toți cei interesați se pot înscrie în zilele de marți- vineri, 
între orele 8:00-16:00, la Biblioteca Oraşului cu sediul în 

Casa de Cultură, la etajul I.  Vă aşteptăm!

FACTORII DE RISC PENTRU 
APARIŢIA BOLII CORONARIENE ŞI 

A INFARCTULUI MIOCARDIC

POSTUL CRĂCIUNULUI 
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În această zi deosebită,  se 
organizează numeroase festivităţi 
în toate zonele ţării.  Primăria 

Oraşului Turceni şi  Consiliul Local au organizat şi în 
acest an o manifestare demnă de această zi istorică. 
Participanţii la eveniment au asistat la intonarea im-
nului naţional şi ridicarea drapelului în faţa Primăriei.  
În această zi măreaţă a poporului roman, a avut loc 
şi inaugurarea Monumentului Eroilor de la Strâmba-
Jiu.  În semn de respect şi recunoştinţă faţă de ostaşii 
români, reprezentanţii Primăriei şi ai Consiliului 
Local împreună cu locuitorii oraşului Turceni şi din 
satele aparţinătoare au depus coroane de flori în faţa 
monumentului. 

“Realizarea unităţii naţionale a românilor într-

un singur stat reprezintă evoluţia conştiinţei de neam şi 
a statului naţional. Sacrificiile ostaşilor români pentru 
eliberarea provinciilor asuprite şi pentru întregirea ţării 
nu trebuiesc uitate şi ne sunt reamintite prin  intermediul 
sărbătorii acestei zile deosebite”, a declarat Iordache Ion, 
primarul Oraşului Turceni. 

Participanţii  la eveniment au avut parte de muzică, 
dans şi o masă copioasă cu bucate tradiţionale, fasole cu 
cârnaţi, eveniment organizat atât în oraş, cât şi în fiecare sat 

aparţinător (Strâmba – Jiu, Gârbovu, Murgeşti, 
Stolojani, Turcenii de Jos).

“Astăzi,  sărbătorind Marea Unire de la 1 
Decembrie 1918, omagiul şi recunoştinţa noas-
tră se îndreaptă către  toţi românii, sau aşa cum 
spunea Nicolae Iorga, către poporul de oriunde 
(pretutindeni) şi din toate veacurile, martir şi 
erou“, a declarat Dumitru Gîlceavă, viceprimarul 
oraşului Turceni.

Dublu eveniment de 1 Decembrie 
INAUGURAREA MONUMENTULUI EROILOR DE LA STRâMBA-JIU 

ŞI SĂRBĂTORIREA  ZILEI  NAŢIONALE A ROMâNILOR

CYMK

Sărbătorile de anul acesta să vă umple 
sufletul de bucurie, încredere, speranţă şi 

iubire. Sărbători Fericite! 

Consiliul Local Turceni

Fie ca Sfintele Sărbători de iarnă 
să-şi reverse harul asupra dvs. şi a 

celor dragi, să vă aducă liniştea inimii
 şi a minţii şi să vă împlinească

speranţele ! 

Iordache Ion
Primarul Oraşului Turceni



Pag. 5 EVENIMENT

Rezoluţiunea  Adunării 
Naţionale de la Alba Iulia din 18 

Noiembrie/1 Decembrie 1918
I. Adunarea Naţională a tuturor Românilor din 

Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească, adunaţi prin 
reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba-Iulia în ziua de 
18 Noiembrie/1 
Decembrie 1918, 
decretează unirea 
acelor români şi a 
tuturor teritoriilor 
locuite de dânşii 
cu România. 
Adunarea 
Naţională pro-
clamă îndeosebi 
dreptul inalienabil 
al naţiunii române 
la întreg Banatul 
cuprins între 
râurile Mureş, Tisa 
şi Dunăre. 

II. Adunarea 
Naţională rezervă 
teritoriilor sus 
indicate autonomie 
provizorie până la 
întrunirea Constituantei aleasă pe baza votului universal. 

III. În legătură cu aceasta, ca principii fundamentale la 
alcătuirea noului Stat Român, Adunarea Naţională proclamă 
următoarele: 

1.Deplină libertate naţională pentru toate popoarele conlocui-

toare. 
Fiecare 
popor 
se va 
instrui, 

administra şi judeca în limba 
sa proprie prin indivizi din 
sânul său şi fiecare popor va primi drept de reprezentare 
în corpurile legiuitoare şi la guvernarea ţării în proporţie 
cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc. 

2. Egală îndreptăţire şi deplină libertate autonomă 
confesională pentru toate confesiunile din Stat. 

3. Înfăptuirea desăvârşită a unui regim curat demo-
cratic pe toate tărâmurile vieţii publice. Votul obştesc, 
direct, egal, secret, pe comune, în mod proporţional, 
pentru ambele sexe, în vârstă de 21 de ani la reprezenta-
rea în comune, judeţe ori parlament. 

4. Desăvârşită 
libertate de presă, aso-
ciere şi întrunire, libera 
propagandă a tuturor 
gândurilor omeneşti. 

5. Reforma 
agrară radicală. Se va 
face conscrierea tuturor 

proprietăţilor, în 
special a pro-
prietăţilor mari. 
În baza acestei 
conscrieri, 
desfiinţând fidei-
comisele şi în 
temeiul dreptu-
lui de a micşora 
după trebuinţă 
latifundiile, i se 
va face posibil 
ţăranului să-şi 
creeze o pro-
prietate (arător, 
păşune, pădure) 

cel puţin atât cât o să poată munci el şi familia lui. Principiul conducător al acestei 
politici agrare e pe de o parte promovarea nivelării sociale, pe de altă parte, 
potenţarea producţiunii. 

6. Muncitorimei industriale i se asigură aceleaşi drepturi şi avantagii, care 
sunt legiferate în cele mai avansate state industriale din Apus. (…)

CYMK

Cu ocazia Zilei Numelui (Sf. Nicodim, Ştefan, 
Vasile, Ioan) vă dorim încredere, fericire şi 

multă sănătate.
 La Mulţi Ani ! 

Consiliul Local Turceni

În prag de sărbători, cu pacea, 
lumina şi căldura în suflet, vă doresc 

să aveţi parte de zile minunate, 
de un Moş Craciun darnic şi bun. 

Sărbători Fericite!

Gîlceavă Dumitru
Viceprimarul Oraşului Turceni
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Având în vedere numărul mare de incendii izbucnite în sezonul rece datorate 
în special folosirii mijloacelor necorespunzătoare de încălzire, Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă „Lt. col. Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj, reaminteşte regulile 
ce trebuie respectate în această perioadă a anului, pentru a evita pierderile de vieţi 
omeneşti şi bunuri materiale. În acest scop este necesar ca principalele reguli şi măsuri 
de securitate la incendiu, premergător şi pe timpul sezonului rece, să fie respectate. 
Majoritatea incendiilor ce se produc în sezonul rece se datorează exploatării de multe 
ori în condiţii necorespunzătoare ori cu defecţiuni a mijloacelor de încălzire centrale 
şi locale, urmată de apariţia unor evenimente nedorite. Pentru înlăturarea pericolului 
de incendiu care poate apărea la sobe, recomandăm câteva măsuri specifice:

• sobele fără acumulare de căldură se vor utiliza numai când sunt complet echipate 
(burlane, uşiţe la focar, cenuşar);

• distanţa între sobe sau burlane şi pereţi, precum şi între burlane şi planşeele 
combustibile va fi de minimum 1 m dacă sunt neprotejate şi de minimum 0,70 m 
când sunt protejate prin tencuire sau zidărie; distanţa între partea superioară a sobei 
şi planşeul combustibil va fi minimum 2 m la planşeele neprotejate şi de minimum 1,5 
m la cele protejate;

• pardoseala combustibilă de sub sobele metalice se va izola cu o placă de azbest 
de 0,5 cm, acoperită cu tablă sau printr-un postament de cărămidă, beton etc. cu 
grosimea de 6 cm. Această protecţie va depăşi perimetrul sobei, lateral cu 25 cm şi în 
faţa focarului cu 50 cm. Dacă picioarele sobei sunt scurte, perimetrul va avea o grosime 
de minimum 25 cm;

• distanţa dintre sobă şi peretele combustibil din faţa focarului nu va fi mai mică 
de 1,25 m;

• înainte de utilizare sobele şi coşurile de fum să fie verificate, reparate, curăţate şi 
puse în  perfectă stare de funcţionare;

• curăţirea coşurilor se va face ori de câte ori este nevoie;
• este interzis a se utiliza sobe şi coşuri fisurate, fără uşiţe la focare şi cenuşare sau 

izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor;
• pe timpul funcţionării sobelor, uşiţele de alimentare se menţin închise;
• se va evita aprinderea focului utilizând benzină, petrol sau alte lichide 

inflamabile;
• lăsarea fără 

s u p r a v e g h e r e 
a  sobelor  sau 
suprasolicitarea 
lor termică este 
interzisă

• depozitarea 
lemnelor, cărbu-
nilor sau a altor 
materiale com-
bustibile să nu se 
facă pe sobe sau 
în preajma lor;

• cenuşa se va 
evacua periodic 
într-un loc stabi-
lit şi amenajat în 
acest scop, fără pericol de incendiu şi numai după ce se vor stinge resturile de jar;

• se va evita folosirea lemnelor mai lungi decât dimensiunile focarului;
• nu lăsaţi copiii singuri în casă, cu focul aprins în sobă;
• este interzisă racordarea sobelor la coşuri metalice sau scoaterea burlanelor prin 

ferestre, pe sub streaşină etc.;
• este interzisă racordarea sobelor la canale sau burlane de ventilaţie;
• în camerele cu încălzire cu sobe este interzisă curăţirea cu benzină, neofalină, 

petrol etc. a duşumelelor şi a oricărui obiect;
• este interzisă folosirea reşourilor improvizate, suprasolicitarea prizelor de curent 

(prin utilizarea a cel puţin patru aparate electrice concomitent), supradimensionarea 
siguranţelor fuzibile prin înlocuirea fuzibilului cu liţă, conectarea marilor consumatori 
(maşini de spălat, calorifere electrice) pe circuite subdimensionate, improvizaţii pe 
circuitele electrice.

MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR 
 SPECIFICE SEZONULUI RECE 

NOTIFICARE PRIVIND INCENDIILE DE 
VEGETAŢIE USCATĂ

Conform prevede-
rilor OUG 195/2005 

modificată şi aprobată prin Legea 265/2006 privind 
protecţia mediului, deţinătorii legali de terenuri 
“nu ard miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia 
ierboasă fără acceptul autorităţii competente 
pentru protecţia mediului şi fără informarea în 
prealabil a serviciilor publice comunitare pentru 
situaţii de urgenţă”.

De asemenea, arderea miriştilor şi a resturilor 
vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o 
măsură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea 
răspândirii unor boli sau dăunători specifici.

De aceea, Agenţiile pentru Protecţia Mediului 
vor emite la solicitarea deţinătorilor legali de 
terenuri, acceptul pentru desfăşurarea activităţii 
de incendiere, doar în cazurile care se încadrează 
în situaţia sus menţionată şi în baza următoarelor 
acte:

- Notificare către ISU (din care să reiasă 
asumarea confirmării cu următoarele prevederi ale 
ORDINULUI Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru 
aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 
incendiilor):

• arderea resturilor vegetale, gunoaielor, 
deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face 
în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, 
cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedeca-
rea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se 
supravegherea permanentă a arderii, precum şi 
stingerea jarului după terminarea activităţii.

• Arderea miriştilor se face numai după 
luarea măsurilor ce se impugn pentru împiedecarea 
propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se 
supravegherea permanent a arderii.

Lucrările menţionate se execută numai pe baza 

unui permis de lucru cu foc.
- Notificare către GNM-Comisariatele 

Judeţene
- Act doveditor de la Direcţia Fitosanitară 

privind prezenţa bolilor sau dăunătorilor pe 
terenurile ce fac obiectul solicitării

- Acceptul primarilor din localitatea/
localităţile pe care se află terenul.

În concluzie, agenţiile pentru protecţia Mediului 
vor da acceptul pentru incendierea terenurilor, 
numai după obţinerea actului doveditor de la 
Direcţia Fitosanitară privind prezenţa bolilor 
sau dăunătorilor pe terenurile ce fac obiectul 
solicitării.

Arderea miriştilor, a stufărişului şi a vegetaţiei 
ierboase, fără respectarea prevederilor legale, se 
sancţionează conform art.96, alin.1, pct.9 din OUG 
195/2005, cu amendă contravenţională de la 3.000 
la 6.000 lei pentru persoane fizice şi de la 25.000 lei 
la 50.000 lei pentru persoane juridice. Constatarea 
contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se efec-
tuează de comisarii din cadrul Gărzii Naţionale 
de Mediu- Comisariatul Judeţean Gorj, precum 
şi de autorităţile administraţiei publice locale 
şi personalul împuternicit al acestora, conform 
atribuţiilor stabilite prin lege. 

Pentru a împiedica apariţia unosr astfel de 
fenomene veţi lua măsuri de conştientizare a 
populaţiei, acţionând totodată prin structurile 
proprii la depistarea persoanelor vinovate de pro-
ducerea acestor evenimente. Totodată veţi informa 
Comisariatul Judeţean Gorj al Gărzii Naţionale de 
mediu despre rezultatul cercetărilor întreprinse.  

(Ministerul Mediului şi Pădurilor - Garda
Naţională de Mediu, Comisariatul regional 

Vâlcea )

Agentia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură (APIA) elibe-
rează adeverinţe pentru beneficiarii 
plăţilor aferente Măsurilor 211 
„Sprijin pentru zona montană 
defavorizată”, 212 „Sprijin pentru 
zone defavorizate, altele decât zona 
montană” şi 214 „Plăţi de agro-
mediu”, din Programul Naţional 
de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, 
care intenţionează să acceseze 
credite pentru finanţarea activită-
ţilor curente de la băncile care au 
încheiat convenţii cu Agenţia. Până 
la această dată, APIA a încheiat 
convenţii cu BRD Groupe Societe 
Generale şi cu CEC Bank SA.

Potrivit convenţiilor, la solici-
tarea scrisă a fermierului, APIA 
va elibera o adeverinţă prin care 
se confirmă că Beneficiarul a 
depus Cererea de plată pentru 
măsurile de dezvoltare rurală 
în Campania 2011 şi că, până la 
data emiterii Adeverinţei, au fost 
efectuate controalele şi verificările 
administrative asupra Cererii de 
plată depuse de potenţialul bene-
ficiar, conform reglementărilor 
legale în vigoare. De asemenea, 
în adeverinţă se va menţiona 
suprafaţa determinată pentru plată 
la data emiterii Adeverinţei pentru 
Măsurile de dezvoltare rurală cu-
prinse în Axa II din cadrul PNDR 
2007- 2013, că Beneficiarul nu face 
obiectul excluderilor de la plată 
la data emiterii Adeverinţei şi că 
îndeplineşte condiţiile generale 
pentru acordarea sumelor cuvenite, 

în conformitate cu legislaţia în 
vigoare.

Valoarea creditului este de până 
la 80 la sută din valoarea sumei 
calculate conform Adeverinţei 
eliberate de APIA.

Fo n d u l  d e  G a r a nt a re  a 
Creditului Rural IFN – SA garan-
tează 80% din valoarea creditelor 
acordate de Banca Creditoare în 
baza convenţiilor încheiate.

Menţionăm faptul că Banca 
(creditorul) are dreptul de a impu-
ne, pe lângă o serie de adeverinţe 
/ acte doveditoare necesare dosa-
rului, propriile condiţii de credi-
tare, stabilite de către Creditor şi 
aprobate de către Banca Naţională 
a României. Aici sunt incluse şi 
garanţii pe care Creditorul le poate 
solicita din partea Beneficiarului 
(fermierului).

Reafirmăm recomandarea 
adresată potenţialilor beneficiari 
interesaţi să îşi aleagă Creditorul 
numai după un studiu atent al 
condiţiilor de creditare impuse de 
fiecare bancă (creditoare), pentru 
a obţine condiţiile de creditare cele 
mai avantajoase şi care se potrivesc 
cel mai bine profilului exploataţiei 
sale.

Precizăm că APIA a înche-
iat astfel de convenţii şi pentru 
Campania 2009 şi 2010, iar opţiu-
nea de a solicita creditul aparţine 
integral fermierului.

SERVICIUL RELAŢII CU 
PUBLICUL ŞI COMUNICARE

ADEvERINŢE PENTRU 
„PLĂŢI DE AGRO-MEDIU”
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ADMINISTRAŢIE

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor , procedurilor 
şi atribuţiilor specifice ocupării postului de director la Casa 
de Cultură Turceni 

- se aprobă organizarea concursului în vederea ocupării 
postului de director al Casei de Cultură Turceni, în data de 
12.01.2012, ora 11.

- se aprobă componenţa comisiei pentru organizarea şi 
desfăşurarea concursului formată din 5 membri

- se aprobă componeneţa comisiei pentru rezolvarea 
contestaţiilor, format din 5 membri, în urma desfăşurării 
concursului pentru ocuparea postului de director, al Casei de 
Cultură Turceni

- se aprobă condiţiile pentru participarea la concurs:
 -cetăţenia : română 
 - studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă
 - 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare 

exercitării funcţiei
- se aprobă condiţiile de desfăşurare a concursului:
 -întocmirea unui proiect de management al activităţii 

culturale şi economico-financiare privind activitatea Casei de 
Cultură Turceni.

 - interviu
- se aprobă bibliografia în vederea participării la concursul 

pentru ocuparea postului de director Casă de Cultură 
Turceni

- se aprobă regulamentul de organizare şi desfăşurare a 
concursului, de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea 
postului de director Casă de Cultură Turceni

- se aprobă caietul de obiective pentru ocuparea postului 
de director Casă de Cultură Turceni.

2.HOTĂRÂRE  privind aprobarea unui ajutor de urgenţă 

3. HOTĂRÂRE privind constituirea comisiei speciale 
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al oraşului Turceni
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei unor servicii 

de consultanţă în vederea identificării soluţiilor pentru 
întreţinerea domeniului public şi privat   

- se aprobă achiziţia unor servicii de consultanţă în 
vederea identificării soluţiilor pentru întreţinerea domeniului 
public şi privat al oraşului Turceni , judeţul Gorj.  

5. HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarierii în 
proprietate privată a oraşului Turceni, a unui teren , situat 
în oraşul Turceni 

6. HOTĂRÂRE  privind achiziţionarea unei licenţe 
progeCAD 2011     

- se aprobă achiziţionarea unei licenţe progeCAD 2011, 
pentru compartimentul fond funciar , cadastru din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Turceni .

   
7. HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei din Hotărarea 

Consiliului local Turceni nr. 32/2008 privind aprobarea crite-
riilor şi metodologia de repartizare şi închiriere a locuinţelor 
din fondul locativ al oraşului Turceni 

- Art. unic .  Anexei din Hotărarea Consiliului local 
Turceni nr. 32/2008 privind aprobarea criteriilor şi meto-
dologia de repartizare şi închiriere a locuinţelor din fondul 
locativ al oraşului Turceni , se modifică şi se completează , 
în sensul că , pentru personalul sanitar şi didactic , care îşi 
desfăşoară activitatea pe raza oraşului Turceni , în vederea 
stabilirii domiciliului pe raza oraşului Turceni , vor fi acordate 
spre închiriere , prin hotărare a Consiliului Local Turceni , 
locuinţe din fondul locativ .

8. HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei şcolare de la 
nivelul oraşului Turceni , judeţul Gorj                                      

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
Giumanca 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

Încheiem asigurări RCA şi Asigurări Locuinţe. 
Persoanele interesate sunt rugate să sune la 

tel.: 0752.643.638

ANUNŢ

ANUNŢURI
Vă informăm că persoanele care au nevoie de

 vidanjarea foselor septice  pot suna la numărul 
de telefon:  0746.199.679.

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

TELEFOANE UTILE
SPITAL  -   0253.335.034 / 0253.335.035

PRIMĂRIE – 0253.335.024 / 0253.335.026
POLIȚIE  - 0253.335.007

POLIȚIA LOCALĂ – 0756.055.346
CEZ DERANJAMENTE  - 0251.929

 DISTRIGAZ  - 0253.335.660
 SALVARE – 112

POMPIERI – 0253.334.212
DIRECTOR S.C. TURCENISAL S.R.L.

( societatea de salubrizare ) - 0745/386792
DIRECTOR SERVICIUL PUBLIC DE 

ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
ŞI AL SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ 

-  0754030986
 AMBAVI – 0253.334.800

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:

Întrebarea LUNII OCTOMBRIE: DUPă CUM ŞTIŢI, 
PRIMăRIA ORAŞULUI TURCENI A ORGANIZAT ACTI-
VITATEA DE GESTIONARE A DEŞEURILOR MENAjERE. 
PENTRU BUNA DESFăŞURARE A  ACESTEI ACTIVITăŢI 

PRIMăRIA A ÎNFIINŢAT SOCIETATEA TURCENISAL  
SRL. CUM APRECIAŢI ACTIVITATEA DE SALUBRITATE 

DESFăŞURATă DE ACEASTă SOCIETATE?

Număr de votanţi: 366
Foarte bine- 244 persoane
Bine- 18 persoane
Satisfăcător - 11 persoane
Nesatisfăcător- 93 persoane

O instituţie importantă în localitatea Turceni este Spitalul Orăşenesc Turceni. Activitatea acestuia este susţinută 
permanent de Primăria Oraşului Turceni.

ÎNTREBAREA LUNII NOIEMBRIE: CUM APRECIAŢI ACTIVITATEA DESFăŞURATă DE SPITALUL 
ORăŞENESC TURCENI ÎN ANUL 2011? 

Vă rugăm să veniţi cu propuneri şi comentarii care să sprijine Primăria în măsuri de
 îmbunătăţire a activităţii spitalului.Vă mulţumim! 

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 NOIEMBRIE

- Consultare Publică  - 
Planul de Urbanism

Primăria Oraşului Turceni, în baza 
Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010, desfăşoară 
în perioada următoare consultare publică 
privind întocmirea Planului de Urbanism 
General al Oraşului Turceni şi satelor aparţi-
nătoare.     

Persoanele interesate pot sa studieze 
documentele aferente PUG la compartimentul 
urbanism, persoana de contact dl. Mateisescu 
Grigorie, telefon 0744.698.359. Perioada 
de consultare, în cadrul căreia se pot face 
observaţii şi propuneri, este de 25 de zile de 
la apariţia prezentului anunţ. Răspunsul pe 
propunerile şi observaţiile făcute de cetăţeni 
vor fi afişate la avizierul Primăriei şi pe site-ul 
Primăriei.
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Tuturor celor care îşi celebrează  ziua de 
nume (Sf. Nicodim, Ştefan, Vasile, Ioan), 

le doresc multă 
sănătate, pace în suflet şi bucurii. 

La Mulţi Ani fericiţi!

Iordache Ion, 
Primarul Oraşului Turceni

   Scena Casei de cultură din oraşul Turceni a fost gazda unui spectacol 
incendiar 
p e  d at a 
de 18 no-
iembrie, 
d e d i c a t 
a l e g e r i i 
celei mai 
frumoase 
d o m -
n i ş o a r e 
din clasa 
a - I X - a 
căre ia  i 
s-a acor-
dat titlul 

mult râvnit: Miss Boboc 2011.Organizatorii,elevii claselor a-XII-a,au îmbinat 
cu pricepere probele, astfel încăt pe scenă au defilat zeiţe ale Greciei antice, 
fete simple în costume populare româneşti, sportive amatoare şi personaje din 
poveşti celebre. 

Concurentele au dansat, au răspuns la întrebări, au avut de susţinut probe-
surpriză. Evident că emoţiile au fost puternice atât pentru concurente, cât şi 
pentru susţinătorii lor. Lăsând la o parte micile stângăcii inevitabile, fetele au 
fost frumoase, s-au adaptat foarte bine fiecărei ţinute în parte şi au trecut cu 
uşurinţă de la dansul popular la cel modern.

Cei care s-au ocupat de organizarea spectacolului au muncit mult, au dat 
dovadă de ingeniozitate şi seriozitate şi rezultatele au fost excepţionale. Mai 

au câteva luni şi nu vor mai fi elevii acestei şcoli,dar va 
rămâne ceea ce au rea-
lizat, nu numai acum, 
ci şi cu alte ocazii şi, 
bineînţeles realizările 
lor nu se opresc aici .

În urma deliberă-
rii juriului titlul Miss 
Boboc 2011 a revenit 
elevei Mihaela Vărzaru 
din clasa a-IX-a D,care a 
obţinut note foarte bune 
la toate probele,care 
au plasat-o pe primul 
loc.Apreciez în mod 
deosebit comporta-

mentul şi  implicarea 
elevilor organizatori şi 
aştept şi mai mult de la ei 
în cadrul activităţilor vii-
toare. Un impact deosebit 
l-a avut dansul grecesc 
din deschiderea spec-
tacolului.Toate acestea 
demonstrează capacitatea 
tinerei generaţii de a fi 
originală şi de a lucra în 
echipă atunci când doreş-
te acest lucru.

                                                          
Consilier 

educativ,prof. Iliescu 
Georgeta

MISS BOBOC  2011

Multe bucurii, sănătate şi prosperitate cu ocazia zilei de 
nume (Sf. Nicodim, Ştefan, Vasile, Ioan).  

Această sărbătoare să vă  aducă numai 
împliniri în casă şi familie!

Gîlceavă Dumitru, 
Viceprimar Oraşul Turceni

CYMK


