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Fie ca bucuria Învierii 
Domnului să vă aducă în 

suflet linişte şi pace, fericirea 
de a petrece aceste clipe magice 

cu cei dragi. 
Hristos a înviat!

Iordache Ion,
 Primar  Oraş Turceni

Sfânta sărbătoare de Paşte este 
un moment în care dragostea, 

pacea şi seninătatea se unesc în 
numele Domnului. 

Hristos a înviat!

   Gîlceavă Dumitru, 
Viceprimar Oraş Turceni
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AGENDA PRIMĂRIEI

         
După 
c u m 
ş t i u 

majoritatea dintre dumneavoastră, în 
data de 15 martie am fost desemnat 
candidatul la funcţia de primar al  
alianţei Uniunii Social Liberale. Îmi 
doresc ca la finalul mandatului meu, 
multe din problemele cetăţenilor 
din oraşul Turceni şi satele aparţi-
nătoare să fie rezolvate. Pregătirea 
profesională, cariera profesională  şi 
experienţa acumulată în adminis-
traţia publică locală în cei patru ani  
cât am fost viceprimar  mă detaşează 
clar de ceilalţi candidaţi. Acum patru 
ani, actualului primar şi mie,  ne-aţi 
acordat încrederea dumneavoastră 
cu speranţa că în oraşul Turceni şi 
satele aparţinătoare, lucrurile se vor 
schimba în bine. Şi nu v-am înşelat 
încrederea. În sondajul făcut în 
perioada 8 – 14 martie,  peste 95% 
dintre dumneavoastră au răspuns că 
sunt foarte multumiţi de  activitatea 
Primăriei din ultimii 4 ani. Multe 
s-au făcut. N-am să enumăr toate re-
alizările Primăriei din  ultimii  patru 
ani. Dumneavoastră le stiţi şi sunteţi 
mândri de ele. Dar mai sunt şi multe 
de făcut. Cunosc toate problemele 
localităţii. O parte dintre ele sunt în 
curs de rezolvare în această perioa-
dă. Pentru celelalte am identificat 
soluţiile  şi este o problemă de timp 
rezolvarea lor.

         În perioada următoare se va 
realiza lucrarea de asfaltare a tuturor 
străzilor din oraş şi satele aparţină-
toare. Prin ordinul  nr. 1447/ 2011 al 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului s-a aprobat realizarea 
reabilitării prin asfaltare  a 3,012 km 
de străzi în oraş şi 12,237 km în satele 
aparţinătoare. Sunt prinse în acest 
program de reabilitare toate străzile 
care nu sunt asfaltate . În momentul 
de faţă lucrarea este în licitaţie.

         Principalele hotărâri adop-
tate de Consiliul Local al Oraşului 
Turceni, în perioada februarie -mar-
tie sunt:

- S-a aprobat demararea lu-
crărilor de reabilitare a subsolurilor 
şi hidroizolaţiilor la blocurile din 
oraş;

- S-au aprobat cererile depuse, 
în baza legii nr.15/2003,   pentru 
atribuirea unui plaţ de casă, pe 
strada Sfântul Dumitru din Stolojani. 

Urmează ca o comisie numită prin 
decizia primarului să pună în posesie 
pe cei cărora le-au fost aprobate 
cererile;

-  S-a aprobat studiul de fezabi-
litate pentru realizarea “Grădiniţei cu 
program prelungit” cu o capacitate de 
7 grupe. Prin finanţare  din fonduri 
europene se va construi în zona şcolii 
generale din Turceni o grădiniţă;

- S-a aprobat programul de ma-
nifestări ocazionate de desfăşurarea “ 
Zilelor Oraşului Turceni” şi a  “ Zilei 
Copilului “ . Acestea se vor desfăşura 
în perioada 1-3 iunie;

- S-a aprobat distribuirea către 
toate familiile din Oraşul Turceni şi 
satele aparţinătoare a unor cadouri 
cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşte. 
Împotriva   adoptării acestei hotărâri 
de consiliu au votat următorii consili-
eri : Dumitraşcu Ion, Cornescu Doru, 
Biriboiu Ion, Urezeanu Grigore; 

- S-au stabilit spaţiile pentru de-
pozitarea deşeurilor din construcţii, 
în satul Stolojani – în zona cimitiru-
lui şi a Islazului, la Turcenii de Jos în 
zonă – la intersecţia  str. Sumaidane 
cu str. Surupatele, Turceni de Sus 
– zona staţiei de transfer deşeuri  
menajere, zona cimitir, Strâmba Jiu 
în zona Lotaş Vale;

- S-a aprobat  atribuirea în 
folosinţă gratuită a apartamentului 
din blocul 40,   pentru cabinetele 
de medicină de familie, medici-
lor Căprioara Dumitru şi Olaru 
Gabriela. S-a luat această măsură, 
deoarece spitalul intenţionează să-şi 
dezvolte serviciile medicale oferite, 
prin înfiinţarea unor cabinete me-
dicale în spatiul unde sunt actualele 
cabinete medicale;

- S-a aprobat cererea prin care 
Oraşul Turceni solicită subvenţii 
de la APIA ce vor fi folosite pentru 
întreţinerea păşunilor şi pentru achi-
ziţia de chimicale necesare pentru 
acestea;

- S-a aprobat programul de 
ac t iv ităţ i  ş i 
devizul esti-
mativ pentru 
organizare a 
evenimentului 
“  Nunt a  de 
Aur – 2012”. 
Prin această 
activitate in-
tenţionăm ca 
în data de 12 
mai  să sărbă-
torim cele mai 

longevive cupluri, cele care au mai 
mult de 50 de ani de căsătorie;

- S-a aprobat programul şi 
devizul manifestărilor ocazionate 
de organizarea evenimentului “ Ziua 
adolescentului “  , cu această ocazie 
fiind sărbătoriţi cei care au împlinit 
18 ani în ultimele 12 luni;

- S-a aprobat organizarea  în pe-
rioada 10 mai – 24 iunie a activităţii  
“ Votează  pentru viitorul  localităţii 
tale “ . În scopul dezvoltării simţului 
civic prin participarea la vot cu 
ocazia alegerilor locale din data de 
10 iunie 2012 primăria va organiza 
o tombolă la care pot participa toţi 
cetăţenii majori din oraşul Turceni 
şi satele aparţinătoare. Înainte de 
ziua alegerilor , toţi cei cu drept de 
vot în Turceni, vor primi un bilet 
de tombolă pe care-l vor completa 
şi-l vor introduce într-o urnă. După 
alegeri, în data de 25 iunie, la Casa 
de Cultură, o comisie numită de 
primar, va face extragerea premiilor.
Câştigătorii vor putea intra în posesia 
premiului numai dacă fac dovada, cu 
ştampila pe documentul de identita-
te, că au votat la alegerile din 10 iunie 
2012; 

- S-a aprobat documentaţia 
tehnico-economică pentru realizarea 
unui sistem de irigaţii la stadionul ce 
se construieşte în Stolojani ;

- S-a aprobat programul  şi bu-
getul pentru desfăşurarea activităţii 
“ Şcoala altfel” organizată de GSIE 
Turceni , în perioada 2-6 aprilie 
2012;

- S-a aprobat modernizarea 
drumulurilor de tarla  De 2132/1 şi 
De 2149;

- S-a aprobat deplasarea an-
samblului “Brâuleţul “  din cadrul 
Casei de Cultură , la Festivalul 
Internaţional “ International 1th 
MCD Youth Festival and Folk Dance 
Contest”  organizat în localitatea 
Istanbul din Turceni.

de Dumitru Gîlceavă,
Viceprimarul Oraşului Turceni

 Acte necesare 
pentru scutirea 

la plata taxelor şi 
impozitelor

- adeverinţă de la Finanţe 
că nu are venituri (pentru 
fiecare membru al familiei 
care a împlinit 18 ani)
 - adeverinţă de la Registrul 
agricol că nu realizează 

venituri agricole
 - adeverinţă de salariat din 
care să reiese cunatumul 
salarial/sau cupon de 
pensii
- cupon alocaţii copii
- copie după actele de stare 
civilă (membrii familiei)
- copie după certificatul de 
naştere copii
- copie după carte identitate 
sau buletin

Consiliul Local, la propunerea 
Primarului Oraşului Turceni, în baza 
prevederilor Codului Fiscal, luând 
în considerare veniturile reduse 
ale locuitorilor oraşului, a stabilit 
următoarele reduceri şi scutiri de 
taxe şi impozite:

CAPITOLUL  I         ImPOzITUL 
ŞI TAXA PE CLĂDIRI

Valoarea impozabilă a clădirii se 
reduce în funcţie de gradul termină-
rii acesteia, după cum urmează:

a) cu  20%, pentru clădirea 
care are o vechime de peste 50 de ani 
la data de 1 ianuarie a anului fiscal 
de referinţă;

b) cu 10%, pentru clădirea 
care are o vechime cuprinsă între 
30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la 
data de 1 ianuarie a anului fiscal de 
referinţă; 

Art.13. Pentru plata cu anti-
cipaţie a impozitului pe cladiri, 
datorat pentru întregul an de către 
contribuabilii persoane fizice şi 
juridice, până la data de 31 martie a 
anului respectiv, acordă bonificaţia 
de 10 %.

CAPITOLUL II  ImPOzITUL 
ŞI TAXA PE TEREN

Art.19.Pentru plata cu anticipaţie 
a impozitului pe teren, datorat pen-
tru întregul an de către persoanele 
fizice şi juridice, până la data de 31 
martie a anului respectiv, se  acordă 
bonificaţia de 10 %.

CAPITOLUL III  ImPOzITUL  
P E  m I j L O A C E L E  D E 
TRANsPORT

Art.22. Pentru plata cu anticipaţie 
a impozitului asupra mijloacelor de 
transport,datorat pentru întregul an 
de către persoanele fizice şi juridice, 
până la data de 31 martie a anului 
respectiv, se acordă bonificaţia de 
10 %.

Art. 31. Potrivit art. 286 alin. 
1 - 2 din Legea nr. 571/2003, privind 
Codul fiscal, la cerere, Consiliul 
Local va acorda în anul 2011 scutiri 
la plata impozitului pe clădiri şi a 
impozitului pe teren, de la adresa 
de domiciliu, copiilor orfani de 
ambii părinţi,  în vârstă de până la 
18 ani sau până la 25 de ani, dacă 
urmează cursurile unei instituţii de 
învăţământ.

Art. 32. Se acodă scutirea de 
la plata impozitului pe clădiri şi a 
impozitului pe teren numai pentru 
clădirea folosită ca domiciliu şi tere-
nul aferent acesteia, contribuabililor 
persoane fizice ale căror venituri 
lunare sunt sub nivelul sumei de 600 
lei / membru de familie sau constau 
în exclusivitate din ajutor de şomaj şi 
/ sau pensie de asistenţă socială.

Scutirea se acordă pentru bu-
nurile proprii şi comune soţilor 
stabilite conform art. 2 din Legea 
nr. 416/2001.

Art. 33. Se acordă  scutirea de 
la plata impozitului pe clădiri şi a 
impozitului pe teren aferent clădirii 
folosite ca domiciliu pentru contri-
buabilii persoane fizice care au în 
îngrijire copii cu handicap grav sau 
accentuat şi invaliditate gradul 1.

REDUCERI ŞI 
SCUTIRI DE TAXE 

ŞI IMPOZITE
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Noapte de vis este cadoul de Crăciun al autoarei pentru cititorii din toate anotimpurile.
În materie de suspans, campioana mondială nu poate fi decât una singură: Mary Higgins Clark, care 

înaceastă carte a creat o poveste cu totul deosebită despre puterea dragostei şi despre curajul şi credinţa unui 
copil.

După aflarea teribilei veşti, în urma căreia soţul său fusese diagnosticat cu leucemie, Catherine Dornan 
încearcă să le aducă puţină linişte celor doi fii, Michael de zece ani şi Brian de şapte, ducându-i la Rockfeller 
Center să vadă Pomul, să ia masa în oraş iar apoi vor merge în vizită la tăticul lor.

Brian era atât de nerăbdător să-l vadă pe tatăl său că abia remarca scenele cu fulgi de zăpadă, păpuşi, 
spiriduşi şi animale, care dănţuiau şi cântau când un tip cu vioar a făcut-o pe mama să se oprească şi să asculte 
colindul Noapte de vis. Catherine emoţionată, a scos din portofel două bancnote de un dolar pe care băieţii să 
le pună în coşuleţ. Neatentă, portofelul i-a scăpat pe lângă geantă. Brian a văzut ce s-a întâmplat şi s-a aplecat 
să-l ridice, dar mâna altei femei a prins portofelul şi s-a strecurat prin mulţimea adunată în stradă. A încercat 
să-I atragă atenţia mamei lui dar n-a reuşit şi s-a hotărât să o urmărească pe hoaţă, ştiind că în portofel se 
afla medalia cu Sfântul Cristofor, care îi salvase viaţa bunicului iar acum ei trebuiau să o dăruiască tatălui lor 
pentru a se putea face bine.

Când Catherine a obsevat dispariţia băieţelului, a întrebat disperată pe cei aflaţi în jurul ei dar aceştia 
ridicau din umeri.

Ce va păţi acest băieţel curajos? Care va fi finalul? Veţi putea afla numai dacă veţi citi această carte!!!….
„Bunicul meu a purtat-o în război şi s-a întors acasă tefăr. Şi lui tăticu o să-i poarte noroc şi o să se facă 

bine. De portofel, nu-mi pasă. Poţi să-l păstrezi. Eu asta voiam de fapt. Acum, mă duc acasă. Se răsuci pe 
loc şi porni în fugă spre uşă. Apucă să răsucească clanţa şi să deschidă uşa dar Siddons îl prinse din urmă, 
îi puse mâna peste gură şi îl târî înapoi înăuntru.

- Tu şi Sfântul Cristofor ăsta al tău rămâneţi aici cu mine prichinduţă, zise el, trântindu-l pe 
podea.”

Noapte de vis
de mary Higgins Clark                   

CARTEA 
LUNII

Să ne amintim...
          Luna februarie, prin excelenţă o lună de iarnă, oglindeşte încă, în 

spiritualitatea românească datorită riturilor străvechi  păstrate cu sfinţenie în unele 
regiuni ale ţării, obiceiuri, tradiţii şi superstiţii legate de venirea primăverii; natura şi 
oamenii se pregatesc pentru o altă evoluţie ciclică a vieţii ilustrată de semnele bune 
sau rău prevestitoare ale practicilor magice prilejuite de aşteptarea anotimpului 
veşnic tânăr. Primăvara, anotimpul fără vârstă, vorbeşte despre nemurire într-o 
formă neînţeleasă,  îndeamnă la accederea de cunoştinţe inaccesibile minţii, dar  
perfect accesibile spiritului, cultura spirituală nefăcând altceva  dacât să înnobileze 
existenţa materială a fiecărei clipe, hrana spirituală completează  viaţa, de astfel, 
anostă, în lipsa acesteia.

     Şi atunci, cuvinte precum bucurie, veselie, frumuseţe, tinereţe nu ar fi 
lipsite de conţinut, ar vibra cu intensitate în minţile şi sufletele celor care s-au oprit 
pentru un moment, sacrificând un timp din cotidian, să asculte mesajele transmise 
de ,,vestitorii primăverii’’, pe acorduri de muzică instrumentală în interpretarea 
grupului nai şi fluier, muzică populară în interpretarea grupului vocal de fete şi 
a solistelor Carmen Duica, Mihaela Vărzaru, Mihaela Bondoc,  pe paşi de dans 
modern executaţi de trupa ,,Năzdravanii’’ şi ,,Electrik’’ şi paşi de dans popular exe-
cutaţi de Ansamblul ,,Brâuleţul’’, în spectacolul ,,Cu multă dragoste de Dragobete’’’, 
spectacol ce a avut loc Sâmbătă 25 februarie 2012, după ora 17:00. Spectacolul a avut 
ca temă principală, sentimentele de dragoste, pe 24 februarie românii sărbătorind 
Dragobetele, zeul protector al iubirii în mitologia românească; spectatorii prezenţi 
în sala de spectacol a Casei de Cultură Turceni au asistat la regizarea unui descântec 
de dragoste, instructorii Oana Sandru, Adriana şi Marian Stelea, Valerica Zorzon 
împreună cu copiii şi prin intermediul lor  împărtăşind celor prezenţi  dăruirea şi 
arta pentru a sărbători o primăvară tradiţională românească.

                                                                                                Dinu Ioana

Cursuri gratuite de calculatoare
….pentru părinţi şi bunici….

Epigrame
       De unde criză?
Nu de pâine ducem lipsă,
Nici de carafa de vin,
De respect e-n ţară criză
Şi de ură-i vasu plin.

Mod de interpretare
Intergrarea-ntr-o echipă,
Nu se face ca la turmă
Dacă prima oaie-i oarbă, 
Oarbe sunt şi-alea din urmă.

                   Model de curăţenie
Unii calcă pe gunoaie,
Şi se cheamă că-s curaţi.
Alţii!.....de-ar sta numa-n ploaie,
Şi rămân tot nespălaţi.

Patriotism amăgit
Strigă-n unii dintre noi
Dragostea pentru moşie
Dar desculţi umblăm şi goi,
Dintr-a unora prostie.

Sfat prietenesc
 Mergeţi înainte frate!
 Ne strigă voios un rac,
Că şi eu privind în spate,
Am ajuns….(de) unde-am plecat.

Frecuşuri zadarnice
De pe haine praful cade, 
Şi noroiul de pe ghete,
Însă zgura de pe suflet,
Nu se freacă cu burete.

Semnat: Un Moga

Virozele respiratorii (II) - Gripa 
Gripa este o boală infecţioasă determinată de virusul gripal caracterizată prin: 

debut brusc cu febră, durata fiind de  4- 5 zile cu stări de cefalee, mialgii, catar 
respirator.

Gripa este contagioasă, putând determina epidemii. Se manifestă prin forme 
variate: guturaiuri simple, rinofaringite, laringite, traheite, bronşite sau combinaţii 
de tipul rino-faringită, larigo-traheo-bronşită, complicabile cu pneumonii.  Gripa 
nu are un tratament specific. Virusul gripal are proprietatea de a-si schimba frecvent 
structura antigenică, determinând frecvent  tipuri diferite de virus gripali, care 
surprind populaţia neimunizată împotriva noului tip  de  virus epidemic.  Virusul 
are 3 serotipuri principale: A, B, si C. 

Serotipul A creează epidemii mari şi are numeroase subtipuri şi variante.
Subtipurile circulante actuale sunt A/H3N2 şi A/H1N1.
Omul şi unele animale (porcine ,cabaline) constituie sursă de infecţie.
Perioada de incubaţie este scurtă: 1-3 zile. 
Antibioticele nu au eficacitate, fiind prescrise numai în cazurile de 

suprainfecţii.
Tratamentul: picături dezinfectante în nas, gargară dezinfectante, tablete de 

faringosept, aspirina tamponată (3-4 tablete pe zi) de evitat la copii şi adolescenţi 
(pot determina apariţia sindromului Reye), paracetamol (3 tl/zi), antitusive, 
expectorante, comprese calde, vitamina C (3 tl/zi).

Atunci când simptomele nu cedează după 48 de ore, se apelează la ajutorul 
medical specializat.

Se recomandă:
-vaccinare antigripală
- evitarea contactului cu persoane bolnave
-evitarea aglomeraţiilor
Simptomatologia: debut brusc, cu febră şi frisoane, mialgii, cefalee, secreţii 

nazale abundente, astenie intensă.
Complicaţiile pulmonare (pneumonii), angine, sinuzite, otite.Boala lasă o 

imunitate specifică, dar numai pentru tipul epidemic de virus respectiv.
Tratamentul gripei simple se realizează la domiciliu, cu repaus de 7 zile, 

aspirină, algocalmin, paracetamol, siropuri de tuse.
Antibioticele sunt recomandate formelor complicate.
Formele severe de gripă cu colaps, stare toxică, catar sufocant sau cu complicaţii 

se internează la spital.  O atenţie deosebită se acordă „persoanelor cu risc”: gravide, 
copii mici, bătrâni, bolnavi cronici (cardiaci, pulmonari, diabetici).

Profilactic se efectuează vaccinuri antigripale în presezon.
                                       

                                          Doctor, Liviu Martin 

Dacă nu ai răbdare să le arăți 
părinților sau bunicilor tăi cum 
funcționează Internetul, trimite-i 
la bibliotecă!!!.. …….

   Biblioteca Orăşenească 
Turceni prin sprijinul Casei de 
Cultură aşteaptă în continuare  
cereri de înscriere pentru cei 
care doresc să se inițieze în 
tainele folosirii calculatorului. 
Participarea este gratuită, iar 
pentru înscriere este nevoie doar 
de cartea de identitate. Această 
înscriere vă va oferi  dreptul de 
a împrumuta gratuit  cărți şi 
reviste.

        Cursul va avea loc de patru ori pe săptămâna, câte o oră pe zi, la Biblioteca Orăşenească, din sediul 
Casei de Cultură. O grupa va fi formată din maxim 4 persoane, pentru a le putea permite participanților 
să beneficieze la maximum de explicațiile formatorului şi de a exersa practic diferite comenzi.   

       Înscrierile la curs se fac în interiorul bibliotecii sau la telefonul 0253/334.293.
  Prima grupă care a ”absolvit” aceste cursuri a fost grupa de seniori care a reuşit să capete minime 

competențe digitale. Ei au învățat să scrie un text, să navigheze pe internet dar să folosească şi mijloacele 
de comunicare moderne  tip yahoo messenger sau skype. 
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Paştele  este o sărbătoare religioasă creştină ce comemorează învierea lui Iisus Hristos la trei 
zile după crucificarea sa în Vinerea Mare lucru care marchează sfârţitul postului Paştelui.

Deşi mulţi sărbătoresc şi astăzi Paştele, majoritatea oamenilor nu mai au în vedere semnifi-
caţia acestei sărbători. Pentru mulţi, Paştele nu mai are nimic de a face cu Domnul Dumnezeu, 

este doar un prilej 
de  mâncare ş i 
băutură.

Procesiunea 
d e  l a  m i e z u l 
nopţii - Slujba de 
Înviere începe de 
la miezul nopţii, 
aşa este încă din 
Evul Mediu, când 
oamenii aşteptau 
răsăritul soarelui 
pentru a se porni 
în procesiune spre 
biserică. 

 R i t u a l u r i 
d e  s t r o p i t   - 
B i n e c u n o s c u t 
obicei pascal este 
stropitul fetelor, în 
a doua zi de Paşti, 

fetele sunt stropite în Ardeal cu apă de colonie, obicei unguresc, iar în Polonia, Germania 
şi Ucraina fetele se stropesc cu apă. Pe lângă udat se fac şi urări de sănătate de vreme ce se 
crede că zăpada topită le face mai frumoase şi este aducătoare de noroc. Conform credinţei 
religioase, obiceiul îşi are rădăcinile în faptul că evreii i-au stropit cu apă pe adepţii lui Iisus 
care aduceau vestea învierii Domnului.

 Haine noi - În occident, mai ales englezii îşi cumpără haine noi, iar irlandezii participă la 
concursuri de dans cu premii. În Franţa nu se trag clopotele între Vinerea Mare şi Duminica 
Paştilor. În Suedia, copiii dau scrisori vecinilor şi primesc de la aceştia dulciuri sau bani, obicei 
asemănător cu cel de Halloween: „trick or treat”.

Simboluri pascale 
Crucea este simbolul crucificării, opusul învierii. Totuşi, la consiliul de la Nicaea, în anul 

325 i.H., Constantin a decretat ca întocmai crucea să fie simbolul oficial al creştinismului. 
Crucea nu este numai simbolul pascal, dar este utilizată foarte mult de biserica catolică, ca 
simbol al credinţei. 

Iepuraşul nu este o inovaţie modernă. Simbolul provine încă din vremea festivalurilor 
păgâne. Simbolul pământesc al zeiţei Eastre era iepurele. Germanii au adus cu ei simbolul 
iepuraşului pascal în America. Numai după războiul civil devine răspândit ca fiind simbol 
creştin. De fapt sărbătoarea Paştelui nu era celebrată în America până la acea dată. Iepuraşul 

aducător de ouă roşii provine de pe meleaguri germane şi simbolizează fertilitatea. 
Oul simbolizează învierea. Ouăle roşii aveau menirea de a ţine răul departe şi simbolizau 

sângele lui Hristos. 
 Mielul - Reprezintă victoria vieţii asupra morţii. Simbolizează pe Cel care trebuie sacrificat 

pentru propria mântuire. Mieii sunt membrii turmei lui Dumnezeu.
Măgarul- Crucea albă de pe greabăn, măgarul o are graţie faptului că L-a adus pe 

Iisus la Ierusalim 
î n  D u m i n i c a 
F l o r i i l o r . 
Simbolul vieţii 
lui Iisus: omida 
reprezintă în-
truparea ome-
nească; coconul 
e s t e  m o a r t e a 
trupească, flutu-
rele simbolizează 
Învierea. 

Păunul -  De 
vreme ce se cre-
dea că păunul 
este nemuritor, 
e s te  s imb olu l 
vieţii veşnice. 

 Scorpionul 
- Simbolul lui 

Iuda.
Vopsitul ouălor se întâlneşte pretutindeni. Se ştie că, în antichitate, persanii şi egiptenii 

mâncau ouă colorate primăvara, când serbau începutul anului. 
 Popoarele din sud-estul Europei vopsesc ouă roşii, culoarea sângelui lui Hristos, pe când 

în occident se folosesc toate culorile, în nuanţe vii, ele simbolizând trezirea naturii la viaţă.
 Există şi variaţiuni pe aceeaşi temă: polonezii şi ucrainenii obişnuiesc să încondeieze ouăle, 

iar din Austria provine obiceiul de a imprima câte o frunză pe ouăle colorate. 
Ouăle vopsite se oferă în dar. Copiii însă, trebuie să caute ouăle şi eventualele cadouri acolo 

unde le-a ascuns Iepuraşul. În Bulgaria, bunica freacă obrajii tuturor nepoţilor cu primul ou 
înroşit, ca micuţii să aibă tot anul obrajii rumeni şi sănătoşi. 

 În multe ţări se organizează întreceri pentru a-l desemna pe norocosul posesor al celui 
mai rezistent ou vopsit. Foarte răspândit este obiceiul ciocnirii ouălor, se crede că deţinătorul 
oului câştigător va avea un an rodnic. Din Statele Unite şi până în Ucraina se întâlneşte obiceiul 
rostogolirii ouălor de Paşti: câştigă acela care reuşeşte să rostogolească oul pe cea mai lungă 
distanţă, fără să-l spargă.

                                                       Vladu Margareta,
                                                                             Bibliotecar/documentarist  - G.S.I.E. Turceni 

Obiceiuri şi simbOluri Pascale 

Fie ca sfânta sărbătoare a Învierii 
Domnului să vă  aducă cele 4 taine divine: 

încredere, lumină, iubire, speranţă. 
Clipe de neuitat alături de cei dragi 

şi numai realizări!

Preşedintele Asociaţiei de Proprietari 
Nr. 1 Turceni, domnul Victor Sîrbu

 Art.1 - Biserica Ortodoxă Română este comunitatea 
creştinilor ortodocşi, clerici, monarhi şi mireni, constituiţi canonic 
în parohii şi mănăstiri din eparhiile Patriarhiei Române aflate în 
interiorul şi în afara graniţelor României, care mărturisesc pe 
Dumnezeu în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, pe temeiul 
Sfintei Scripturi şi al Sfintei Tradiţii şi participă la viaţa Bisericii 
prin aceleaşi Sfinte Taine, slujbe liturgice şi rânduieli canonice.
 Art.4 - (1) Biserica Ortodoxă Română este autonomă 
faţă de Stat şi faţă de alte instituţii. 
(2) Biserica Ortodoxă Română stabileşte relaţii de dialog şi 
cooperare cu Statul şi cu diferite instituţii pentru împlinirea 
misiunii sale pastorale, spiritual-culturale, educaţionale şi social-
filantropice. 

 SECŢIUNEA I 
 A. Parohia 
 Art.43 - Parohia este comunitatea creştinilor 
ortodocşi, clerici şi mireni, situată pe un anume 
teritoriu şi subordonată Centrului eparhial din 
punct de vedere canonic, juridic, administrativ 

şi patrimonial, condusă de un preot paroh numit de Chiriarhul 
(arhiepiscopul sau episcopul) eparhiei respective. 
 Art.45 - Credincioşii parohiei au drepturi: de a beneficia 
de asistenţă religioasă, de a alege şi a fi aleşi în organismele 
parohiale, de a beneficia de ajutor filantropic, după posibilităţi; 
şi îndatoriri: de a susţine, întări şi mărturisi credinţa Bisericii 
Ortodoxe; de a vieţui potrivit învăţăturii de credinţă ortodoxă; de 
a participa la sfintele slujbe; de a se împărtăşi cu Sfintele Taine; de a 
împlini faptele milei creştine; de a întreţine şi a ajuta biserica şi pe 
slujitorii ei. 
 Art.46 - (1) Comunitatea credincioşilor care nu poate 
sustine cu  mijloace proprii o parohie, prin hotărârea Permanenţei 
Consiliului Eparhial, se poate alătura la o comunitate vecină, 

împreună cu care formează parohia. În acest caz, comunitatea care 
se alătură poartă denumirea de filie, iar membrii săi au aceleaşi 
drepturi şi îndatoriri faţă de parohie, ca şi cei din comunitatea la 
care se alătură. 
 Art.48 - (1) Pe durata activităţii lor în parohie, preoţii 
şi diaconii sunt datori a locui în parohie, în case parohiale, acolo 
unde acestea există, sau în case închiriate, şi au dreptul de folosinţă 
gratuită a unei anumite suprafeţe de teren, proprietatea parohiei, 
aprobată de Centrul eparhial. 
(2) Pentru asigurarea unei prezenţe stabile a preotului (preoţilor) 
în parohie, acolo unde nu se află casa parohială, aceasta va fi 
construită, iar dacă nu sunt condiţii pentru construire, Consiliul 
Parohial va lua măsuri pentru achiziţionarea unei case existente 
sau pentru plata chiriei locuinţei preotului, până când se va 
construi casa parohială nouă. 
(3) La parohiile şi bisericile noi, Consiliile Parohiale, sub 
îndrumarea Centrului eparhial, vor prevedea în buget, vor iniţia 
şi susţine construirea de case parohiale destinate ca locuinţă 
slujitorilor Sfântului Altar.               (va urma ) Pr. Făinişi Antonie

Dragi proprietari, lumina Sfintei Învieri 
să vă aducă bucurie, iubire şi o minune 

care să vă schimbe viaţa în cel mai 
frumos mod posibil!

Comitetul Executiv al Asociaţiilor de 
Proprietari 

SĂ NE CUNOAŞTEM  BISERICA!
DIN STATUTUL PENTRU FUNCŢIONAREA ŞI 

ORGANIZAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
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CYMK

“Femeia este viaţa însăşi, este fiinţa vizibilă şi pipăibilă a ceaţiei divine. Este leagănul vieţii şi stimul permanent pentru 
partenerul de viaţă. În aparenţă slabă, are resurse nesfârşite fizice şi psihice, puternică în faţa greutăţilor vieţii, cu o forţă 

de rezistenţă fără egal, demonstrează competenţa în oricare 
dintre îndeletnicirile umane: fiică, femeie sau mamă; este 
coroana cea mai de preţ a bărbatului’’- Petre Anghel

      Indiferent de ipostaze, femeia este liantul, este 
,,acel ceva’’ care dă savoare vieţii, dedicată şi protectoare, 
are valoare de simbol respectat de toate civilizaţiile 
de-a lungul timpului, în pofida statutului. Astăzi, în era 
modernă, importanţa femeii este recunoscută, ziua de 
8 martie vine să repună în drepturi  noţiunea de femi-
nin- feminitate reprezentând  cel mai nimerit prilej de 

celebrare al acestora.
    Tocmai de aceea, în spiritul sărbătoririi 

doamnelor şi domnişoarelor din viaţa fiecăruia, 
Primăria Oraşului Turceni,  prin reprezentanţii 
acesteia- domnul primar Iordache Ion, domnul 

viceprimar Dumitru Gîlceavă-, Consiliul Local 
şi Casa de Cultură au urat un călduros şi sincer 
,,La Mulţi Ani’’ reprezentantelor sexului frumos 
organizând pe 06 martie, ora 18:00 spectacolul in-
titulat ,,E ziua ta’’.  Invitaţi- Ansamblul Profesionist 
Doina Gorjului  a creat alături de copiii pregătiţi de 
Adriana Stelea, Valentin Petruta, Ion Alexandrescu 
şi coregraful Marian Stelea, momente speciale, de 

neuitat în care invitatele spectatoare au fost destinatarele mesajelor transmise de 
mari artişti ai cântecului şi dansului popular.

                                                                                        Dinu Ioana

,,E ziua ta”, spEctacol dEdicat fEmEii
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Cele mai recente rezultate ale sondajelor în Turceni

La începutul lunii martie a avut loc o amplă acţiune de sondare în oraşul Turceni şi satele aparţinătoare. 
Datele prezentate sunt înregistrate imediat după încheierea sondajului, astfel încât asupra lui să nu poată 
interveni nici un factor. Chestionarul de interviu s-a adresat fiecărei persoane în parte, vizându-se adresa, 
numele şi ocupaţia repondentilor şi a avut următorul conţinut:

1. Dacă peste 2 săptămâni ar avea loc alegeri în localitatea dumneavoastra aţi participa la vot?
2. Ce candidat vi se pare potrivit pentru postul de primar?
3. Care sunt persoanele reprezentative din satul/oraşul dumneavostră?
4. Cu ce partid aţi vota?
5. Care consideraţi că este principala problemă a oraşului Turceni?
6. Cât de mulţumiţi sunteţi de activitatea primarului ?
Rezultatele sondajului au stabilit drept câştigător pentru postul de primar pe reprezentantul USL, 

Dumitru  Gîlceavă care beneficiază de 64,93% din intenţiile de vot.  Ceilalţi candidaţi (ambii sondaţi 
din partea unui partid) ar urma să obţină 7,23 respectiv 6,92%. Următorul clasat ar urma să primească 5,13% 
iar ultimul sondat este creditat cu 1,23% din intenţiile de vot. 14,56% dintre cei chestionaţi s-au declarat 
nehotărâţi ori au optat pentru varianta nu ştiu/nu răspund. 

La capitolul cea mai importantă problemă indicată s-a înregistrat următoarea ierarhizare:
•	 Asigurarea	locurilor	de	muncă	
•	 Asfaltarea	străzilor	
•	 Apă	şi	canalizare	
•	 Locuri	de	distracţie	pentru	tineri
95,74% dintre cei intervievaţi au indicat că sunt multumiţi / foarte multumiţi de activitatea primăriei din 

ultimii 4 ani şi de activitatea actualului primar în funcţie.
La întrebarea cu ce partid aţi vota s-a înregistrat următoarea situaţie:
•	 PNL		-48,29%
•	 PSD		-26,33%
•	 PC					-2,31%
•	 ALTE	PARTIDE
•	 -------	14,75%
Nehotărâţi s-au declarat 8,32 %.

Eşantionul pe care s-a efectuat sondajul este de 1000 de persoane, iar marja de eroare este de +/-1,5%. 
Lipsa acordului unora dintre candidaţi la Primărie şi Consiliul Local asupra publicării numelor acestora, 
face ca acest material să fie publicat în forma actuală.

Campania de informare
“VOTEAZĂ! FII UN ALEGĂTOR INFORMAT!” (II)

 Organizatorul tombolei “VOTEAZĂ PENTRU VIITORUL 
LOCALITĂŢII TALE” este Primăria Oraşului Turceni. Scopul său principal 
este dezvoltarea spiritului civic prin atragerea la vot a unui număr cât mai 
mare de persoane.Tombola va avea loc în perioada 10 mai  - 25 iunie 2012 , 
urmând să fie organizată şi să se desfăşoare pe raza oraşului Turceni, judeţul 
Gorj. Înscrierea la tombolă are la bază participarea cetăţenilor oraşului 
Turceni la alegerile locale organizate pe raza oraşului Turceni în data de 10 
iunie 2012. Participantul va completa talonul de tombolă pe care îl va primi  
de la organizatorul tombolei , în perioada 10 mai - 03 iunie 2012 , judeţul 
Gorj şi îl va introduce în urna special amenajată din sediul Casei de Cultură 
Turceni. Participantul este obligat să păstreze talonul de tombolă. 
 Talonul de tombolă este considerat valid dacă sunt completate toate 
spaţiile indicate a fi completate, şi anume: prenumele şi numele participantului, 
un număr de telefon, adresa de email (unde există), semnătura şi dacă participă 
la alegerile locale organizate în data de 10 iunie 2012 pe raza oraşului Turceni 
, judeţul Gorj . Dovada participării la alegerile locale se va face cu actul de 
identitate, pentru cetăţenii români, se înţelege cartea de identitate, cartea de 
identitate provizorie, buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic sau de 
serviciu, aflată/aflat în termenul de valabilitate, iar în cazul elevilor din şcolile 
militare, carnetul de serviciu militar, având ştampila cu menţiunea “votat”, 
aplicată pe actul de identitate, care are menţionat şi data scrutinului , iar în 
cazul cărţii de identitate, pe versoul acesteia să aibă aplicat  timbru autocolant 
cu menţiunea “votat” şi data scrutinului. 
 O persoană are dreptul să participe la tombolă cu un singur talon. În 
situaţia în care sunt extrase şi validate mai multe taloane având acelaşi titular, 
acestuia i se va acorda un singur premiu. 
În situaţia în care organizatorul descoperă că talonul a fost completat cu 
date eronate, sau participantul nu dovedeşte participarea la alegerile locale 

organizate pe raza oraşului Turceni, persoana care a trimis talonul va fi 
automat exclusă din tombolă (talonul nu va fi validat). Fiecare persoană 
răspunde pentru corectitudinea datelor transmise, conform legii. 
 Fiecare talon, pentru participarea la extragere, trebuie să conţină în 
mod obligatoriu următoarele: 
- prenumele şi numele participantului 
- adresa completă 
- un număr de telefon şi o adresă de email (opţional) la care poate fi 
contactat 
 Numele câştigătorilor vor fi publicate pe site-ul Primăriei oraşului 
Turceni  şi în ziarul local. Câştigătorii vor fi anuntaţi telefonic de către unul 
din membrii comisiei, şi se va stabili modalitatea de intrare în posesie a 
premiului. 
 În situaţia în care câştigătorul nu răspunde la telefon, numele acestuia 
va fi fi afişat pe site-ul oraşului Turceni şi prin care va fi informat de faptul că 
a câştigat un premiu şi că trebuie să contacteze organizatorul în termen de 
maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii adresei de informare şi să 
transmită modul de intrare în posesie a premiului. După depăşirea termenului 
de 5 (cinci) zile lucrătoare, se pierde dreptul de a ridica premiul şi se extrage 
un alt talon câştigător. 
 Toate premiile se ridică în baza unui act de identitate (carte de 
identitate, buletin de identitate, paşaport) valabil. 
Vor fi considerate valabile şi taloanele în care, din eroare, participanţii 
la tombolă au greşit una sau mai multe litere ale numelui, nu au trecut 
complet prenumele, cu respectarea celorlalte condiţii prevăzute în prezentul 
Regulament. Premiile care pot fi câştigate la tombolă prin tragere la sorţi, sunt 
următoarele: 
1 motoscuter , 5 maşini de spălat , 10 televizoare , 5 Laptop – uri , 10 aspiratoare 
, 20 telefoane mobile .  
 Pe toată durata tombolei, doritorii pot afla detalii despre tombolă pe 
site-ul Primăriei oraşului Turceni . De asemenea, pe acelaşi site (www.turceni.
ro) găsiţi regulamentul complet al tombolei.
Extragerea biletelor câştigătoare se va face în data de 25 iunie, ora 14:00 la 
Casa de Cultură a oraşului Turceni.

TOMBOLA “VOTEAZĂ PENTRU 
VIITORUL LOCALITĂŢII TALE” !

 Începând cu această lună s-a aprobat 
demararea lucrărilor de reabilitare a subsolurilor 
şi hidroizolaţiilor la blocurile din oraş. În prezent 
există în oraşul Turceni 30 de blocuri, cu 72 de 
scări, 1369 de apartamente, din care 549 de 
locuinţe sunt nelocuite.   
 Primele blocuri care vor beneficia de 
reabilitare vor fi cele locuite. “Considerăm 
necesar să intervenim prin reabilitarea 
subsolurilor şi hidroizolaţiilor la blocuri deoarece 
situaţia prezentă o cere, şi mă refer la starea 
de confort a locuitorilor. Toate lucrările ce vor 
fi executate în perioada următoare nu ar fi fost 
posibile fără sprijinul Consiliului local Turceni. 
Dorim ca locatarii din oraş să beneficieze de 
condiţii optime de locuit. o condiţie esenţială 
în alegerea primelor blocuri care vor necesita 
reabilitare va fi aceea de calculare a cotei parte 
achitată de proprietari, cu alte cuvinte dacă şi-au 
achitat contribuţiile la întreţinere. De asemenea, 
îi rugăm pe această cale, pe proprietarii care 
au apartamente dar nu locuiesc în ele, să ia 
legătura cu noi pentru a-i informa de lucrările 
de reabilitare ce se vor executa. Putem fi 
contactaţi la numărul de telefon: 0746146428 ”, 
a declarat Victor Sîrbu, preşedintele asociaţiei 
de Proprietari Nr. 1 Turceni.  

AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE DE 
REABILITARE LA BLOCURI
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1. HOTĂRÂRE privind alocarea unei 
sume de bani Asociaţiei  ”Sfânta Treime ”  şi 
Parohiei Turcenii de Sus

-Se aprobă alocarea unei sume de bani 
Asociaţiei  ”Sfânta Treime ”  şi Parohiei 
Turcenii de Sus în vederea achiziţionării 
unor obiecte de mobilier pentru înfiinţarea 
unei farmacii în satul Strâmba Jiu din oraşul 
Turceni şi decontării cheltuielilor ocazionate 
de organizarea unor activităţi cu caracter 
religios.

2. HOTĂRÂRE privind  aprobarea plăţii 
unor cheltuieli ocazionate de participarea 
formaţiei de dansuri “Brâuleţul” , din cadrul 
Casei de Cultură Turceni , la Festivalul 
Internaţional de folclor ”FLORI DE PE 
ARIEŞ” organizat în localitatea Câmpia 
Turzii  

-Se aprobă plata cheltuielilor de transport 
pentru formaţia de dansuri “Brâuleţul” , 
din cadrul Casei de Cultură Turceni , la 
Festivalul Internaţional de folclor ”FLORI 
DE PE ARIEŞ” ediţia a VII – a , organizat 
în localitatea Campia Turzii  , în perioada 
04  – 07 mai 2012 . 

3. HOTĂRÂRE privind  aprobarea plăţii 
unor cheltuieli ocazionate de participarea 
formaţiei de dansuri “Brâuleţul” , din cadrul 
Casei de Cultură Turceni , la Festivalul 
Internaţional ”International 1th MCD Youth 
Festival and Folk Dance Contest” organizat în 
localitatea Istambul din Turcia 

-Se aprobă plata cheltuielilor de trans-
port şi diurna pentru formaţia de dansuri 
“Brâuleţul” şi a însoţitorilor, din cadrul Casei 
de Cultură Turceni , la Festivalul Internaţional 
”International 1th MCD Youth Festival and 
Folk Dance Contest” organizat în localitatea 
Istambul din Turcia , în perioada 22 iunie  – 
01 iulie 2012 .

4. HOTĂRÂRE privind aprobarea 
depunerii cererii de plată pentru schemele 
de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2012  la 
APIA Gorj  

-Se aprobă depunerea cererii unică 
de plată pentru schemele de sprijin pe 
suprafaţă , pentru anul 2012 , pentru păşu-
nile permanente comunale pe care Consiliul 
local Turceni le administrează şi pentru care 
nu au fost încheiate contracte de arendă, 
concesiune, închiriere sau pentru care nu se 
încasează taxe de păşunat , în suprafaţă totală 
de 288,8254 ha. 

5. HOTĂRÂRE privind aprobarea unei 
documentaţii tehnico – economice      

-   Se aprobă documentaţia tehnico-
economică pentru obiectivul ”Amenajare , 
întreţinere şi reparaţii , spaţii verzi , străzi , 
iluminat public şi parcuri ”.

6. HOTĂRÂRE privind aprobarea unei 
documentaţii tehnico – economice      

-Se aprobă documentaţia tehnico-eco-
nomică pentru obiectivul ”Sistem de irigaţie 
Stadion Stolojani ”. 

7. HOTĂRÂRE privind aprobarea unei 
documentaţii tehnico – economice      

- Se aprobă documentaţia tehnico-eco-
nomică pentru obiectivul ”Modernizare De 
2132/1 şi De 2149, din oraşul Turceni ”. 

8. HOTĂRÂRE privind atribuirea în 
folosinţă gratuită a unui imobil 

-Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită 

pe o perioadă de un an , Cabinetelor medicale 
– Căprioară Dumitru şi Olaru Gabriela , cu 
sediul în oraşul Turceni , judeţul Gorj , a 
spaţiului ce aparţine domeniului privat al 
oraşului Turceni ,judeţul Gorj  şi situat în 
oraşul Turceni , Str Sf Gheorghe  , judeţul Gorj 
, identificat prin planul de situaţie .

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor 
documentaţii tehnico-economice 

- Se aprobă documentaţia tehnico-eco-
nomică a obiectivului ”Lucrări de reabilitare 
hidroizolaţie teraseblocuri oraş Turceni , 
judeţul Gorj ”  

- Se aprobă documentaţia tehnico-eco-
nomică a obiectivului ”Racordare canalizare 
în subsolurile blocurilor din oraşul Turceni” 
la  blocurile din oraşul Turceni , judeţul Gorj ”  
, conform Proiectului tehnic nr. 15.2/2011. 

10. HOTĂRÂRE pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului local Turceni nr. 
52/201 privind aprobarea manifestărilor 
ocazionate de organizarea şi desfăşurarea 
”Zilelor oraşului Turceni ” 

-Articolul 2 din Hotărârea Consiliului 
local Turceni nr. 52/2012 privind aprobarea 
manifestărilor ocazionate de organizarea 
şi desfăşurarea ”Zilelor oraşului Turceni ” 
, se modifică şi va avea următorul cuprins 
: ”Art.2 . Se aprobă Devizul estimativ al 
manifestărilor ocazionate de organizarea şi 
desfăşurarea ”Zilelor oraşului Turceni ” şi 
”Zilei Copilului ”. 

11. HOTĂRÂRE privind aprobarea 
programului şi devizului manifestărilor  
ocazionate de organizarea evenimentului 
“Nunta de aur 2012” 

-Se aprobă Programul şi Devizul 
manifestărilor ocazionate de organizarea 
evenimentului “Nunta de aur 2012”. 

12. HOTĂRÂRE privind aprobarea 
Planului de Ordine şi Siguranţă Publică  al 
oraşului Turceni

-Se aprobă Planul de Ordine  şi Siguranţă 
Publică al oraşului Turceni. 

13. HOTĂRÂRE privind  alegerea  
preşedintelui de şedinţă ce va conduce 
şedinţele Consiliului local al oraşului Turceni 
în perioada aprilie - iunie 2012

-În perioada aprilie - iunie 2012 şedinţele 
Consiliului local al oraşului Turceni vor fi 
conduse de către domnul Gîlceavă Dumitru 
, viceprimarul oraşului , în calitate de 
preşedinte de şedinţă.

14. HOTĂRÂRE privind aprobarea 
programului de activităţi al Consiliului local 
Turceni şi graficul de şedinţe pe trimestrul 
II 2012   

-Se aprobă programul activităţilor 
Consiliului local Turceni pe trimestrul al 
II – lea al anului 2012 şi graficul de şedinţe. 

15. HOTĂRÂRE privind aprobarea 
programului acţiunilor şi activităţilor edilitar 
– gospodăreşti de interes local , care se vor 
desfăşura în anul 2012 , şi măsurile care vor 
fi întreprinse la nivelul oraşului Turceni , în 
vederea bunei gospodăriri şi înfrumuseţări 
a localităţii

-Se aprobă programul acţiunilor şi 
activităţilor edilitar – gospodăreşti de interes 
local , care se vor desfăşura în anul 2012 , şi 
măsurile care vor fi întreprinse la nivelul ora-
şului Turceni , în vederea bunei gospodăriri 

şi înfrumuseţări a localităţii.

16. HOTĂRÂRE privind aprobarea 
programului şi devizului manifestărilor 
organizate în cadrul Programului ”Şcoala 
altfel”

-Se aprobă Programul şi Devizul manifes-
tărilor ocazionate de organizarea programului 
”Şcoala altfel”. 

17. HOTĂRÂRE privind aprobarea 
proiectului de management pentru ocuparea 
postului de director al Casei de Cultură 
Turceni şi stabilirea duratei contractului de 
management       

-Se aprobă proiectul de management  al 
domnului Popescu Cristinel , câştigător al 
concursului de proiecte de management pen-
tru ocuparea postului de director al Casei de 
Cultură Turceni , din data de 15.03.2012 . 

-Se aprobă durata contractului de ma-
nagement al domnului Popescu Cristinel , 
02.04.2012 – 31.12.2014 .

18. HOTĂRÂRE  privind aprobarea 
rectificării bugetului Spitalului orăşenesc 
Turceni  pe anul 2012 

-   Se aprobă  rectificarea bugetului 
Spitalului orăşenesc Turceni , pe anul 2012, 
atât la partea de venituri cât şi la cheltuieli. 

19. HOTĂRÂRE privind renunţarea la 
executarea unor lucrări       

-Se aprobă renunţarea la executarea 
lucrării ”Zonă limită administrativă Turceni 
– Borăscu ” din cadrul obiectivului ”Realizare 
treceri peste râul Jilţ , prin construirea unor 
platforme betonate”.

20. HOTĂRÂRE privind aprobarea 
studiului de fezabilitate pentru obiecti-
vul de investiţii ”AMENAJARE ŞTRAND 
LOCALITATEA TURCENI – JUDEŢUL 
GORJ ”   

- Se aprobă Studiul de fezabilitate pen-
tru obiectivul de investiţii ”AMENAJARE 
ŞTRAND LOCALITATEA TURCENI – 
JUDEŢUL GORJ. 

21. HOTĂRÂRE privind stabilirea unor 
spaţii la nivelul oraşului Turceni pentru depo-
zitarea deşeurilor rezultate din construcţii

-Se stabilesc spaţiile pentru depozitarea 
deşeurilor rezultate din construcţii

- Se aprobă întocmirea documentaţiei 
în vederea obţinerii avizului de mediu , 
pentru spaţiile stabilite , de la autoritatea 
competentă.

22. HOTĂRÂRE privind aprobarea 
organizării unei tombole

- Se aprobă organizarea tombo-
lei  “VOTEAZĂ PENTRU VIITORUL 
LOCALITĂŢII TALE ” organizat de Primăria 
oraşului Turceni  în perioada 10 mai  - 25 
iunie 2012 . 

-Se aprobă distribuirea unui număr de 
6300 de taloane de tombolă .

-Se aprobă  Regulamentul tombo-
lei  “ VOTEAZĂ PENTRU VIITORUL 
LOCALITĂŢII TALE ” organizat de Primăria 
oraşului Turceni. 

23. HOTĂRÂRE privind aprobarea 
programului şi devizului manifestărilor ocazi-
onate de organizarea “Zilei Adolescentului ”

-Se aprobă Programul şi Devizul mani-
festărilor ocazionate de organizarea “Zilei 
Adolescentului“.

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
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

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

 Nerespectarea măsurilor specifice la efectuarea arderilor 
de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale are consecinţe grave 
asupra comunităţii prin pierderi de vieţi omeneşti, producerea de 
pagube materiale şi afectarea mediului înconjurător.
 Un rol important în asigurarea protecţiei la lucrul cu foc 
deschis îl are activitatea de informare şi educare a populaţiei 
privind cunoaşterea şi respectarea normelor şi măsurilor de 
prevenire a incendiilor.
 Din acest motiv, cunoaşterea şi respectarea strictă a 
acestora constituie soluţia cea mai puţin costisitoare, constituind în 
acelaşi timp o obligaţie morală şi civică a fiecărui cetăţean.
 Conform prevederilor oUG nr.195/2005 modificată şi 
aprobată prin legea nr. 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”.
 legea nr. 265/2006 prevede amenzi pentru nerespectatea 
prevederilor de mai sus cuprinse între 3000 şi 6000 de lei pentru 
persoanele fizice şi între 25000 şi 50000 de lei pentru persoanele 
juridice.
 Pe raza oraşului Turceni, au avut loc mai multe incendii 
provocate de diferite persoane, după cum urmează: 
-în data de 20.03.2012 numita G.a. din satul Stolojani a fost 
sancţionată cu amendă în valoare de 3000 de lei, deoarece a dat 
foc vegetaţiei uscate provocând un incediu major
- în data de 25.03.2012 numita T.E. din satul Strîmba-Jiu a 
fost sancţionată cu amendă în valoare de 100 de lei, pentru 
nesupravegherea minorului T.a., care a provocat un incediu, 
jucându-se cu chibriturile  
-în data de 26.03.2012 numiţii C.G. şi C.a. din satul Strîmba-Jiu 
au fost sancţionaţi cu amendă de cîte de 3000 de lei, fiecare, 
deoarece au incendiat vegetaţia uscată.
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Luna curăţeniei

 Sâmbătă, 31 martie a avut loc o amplă acţiune de 
curăţenie a oraşului Turceni la care au participat aproximativ 
100 de tineri voluntari, precum şi angajaţi ai SC TurceniSal şi 
Serviciului Public Turceni. activităţile desfăşurate au constat 

în:
• Săparea rondurilor unde urmează să se planteze flori 
şi arbuşti ornamentali
• Recoltarea deşeurilor din hârtie şi plastic
• adunarea pietrelor de pe spaţiile verzi
• Recoltarea resturilor de plante uscate
activităţile vor continua şi în perioada următoare în satele 
aparţinătoare oraşului Turceni. Primăria Turceni mulţumeşte 
tuturor celor care şi-au răpit o zi din timpul liber pentru binele 
oraşului Turceni şi vă aşteaptă la următoarele acţiuni.

 Sănătatea e factorul de bază al dezvoltării unei persoane şi totodată al 
formării unei comunităţi frumoase, apte de muncă şi dornice de a se dezvolta 
pe multiple planuri. având în vedere faptul că media de vârstă a populaţiei 
României şi, în particular, cea a comunităţii noastre continuă să crească fiind 
direct influenţată de scăderea natalităţii, această manifestare are menirea de 
a veni în ajutorul tuturor categoriilor de vârstă. Primăria oraşului Turceni vede 
foarte necesară celebrarea “Zilei Sănătăţii”, eveniment care e menit, în fapt, 
să vă determine să lăsaţi deoparte problemele cotidiene şi să vă amintiţi că 
“sănătatea este mai bună decât toate”. Scopul său principal este acela de a 
avea  locuitori sănătoşi, una dintre misiunile acestui eveniment fiind de a 
informa la scară cât mai largă cetăţenii oraşului Turceni şi satelor aparţinătoare 
şi a determina  importanţa prevenţiei în actul medical. Totodată se urmăreşte 
stabilirea unei relaţii deschise, prieteneşti între cetăţean (pacient) şi personalul 
medical, precum şi venirea în sprijin a persoanelor vârstnice a căror deplasare 
este dificilă.
  această manifestare se constituie drept prilej de a arăta celor care au în 
grijă viaţa, măsura preţuirii noastre.
 Preţuiţi sănătatea!

ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII, 
ZIUA FIECĂRUIA DINTRE NOI

Primăria Oraşului Turceni împreună cu Spitalul Orăşenesc Turceni vă 
informează că duminică, 08.04.2012, începând cu orele 9:00 , toţi cetăţenii 

oraşului Turceni şi satelor aparţinătoare vor beneficia de investigaţii 
medicale oferite gratuit – verificarea tensiunii arteriale şi nivelului glicemiei.

Vor fi amenajate corturi speciale în următoarele puncte :
Turceni Centru: Piaţa Centrală

Turcenii de Jos – Magazin Drăghici
Stolojani – Biserica Stolojani

Murgeşti – Magazin Gaiţa
Gîrbovu – Şcoala Generală
Valea Viei – Magazin Rusu

Strâmba-Jiu  - Casa Parohială

VĂ INFoRmĂm...

 Invităm cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsătorie, 
precum şi persoanele văduve, să îşi anunţe participarea la 
evenimentul “Nunta de Aur” , ce va avea loc în data de 12 mai 
2012, la sediul Primăriei Oraşului Turceni sau la numărul de telefon 
0764204609.

 Toţi cetăţenii oraşului Turceni şi satelor aparţinătoare care 
doresc aflarea în timp util, prin sms, a ultimelor informaţii în legătură 
cu activităţile de interes local ale Primăriei Oraşului Turceni, îşi pot 
lăsa datele de contact la secretariatul instituţiei sau prin sms la 
numărul 0756 055 344.

 Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii, urăm personalului din 
sistemul sanitar multă sănătate, împlinire, viaţă liniştită şi putere de 
muncă.

Primar, Ec. Ion Iordache                                                            
Viceprimar Dumitru Gîlceavă

 
 Primăria Oraşului Turceni va demara în perioada următoare 
lucrările de reparaţie a subsolurilor şi de refacere a hidroizolaţiei 
blocurilor.

Viceprimar
Dumitru Gîlceavă

 Persoanele interesate să participe la programul “Să 
consumăm produse româneşti“ sunt rugate să depună o cerere la 
Primărie sau pot afla mai multe informaţii la telefon: 0253 335.024. 

CYMK

Învierea Domnului să vă aducă armonie 
în casă şi în gând, împăcare şi regăsirea 

înţelepciunii în sânul familiei. 
Hristos a Înviat!

Consiliul Local Turceni

Paştele ne aduce în inimă credinţă, încredere 
şi dragoste. Bucuria şi simplitatea acestor 

momente ne ajută să ne cunoaştem mai bine 
pe noi înşine, să apreciem adevăratele valori 

ale vieţii. Hristos a Înviat!

Liga Pensionarilor din Turceni 


