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AGENDA PRIMĂRIEI

O dată cu luna octombrie avem în vedere schimbarea 
vremii şi trecerea la pregătirile pentru iarnă. Acestea au început 
mai devreme la Turceni, când încă din lunile de vară a fost fixată 
licitaţia pentru serviciile de deszăpezire. În momentul de faţă 
am asigurat aprovizionarea cu lemne şi cărbune a unităţilor 
unde încălzirea se face cu aceste tipuri de combustibili. La 
Spitalul de Psihiatrie a fost asigurată întreaga cantitate de lemne 
şi cărbune, de asemenea la şcolile şi grădiniţele din localitate. 
La Liceul Tehnologic Turceni este aproape finalizată lucrarea 
de introducere a agentului termic, iar cu această ocazie dorim 
să mulţumim conducerii Termocentralei Turceni pentru 
furnizarea agentului termic, în numele părinţilor şi al copiilor 
care învaţă aici. La Spitalul orăşenesc Turceni nu sunt probleme 
cu încălzirea, aceasta făcându-se cu central termice proprii pe 
gaz ce funcţionează pe fiecare secţie în parte.

A început depunerea cererilor în vederea obţinerii ajuto-
rului pentru încălzire. Condiţiile de acordare sunt detaliate în 
cuprinsul acestei ediţii a Monitorului de Turceni.

Sunt bucuros să constat că am obţinut rezultate bune 
prin Campania de informare privind acordarea ajutorului de 
minimis pentru agricultorii ale căror culturi au fost afectate 
de secetă. Un număr de peste 300 de agricultori locali s-au 
prezentat la Biroul (Registrul Agricol) din cadrul Primăriei 
oraşului Turceni solicitând acordarea acestei compensaţii.

Consiliul Local Turceni al oraşului Turceni a luat act 
de încetarea de drept a mandatului de consilier local şi a 
mandatului de viceprimar a domnului Fota Mugurel Leonardo, 
fiind declarat vacant mandatul de consilier local şi funcția de 
viceprimar. A fost validat mandatul de consilier în Consiliul 
Local al oraşului Turceni al doamnei Cilibiu Cristina, urmă-
torul supleant înscris pe lista de candidați a Uniunii Social 
Liberale, iar în cadrul şedinţei din data de 26 septembrie 
aceasta a fost desemnată pentru funcţia de viceprimar al 
oraşului Turceni.

Primăria oraşului Turceni a organizat în data de 1 octom-
brie ZiuaVârstnicilor. Peste 500 de pensionari din localitate au 
dat curs invitaţiei de a petrece o seară departe de problemele 
zilnice cu care se confruntă. Oamenii au fost încântaţi de 
programul pus la cale de către organizatori. A fost un prilej 
bun să mulţumesc părinţilor şi bunicilor pentru că ei au pus 
bazele oraşului Turceni. De asemenea, le-am mulţumit pentru 
dragostea aratată semenilor şi am menţionat rolul de seamă pe 
care l-au avut bunicii noştri la creşterea şi educarea copiilor 
atunci când părinţii au lipsit de acasă fiind ocupaţi să meargă 
la muncă sau aflându-se departe de casă pentru asigurarea 
traiului de zi cu zi. A venit timpul în care noi trebuie să avem 
grijă de ei, să le răsplătim eforturile depuse pentru creşterea şi 
educarea noastră. Am vorbit despre faptul, dureros de altfel, că 
o serie de persoane vârstnice nu primesc respectul cuvenit şi am 

pledat pentru colaborare între diversele categorii de vârstă. 
Viceprimarul localităţii Turceni, Cristina Cilibiu, i-a 

asigurat de sprijinul pe care îl vor avea atât în persoana sa cât 
şi în Consiliul  Local. Doamna viceprimar a dat citire mesajului 
preşedintelui Consiliului Judeţean, care a adresat un sincer 
la mulţi ani persoanelor ajunse la vârsta senectuţii. Au fost 
premiate persoanele care au câştigat concursurile organizate 
cu prilejul acestui eveniment. 

Consiliul Local a contribuit la organizarea în bune 
condiţii a hramurilor ocazionate de sărbătoarea ”Cuvioasei 
Paraschieva” din data de 14 octombrie la parohiile Strâmba Jiu 
şi Turcenii de Sus, precum şi a hramului “Intrării în Biserică 
a Maicii Domnului” al Parohiei Stolojani ce va avea loc pe 21 
noiembrie.

Am asigurat depozitarea în condiţii optime a ajutoarelor 
alimentare de la UE şi a început distribuirea lor către persoa-
nele înscrise pe tabele.

Asociaţia Română pentru Reciclare (RoRec), cu sprijinul 
Primăriei, a organizat în oraşul Turceni şi în satele aparţină-
toare o campanie de reciclare a aparatelor electrice vechi sau 
defecte.

În perioada 20-28 noiembrie, grupul de voluntari “Agenţii 
Verzi” va fi prezent cu sprijinul Consiliului Local la Strasbourg, 
la invitaţia Parlamentului European. Cei 24 de componenţi 
ai grupului sunt elevi ai Liceului Tehnologic iar proiectul 
lor “Turceni, oraşul verde al Gorjului” s-a clasat pe locul 9 
din rândul celor 28 de licee naţionale admise la concursul 
“Euroscuola”. Întrucât numărul de licee participante la proiect 
este unul mare nu putem decât să apreciem reuşita elevilor 
noştri şi a profesorilor îndrumători.

A fost elaborat regulamentul de atribuire a parcărilor din 
zona blocurilor şi a fost aprobat în şedinţa Consiliului Local 
din 28.08.2012. Toate persoanele care locuiesc la blocuri şi 
doresc să-şi rezerve un loc de parcare pentru autoturismul lor 
pot depune cereri până la data de 15 noiembrie. În perioada 15 
noiembrie-15 decembrie se plăteşte parcarea pentru anul viitor 
şi se semnează contractele. Acesta se atribuie direct în situaţia 
în care este revendicat de către o singură persoană.

În situaţia în care mai multe persoane solicit acelaşi loc de 
parcare şi nu întrunesc un consens se trece la mediere de către 
reprezentanţi ai Primăriei Oraşului care constă într-o primă 
etapă în atribuirea altui/altor locuri de parcare unuia/unora 
dintre solicitanţi, cu acceptul acestuia/acestora, urmărindu-se 
ca fiecare persoană să aibă propriul loc rezervat pentru parcarea 
maşinii. În caz de refuz se trece la procedura de licitaţie cu 
strigare. Regulamentul amănunţit îl puteţi întâlni în paginile 
următoare ale actualei ediţii a Monitorului de Turceni.

Costul pentru un loc de parcare este de 5 lei lunar, taxa 
urmând a fi plătită la începutul fiecărui an separat de celelalte 
taxe aferente care se plătesc către bugetul local.

La blocuri este în plină desfăşurare acţiunea de curăţare 
a subsolurilor şi de racordare a acestora la noua reţea de 
canalizare. În prezent se efectueză lucrări la Bl.35.

Se aşteaptă aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate 
pentru construirea a două poduri în satul Strâmba Jiu în 
urma solicitărilor cetăţenilor care locuiesc pe strada Stoichiţă 
Râioşanu precum şi pe strada Corcoduşilor unde actuala punte 
de fier nu mai prezintă siguranţă pentru traficul pietonal şi 
mai ales rutier.

de dumitru Gîlceavă,
primarul oraşului turceni

Avem în vedere construirea unei punţi pietonale peste pârâul Jilţ în aval de 
podul de cale ferată care să deservească persoanelor din satul Jilţu, posesorilor de 
animale care doresc să le păşuneze în islazul din zonă, drumeţilor, pescarilor şi altor 
categorii.

Se află în procedură de licitaţie reabilitarea punctului termic al Spitalului orăşenesc 
Turceni.

Se va efectua racordarea la reţeaua de apă-canal a grupului sanitar din incinta 
Şcolii Generale nr.1.

De asemenea, urmează să se construiască o fântână cu sistem de alimentare cu 
apă la Grădiniţa din satul Stolojani precum şi să se amplaseze trei cişmele publice 
în zona stadionului din imediata vecinătate. Suntem în faza de avizare a proiectului 
de extindere a corpurilor de  liceu în vederea realizării Campusului Şcolar care va 
deveni cel mai mare centru preuniversitar din Oltenia. Aşteptăm ca anul viitor să 
demareze construcţia acestuia.

Vă reamintesc că îmi puteţi adresa întrebări, opinii, sugestii, etc.. pe adresa mea 
de Facebook – Gîlceavă Dumitru, precum şi faptul că site-ul primăriei,www.turceni.
ro, poate fi consultat în orice moment în vederea informării dumneavoastră asupra 
tuturor aspectelor legate de activitatea Primăriei oraşuluiTurceni.

În următoarea perioadă, voi iniţia o serie de întruniri cetăţeneşti în fiecare zonă a 
localităţii în parte, la care sunteţi aşteptaţi cu toţii. Calendarul întrunirilor se găseşte 
la aviziere, la sediul primăriei, precum şi în ediţia actuală a ziarului local.

GraficUL întâLniriLOr cU cetăţenii 
OraşULUi tUrceni

În urma numeroaselor solicitări venite din partea cetăţenilor oraşului Turceni 
şi satelor aparţinătoare, domnul Primar Dumitru Gîlceavă a stabilit următorul 
grafic de întâlniri cu aceştia în vederea identificării şi soluţionării diverselor 

probleme ale comunităţii.

În urma numeroaselor solicit ri venite din partea cet enilor ora ului Turceni 
i satelor apar in toare, domnul Primar Dumitru Gîlceav  a stabilit urm torul 

grafic de întâlniri cu ace tia în vederea identific rii i solu ion rii diverselor 
probleme ale comunit ii. 
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Se DiSTribuie 
ajuToarele 
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De la uniunea 
euroPeană

 
 Şi anul acesta, 
persoanele cu venituri 
reduse vor primi ajutoare 

de la Uniunea Europeană. 
În depozitele Primariei 
orasului Turceni sunt 
aşteptate 11 tipuri de produse 
alimentare. La momentul 
acesta, avem 792 de persoane 
beneficiare. Distribuirea 
acestora va începe luni 22 
octombrie.   
Categoriile beneficiare de 
ajutoarele alimentare sunt:
-şomerii care primesc 
indemnizaţie;

-pensionarii care au un 
venit de până la 400 de lei;
-persoanele cu handicap 
grav sau accentuat;
-persoanele care beneficiaza 
de ajutor de şomaj
 În 2012 vor fi 
distribuite mai multe 
alimente decât anul trecut şi 
anume: fasole, mălai, făină 
albă, orez, paste făinoase, 
paste de tomate, roşii în 

bulion, conservă de mazăre, 
biscuiţi, zahăr şi ulei. De 
menţionat este faptul că 
pentru a ridica ajutoarele 
de la primării, beneficiarii 
au nevoie de următoarele 
acte doveditoare: BI/CI în 
original şi copie şi actul 
doveditor al calităţii de 
beneficiar în original şi 
copie (carnetul de şomer, 
certificatul de încadrare 
în grad de handicap sau 
cuponul de pensie).

PRIMĂRIA ORAŞULUI TURCENI
JUDEŢUL GORJ

PROGRAM DE AUDIENŢE
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cAMPANIA DE INfORMARE 
INIţIATĂ DE cĂTRE 

PRIMĂRIA ORAşuluI 
TuRcENI A DAT ROADE

 un număr de 333 de agricultori din localitatea Turceni au depus 

cererile pentru a beneficia de ajutoare de minimis de 100 lei/hectar 

pentru culturile calamitate de seceta din această vară, aşa cum rezultă 

din evidenţele biroului registrul agricol din cadrul Primăriei oraşului 

Turceni.

 În ciuda faptului că suma acordată de către guvern nu este una 

foarte mare, campania de informare iniţiată de Primăria oraşului Turceni 

s-a dovedit a fi de ajutor fermierilor din localitate care s-au aratat destul 

de interesaţi de ajutorul bănesc în valoare de 100 de lei pe hectarul de 

cultură calamitată. Depunerea cererilor pentru obţinerea ajutorului de 

minimis la sediul Primăriei a fost posibilă datorită demersurilor Primarului 

oraşului Turceni, evitându-se astfel deplasarea fermierilor locali la Direcţia 

agricolă de la Târgu jiu.  ajutorul de minimis se acordă pentru suprafeţe 

de culturi agricole în teren arabil de minimum un hectar şi maximum 

zece hectare, inclusiv. Sprijinul se acordă pentru fiecare beneficiar într-o 

singură tranşă, începând cu 1 noiembrie.   

 beneficiarii nu pot renunţa la calitatea de producători agricoli 

care exploatează suprafeţe de teren pentru care primesc sprijinul în cauză 

pe o perioadă de trei ani, începând cu anul în care sprijinul financiar a 

fost acordat.

Oraşul Turceni are reprezentant în Consiliul Judeţean

       La alegerile din iunie 2012 USL Gorj a repartizat un loc pe lista de consilieri judeţeni,  Oraşului 
Turceni. Asta ca urmare a activităţii desfăşurate în cadrul Organizaţiei PNL Turceni în perioada 
2008-2012.
Am fost onorat când am fost nominalizat pentru a ocupa aceasta funcţie, dar în acelaşi timp mi-am dat 
seama de responsabilităţile care-mi revin în urma ocupării acestei poziţii.
Dupa validarea în funcţie, am participat la fiecare şedinţă planificată şi voi încerca prin intermediul 
publicaţiei locale să aduc la cunoştinţa cititorilor din Turceni toate hotărârile importante, de interes 
public, care se iau la nivelul Consiliului judeţean.
La nivelul CJ Gorj funcţioneaza nouă comisii de specialitate pe diferite domenii de activitate:
1. Comisia buget-finanţe;
2. Comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului;
3. Comisia pentru servicii publice şi IMM-uri;
4. Comsisia pentru învaţământ, cultură, culte;
5. Comisia juridică şi de administraţie publică locală;
6. Comisia pentru industrie, agricultură, silvicultură si protecţia mediului;
7. Comisia pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare regională;
8. Comisia pentru tineret, sport şi turism;
9. Comisia de sănătate şi asistenţă socială.
Am fost ales Preşedinte al Comisiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, secretar la Comisia juridică 
şi membru în cadrul Comisiei de industrie şi agricultură.
La nivelul Judeţului Gorj există o multitudine de probleme de o importanţă deosebită pentru judeţ şi, 
deci, pentru localitatea Turceni.
După stabilirea priorităţilor, în cadrul Consiliului s-au luat hotărârile:
- Hotărâre privind darea în folosinţă a punctului termic al Spitalului Judeţean Gorj;
- Hotărâre privind realizarea unor lucrări de reabilitare şi modernizare a Spitalului de 
Pneumoftiziologie”Tudor Vladimirescu”(Dobriţa);
În perioada urmatoare voi fi în strânsă legătură cu Primăria Turceni pentru a putea susţine proiectele 
de dezvoltare care trebuiesc aduse la cunoştinţa preşedintelui Consiliului judeţean.
 Greci Cosmin,

Consilier judeţean
                                                                   

A început depunereA 
cererilor pentru AjutoArele 

de încălzire
 CONDIŢII DE ACORDARE 
  Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza 
cererii şi declaraţiei pe proprie răspundere – formular tipizat, 
însoţită de documente doveditoare privind componenţa 
familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia care nu 
trebuie să depăşească suma de 615 lei de persoană.
Componenţa familiei şi veniturile realizate se dovedesc cu 
următoarele acte, în copie:
•	 Copie	după	actul	de	identitate	(buletin	de	identitate/	
carte de identitate (copii) pentru membrii familiei care au 
împlinit vârsta de 14 ani (domiciliul sau reşedinţa trebuie să 
corespundă cu locul de consum)
•	 Copie	 după	 certificatele	 de	 naştere	 pentru	membri	
familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani
•	 Copie	după	hotărârea	 judecătorească	de	divorţ	 sau	
certificate de deces, atunci când este cazul
•	 Adeverinţă	de	venit	cuprinzând	salariul	net	realizat	în	
luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor 
de masă)
•	 Cupon	 pensie	 în	 original	 sau	 copie	 (orice	 tip	 de	
pensie) din luna anterioară depunerii cererii
•	 Cupon	 indemnizaţie	 de	 handicap	 în	 original	 sau	
copie din luna anterioară depunerii cererii
•	 Cupon	indemnizaţie	de	şomaj	în	original	sau	copie	
din luna anterioară depunerii cererii
•	 Cupon	 indemnizaţie	 pentru	 creşterea	 copilului	 în	
original sau copie din luna anterioară depunerii cererii (copie 
decizie)
•	 Cupon	alocaţie	de	stat	pt.	copii	în	original	sau	copie	
(declaraţie pe propria răspundere a părinţilor/copilului)
•	 Adeverinţă	 şcoală/facultate	 prin	 care	 să	 se	 ateste	
calitatea de elev/student si dacă aceştia beneficiază sau nu de 
burse
•	 Cupon	alocaţie	de	susţinere	a	familiei,	cupon	alocaţie	
de plasament în original sau copie (dacă este cazul)

•	 Copie	după	declaraţia	de	impunere	privind	veniturile	
realizate în anul depunerii cererii, în cazul în care membri 
familiei sunt constituiţi în asociaţii familiale sau ca persoane 
fizice autorizate
•	 Certificat	fiscal;
•	 La	stabilirea	venitului	net	mediu	lunar	pe	membru	de	
familie şi, după caz, al persoanei singure se iau în calcul toate 
veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară 
depunerii cererii,
 În cererea pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinţei solicitantul are obligaţia de a menţiona 
bunurile deţinute.
 Dacă familia sau persoana singură nu are în 
proprietate cel puţin unul dintre bunurile menţionate în lista 
de mai jos nu beneficiază de ajutor de încalzire a locuinţei.
 Declararea unui număr mai mare de membri de 
f a m i l i e 
sau a unor 
venituri mai 
mici decât 
cele reale, în 
scopul vădit 
de a obţine 
f o l o a s e 
m a t e r i a l e 
necuvenite, 
c o n s t i t u i e 
infracţ iune 
de fals, uz 
de fals sau 
înşelăciune şi 
se pedepseşte 
p o t r i v i t 
dispoziţiilor Codului Penal.
Lista cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea acordării 
ajutorului pentru încălzirea locuinţei

     BUNURI IMOBILE:
    - clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu 
şi a anexelor gospodăreşti, (case de vacanţă, piscine, saune şi 
altele) sau alte imobile aflate în  una din următoarele forme de 
deţinere: proprietate, închiriere, concesiune, comodat

 BUNURI MOBILE:
    1. mijloace de transport *): autoturisme care depăşesc 1.600 
cm3, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci, şalupe, 
bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, autobuze, microbuze;
    2.  utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
  3.  utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de 
cereale;
    4. utilaje de prelucrat lemnul: gater, drujbă sau alte utilaje de 
prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;
    5. depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.
_________
    *) Se exceptează mijloacele de transport adaptate din 
proprietatea persoanelor cu handicap, precum şi cele necesare 
pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc în Rezervaţia 
biosferei “Delta Dunării”.

CATEGORII DE ANIMALE/PĂSĂRI:
    1. peste 3 bovine;
    2. peste 5 porcine;
    3. peste 20 de ovine/caprine;
    4. peste 15 familii de albine.

    NOTĂ : Familiile şi persoanele singure care au în proprietate 
cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în această listă nu 
beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

Terenuri

Terenuri Familii cu 1 3 persoane Familii cu peste 3 persoane
1. Terenuri de împrejmuire a locuin ei i curtea aferent (teren intravilan), care dep esc 1.000
m2 în zona urban i 2.000 m2 în zona rural
2. Terenuri în zona colinar i de es
arabil i fânea 2,00 ha 3,00 ha
forestier 2,00 ha 3,00 ha
vii, livezi, gr dini de legume i flori 1,00 ha 1,50 ha

3. Terenuri zona montan
foretier 2,00 ha 3,00 ha
vii, livezi 1,50 ha 2,00 ha
p uni i fâne e 4,00 ha 5,00 ha
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Sâmbătă, 13 octombrie, a avut 
loc în oraşul Turceni campania de 
reciciclare a deşeurilor electronice 
şi electrocasnice vechi sau defecte 
denumită “Locul deşeurilor nu e în 
casă”. În prealabil, s-a desfăşurat o 
acţiune de informare a cetăţenilor 
ce a constat în distribuirea de flyere 

pe toată raza localităţii şi prin emi-
terea de mesaje prin intermediul 
unei portavoci. Campania lansată 
de RoRec (Asociaţia Română 
pentru Reciclare) a fost sprijinită 
de Primăria oraşului Turceni şi a 
avut drept scop să-i determine pe 
cetăţeni să predea produsele de 
acest tip, amintind tuturor importanţa reciclării pentru un mediu 
înconjurător curat.

Carcasele obiectelor care se întrezăresc aruncate lângă tom-
beroane sau, mai rău, pe câmp nu fac altceva decât să dăuneze 
mediului şi în consecinţă, oamenilor.

Punctul de colectare a fost la sediul Primăriei oraşului Turceni, 
o maşină a RoRec a mers oriunde a fost solicitată în localitate în 
vederea ridicării obiectelor grele sau voluminoase.

În schimbul produselor electrocasnice predate s-au oferit 

cupoane valorice şi bilete de participare la tombola cu premii organizată cu prilejul 
acestui eveniment.

Extragerea s-a făcut imediat după terminarea campaniei, iar premiile au fost acordate 
luni, 15 octombrie şi au constat în:

-un boiler electric
-2 mixere
-3 fiare de călcat
Acţiunea a fost de bun augur pentru oraş şi pentru locatari. Organizatorii aşteptau 

rezultate şi mai bune ale campaniei dar vremea ploioasă a făcut ca numărul de persoane 
participante să fie ceva mai mai redus decât se estimase.

CâşTIGăTORII CAMPANIEI
“LOCUL DEşEURILOR NU E îN CASă”

-Boiler electric-Oproiu Constantin, Oraş Turceni, judeţul Gorj, Str.Teiului
-Mixer de bucătărie-Bleoancă Ion, Oraş Turceni, judeţul Gorj, bl.41
-Mixer de bucătărie-Oproiu Alexandrina, Oraş Turceni, judeţul Gorj, Str.Teiului
-Fier de călcat-Ilie Lucia, Oraş Turceni, judeţul Gorj
- Fier de călcat-Stochiţoiu Laurentiu Cristian, Turcenii de Jos, Str. Sf. Nicolae
- Fier de călcat-Postovei Ersilia, Oraş Turceni Gorj.

Campanie de reCiClare a deşeurilor eleCtroniCe şi eleCtroCasniCe la turCeni

Sfântul Dumitru să vă dea sănătate şi putere să luptaţi 
pentru idealurile dumneavoastră. Să aveţi parte numai 

de clipe minunate, de bucurii şi fericire alături de familie 
şi de cei dragi.

Primar, Gîlceavă Dumitru

Sper ca sărbătoarea Sfântului Dumitru să fie semnalul 
unui nou început, să aveţi parte de un drum presărat cu 

bucurii, împliniri, sănătate, fericire şi succes!  
La Mulţi Ani!

Viceprimar, Cristina Cilibiu 

Cu ocazia sărbătoririi zilei Sf. Dumitru, vă urăm 
să aveţi parte de multă sănătate, bucurii şi multe 

împliniri. Să vă bucuraţi de această zi frumoasă mereu.
 

CONSILIUL LOCAL TURCENI

 Luna Octombrie sau 
Brumărel, cum este numită în popor, 
este luna marilor pelerinaje la noi 
în ţară. La 14 octombrie, Biserica 
Ortodoxă face pomenirea Cuvioasei 
Maicii Paraschiva, ale cărei sfinte 
moaşte se odihnesc la Iaşi în Catedrala 
Mitropolitană.
Viaţa ei deosebită, plină I de curăţenie 
şi evlavie, străbate veacurile creştine, 
strălucind ca un far la lumina căruia 
credincioşii pot petrece în dragoste 
desăvârşită faţă de Dumnezeu. 
Cuvioasa Paraschiva s-a născut în 
pământul Traciei, la sud de Dunăre, 
în localitatea Epivat. Nu de puţine  
ori, Cuvioasa, în anii copilăriei, 
dădea hainele sale cele mai bune 
copiilor săraci, urmând cuvântul 
Mântuitorului: „Fericiţi cei milostivi 
că aceea se vor milui.” La vârsta de 25 
de ani, tânăra fecioară a pornit în Ţara 
Sfântă pe urmele Mântuitorului, unde 
s-a retras într-o mănăstire pe malul 
Iordanului, ducând o viaţă îngerească, 

îngr i j indu-s e 
doar de cele 
sufleteşti. Într-o 
zi, pe când  se 
ruga un înger 
i-a dat poruncă 
să se întoarcă 
în ţară sa 

fiindcă acolo se cuvine să dai trupul 
pământului, iar sufletul să treacă la 
cereştile locaşuri!” Cuvioasa a ascultat 
îndemnul şi s-a înapoiat la Epivat 
unde, după 2 ani, a trecut la cele 
veşnice, unde a fost înmormântată pe 
malul mării pe la anul 1050. 
 Acolo, moaştele sale s-au 
descoperit prin minune dumnezeiască 
şi după multe locuri unde au fost 
aşezate, au ajuns la Constantinopol. 
De acolo au fost răscumpărate de 
domnitorul Moldovei, Vasile Lupu şi 
depuse mai întâi la Biserica Sf. Trei 
Ierarhii, iar mai târziu la Catedrala 
Mitropolitană, unde se găsesc şi în 
zilele noastre. În zilele premergătoare 
marii sărbători a Cuvioasei 
Paraschiva, mulţime de credincioşi 
din toată ţara, merg să se închine şi să 
se roage sfintelor ei moaşte, făcătoare 
de minuni. După datele oficiale, 
numărul pelerinilor depăşeşte cifra 
de 500.000!

 La 26 Octombrie, Biserica 
prăznuieşte pe Sfintele Mare Mucenic 
Dimitrie ale cărei sfinte moaşte se 
află la Tesalonic, în Grecia. Sfântul 
Dimitrie era fiul unei familii creştine, 
care mărturisea în ascuns pe Hristos şi 
a trăit în secolul al III-lea, pe vremea 
împăraţilor păgâni, Maximilian 
si Diocleţian. Auzind împăratul 
Maximilian că la Tesalonic se află un 
mare învăţător creştin, care are curajul 
să- L mărturisească pe Hristos, îndată 
a dat poruncă ostaşilor să vină să-l 
închidă şi acolo în temniţă, după 
multe torturi, împuns fiind cu suliţele, 
a suferit o moarte mucenicească. După 
edictul de libertate dat de Sf. Împărat 
Constantin cel Mare, pe locul unde 
a fost înmormântat Sf. Dimitrie, s-a 
ridicat o biserică şi pe când se săpau 
temeliile bisericii, s-a descoperit racla 
cu moaştele Sf. Dimitrie, din care 
izvora mir, iar cei suferinzi se ungeau 
şi se vindecau. 
 În special la greci, Sf. 
Mucenic Dimitrie se bucură de o 
mare cinstire, ziua de 26 octombrie 
fiind şi ziua naţională a Greciei, zi în 
care tot poporul vine să se închine 
sfintelor moaşte la Tesalonic. Dar şi 
la noi în ţară sfântul este tare iubit, 
mulţi creştini purtându-i numele şi 

multe biserici avându-l ocrotitor pe 
Sf. Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de 
Mir.
 La 27 Octombrie, Biserica 
prăznuieşte pe Cuviosul Dimitrie 
Basarabov, care a trăit la sud de 
Dunăre în localitatea Basarabov 
aproape de apele Lomului, în secolul al 
Xl-lea. A fost voia sfântului ca sfintele 
sale moaşte să ajungă la Catedrala 
Patriarhală din Bucureşti, unde a 
făcut multe şi mari minuni de-a 
lungul secolelor creştine. Nici măcar 
regimul comunist ateu nu a putut 
împiedica marele pelerinaj din zilele 
de 26 si 27 Octombrie de pe Dealul 
Mitropoliei. Pentru a nu fi confundat 
cu Sf. Mucenic Dimitrie, Biserica îl 
mai numeşte Sfântul Dimitrie cel 
Nou. 
 În zilele pelerinajului, 
moaştele sale sunt scoase din 
Catredală şi depuse în curte într-un 
loc special amenajat, aducându-se 
din nou în Catredala numai după ce 
ultimul pelerin atinge sfintele moaşte. 
Pe tot timpul pelerinajului se oficiează 
Sfânta Liturghie în aer liber, se cântă 
Acatistul Sf. Dimitrie Basarabov, se 
oficiează şi alte slujbe la care participă 
numeroşi preoţi şi diaconi, alături de 
ierarhii Bisericii Ortodoxe Române.

SărbătOriLe 
religioase din 

LUna OctOmbrie

Colectivul 
Primăriei 

Oraşului Turceni 
urează domnului 
Primar Gîlceavă 

Dumitru, cu ocazia 
sărbătoririi zilei 
de nume, multă 

sănătate, putere de 
muncă şi împlinirea 

dorinţelor. Succes 
în tot ceea ce faceţi 
şi multe realizări!

LA MULŢI ANI! 
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Ziua internaţională a persoanelor vârstnice 
1 octombrie 2012

 Potrivit rezoluţiei 44/236 din 22 decembrie 1989 şi a rezoluţiei 56/195 
din 21 ianuarie 2002 adoptate de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor 
Unite, s-a stabilit că a doua zi de miercuri din luna octombrie să fie desemnată  
Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale.

 Cu această ocazie, în data de 14 octombrie, între orele 09.00 şi 14.00, 
la sediul Secţiei de Pompieri Turceni a avut loc Ziua Porţilor Deschise, ocazie 
cu care persoanele dornice au putut vizita şi viziona mijloace de intervenţie 

din dotarea 
I.S.U. , precum 
şi demonstraţii 
practice a unor 
tehnici de prim 
ajutor medical în 
caz de dezastre 
naturale.
 La punctul de 
intervenţie local 
al I.S.U. Gorj, Lt. 
Col. Dumitru 
Petrescu a fost 
p r e z e n t a t ă 
tehnica de 
intervenţie, reguli de acordare a primului ajutor medical în caz de accidente 
precum şi reguli de prevenire a situaţiilor de urgenţă. La subunităţile din 
subordinea inspectoratului a fost organizată activitatea „Ziua Porţilor Deschise”, 
unde cei interesaţi au putut viziona exerciţii demonstrative de stingere a unui 
incendiu. 
 Elevii care au participat la demonstraţie, din partea Liceului Tehnologic 
Turceni s-au arătat entuziasmaţi de ceea ce au văzut şi au apreciat sfaturile 
utile din partea reprezentanţilor angajaţilor Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă. 

CYMK

La fel ca şi în anii trecuţi, Primăria Oraşului Turceni împreună cu Consiliul 
Local Turceni au organizat “Ziua Internaţională a persoanelor Vârstnice”.  
Devenit deja o tradiţie, evenimentul a găzduit peste 500 de persone care au 
celebrat împreună această zi deosebită, prin participarea  la o masă festivă 
în cinstea lor.  

La eveniment s-au putut înscrie toate persoanele cu vârsta de peste 60 
de ani. “Invitaţii la această petrecere au fost din toate satele aparţinătoare 
oraşului Turceni: Strâmba-Jiu, Gârbovu, Valea- Viei, Murgeşti, Stolojani şi 
Turcenii de Jos, transportul fiind asigurat de către Primăria Oraşului Turceni. 
Acestora li s-a pus la dispoziţie autocare pentru a ajunge la locaţia 

unde s-a desfăşurat evenimentul, respectiv la Cantina Termocentralei 
Turceni.  Am organizat  concursuri de table şi şah cu premii pentru cei 
mai buni participanţi” a declarat Dumitru Gîlceavă, primarul oraşului 
Turceni.

 „Am dorit să dedicăm această zi celor care ne sunt părinţi, bunici, apro-
piaţi şi care merită respectul şi grija noastră. Cu această ocazie, doresc  să le 
urez tuturor  persoanelor vârstnice multă sănătate şi multe bucurii alături de 
familie şi prieteni. Mă bucur că am putut fi alături de aceşti oameni minunaţi, 
care ne sunt o permanentă sursă de inspiraţie prin experienţa şi înţelepciunea 
lor” , a declarat Cristina Cilibiu, viceprimarul oraşului Turceni.

14 OCTOMBRIE – ZIUA INTERNAŢIONALĂ PENTRU REDUCEREA RISCULUI DEZASTRELOR NATURALE

ZIUA PORŢILOR DESCHISE LA I.S.U. GORJ
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POSESORII DE 
AUTOVEhICOLE DIN 

zONA bLOCURILOR CARE 
DORESC îNChIRIEREA 

UNEI PARCăRI SUNT 
AşTEPTAŢI Să DEPUNă 

CERERI LA SEDIUL 
PRIMăRIEI ORAşULUI 

TURCENI PâNă îN DATA 
DE 15 NOIEMbRIE. îN 

PERIOADA 15 NOIEMbRIE 
– 15 DECEMbRIE SE 

PLăTEşTE PARCAREA 
PENTRU ANUL VIITOR 

şI SE SEMNEAză 
CONTRACTELE.

cap.i Dispoziţii generale
art.1. Prezentul regulament priveşte parcarea autoturismelor în parcările de 
reşedinţă aflate pe raza oraşului Turceni, modul exploatării şi întreţinerii acestora.
art.2. Parcarea de reşedinţă este situată pe domeniul public sau privat al oraşului 
Turceni , lângă imobilele utilizate de proprietari/locatari. un loc de parcare are cel 
mult 15 m.p. (3 x 5).
art.3. abonamentele tip reşedinţă dau dreptul folosirii locului de parcare în intervalull 
orar 16:00-07:00.
art.4. locurile de parcare care fac obiectul atribuirii sunt cele situate în parcările de 
reşedinţă amenajate în conformitate cu prevederile prezentului regulament, la mai 
puţin de 30 m de frontul imobilelor utilizate de locatari, în funcţie de configuraţia 
perimetrului de amplasare, putându-se depăşi această limită.
În parcările de reşedinţă se vor atribui locuri de parcare numai proprietarilor/
deţinătorilor de autoturisme.
În termen de 30 de zile de la data intrării în posesia locului de parcare, administratorul 
parcării va proceda la marcarea numărului de înmatriculare al autoturismului, potrivit 
unui model unic.

cap.ii atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă
art.5.  Se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare apartament indiferent de 
numărul de persoane/familii care îl locuiesc sau numărul de autoturisme deţinute.
art.6.  locurile de parcare din parcările de reşedinţă vor fi atribuite numai după 
amenajarea, semnalizarea verticală şi orizontală şi numerotarea acestora de către 
Consiliul local . 
art.7. În parcările în care au fost amplasate bariere pentru folosirea exclusivă a 
riveranilor, contravaloarea acestor bariere va fi suportată de Primăria oraşului Turceni, 
urmând a fi recuperată în termen de 1 an de la utilizatorii parcării respective.
art.8.  Taxa de închiriere pentru un loc de parcare va fi de 5 lei/lună până la 31 
decembrie 2012 şi se achită integral la data atribuirii locului respectiv.
art.9. abonamentele tip reşedinţă se vor elibera de Consiliul local , pe o perioadă de 
maxim 12 luni,  numai după achitarea taxei aferente. 
       În cazul în care solicitantul căruia i s-a atribuit locul de parcare în parcarea de 
reşedinţă nu se prezintă în termen de 30 de zile pentru ridicarea documentului care 
atestă atribuirea unui loc de parcare de reşedinţă va pierde locul atribuit, care va fi 
redistribuit altor solicitanţi.
art.10. locul de parcare se va atribui cât mai aproape de frontul imobilului în care 
locuieşte deţinătorul autovehiculului.
În cazul în care mai mulţi solicitanţi doresc acelaşi loc de parcare şi aceştia nu se 
înţeleg, atribuirea locului de parcare respectiv se va face prin tragere la sorţi.
Persoanele cu handicap accentuat sau grav au prioritate pentru atribuirea unui loc 
de parcare.
nu se atribuie loc de parcare deţinătorilor de autorurisme mai mari de (3x5m).
art.11.  În situaţia în care numărul de solicitanţi depăşeşte numărul de locuri 
amenajate, atribuirea se va face prin licitaţie publică. În acest caz, preşedintele 
comisiei de atribuire va anunţa preţul de pornire a licitaţiei, cu precizarea salturilor 
de supralicitare care sunt de 10% din preţul iniţial.
Participanţii la licitaţie vor prezenta oferta de preţ prin strigări succesive care trebuie 
să respecte condiţiile de salt anunţate de preşedintele comisiei.
Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se oferă o sumă mai mare, preşedintele 
comisiei anunţă atribuirea locului de parcare în favoarea participantului care a oferit 
ultima sumă.
art.12.  În parcările de reşedinţă se atribuie în mod gratuit locuri de parcare 
persoanelor cu handicap accentuat sau grav, conform legislaţiei în vigoare, precum 
şi salariaţilor administraţiei publice locale. Consiliul local va menţiona gratuitatea pe 
acest tip de abonament.
art.13.  abonamentele vor fi expuse la loc vizibil, pe bordul autoturismului, pentru 
identificare în caz de control.

cap.iii Documente necesare pentru participarea 
la procedura de atribuire/licitaţie a locurilor de 
parcare
art.14.   În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie solicitanţii vor depune 
la Consiliul local, următoarele documente:
- cerere;
- documente legale care atestă deţinerea  imobilului;
- copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului deţinut în 
proprietate sau folosinţă;
- adeverinţă din care să rezulte că nu are restanţe la plata taxelor şi 
impozitelor;
- documente privind dreptul de folosinţă/utilizare a autoturismului;
- certificat de handicap, dacă este cazul;
art.15. asociaţia de proprietari/locatari va anunţa locatarii din cadrul asociaţiei 
termenul limită până la care se vor depune cererile şi conţinutul documentelor 
necesare participării la procedura de atribuire a locurilor de parcare din parcările de 
reşedinţă arondate imobilului, menţionând tariful anual aprobat de Consiliul local.

cap.iV Procedura de atribuire/licitaţie a locurilor de 
parcare din parcările de reşedinţă 
art.16. Comisia de atribuire/licitaţie va fi numită prin dispoziţia primarului şi va fi 
formată din 5 (cinci) membri, ce vor reprezenta biroul contabilitate şi asociaţia de 
proprietari/locatari. 
art.17. Comisia va analiza documentele depuse de solicitanţi şi va întocmi lista cu 
ordinea persoanelor care participă la atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă, 
excluzând pe cei care nu au prezentat în totalitate documentele sau cei care nu se 
încadrează în prevederile prezentului regulament.
art.18. Comisia va stabili pe baza Planului de situaţie privind amplasarea parcajelor 
numărul de locuri care urmează a fi atribuite pentru asociaţia de proprietari/locatari, 
respectiv pentru fiecare imobil din cadrul asociaţiei.
art.19. În cazul în care numărul locurilor de parcare din parcarea de reşedinţă aferentă 

este mai mare decât numărul solicitanţilor admişi, locurile de parcare excedente vor 
fi atribuite locatarilor ce deţin un al doilea autoturism, dacă solicită acest lucru.

cap. V Obligaţiile deţinătorilor de locuri de parcare 
de reşedinţă
art.20. Prin contractul de atribuire vor fi stabilite următoarele obligaţii în sarcina 
beneficiarilor de locuri de parcare:
- respectarea indicatoarelor şi marcajelor;
- păstrarea ordinii şi curăţeniei la locul de parcare;
- interzicerea executării de lucrări de reparaţie şi întreţinere la autoturisme;
- eliberarea necondiţionată a locului de parcare în situaţia misiunilor 
executate de autovehiculelor poliţiei, pompierilor şi ambulanţei, precum şi în situaţia 
efectuării unor lucrări edilitare care necesită ocuparea temporară a spaţiului de 
parcare sau dacă locului i s-a atribuit de către Consiliul local o altă destinaţie 
publică, cu restituirea sumelor achitate anticipat pentru folosirea parcajului.  

cap.Vi. contravenţii şi sancţiuni
art.21. Constituie contravenţii:
a) ocuparea locului de parcare de reşedinţă atribuit conform prevederilor 
prezentului regulament, de către alte persoane decât cel căruia i-a fost atribuit, cu 
excepţia autoturismelor de poliţie, pompieri sau ambulanţă aflate în misiune;
b) neasigurarea curăţeniei în parcări de către chiriaşi;
c) montarea ilegală a unor însemne/plăcuţe pentru rezervarea locului 
de parcare sau a unor sisteme de blocare acces, altele decât cele amplasate de 
administraţia publică locală;
d) nerespectarea indicatoarelor şi marcajelor;
e)  distrugerea platformei de parcare, precum şi a însemnelor/plăcuţelor 
pentru rezervarea locurilor de parcare;
f) executarea de lucrări şi reparaţii la autoturisme pe locul de parcare;
g) neexpunerea la loc vizibil în interiorul autoturismului a abonamentelor, 
astfel încât să permită descifrarea lor;
h) neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea conducătorilor autoturismelor 
de poliţie, pompieri sau ambulanţă aflate în misiune şi a angajaţilor Primăriei oraşului 
Turceni sau a unităţilor care execută lucrări pentru oraş, în vederea efectuării 
diverselor lucrări de marcare, modernizare, lucrări la reţele edilitare etc.
art.22. Faptele prevăzute la articolul anterior se sancţionează cu amendă 
contravenţională astfel:
- faptele prevăzute la lit.a, c, d, e, f, g şi h cu amendă de la 500 lei la 600 lei, 
iar pentru contravenţiile de la lit. e se adaugă la cuantumul amenzii şi despăgubirile 
pentru pagubele produse;
- faptele prevăzute la lit.b cu amendă de  la 100 lei la 200 lei;
art.23.  Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de 
la data încheierii sau comunicării a procesului verbal de contravenţie, jumătate din 
minimul amenzilor prevăzute, conform oG nr.2/2001 cu modificările şi completările 
ulterioare.
art.24. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către angajaţii 
Poliţiei locale a oraşului Turceni.
Contravenţia se constată într-un proces verbal încheiat de agentul constatator, în 
care acesta stabileşte şi sancţiunea aplicată.
În cazul în care cei care săvârşesc fapte de natura celor prevăzute la cap.Vi, art.1 
din prezentul regulament nu pot fi identificaţi pe loc, agentul constatator va fotografia 
autoturismul, iar identificarea posesorului acestuia se va face prin solicitarea scrisă 
către Serviciul Înmatriculări auto al judeţului unde este înmatriculat autoturismul. 
După obţinerea datelor de identificare se va întocmi procesul verbal de constatare a 
contravenţiei, care va fi comunicat contravenientului.
art.25.  amenzile aplicate prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a 
contravenţiei se vor achita la biroul contabilitate – compartimentul impozite şi taxe 
din Primăria Turceni .
art.26. Procesul verbal de constatare a contravenţiei neatacat, precum şi hotărârea 
judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu 
executoriu, fără vreo altă formalitate.

cap.Vii. Dispoziţii finale 
art.27. În cazul în care nu există locuri disponibile şi solicitantul nu a câştigat în urma 
licitaţiei, cererea rămâne în aşteptare.
În condiţiile vacantării unui loc de parcare, închirierea se realizează prin atribuire 
directă sau licitaţie publică, în funcţie de numărul cererilor înregistrate la Consiliul 
local .
art.28. reînchirierea locului de parcare va fi solicitată cu 30 zile înainte de expirarea 
contractului anterior. Depăşirea acestui termen atrage disponibilizarea şi atribuirea 
locului de parcare conform criteriilor sus menţionate. 
renunţarea la folosinţa locului de parcare înainte de încetarea de drept a acesteia, nu 
atrage despăgubirea titularului locului de parcare de către administratorul parcării.
art.29. utilizatorul care, prin neachitarea taxei de parcare la datele prevăzute în 
prezentul regulament pierde dreptul asupra unui loc de parcare, poate depune o 
nouă cerere care va fi onorată după rezolvarea cererilor în aşteptare deja existente 
la acea dată.
Proprietarilor care au în folosinţă loc de parcare şi nu îşi achită taxele şi impozitele 
datorate până la data de 31 decembrie a anului în curs le este suspendat acest drept 
până la achitarea integrală a acestora.
art.30. În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentului regulament, Direcţia 
tehnică şi asociaţia de proprietari vor comunica Primarului oraşului Turceni situaţia 
parcărilor de pe raza oraşului Turceni ce pot fi organizate ca parcări de reşedinţă.
art.31. În cazurile în care asociaţia de proprietari dintr-un imobil arondat unei parcări 
de reşedinţă informează în scris administraţia locală asupra faptului că un locatar nu 
mai îndeplineşte criteriile de atribuire a unui loc de parcare, se va dispune încetarea 
dreptului de folosinţă şi va proceda la disponibilizarea şi atribuirea locului respectiv 
unui alt solicitant, după criteriile sus menţionate.
art.32. Prezentul regulament intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data 
aducerii la cunoştinţă a Hotărârii Consiliului local.

reGULamentUL De OrGaniZare şi fUncţiOnare a 
ParcăriLOr PUbLice De reşeDinţă afLate Pe raZa 

OraşULUi tUrceni

CALENDARUL 
POPULAR

 Octombrie (Brumărel) 
este luna a opta din străvechiul 
calendar roman, cu începutul 
anului la 1 martie, luna a doua 
din Anul bisericesc (biblic) şi 
luna a zecea din calendarul 
iulian (stil vechi) şi gregorian 
(stil nou). Calendarul popular 
consemnează această lună 
sub denumirea de Brumărel 
(diminutiv de la brumă), ca 
o aluzie la primele brume 
care încep să cadă şi la răcirea 
treptată a vremii. Unele semne 
prevestitoare de timp mai pot fi 
auzite în rândul populaţiei de la 
sate. Bătrânii spuneau că dacă în 
octombrie cade multă brumă şi 
zăpadă, luna ianuarie va fi moale 
şi căldură, iar dacă în octombrie 
şi noiembrie este multă ploaie, 
poţi aştepta în decembrie mari 
vânturi.

EVENIMENTE ALE 
LUNII SEPTEMbRIE
SăRbăTORI LAICE

1 OCTOMbRIE  - ziua 
Internaţională a persoanelor 

în vârstă
ziua Internaţională a 

habitatului
4  OCTOMbRIE  - ziua 
Mondiala a Animalelor
5  OCTOMbRIE -  ziua 
mondială a profesorilor
6 OCTOMbRIE - ziua 
Mondială a habitatului
8 OCTOMbRIE  - ziua 

Mondială pentru Reducerea 
Dezastrelor Naturale

9 OCTOMbRIE  - ziua 
Mondială a poştei

10 OCTOMbRIE  - ziua 
Mondială a sănătăţii mentale

15  OCTOMbRIE  - ziua 
Mondială a Mersului pe Jos

16  OCTOMbRIE  - ziua 
Mondială a hranei

17  OCTOMbRIE  - ziua 
Mondială pentru eradicarea 

sărăciei
24 OCTOMbRIE  - ziua 

Naţiunilor Unite
ziua Mondială a dezvoltării 

informaţionale
31  OCTOMbRIE  - ziua 

Internaţională a Mării Negre 
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TELEFOANE UTILE
SPITAL  -   0253.335.034 / 0253.335.035

PRIMăRIE – 0253.335.024 / 0253.335.026
POLIȚIE  - 0253.335.007

POLIȚIA COMUNITARă 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

 AkTA 0353.524.273
TERMOCENTRALA – 0253.335.045

TELEFON RObOT TAXE şI IMPOzITE 
0253.334.326 – Număr nou unde cetățenii în baza 

introducerii C.N.P.-ului se pot informa
asupra taxelor și impozitelor.

bIROUL STARE CIVILă - Tudorascu Alexandru 
tel. : 0756055342, 0253335008

hOtărâri -  cOnSiLiUL LOcaL aL OraşULUi tUrceni

infOrmaţii UtiLe
Info  meteo :

temperaturile medii lunare vor fi apropiate de valorile normale, mai puţin în regiunile din sud-estul ţării, unde e 
posibil să fie mai cald. în cele mai calde perioade, maximele termice pot depăşi 25 de grade celsius, în special în 
sudul ţării. în zonele nordice şi centrale, în intervalele reci, temperaturile minime pot coborî sub limita de îngheţ, 

fiind favorabile brumei.cantităţile lunare de precipitaţii vor prezenta valori peste mediile multianuale lunare în 
majoritatea regiunilor, iar în sud-est acestea vor înregistra valori apropiate de normele  climatologice.

Info pescar :

în octombrie vremea începe să se răcească,  iar peştii paşnici îşi adună rezervele necesare perioadei de iarnă. Se 
prind încă bine plătica, roşioara şi babuşca.crapul şi carasul dau rezultate bune.

în râuri, cleanul, mreana şi scobarul oferă încă satisfacţii pasionaţilor.ştiuca, bibanul şi şalăul se hrănesc intens, 
adunându-şi cu sârguinţă rezervele necesare pentru perioada de iarnă.

în această lună se practică în special pescuitul la răpitori (ştiuca) folosind momeli artificial dar şi momeală vie 
(peştişori). în Dunăre se prinde bine somn şi crap.

Veţi avea rezultate excelente  în zilele de 1,14,15,16,28,29. 
Zile cu activitate bună sunt 2,3,12,13,16,17,26,27,30 şi 31.

LISTĂ CONSILIERI 
LOCALI

1. iOrDache iOn - USL

2. traşcă cOnStantin - USL

3. ciLibiU criStina - USL

4. DinU  iOn - USL 

5. mănOiU OctaVian - USL  

6. bUraDa nicOLae - USL

7. iOniţOiU mariUS - USL 

8. făinişi maGDaLena - USL

9. DUmitraşcU iOn - Prm 

10. CostesCu Florin 

Constantin   - UnPr

11. tUDOrOaia aLeXanDrU - 

PPdd

12. cOrneScU DOrU iOn - PDL 

13. biribOiU iOn - PDL  (a 

demisionat) – în următoarea şedinţă 

a consiliului local va  fi înlocuit 

de Urezeanu Grigore, următorul 

supleant aflat pe lista de consilieri 

Pdl

14. nicOLae fLOarea  - PDL 

15. manOLache fLOrina 

aUrOra - PDL

1. Hotărâre privind aprobarea 
unui program de activităţi
Se  aprobă programul activităţilor 
Consiliului local Turceni pe trimestrul 
al IV – lea al anului 2012 şi graficul de 
şedinţe.
2.  Hotărâre privind darea în 
folosinţă a unui microbuz
Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită 
a microbuzului Fiat , aflat în proprietatea 
oraşuluiTurceni , județulGorj , având 
numărul de înmatriculare GJ.04.HGR 
, Grupului Şcolar Industrial Energetic 
Turceni pe o perioada de un an de la darea 
în folosință .
3. Hotărâre privind constatarea 
încetării  calității de consilier local şi a 
mandatului de viceprimar a domnului Fota 
Mugurel Leonardo şi declararea vacanței 
unui mandat de consilier local şi a funcției 
de viceprimar
Art .1 .Consiliul local Turceni ,județul Gorj 
, ia act de încetarea de drept a mandatului 
de consilier local şi a mandatului de 
viceprimar a domnului Fota Mugurel 
Leonardo.
Art .2 .Consiliul local Turceni, județul Gorj 
, declară vacant locul domnului consilier 
local a domnului Fota Mugurel Leonardo şi 
a funcției de viceprimar a oraşuluiTurceni.           
4. Hotărâre privind validarea 
mandatului de consilier în Consiliul Local 
al oraşului Turceni al doamnei Cilibiu 
Cristina, următorul supleant înscris pe 
lista de candidați a Uniunii Social Liberale
Art .1 . Se validează mandatul de consilier 
local al doamnei Cilibiu Cristina , la 
propunerea Comisiei de validare , care a 
examinat legalitatea alegerii domniei sale şi 
care figurează ca supleant pe lista Uniunii 
Social Liberale Gorj, existând confirmarea 
partidului.
Art .2 . Se ia act de depunerea în fața 
Consiliului local, de către doamna Cilibiu 
Cristina a jurămantului în limba română,cu 
formula religioasă .                                                                                               
5. Hotărâre privind alegerea 
viceprimarului oraşului Turceni

Se alege, în funcția de viceprimar al 
oraşuluiTurceni, doamna consilier Cilibiu 
Cristina .
6. Hotărâre privind aprobarea 
întocmirii unei documentații tehnico- 
economice
Se aprobă întocmirea documentației 
tehnico-economice ”Construire fântână 
cu sistem de alimentare cu apă a grupului 
sanitar din incinta grădiniței Stolojani,şi a 
trei cişmele publice ”.
7. Hotărâre privind constatarea 
încetării calității de consilier local a 
domnului Ionaşcu Dumitru şi declararea 
vacanței unui mandat de consilier local 
Art .1 .Consiliul local Turceni ,județul 
Gorj , ia act de încetarea de drept a 
mandatului de consilier local a domnului 
Ionaşcu Dumitru .Art .2 .Consiliul local 
Turceni ,județul Gorj , declară vacant 
locul domnului consilier local a domnului 
Ionaşcu Dumitru. 
8. Hotărâre privind validarea unui 
mandat de consilier
Se validează mandatul de consilier local 
al domnului Ionițoiu Ion Marius, la 
propunerea Comisiei de validare , care a 
examinat legalitatea alegerii domniei sale şi 
care figurează ca supleant pe lista Uniunii 
Social Liberale Gorj, existând confirmarea 
partidului.
Se ia act de depunerea în fața Consiliului 
local, de către domnul Ionițoiu Ion Marius 
a jurământului în limba română ,cu 
formula religioasă .    
9. Hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului local nr. 6/2012 
Art. unic . Hotărârea Consiliului local 
Turceni nr. 6/2012 privind organizarea 
comisiilor pe domenii de specialitate ale 
Consiliului Local al oraşuluiTurceni, se 
modifică, după cum urmează:
1.Articolul unic se modifică şi va avea 
următorul cuprins :
”Art.unic.  Se organizează pe durata 
mandatului Consiliului local al 
OraşuluiTurceni, 3 comisii de specialitate, 
în următoarea componență:  

1 .Comisia pentru activități economico-
financiare,amenajarea teritoriului şi 
urbanism , agricultură , gospodărie 
comunală , protecția mediului şi turism :
- Iordache Ion  –preşedinte
- Traşcă Constantin – secretar
- Cilibiu Cristina  – membru 
- Nicolae Floarea – membru
- TudoroaiaAlexandru  – membru.   
2 .Comisia pentru învățămant ,sănătate 
şi familie, activități socio-culturale, culte, 
muncă şi protecție socială, protecție copii 
, tineret şi sport: 
-  Făinişi Magdalena - preşedinte
-  Mănoiu Octavian - secretar
-  Costescu Florin Constantin - membru
-  Manolache Florina Aurora - membru
-  Cornescu Doru Ion  - membru.
3.Comisia pentru administrație publică 
,juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice , a drepturilor cetățenilor:                                                                                    
-  Dumitraşcu Ion - preşedinte
-  Ionițoiu Ion Marius - secretar
-  Burada Nicolae - membru
-  Dinu Ion - membru
-  Biriboiu Ion – membru.
10. Hotărâre privind aprobarea 
unui ajutor material
Se aprobă un ajutor material Parohiei 
Turcenii de Jos, din oraşul Turceni, județul 
Gorj, constând în cantitatea de material 
lemnos rezultată din debitarea copacilor 
din incinta Bisericii Turcenii de Jos.
11. Hotărâre privind aprobarea 
întocmirii unei documentații tehnico- 
economice
Se aprobă întocmirea documentației 
tehnico-economice ”Racordarea la 
sistemul de alimentare cu apă şi canalizare 
a grupului sanitar din incinta Şcolii 
Generale nr. 1”. 
12. Hotărâre privind aprobarea 
achiziționării unor servicii de evaluare
Se aprobă achiziționarea unor servicii de 
evaluare a unor material sau piese rezultate 
în urma casării unor mijloace fixe, în 
vederea valorificării acestora.

LOCALNICI PRIMIŢI îN 
AUDIENŢă DE CăTRE 

PREFECT LA TURCENI

Prima audienţă din data de 19 octombrie 2012 
a avut loc la sediul Pcasei de Cultură a orașului 
Turceni, aceasta fiind stabilită de către prefectul 

judeţului Gorj,  Ion-Claudiu Teodorescu. 
La întâlnire au participat aproximativ 30 de 

persoane. 

CONFORM ORDINULUI NR. 253
DIN 22.08.2012 , URMăTOAREA 

AUDIENŢă îN ORAşUL TURCENI A 
PREFECTULUI VA AVEA LOC îN DATA DE

14 DECEMbRIE 2012, ORELE 14:00-16:00

anUnţUri
Persoanele interesate de proiectele de hotărâri ce urmează să se dezbată în cadrul 

şedinţelor consiliului Local al oraşului turceni le pot urmări pe site-ul Primăriei www.
turceni.ro  . De asemenea, hotărârile consiliului Local pentru anul 2012 se vor regăsi 

postate aici.

cetăţenii oraşului turceni şi satelor aparţinătoare au posibilitatea să  participe la şedinţele 
consiliului Local al oraşului turceni care au loc in ultima zi de miercuri a fiecărei luni.
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 pe teritoriul Gorjului s-au descoperit mai multe tezaure ( probabil 13) 
formate din monede romane. o parte dintre aceste monede pot fi studiate 

la muzeul Judeţean Gorj. monedele romane îşi fac simţită prezenţa în dacia 
cu mult înainte ca aceasta să devină parte componentă a imperiului roman. 
transformarea daciei în provincie romană a echivalat cu racordarea noului 
teritoriu cucerit la uriaşul sistem economic de schimb întemeiat pe emisiunile 
romei care au jucat, pentru câteva secole, rolul de monedă universală.
 moneda romană a pătruns pe teritoriul actual al Gorjului prin diverse 
modalităţi: salariile funcţionarilor imperiali, soldele militarilor, investiţii 
financiare, tranzacţii comerciale, etc.
 pe teritoriul actual al Gorjului au fost descoperite, de cele mai multe ori 
întâmplător, dar şi ca urmare a investigaţiilor arheologice, numeroase tezaure 
monetare imperiale romane: Barza, Băleşti, Bumbeşti Jiu i, Bumbeşti Jiu ii, 
Brădiceni, preajba mare, Slobozia, leurda şi Strâmptu, unele dintre ele aflate 
în patrimoniul muzeului Judeţean Gorj „alexandru ştefulescu”.
altele, menţionate în literatura de specialitate, au fost date ca dispărute: Grui, 
pişteştii din Vale, peşteana Vulcan şi tg-Jiu.
 analiza internă a acestora reliefează că în atelierele romei s-au 

bătut, aproape în exclusivitate, majoritatea monedelor care au circulat pe 
piaţa monetară a actualului judeţ 
Gorj. alte monetării care se regăsesc 
în componenţa acestor tezaure sunt: 
Histria, mediolanum, laodicea, 
antiochia, etc.
 aceste tezaure au o structură 
fluctuantă dată de climatul social-
economic şi politic-militar al perioadei 
în care acestea au fost adunate. S-au 
tezaurizat, în special, emisiunile de 
argint (denari şi antoninieni), iar un 
depozit monetar (Bumbeşti – Jiu i) 
conţine atât monede, cât şi accesorii 
vestimentare (fibule) ori piese de podoabă din argint (coliere, brăţări, 
pandantive,etc.).
 emisiunile de bronz (dupondii) sunt foarte rare întâlnindu-se doar la 
preajba mare.
 tezaurele au aparţinut proprietarilor de villa rustica (fermă) şi de 
ateliere meşteşugăreşti, negustorilor şi militarilor. ele au fost îngropate când 
la dunărea de Jos exista un climat de insecuritate politico-militară menţionat 
uneori şi de izvoarele istorice sau epigrafice.
Cartarea localităţilor în care s-au descoperit tezaurele monetare ilustrează 
faptul că aproape majoritatea lor sunt plasate de-a lungul reţelei rutiere care 
străbătea teritoriul actual al Gorjului, în vecinătatea castrelor şi a centrelor 
rurale. ascunderea şi nerecuperarea lor trebuie corelate cu realităţile politico-
militare care se instalează la dunărea de Jos în anumite momente ale istoriei 
sale. această stare de nesiguranţă cotidiană este uneori exagerată sau chiar 
exprimată de către autorii antici. 
 pe de altă parte, nu este exclus ca unele tezaure să fi fost ascunse şi din 
cauza hoţilor, după cum ne indică unele inscripţii care amintesc de interfecti a 
latronibus.

Gorjul, izvor nesecat de istorie şi cultură

comori şi monede romane, descoperite în judeţul Gorj

Modificarea 
Legii 

fonduLui 
funciar!

proprietarii sau 
moştenitorii care 
nu s-au înscris în 

cooperativele agricole 
de producţie, precum 

şi cei care nu au predat 
sau cărora nu le-au 

fost preluate terenurile 
de către stat, prin 
acte translative de 

proprietate,  
au dreptul să ceară 

prefectului,
prin comisiile de fond 

funciar, 
titlul de proprietate,

în condiţiile legii.

CYMK


